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Benvolguts veïns i veïnes de Santa Eulàlia:

Se’ns està acabant un any molt dens, ple de novetats,
d’incerteses i d’il·lusió per un futur que cada cop
veiem més a prop. El 2014 ha estat l’any del
Tricentenari i al llarg d’aquests mesos hem celebrat a
Santa Eulàlia un munt d’actes i d’activitats per com-
memorar tan assenyalada efemèride. L’esperança
d’un futur millor per a nosaltres i per els nostres fills
resulta ben escaient en aquesta època de precarietat
que ja està durant massa. Per combatre les dificultats
ens calen eines, instruments jurídics per posar-los al
servei del ciutadà, eines i instruments que ara no
controlem. Per això una gran majoria de persones
d’aquest país volen començar de nou, volen un país
nou més just, més honest, amb més oportunitats,
més democràtic i més lliure. Es tracta d’un anhel
col·lectiu, i els anhels no es poden prohibir.

A la portada d’aquest Anuari hi podeu veure com
oneja la bandera del nostre estimat poble. Fa uns
anys l’ajuntament va oficialitzar l’escut municipal i
ara hem fet el mateix amb la bandera, que no en te-
níem. És la nostra, és la de Santa Eulàlia, es tracta
d’un motiu més per sentir-nos que formem part d’u-
na comunitat amb interessos comuns. La bandera
ens uneix i ens representa en l’objectiu de millorar el
poble i així entre tots, fer també un país millor.  

L’any que ve hi haurà eleccions municipals de les que
en sortirà un nou govern que, sigui el que sigui, estic
segur que defensarà aferrissadament el benestar co-
mú. Els que hem volgut dedicar uns anys de la nos-
tra vida a la cosa pública ho hem fet amb la voluntat
de servir, sense esperar a canvi res més que la satis-
facció d’haver pogut contribuir humilment, amb ho-
nestedat, a tenir un poble més endreçat i més mo-
dern, on a tothom agradi viure-hi.

A les portes ja de les festes nadalenques i del nou any
us desitjo de tot cor que es vagin complint, un a un,
tots els vostres desitjos.

Joaquim Brustenga i
Etxauri

Alcalde
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Ple ordinari:
28 de novembre de 2013

Informació diversa

L’alcalde informa que la Delegada del
Govern a Catalunya, la Sra. Maria de Los
Llanos de Luna, ha interposar un contenciós
contra l’ajuntament de Santa Eulàlia per ha-
ver aprovat una moció per pagar els impos-
tos a l’Agència Tributària de Catalunya, i que
l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència de la que en formem part, ha ofert la
defensa jurídica gratuïta conjuntament amb
els altres 72 municipis demandats.

Resolució al·legacions i aprovació
Compte General Ajuntament i SET
Comunicació exercici 2012

S’acorda desestimar les al·legacions formula-
des pel grup municipal Independents-
Esquerra i s’aprova definitivament el Compte
General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i Set Comunicació de l’exercici 2012,

Donar compte de la resolució d'alcal-
dia número 381/2013 relativa a la
concertació d'un préstec de 471.191,87
€ en el marc del RDL 8/2013

Es dóna compte de la resolució d’Alcaldia
dictada el 7 de novembre de 2013 en la que

s’aprova l’operació d’endeutament per im-
port de 471.191,87 euros segons les caracte-
rístiques següents:

Import de l’operació
L’import a concertar és 471.191,87 euros

Termini 
10 anys amb els dos primers de carència. 

Disposició del préstec 
Disposició total inicial que es liquida di-
rectament als proveïdors que s’han acollit
al pla de pagament a proveïdors aprovat al
RDL 8/2013.

Comissions
A determinar per L’Institut de Crèdit Oficial.

Tipus d’ìnterès
A determinar per L’Institut de Crèdit
Oficial. Inicialment s’estima en el 5,3%.

Primer pagament
Es considera que la data de formalització
serà a 1 de desembre de 2013 i que la pri-
mera quota es pagarà l’1 de març de 2014.

Creació, aprovació i valoració del lloc
de treball de responsable de l’oficina
d’atenció al ciutadà

S’acorda crear el lloc de treball de
Responsable de l’OAC i Recursos Humans,
grup C /Subgrup C1, nivell de complement
de destí 20 i dedicació normalitzada, reflec-
tit en la fitxa de lloc de treball SG20.
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Aprovació de la modificació de crèdit
núm. 4/2013.

S’aprova la modificació de crèdit número
4/2013 del Pressupost de l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana que implica: 

Crèdit Extraordinari per assignar crèdit per
a la realització d’unes despeses, específiques
i determinades, que no poden demorar-se
fins al següent exercici, per un import total
de 21.887,75 euros.

Transferència entre partides pressupostà-
ries de diferents grups de funció de despesa
per import de 1.130,97 euros.

Aprovació inicial del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

S’acorda aprovar inicialment el Pla d'Orde-
nació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia
de Ronçana i sotmetre'l conjuntament amb
l'informe de sostenibilitat ambiental, a infor-
mació pública per un termini de 45 dies.

Suspendre la tramitació dels instruments
urbanístics i l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, refor-
ma, rehabilitació o enderroc de construc-
cions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets, i d'altres autoritzacions muni-
cipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en els quals les noves
determinacions comportin una modificació
del règim urbanístic. Aquesta suspensió
tindrà una durada màxima de dos anys.

Requerir informe als organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials.

Concedir audiència, simultàniament al trà-
mit d'informació pública, als ajuntaments
dels municipis contigus a aquest municipi.

Resolució d'un recurs de reposició
contra la desafectació d'un bé dema-
nial al carrer Josep Tarradellas, 25

S’acorda desestimar el recurs potestatiu de
reposició contra la desafectació d’un bé de-
manial situat al carrer Josep Tarradellas, 25. 

Resolució del recurs de reposició con-
tra l'acord de ple de 26 de setembre de
2013 pel qual s'aprova la revisió del
pla d'ajust en el marc del RDL 8/2013

Es desestima el recurs interposat pel Sr.
Pere Cabot Barbany en nom propi i del grup
municipal d’Independents-ERC, contra l’a-
cord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de da-
ta 26 de setembre de 2013, en relació a
Revisió del Pla d´Ajust de l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació de l'expedient de modifica-
ció de contracte del servei de recolli-
da de residus a Santa Eulàlia

S’aprova l’expedient de modificació del con-
tracte de servei de recollida i transport d’es-
combraries del municipi, subscrit entre l’a-
juntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
l’empresa URBASER, amb un increment de
9.317,10 € (IVA inclòs) essent el nou import
anual de contracte de 341.890,31 € (IVA
inclòs). La modificació consisteix en l’am-
pliació de la freqüència de recollida d’espor-
ga que es proposa que passi de quinzenal a
setmanal. 
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Ple extraordinari (1):
19 de desembre de 2013

Proposta relativa a l'àmbit fluvial de
Santa Eulàlia de Ronçana

S’aprova per unanimitat una moció relativa
a l’àmbit fluvial de Santa Eulàlia de
Ronçana, amb els acords que es transcriuen
a continuació: 

Primer.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua,
d’acord amb la voluntat expressada en
aquesta moció, exerceixi la seva autoritat so-
bre la conca fluvial del Tenes atenent la vo-
luntat i respectant l’opinió que s’expressa en
aquesta moció, i la proposta del POUM.

Segon.- Que, en cas que durant el procés d’a-
provació del POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana, l’Agència Catalana de l’Aigua o
qualsevol altre organisme amb competèn-
cies urbanístiques proposin mesures que
afectin la integritat dels habitatges i terrenys
existents en aquest àmbit, el Ple es compro-
meti a buscar solucions alternatives reco-
llint-les en l’aprovació del POUM.

Tercer.- Que, abans de l’aprovació provisio-
nal de POUM de Santa Eulàlia de Ronçana,
l’Agència Catalana de l’Aigua es manifesti en
favor de respectar la integritat dels habitat-
ges i terrenys existents actualment en aquest
àmbit.

Quart.- Així mateix, que en el preceptiu dic-
tamen a emetre per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona es tinguin en
compte els arguments que es citen en aques-
ta moció.

Cinquè.- Que s’informi a les administracions
(Generalitat de Catalunya, Departament de
Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
de l’Aigua i Comissió Territorial d’Urbanis-
me de Barcelona), partits polítics parlamen-
taris i entitats existents en el municipi, d’a-
quests acords.

Ple extraordinari (2):
19 de desembre de 2013

Correcció acord modificació del con-
tracte per la prestació del servei de
recollida de residus

S’acorda corregir l’acord de 28 de novembre
de 2013 de “modificació del contracte per la
prestació del servei de recollida de residus”
en el sentit següent: 

Allí on diu: “(...) i que restablert l’equilibri
econòmico financer, representa un incre-
ment de 9.317,10€ (IVA inclòs) essent el nou
import anual de contracte de 341.890,31€
(IVA inclòs),” hi ha de dir: “(...)i que resta-
blert l’equilibri econòmico financer, repre-
senta un increment de 9.317,10€ (IVA
inclòs) essent el nou import anual de con-
tracte de 311.656,38€ (IVA inclòs)”

Resolució de les al·legacions a l'expe-
dient d'arrendament de l'immoble
qualificat com a bé patrimonial mu-
nicipal

Es desestimen les al·legacions presentades
pel Sr. Pere Cabot Barbany, en nom propi i
del grup municipal d’Independents-ERC
contra l’expedient i els plecs economicoad-
ministratius d’arrendament de l’immoble si-
tuat al carrer Josep Tarradellas, 25-27, pels
motius exposats a l’informe emès a l’efecte. 

Proposta d’acord d’amortització de la
plaça de Caporal del Cos de Policia

S’acorda aprovar la modificació de la planti-
lla de personal, amb l’objecte d’amortitzar la
plaça de personal funcionari Caporal del cos
de la Policia Local d’aquest ajuntament.

Resolució al·legacions i aprovació
definitiva de les Ordenances Fiscals
2014 

S’estima l’al·legació presentada en el sentit
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d’incorporar el termini per a sol·licitar re-
ducció de quota en els apartats 6 i 7 de l’ar-
ticle 5è de l’ Ordenança núm. 10, Reguladora
de la taxa per la prestació del servei de ges-
tió de residus, i s’aproven definitivament les
Ordenances Fiscals a regir a partir de l’1 de
gener de 2014, i a aquests efectes procedir a
la seva publicació íntegra, de les ordenances
noves i de les modificades. 

Ple ordinari:
30 de gener de 2014

Informació diversa

L’Alcalde informa de l’inici dels tràmits per
fer una nova delimitació dels límits del ter-
me municipal amb Caldes de Montbui a la
zona de Can Maspons per qüestions de pro-
ximitat, i que tot i haver-se constituït una
Comissió de delimitació de terme, l’ajunta-
ment de Caldes no va acceptar la proposta,
al preveure’s una compensació econòmica
justificada pels recursos que l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana deixava de perce-
bre al cedir una part del seu territori, per la
qual cosa i amb la conformitat dels veïns
s’havia tancat l’expedient d’alteració del ter-
me municipal.

També s’informa que el Comissariat del
Tricentenari que depèn de Presidència, ha
decidit plantar un roure a Montserrat i ha
demanat a tots el municipis que aportin ter-
ra per plantar-lo, i que Santa Eulàlia de
Ronçana hi aportarà el seu saquet. L’acte es
farà el dia 2 de març a l’antic convent de
Santa Cecília i en presencia de l’Abat.

Aprovació de la modificació dels esta-
tuts del Consorci Localret

Atès que moltes entitats han demanat for-
mar part del Consorci Localret del qual l’a-
juntament en forma part, s’acorda aprovar
la modificació dels estatuts del Consorci, ba-
sats en els següents criteris: 

1. Possibilitar la integració en el Consorci
Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el
Consorci quedaria integrat per:

Municipis catalans que han expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci.

Entitats locals catalanes de caràcter territo-
rial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sen-
tit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els
Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

L'Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.

2. Actualització dels objectius i finalitats de
consorci.

3. Modificar la composició òrgans de govern.

4. Correccions i adequacions legals.

Aprovació ordenança de protecció de
dades de caràcter personal i creació
de fitxers

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
per a l’exercici de les seves competències, re-
quereix el tractament de dades de caràcter
personal i s’acorda aprovar inicialment l’or-
denança municipal de protecció de dades de
caràcter personal, per la qual es creen i mo-
difiquen els fitxers de titularitat d'aquesta
Corporació, els fitxers es regiran per la nor-
mativa vigent en matèria de protecció de da-
des, règim jurídic de les administracions pú-
bliques i procediment administratiu, règim
local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i
documents i la resta de normes legals i re-
glamentàries que els siguin aplicables. El
responsable dels fitxers serà l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, el qual adop-
tarà les mesures tècniques, de gestió i orga-
nitzatives necessàries per tal de garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de
les dades, així com l’exercici efectiu dels seus
drets per part de les persones afectades.
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Aprovació de l'expedient i dels plecs
de clàusules administratives i tècni-
ques per l'alienació de dues parcel·les
mitjançant subhasta pública

S’acorda iniciar l'expedient d'alienació dels
béns immobles consistent en dues parcel·les
(núm. 13 i 14) al carrer Narcís Monturiol,
núm. 16-18, del polígon de Can Magre, pro-
pietat de l'ajuntament, per procediment
obert i mitjançant convocatòria de Subhasta
Pública, i aprovar el Plec de Clàusules
Administratives que regiran l'alienació per
subhasta dels béns immobles, així com el
de Prescripcions Tècniques on es descriu
detalladament l’esmentat bé així com tam-
bé el tipus de licitació a l'alça, al preu de
332.365,44 euros.

Proposta d'acord de suport a la pro-
posició de llei per delegar a la
Generalitat la competència per a ce-
lebrar un referèndum sobre el futur
polític de Catalunya

S’acorda donar suport a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats
la Proposició de llei orgànica de delegació a
la Generalitat de Catalunya de la competèn-
cia per autoritzar, convocar i celebrar un re-
ferèndum sobre el futur polític de Catalu-
nya, aprovada pel Parlament de Catalunya el
16 de gener de 2014, i enviar la moció al
Parlament de Catalunya i als portaveus de
tots els grups parlamentaris, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i al Govern espanyol.

Declaració institucional sobre l'a-
cord relatiu a la celebració de la con-
sulta a Catalunya

S’acorda l’aprovació de la següent declara-
ció:

“Davant l’anunci de la convocatòria d’una
consulta per tal de decidir si la nació catala-
na vol esdevenir un Estat independent,
aquest Ple, integrat per representants elec-

tes per la ciutadania de SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA, vol manifestar:

La seva satisfacció per l’acord entre la majo-
ria de les forces polítiques al Parlament que
farà possible la celebració d’una consulta on
el poble de Catalunya decidirà, de manera
lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

El seu compromís amb la Generalitat i amb
el Parlament de Catalunya, representants le-
gítims del poble català, per tal que aquesta
consulta sigui realitat.

La seva crida a la ciutadania a que participi
de manera activa, pacífica i en llibertat en
aquest acte democràtic, decidint el seu des-
tí”.

Proposta d'acord relativa a l'adhesió
del municipi als actes del Tricente-
nari

S’acorda adherir-se i donar tot el suport als
actes del Tricentenari que s’organitzin des
de les institucions i des de la societat civil.

Impulsar i organitzar al nostre municipi di-
ferents actes commemoratius, procurant
implicar-hi les entitats, associacions i ciuta-
dans.

Adoptar per aquest any 2014 el logotip del
Tricentenari en tota la correspondència ofi-
cial de l’ajuntament i en els fulletons, pro-
grames i altres en que hi figuri l’escut del
municipi.

Donar trasllat d’aquesta moció a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència, a l’Assemblea Nacional
Catalana i a les entitats municipalistes.
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Proposta d'acord relativa a l'avant-
projecte de llei de demarcació i de
planta judicial

S’acorda manifestar el rebuig total de l’ajun-
tament a l’avantprojecte de llei que el
Ministeri de Justícia ha presentat al Consell
de Ministres amb el nom de “Anteproyecto
de Ley de medidas de reforma administrati-
va en el ámbito de la Administración de jus-
ticia y del Registro Civil”.

Donar suport al Col·legi d’Advocats de
Granollers en allò que sigui necessari per tal
que es continuï desenvolupant l’activitat ju-
dicial en els jutjats situats a l’edifici judicial
de Granollers, així com el manteniments
dels jutjats de pau i agrupacions del partit
judicial de Granollers.

Demanar al Ministeri de Justícia que explo-
ri altres vies de modernització de la justícia
sense que s’allunyi del criteri de proximitat
al ciutadà i que aquells serveis que es puguin
agrupar, com són el servei de comunicacions
i el d’execucions, es facin dins els edificis ju-
dicials existents, amb la finalitat d’optimit-
zar i agilitzar la justícia.

Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de
Justícia, al Congrés dels Diputats i el Senat,
al Parlament de Catalunya, al Departament
de Justícia, així com al Col·legi d’Advocats
de Granollers i al Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya”.

Proposta d'acord relativa a l'adopció
de mesures municipals per a garantir
el dret a l'habitatge

S’acorda per unanimitat manifestar el com-
promís d'endegar mesures municipals en
base a la legalitat i competències existents
amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitat-
ge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.

Elaborar i aprovar un Pla Municipal
d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament
les mesures de foment per a evitar la deso-

cupació permanent i injustificada d’habitat-
ges enumerades a l’article 42, de la llei
18/2007.

Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a
fi de detectar, comprovar i registrar els im-
mobles que es troben en situació de perma-
nent desocupació, començant pels que són
propietat d'entitats financeres i altres grans
empreses. 

Instruir procediments administratius con-
tradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la deso-
cupació.

Imposar fins a 3 multes coercitives que po-
den arribar als 100.000 euros, tal i com de-
termina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prè-
via advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immo-
ble.

Iniciar un procediment sancionador per in-
fracció molt greu en cas que es mantingui la
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el
termini atorgat per a corregir la situació, tal
com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.

Instar al Govern de la Generalitat a empren-
dre accions en aquest àmbit amb la mateixa
finalitat, dins el marc de les seves competèn-
cies.

Transmetre aquesta moció pel seu coneixe-
ment i adhesió a les Entitats Municipalistes,
al Parlament de Catalunya, als diferents
grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i a les associacions veï-
nals del municipi.

Proposta de suport a la campanya de
recollida de signatures "Signa un vot
per la independència"

S’acorda donar suport a la recollida massiva
de signatures de la campanya ‘Signa un vot
per la independència’ que se celebrarà a tot
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014
així com cedir la sala de plens i/o altres es-
pais municipals per facilitar la recollida de
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signatures i fer una crida a tots els veïns i
veïnes de la població a participar activament
en la campanya ‘Signa un vot per la inde-
pendència’.

Moció sobre la realització d'obres
d'urbanització al barri Font de Sant
Joan

S’aprova una moció consensuada entre tots
el grups, que evidencia la voluntat expressa-
da de no iniciar les obres d’urbanització del
barri Font de Sant Joan i recull pel futur el
compromís que s’assumeix per part de tots
el partits polítics.

AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

Renúncia del regidor Miquel Moret i
Espinosa

L’alcalde explica que el dia anterior al vespre
i per tant amb posterioritat a la formació de
l’ordre del dia de la sessió, el regidor Sr
Miquel Moret havia presentat un escrit de
renúncia al càrrec de regidor demanant que
es tractés immediatament. 

Un cop aprovada la urgència, i després que
el Sr. Moret expressés el seu agraïment a
tècnics, treballadors de l’Ajuntament, Canal
Set, brigada municipal i industrials, grup de
CiU, amics i família i d’explicar els motius de
la seva renúncia s’acorda acceptar la renún-
cia al càrrec de regidor presentada pel Sr.
Miquel Moret i Espinosa, del grup municipal
de CiU i comunicar aquest acord a la Junta
Electoral Central, als efectes que sigui lliura-
da credencial de regidor/a a la persona que
correspongui, d’acord amb el que disposa
l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del
Règim Electoral General.

Després de les intervencions dels membres
del ple agraint-li molt especialment la seva
bona tasca i labor com a regidor així com la-
mentant la seva decisió, el Sr. Miquel Moret
s’absenta del Ple en mig dels aplaudiments
de part dels presents a la Sala de plens.

Ple ordinari:
17 de febrer de 2014

Presa de possessió d'un regidor mu-
nicipal

S’inicia l’acte de presa de possessió del regi-
dor Josep Vicenç Fuertes Bergua, en substi-
tució del regidor Miquel Moret Espinosa.
Preguntat per l’’Alcalde, el Sr. Josep Vicenç
Fuertes Bergua manifesta que no està afectat
per cap causa d’incompatibilitat sobrevingu-
da i seguidament el regidor promet complir
fidelment les obligacions del càrrec de regi-
dor i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’Alcalde dóna formalment possessió del càr-
rec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Josep Vicenç Fuer-
tes Bergua, i a continuació li dóna la paraula.

El Sr. Fuertes, diu que agreix la confiança di-
positada en ell i que ve amb moltes ganes i
força i que treballarà de la millor manera pos-
sible pel poble de Santa Eulàlia de Ronçana.

L’alcalde li dóna la benvinguda, li desitja mol-
ta sort i li diu que està ben segur que la seva
tasca serà positiva tant per a l’equip de govern
com pel poble de Santa Eulàlia de Ronçana.

En nom de les altres formacions li donen la
benvinguda el Sr. Vilageliu, el Sr. Blanch, el
Sr. Gonzalo i el Sr. Montes desitjant-li tots,
molta sort i encert en el càrrec.
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Ple ordinari:
27 de març de 2014

Informació diversa.

L’alcalde informa que l’Associació Catalana
d’Amics de l’Aigua ha concedit un dels
Premis de l’Aigua 2014 a l’Ajuntament de
Santa Eulàlia per la seva contribució al pla
de millora de l’espai fluvial del riu Tenes. La
cerimònia de lliurament d’aquests guardons
es va celebrar el dia 25 de març, a la sala
d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya i que amb
aquest reconeixement es posa de manifest la
qualitat de l’obra feta, alhora que n’és una
satisfacció per tothom.

Donar compte de les delegacions d'al-
caldia i altres modificacions d'orga-
nització municipal

L’alcalde dóna compte dels següents decrets
de delegacions i de modificació de l’organit-
zació municipal, dictats en data 28 de febrer
de 2014.

Resolució d’alcaldia. Decret 106/2014. HE
RESOLT:

Primer.- Modificar les delegacions especials
per a encàrrecs específics a favor dels se-
güents regidors:

Sr. Vicenç Fuertes i Bergua: Serveis Munici-
pals, Obres, Mobilitat i Festes.

Sra. Araceli Polo i Velasco: Medi Ambient i
Comunicació

Resolució d’alcaldia. Decret 107/2014. HE
RESOLT:

Primer.- Modificar la Resolució d’Alcaldia
núm. 149/2011, i nomenar Tinents d’Alcalde
els Regidors següents:

1er. Tinent d’Alcalde: Sra. Isabel Valls i
Bassa
2n. Tinent d’Alcalde: Sr. Francesc Montes i
Casas

3r. Tinent d’Alcalde: Sra. Araceli Polo i
Velasco

Resolució d’alcaldia. Decret 108/2014. HE
RESOLT:

Primer.- Modificar els integrants de la Junta
de Govern local, que serà presidida per
aquesta Alcaldia i pels regidors i regidores
següents: 

Sra. Isabel Valls i Bassa
Sra. Araceli Polo i Velasco
Sra. Cristina Parera i Sallent
Sr. Francesc Montes i Casas

Donar compte de la renúncia del
Gerent de Set Comunicació

L’alcalde informa que el Gerent de Set
Comunicació Sr. Manel Roca, que feia molts
anys que ocupava el càrrec, va presentar la
seva renúncia i aprofita per agrair-li la dedi-
cació i els serveis que ha prestat durant tots
aquest anys.

Aprovació modificació representants
a diferents òrgans

S’acorda adscriure al Grup Municipal de CiU
el regidor Vicenç Fuertes Bergua.

Modificar els representants de la Comissió
Especial de Comptes i que quedarà integra-
da pels regidors i regidores següents: Sra.
Araceli Polo Velasco, Sr. Pere Cabot Bar-
bany, Sr. Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc
Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez. 

Aprovació inicial Pressupost General
de l'Ajuntament i Set Comunicació per
a l'exercici 2014 i plantilla de perso-
nal municipal

S’aprova inicialment el Pressupost General
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set
Comunicació i les seves bases d’execució per
a l’exercici de 2014, el resum del qual per ca-
pítols és el següent:
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Despeses
Previsions Inicials Previsions Inicials TOTAL

Ajuntament SET Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I 2.547.543,45 53.000,00 2.600.543,45
Capítol II 2.683.035,18 4.400,00 2.687.435,18
Capítol III 294.110,14 100,00 294.210,14
Capítol IV 306.512,46 6.000,00 -55.000,00 257.512,46
Capítol VI 639.695,08 1.200,00 640.895,08
Capítol VII 38.827,94 38.827,94
Capítol VIII 0,00 0,00
Capítol IX 1.022.931,17 1.022.931,17

TOTAL 7.532.655,42 64.700,00 -55.000,00 7.542.355,42

Ingressos
Previsions Inicials Previsions Inicials TOTAL

Ajuntament SET Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I 3.362.625,52 3.362.625,52
Capítol II 26.019,00 26.019,00
Capítol III 1.446.455,76 1.446.455,76
Capítol IV 2.065.064,23 64.700,00 -55.000,00 2.074.764,23
Capítol V 102.319,70 102.319,70
Capítol VI 245.464,90 245.464,90
Capítol VII 284.706,31 284.706,31
Capítol VIII 0,00 0,00
Capítol IX 0,00 0,00

TOTAL 7.532.655,42 64.700,00 -55.000,00 7.542.355,42

Personal Funcionari
Escala Subescala Categoria Grup Subgrup Places Vacants

Hab. Caràcter Nacional Secretaria Secretari A A1 1 1

Intervenció Interventor A A1 1 1

Administració general Tècnica T.A.G. A A1 2 1

Administrativa C C1 6 2

Administració especial Tècnica Enginyer tècnic A A2 1
Arquitecte A A1 1
Aparellador A A2 1 1
Delineant C C1 1

Serv. Especials Sotsinspector A A2 1 1
Sergent C C1 1
Agents C C2 12 1

Totals 28 8

També s’aprova la plantilla de personal al
servei de la Corporació corresponent a l’e-
xercici de 2014  i que és la següent:



Personal Laboral
Denominació plaça Grup Places Vacants

Tècnic/a Serveis Joventut A2 1 0
Educador Social A2 1 0
Dinamitzador cultural A2 1 0
Tècnic/a Medi Ambient A2 1 0
Treballador Social A2 1 0
Mestre Escola Bressol A2 2 0
Ajudant SET Comunicació A2 2 0
Tècnic/a Esports A2 1 0
Tècnic/a Promoció Econòmica A2 1 1
Tècnic/a Comunicació A2 1 1
Tècnic/a Educació A2 1 1
Psicòleg/a A1 1 0
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca C1 3 0
Educador/a Escola Bressol C1 7 1
Encarregat/da Brigada d’Obres C2 1 0
Auxiliar Administratiu/va C2 4 4
Aux. Adm. Centraleta Policia L. C2 2 2
Aux. Educador/a C2 3 0
Bibliotecari/a C2 1 0
Oficial 1a C2 3 0
Oficial 2a C2 1 0
Conserges Escola AP 2 1
Vigilant Poliesportiu AP 3 0
Personal neteja AP 1 1
Treballador/a Familiar AP 1 0
Conserge Instalacions esportiv. AP 1 0
Peó Brigada AP 9 4
Conserge Cent. Cívic La Fàbrica AP 2 0

TOTAL 58 16

Aprovació reglament municipal per
la cessió d'ús de material municipal a
entitats i particulars

Amb la voluntat de regular i establir un pro-
cediment per a la cessió d’ús de material de
propietat municipal que pot resultar útil i
necessari per a les activitats de les entitats
del municipi, així com també de particulars
s’acorda aprovar inicialment el Reglament
Municipal per la cessió d'ús de material mu-
nicipal a entitats i particulars, i sotmetre’l a
informació pública.

Adjudicació contracte per l'alienació
de dues parcel·les municipals per
subhasta pública

S’acorda adjudicar l'alienació del bé munici-
pal a l’empresa Barnasfalt SA, pel preu de
383.365,44 euros, resultant la proposició
econòmica més avantatjosa, conforme al cri-
teri d'adjudicació de millor oferta econòmica.

Ple ordinari:
29 de maig de 2014

Donar compte de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament i Set-
Comunicació de l'exercici 2013

Es dóna compte de l’expedient de la liquida-
ció pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme
Autònom Set Comunicació de l’exercici 2013.

Ampliació declaració de serveis es-
sencials i prioritaris a efectes de con-
tractacions

S’acorda ampliar els serveis essencials i
prioritaris, a l’efecte de contractació de per-
sonal temporal o de nomenament de perso-
nal estatutari temporal o funcionaris inte-
rins: el cos de policia, l’escola Bressol muni-
cipal l’Alzina, la brigada municipal, els ser-
veis socials i la biblioteca municipal i valorar
la cobertura de les baixes del personal exis-
tents actualment o que es puguin donar en
un futur, o d’aquelles places que puguin
quedar vacants, per tal de mantenir els ser-
veis essencials i prioritaris acordats. 

Aprovació de la liquidació definitiva i
última quota de les contribucions es-
pecials per les obres de pavimentació
de la calçada i adequació de serveis
al carrer Farigola

Anuari 2014Ajuntament 11
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S’aprova la liquidació definitiva de l’obra
“Projecte de pavimentació de la calçada i
adequació dels serveis al carrer Farigola
(tram entre el Camí Salve Regina i límit amb
UAU-10 Salve Regina) per import de
46.515,97€, que s’han de repartir de la ma-
nera següent:

Cost final: 46.515,97€

Distribució del repartiment de despeses
Contribucions especials: 41.864,37 €
Ajuntament: 4.661,60 € 

Compromís adhesió a la Plataforma
de Simplificació Administrativa “Em-
prende en 3”, compromís d’adhesió a
la Plataforma d’Entrada de Factures
Electròniques de l’Administració
General de l’Estat i aprovació de l’ac-
tualització del Pla d’Ajust aprovat
per la corporació en el marc del RD
4/2012 amb l’objectiu d’ampliar en
un any el període de carència del
préstec ICO concertat el 2012.

Davant la possibilitat d’obtenir una rebaixa
del tipus d’interès 1,31 per cent del préstec
del RD 4/2012, i allargar un any la carència,
i que suposaria que aquest any es deixarien
de pagar 190.000 euros, l’any vinent
177.000 euros i al final del període al 2.022,
els estalvis aconseguits serien significatius,
de l’ordre de 87.000 euros, s’acorda adherir-
se a la plataforma de simplificació adminis-
trativa “Emprende en 3” i al compromís
d’adhesió a la plataforma d’entrada de factu-
res electròniques de l’administració general
de l’estat, que són eines per millorar el fun-
cionament de l’administració. 

Moció de suport a la candidatura per
a la Declaració de Patrimoni Mundial
de la UNESCO de la Portalada del
Monestir de Santa Maria de Ripoll

S’acorda donar suport a la candidatura de la
Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni

Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO i comunicar aquesta resolució a
l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Proposta d'acord contra l'aplicació
de la llei Wert

S’acorda rebutjar l'aplicació de la LOMCE i
donar suport a la continuïtat del model lin-
güístic i curricular de l'escola catalana que
defensa tota la comunitat educativa.

Donar suport a Som Escola en la mobilitza-
ció festiva i reivindicativa que tindrà lloc el
14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de
l’escola catalana i el dret a decidir el propi
model educatiu.

Difondre el present acord a tota la comuni-
tat educativa del municipi.

Incorporar el banner de Som Escola al web
municipal donant suport a la campanya en
defensa del nostre model educatiu.

Enviar còpia de l’acord a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a la
Plataforma Som Escola. 

Proposta d'acord per la garantia i
protecció dels drets humans i els béns
comuns: aigua, llum i gas

S’acorda aprovar una moció consensuada
per part de tots el grups municipals, que ga-
ranteix i protegeix els drets humans i els
béns comuns, com l’aigua, llum i gas, i que
està integrada pels següents punts: 

Primer.- Tota persona tindrà dret a mantenir
l’habitatge en unes condicions de vida digna:
climatització adequada per a la salut (18 a 20
graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu) i dis-
posar dels mínims d’aigua potable (100 litres
per persona i dia) i el seu sanejament.

Segon.- Atès que en qüestió de drets humans
tota administració és competent, l’ajunta-
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ment de Santa Eulàlia de Ronçana farà el
possible per garantir aquest dret, incloent-hi
si és necessari la mediació davant les com-
panyies subministradores. Així mateix
adoptarà les mesures necessàries per facili-
tar l’accessibilitat als serveis essencials per
part d’aquelles famílies amb limitacions
econòmiques severes que per sí soles no po-
drien tenir-los garantits.

Tercer.- L’ajuntament entén que el cost de la
bonificació d’aquests serveis en els casos ex-
trems i les possibles condonacions dels deu-
tes acumulats, hauran d’anar a càrrec dels
beneficis de les distribuïdores de llum, d’ai-
gua i de gas. 

Quart.- L’ajuntament intervindrà davant les
companyies subministradores per tal que
s’apliquin criteris de prudència en els talls
del subministrament dels serveis, valorant
cas per cas la problemàtica social que se’n
pugui derivar. 

Cinquè.- Es publicarà regularment a la pàgi-
na web de l’Ajuntament o al Butlletí munici-
pal un detall de l’evolució d’aquests casos al
nostre municipi i les actuacions fetes per l’a-
juntament per pal·liar la situació.

Sisè.- Alhora, el Ple de l'Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana generarà compli-
citats amb els diferents grups polítics repre-
sentats al Consell Comarcal del Vallès
Oriental per aconseguir crear una Taula de
la pobresa energètica del Vallès Oriental
que, amb la participació, si s'esdevé, de les
entitats que tracten aquesta problemàtica,
esdevingui la interlocutora de les adminis-
tracions locals i, per extensió, de les perso-
nes que viuen amb aquesta problemàtica
amb les diferents firmes subministradores i
que pugui negociar el repartiment de les
despeses que aquesta problemàtica genera.

Setè.- Donar trasllat dels presents acords als
promotors de la idea d’aquesta moció (ener-
giaaigua@gmail.com), als grups polítics del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Proposta d'acord d'adhesió a la com-
memoració del centenari de la Man-
comunitat de Catalunya

S’acorda adherir-se a la commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya,
tot fent extensiva aquesta adhesió a la comu-
nitat veïnal per tal de participar-ne i progra-
mar-ne actes, si s’escau.

Ple extraordinari:
26 de juny de 2014

Aprovació de la modificació del car-
rerer municipal.

Atès que la Comissió de Vialitat ha acordat
la modificació de la denominació de diverses
vies del municipi, amb l’objectiu d’unificar
la base de dades d’adreça postal del padró i
del Sistema d'Informació Geogràfica, així
com adequar-se a normativa lingüística, s’a-
corda aprovar provisionalment la modifica-
ció del carrerer municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana, i sotmetre’l a informació pública.

Ple ordinari:
16 de juliol de 2014

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

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2014 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients particularment
d’urbanisme i d’activitats i per a la resolució
de recursos administratius.

Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2015

S’acorda establir com a dies de festa local per
l’any 2015, el 10 de desembre, Santa Eulàlia i
el dia 24 de juliol, Festa Major d'Estiu.
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Contractació subministrament desfi-
bril·ladors per equipaments munici-
pals

S’acorda adjudicar el contracte menor de sub-
ministrament de 3 desfibril·ladors a l'empre-
sa CARDIOGEST - Gestión integral de servi-
cios de cardioprotección, que inclou, entre
d’altres elements, una sèrie de serveis relatius
al manteniment i a la formació del personal.

Acord d'aplanament en els recursos
contenciosos administratius formu-
lats per operadores de telefonia mò-
bil, en relació a Ordenança fiscal mu-
nicipal, reguladora de taxa per apro-
fitament especial del domini públic
local a favor d'empreses explotadores
de serveis de subministres d'interès
general

S’acorda aprovar l’aplanament en els recur-
sos contenciosos interposats per les opera-
dores de telefonia mòbil contra l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de sub-
ministres d’interès general, aprovada per
aquest Ajuntament per als exercicis del 2010
i que es troben en tramitació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Verificació del text refós de la modifi-
cació puntual del PPO-5 el rieral

S’acorda verificar el Text Refós de la Modi-
ficació Puntual del Pla Parcial d’Ordenació

núm. 5 del Rieral, que compleix les prescrip-
cions establertes en sessió de 6 de novembre
de 2013 per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona.

Modificació de crèdit 4/2014 extraor-
dinari, per a l'adquisició d'una des-
brossadora per la neteja viària

S’acorda dotar un crèdit extraordinari per la
realització d’una despesa específica per im-
port de 12.051,60 euros, finançada mitjan-
çant baixes de crèdits de despeses d’altres par-
tides del pressupost vigent no compromeses,
la dotació de les quals es consideren reducti-
bles sense pertorbació del servei respectiu. 

Reconeixement extrajudicial de des-
pesa de reparació de vehicles de la
policia 2013.

S’acorda procedir al reconeixement extraju-
dicial de crèdit a imputar al pressupost cor-
rent, de les despeses portades a terme a l’e-
xercici anterior, no imputades al seu mo-
ment, per import de 2.013,25 euros. 

Proposta relativa a l'avançament de
l'edat de jubilació dels membres de la
policia local.

S’acorda instar a la Secretaria d'Estat de la
Seguretat Social, a la Direcció General de
Planificació del Territori de la Seguretat
Social, i a la FMC, ACM i FEMP, a que pro-
posin al Congrés dels Diputats la modifica-
ció legislativa en matèria de Seguretat Social
que permeti l’avançament de l’edat de jubi-
lació de la policia local, mitjançant l’aplica-
ció dels coeficients reductors en l’edat de ju-
bilació dels membres dels cossos de Policia
Locals, amb les mateixes condicions que es
contemplen en la disposició addicional qua-
dragèsima cinquena del Reial Decret
Legislatiu 1/994 pel qual s’aprova el text de
la Llei General Seguretat Social, introduïdes
per la Llei 40/2007 de 7 de desembre, de
mesures en el camp de la Seguretat Social.

Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixe-
ment de la professió policial com professió
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de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un
catàleg de malalties professionals amb l’ob-
jectiu de protegir la salut i posar fi a la injus-
tícia d’una edat de jubilació que no pren en
compte la sinistralitat en el sector, la penosi-
tat, la perillositat, i la toxicitat de les condi-
cions de treball, així com l'impacte en els
processos d’incapacitat laboral que genera i
els requisits exigits per al desenvolupament
de la tasca de policia.”

Proposta relativa a la reclassificació
professional dels agents i caporals
del cos de la policia local.

S’acorda instar al Govern de la Generalitat a
dur a terme les modificacions legals que si-
guin necessàries per tal que els agents i ca-
porals de l’escala bàsica de les policies locals
de Catalunya es classifiquin, a efectes admi-
nistratius de caràcter econòmic, en el grup
C1, mitjançant entre d’altres, la modificació
de la Llei 16/91, de 10 de3 juliol, de les poli-
cies locals. 

Aplicar aquesta mesura a l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana garantint que la
diferencia retributiva del sou base, resul-
tants de la classificació en el grup C1, es de-
dueixi del complement específic de la cor-
responent relació de llocs de treball.

Proposta relativa a la convocatòria
d'un referèndum sobre la monarquia
i per un procés cap a la república.

S’aprova la moció consensuada en que l’a-
juntament de Santa Eulàlia de Ronçana re-
clama a l‘Estat Espanyol un procés per im-
pulsar la república o un altre model de estat,
utilitzant tots els mecanismes que preveu la
Constitució Espanyola.

Proposta de suport i solidaritat amb
els membres de la PAH denunciats
per entitat bancària

S’acorda manifestar la solidaritat amb els set
encausats per faltes contra l’ordre públic.

Exigir a CX la retirada de la denúncia.

Exigir a CX que adopti posicions negociado-

res i que s’avingui a solucionar favorable-
ment els casos dels veïns de Santa Eulàlia
afectats per la hipoteca de la seva entitat.

Mostrar la solidaritat i suport als encausats
per part de l’Ajuntament davant del jutge en
cas que es celebri el judici.

Comunicar aquesta moció a CX, a la PAH, i
a altres entitats que es pugui considerar ade-
quat.

Afers urgents i sobrevinguts

L’alcalde exposa que hi ha un afer urgent so-
brevingut amb posterioritat a la celebració
de la Comissió Informativa que és el de l’a-
provació del Pla financer per la concertació
d’un crèdit pont, un cop aprovada la seva
urgència, s’acorda aprovar el Pla de
Sanejament Financer que consisteix en la
previsió d’ingressos i despeses des de 2014
fins a 2019.

Ple extraordinari:
22 de setembre de 2014

Moció de suport del món local a la
convocatòria de consulta sobre el fu-
tur polític de Catalunya del 9 de no-
vembre de 2014

S’aprova per unanimitat la moció amb els
següents acords:

1.- Mostrar el suport a la convocatòria de la
consulta del 9 de novembre de 2014, per de-
cidir lliurement el futur de Catalunya dins
l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana amb la realització
de la mateixa, facilitant tots els recursos i les
eines necessàries per fer-la possible, fent
una crida a la participació.

2.- Donar ple suport al president i al govern
de la Generalitat, al Parlament de Catalunya
i als partits polítics que donen suport a la
convocatòria i a la materialització de la con-
sulta del 9 de novembre dins el marc legal
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que és la Llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana, aprovada
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a
la voluntat majoritària del poble català i dels
seus representants.

3.- Comunicar aquest acord en el període de
5 dies des de la seva aprovació al president
de la Generalitat de Catalunya i a la presi-
denta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
qui ho trametran de forma conjunta al presi-
dent del Govern Espanyol, al president del
Congrés dels Diputats, al secretari general
de les Nacions Unides, al president del
Parlament Europeu, al president del Consell
de la UE i al president de la Comissió
Europea.

Ple ordinari:
25 de setembre de 2014

Aprovació definitiva del Compte
General de l'Ajuntament i Set Comu-
nicació per l'exercici 2013

S’acorda aprovar definitivament el Compte
General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana corresponent a l’exercici 2013, i
rendir el Compte General de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana corresponent a
l’exercici 2013, al Tribunal de Comptes i a la

Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles 212.5 i 223 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei regula-
dora de les hisendes locals”.

Moció en què s'insta a la reparació de
les deficiències estructurals de l'edifi-
ci de l'escola bressol La Font del
Rieral

Es desestima la moció presentada pel grup
d’ I-ERC en la que s’insta a la reparació de
les deficiències estructurals de l’edifici de
l’Escola Bressol la “Font del Rieral” i pugui
tornar a tenir l’ús pel qual es va construir. Es
fonamenta aquest desestiment en que hi ha
una demanda interposada en que es reclama
precisament la reparació d’aquestes defi-
ciències.

Ple extraordinari:
30’ d’octubre de 2014

Resolució de les sol·licituds de pro-
pietaris del PPO1 Can Naps i inici pro-
cediment de revisió dels convenis re-
latius a PPO1 Can Naps

S’acorda desestimar les sol·licituds realitza-
des per part del Sr. Manuel Julian Giner, i
l’última pel Sr. Jordi Iglesias Vives, els dos
en representació de Associated Investment
S.L, per les que es peticiona el pagament de
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preu pactat en virtut dels convenis signats
en dates 25 de novembre de 2003, 11 de de-
sembre de 2007 i 31 de maig de 2004; així
com la formulada pel Sr. Joan Cortés Uñó,
relativa al conveni signat a l'any 2002, en el
que també peticiona el pagament del preu fi-
xat a l’esmentat conveni. 

Iniciar expedient per la revisió de les clàusu-
les de tots els convenis, així com els acords
plenaris que els van ratificar o aprovar.

Aprovació provisional de la modifica-
ció de les Ordenances Fiscals regula-
dores dels Tributs Municipals per
2015

S’acorda aprovar provisionalment per a l’e-
xercici de 2015 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:

OF 1.- Impost sobre béns immobles

OF 2 .- Impost sobre vehicles de tracció
mecànica

OF 3.- Impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres

OF 4.- Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana

OF 5.- Impost sobre activitats econòmiques

OF 7.- Taxa per llicències o la comprovació

d’activitats comunicades en matèria d’urba-
nisme

OF 8.- Taxa per la prestació del serveis d’in-
tervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotme-
timent a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels con-
trols posteriors a l’inici de l’activitat, els con-
trols periòdics i les revisions periòdiques

OF 9.- Taxa per prestació de serveis de ce-
mentiris

OF 10.- Taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals

OF 12.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’us
públic amb mercaderies, materials de cons-
trucció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues

OF 13.- Taxa per expedició de documents
administratius

OF 14.- Taxa per la llicència d’autotaxi

OF 15.- Taxa per utilització privativa o apro-
fitament especial de la via pública amb en-
trades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i
les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qual-
sevol mena

OF 16.- Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública

Ajuntament Anuari 2014 17
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Novembre 2013

- Preocupació entre els pagesos de Santa
Eulàlia per l’augment de porcs senglars i
dels danys que provocaven. Entre l’estiu i
principi de tardor, els senglars malmetien
camps d’avellaners i de sorgo. La Societat de
Caçadors calculava que hauran abatut una
quinzena d’exemplars des de l’obertura de la
veda. 

- Naixia el projecte Indie Cat Sound, un
equip de producció musical de la mà del san-
teulalienc Estudi La Vall. La iniciativa tenia
l’objectiu d’assessorar grups i cantants cata-
lans en la gravació de treballs discogràfics.

- Canal SET i Ronçana Comerç Actiu convo-
caven els premis Tardor, amb col·laboració
amb l’Ajuntament. Aquest certamen pre-
miava 7 persones i entitats de Santa Eulàlia
amb rellevància durant l’any, entre els quals
s’escollia també el santeulalienc de l’any.

- Es posaven en marxa els controls semafò-
rics a la carretera de Barcelona, al barri del
Rieral. La sanció per passar en vermell con-
sistia en 200 Eur i 4 punts de carnet.

- El trio Aspriu presentava el seu primer es-
pectacle que homenatjava Salvador Espriu.
El conjunt retorna a la Sala Pau Casals on al
maig es va gestar aquesta proposta inclosa
en la celebració de l’any Espriu.

- Ajuntament i Societat Caçadors, amb el su-
port de la Policia Local, acordaven col·labo-

rar per lluitar contra la proliferació de porcs
senglars als boscos del municipi. D’aquesta
manera, s’alleugeria la tensió entre el cos
d’Agents rurals i els caçadors. 

- La remodelació de la carretera, entre Can
Barbany i la tenda nova, preveia començar a
mitjans de desembre amb una durada de 4
mesos. La Diputació de Barcelona adjudica-
va les obres.

- APINDEP-Ronçana es convertia en la pri-
mera cooperativa de discapacitats que opta-
va a les subvencions de l’IRPF social, que
atorgava l’estat. 

- Una setantena de persones assistien al so-
par de la Revista Ronçana que parlava de
Llengua i Identitat Nacional. Un dels res-
ponsables de l’ANC, Pere Pugés substituia
Jordi Porta que no va poder ser a Santa
Eulàlia. 

- L’Institut i la Cooperativa APINDEP-
Ronçana organitzaven una jornada esporti-
va al pavelló. Alumnes de 1r de cicle forma-
tiu del centre coordinaven diverses activitats
en què participen una cinquantena de joves
discapacitats. 

En esports, el Júnior masculí del Club
Escola de Bàsquet Ronçana aconseguia la
primera victòria de la temporada en guanyar
per 55 a 54 al conjunt del Santa Coloma.
L’equip d’Adrià Castejón s’enduia un partit
amb emoció fins als segons finals 

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

Els guanyadors dels premis Tardor 2013. Un dels semàfors amb control per càmera.
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- El primer equip del Club Esportiu es deixa-
va empatar a 2 a l’últim minut contra el Ri-
poll, en un partit que tenia dominat per l’ex-
pulsió d’un rival al minut 14. L’equip de Ros-
súa es mantenia 11è a la lliga amb 12 punts. 

- El Júnior del Ronçana s’imposava al Caldes
en un partit ajustat que no es decidia fins a
l’últim minut. Sambu i Danny, i la bona de-
fensa local impulsaven l’equip d’Adrià
Castejón a la segona victòria lliguera.

- El primer equip del Club Esportiu guanya-
va 4 a 3 al Torelló un partit que tenia perdut
a cinc minuts del final. Òscar, al minut 85 i
Costa, de penal en el descompte, donaven
forma a la remuntada verdiblanca. 

Desembre 2013

- L’equip de govern es quedava sol en l’apro-
vació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, el POUM. El document preserva-
va totes les cases i parcel·les del costat del
riu Tenes. S’obria un període de 45 dies per
presentar al·legacions.

- Els Premis Tardor distingien el guionista
Edu Sola com a Santeulalienc de l’any i
Càritas com a millor entitat del 2013. Prop
de 250 persones sopaven a la Fàbrica abans
de la Gala, que lliurava 5 premis més al mi-
llor personatge de la cultura i de l’esport, mi-
llor entitat esportiva i cultural i millor pro-
jecció internacional de Santa Eulàlia. 

- Més de 100 joves assistien a l’Assemblea
per decidir els Pressupostos Participatius
del 2014 que distribuïen 13.500 euros. En
total, 24 propostes. Entre d’altres la segona
edició de l’Artarreu i un festival de 7 hores
de música.

- La tercera Fira de Nadal comptava amb
una seixantena de parades. Destacaven els
artesans i les activitat paral·leles de dissabte
i de diumenge al matí, juntament amb els
balls tradicionals.

- La santeulalienca Meritxell Català s’enduia
el Gran Dictat per la Independència en la se-
gona edició d’aquest concurs. Anna Coll i

Neus Cortés, quedaven en segona i tercera
posició. 

- Pocs veïns assistien a la presentació de l’a-
provació inicial del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal, el POUM. La solució per pre-
servar les cases del riu i assegurar les zones
urbanes pròximes al Tenes, la mobilitat, els
accessos al 4t Cinturó, les centralitats o l’en-
llaç amb la C-17, punts destacats de la reunió.

- El tercer dinar solidari de l’IES La Vall del
Tenes lliurava dissabte 720 euros a Càritas.
Un dia abans, uns desconeguts robaven pro-
ductes del Banc d’Aliments de Càritas, al
carrer Mestre Joan Batlle. 

- La música protagonitzava l’actualitat cultu-
ral. Els concerts de Nadal de l’Escola de
Música La Vall del Tenes, la Coral Santa
Eulàlia i Da Capo portaven públic a la
Fàbrica i a l’Església. 

- Tots els partits de l’arc municipal aprova-
ven, en ple extraordinari, una moció amb
una declaració que emplaçava l’Agència
Catalana de l’Aigua a preservar les cases i te-
rrenys del costat del riu Tenes. El text s’a-
provava a instàncies d’Independents-Es-
querra, PSC, i Iniciativa, amb algunes esme-
nes de l’equip de govern i dins el marc de l’a-
provació inicial del POUM.

- El PSC es mostrava favorable a la consulta
sobre la independència de Catalunya, la pre-
gunta de la qual es va fer pública el 9 de no-
vembre. Tots els partits de l’arc municipal
feien públic el seu posicionament sobre
aquesta qüestió. 

Anunci de la Fira de Nadal 2013.



- Dotze arbres singulars de Santa Eulàlia
protagonitzaven el calendari municipal
2014. Jordi Iglésias, Josep Maria Molist i en
aquesta ocasió, Josep Maria Ambrós, s’enca-
rregaven de la publicació. 

En esports, el jugador Javier Amores
guanyava el 7è Obert d’Escacs de Santa
Eulàlia en categoria absoluta. El millor local
va ser Lluís Canellas.

- L’equip santeulalienc Experience Repara-
cions Ronçana guanyava la 1a Copa Derbi
Variant en categoria Protos. L’entrega de
premis se celebrava en un gran festa a la
Discoteca Incògnit de Les Franqueses. 

- El primer equip del Club Esportiu sucum-
bia davant el líder. Els homes de Raúl
Rossua queien per 0 gols a 3 contra Les
Franqueses. Els santeulaliencs encaraven el
fi d’any amb garanties de salvar la categoria. 

- El Club Patinatge Artístic Ronçana celebra-
va el seu primer festival de Nadal en un pa-
velló poliesportiu que vorejava el centenar
d’assistents. Shows individuals i col·lectius
centraven una jornada familiar.

Gener 2014

- La policia local de Santa Eulàlia comença-
va el 2014 amb nova estructura organitzati-
va. Introduïa la figura de responsable de
torn, amb caràcter rotatori. Els canvis deixa-
ven vacant la plaça de caporal.

- La comissaria de districte dels Mossos a
Caldes de Montbui estrenava cap. Es tracta-
va de Josep Maria Masip que 7 anys després
substituïa Xavier Gandia. 

- Es celebraven les festes de Nadal amb els
actes tradicionals. Josep Villaronga, de Santa
Eulàlia, guanyava el segon concurs de
Pessebres. El calderí Joan Condal s’emporta-
va el primer certamen de diorames de Nadal.

- L’Ajuntament es reunia amb la Generalitat
per l’aprovació inicial del POUM per fixar la
seva posició de preservar cases i terrenys del
costat del Tenes. La Generalitat es compro-
metia a convocar una reunió amb l’ACA per
avançar en el tema. 

- Santa Eulàlia tancava l’any amb la baixada
més important d’aturats del 2013. A 31 de
desembre hi havia 548 persones sense feina,
23 menys que al novembre. La taxa d’atur se
situava en el 15,3% 

- La Fàbrica estrenava horari d’atenció a les
persones als matins. L’Ajuntament treballa-
va per encabir en aquesta franja activitats
per a diversos sectors. Entre d’altres jubilats,
aturats o mestresses de casa.

- La substitució de la recollida de deixalles
porta a porta pels contenidors convencio-
nals donava les primeres xifres. De gener a
setembre de 2013 queia la recollida de matè-
ria orgànica en un 30% i pujava la generació
de resta en un 70%. En general, Santa
Eulàlia reciclava el 60% de les deixalles. La
Regidoria de Medi Ambient treballava per
millorar les xifres.

- La policia local investigava els robatoris en
cases que s’havien comès durant les festes de
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El calendari 2014 dedicat als arbres. El pessebre de l’Escola Ronçana.
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Nadal a diversos punts del poble. En tots els
casos els lladres s’enduien diners, joies i pe-
tits electrodomèstics. 

- La primera festa de l’acordió omplia l’Espai
Polivalent de la Fàbrica. Prop de 190 perso-
nes assistien al concert que van oferir 8
acordionistes catalans. 

- L’Associació Mare Terra era l’única entitat
que es va presentar al concurs per al lloguer
de les instal·lacions de l’Escola Bressol La
Font del Rieral. Aquesta entitat volia oferir
primera etapa d’educació infantil, per nens i
nenes de 3, 4 i 5 anys. 

- Santa Eulàlia experimentava la primera
baixada interanual d’atur després de sis anys
consecutius d’augment. El desembre passat
finalitzava amb 34 persones menys a les llis-
tes de l’atur que al 2012. 

- La novel·la Victus, d’Albert Sánchez Pinyol
va ser el llibre més prestat el 2013 a la
Biblioteca – Casa de Cultura. L’equipament
acabava de convocar el tercer concurs de
Punts de Llibre. 

En esports, el Futsal Santaka s’emportava
el 5è Torneig de Nadal de Futbol Sala en im-
posar-se per 7 gols a 2 al Canito Futbol Club.
El Futsal Sataka revalidava el títol per cin-
quena vegada consecutiva. 

- El primer equip del Club Esportiu guanya-
va 4 a 2 el Santa Eugènia. Un hat trick d’Ós-
car encarrilava una victòria que mantenia el
conjunt de Raül Rossua a l’onzena posició de
la lliga i l’allunya de la zona de descens. 

- El primer equip de Futbol Sala apallissava
per 9 gols a 1 a l’Hostalriquenc. La victòria
permetia als jugadors de Pedro López situar-
se líders a la classificació amb un punt sobre
el segon i quatre sobre el tercer.

- El primer equip del Club Esportiu derrota-
va per 2 a 1 el Sant Bartomeu. Aquest resul-
tat permetia a l’equip de Raül Rossua enca-
denar la 3a victòria consecutiva des de co-
mençament d’any i mantenir-se a la zona
tranquil·la de la classificació. 

Febrer 2014

- Dimitia el regidor de Medi Ambient i nú-
mero 2 de CiU a l’Ajuntament Miquel Moret,
segons ell per falta d’informació i comunica-
ció amb els seus companys de govern i de
partit. Moret abandonava el càrrec en el pri-
mer ple ordinari de l’any, després d’haver
comunicat la inesperada decisió a través
d’instància al registre de l’Ajuntament.

- Convergència i Unió i el Partit Popular
mantenien inalterable el seu pacte de govern.
La moció d’Independents-Esquerra que de-
manava a CiU que trenqués amb el PP i que
oferia estabilitat al govern no va prosperar.

- La querella de la Mancomunitat contra
l’exgerent Francesc Delgado per presumpta
apropiació indeguda de 600.000 euros es
trobava en fase d’impàs. Cinc recursos
apel·lació alentien el procés dos anys des-
prés d’haver-se destapat el cas. 

- Santa Eulàlia engegava mesures per garan-
tir el dret a l’habitatge, amb l’elaboració d’un
pla municipal per evitar la desocupació per-
manent i injustificada d’habitatges. 

- L’Ajuntament subhastava les dues par-
cel·les de propietat del polígon industrial
can Magre. 

- La passada de Sant Antoni superava les ex-
pectatives amb més de 60 cavalls i una tren-
tena de carros. Prop de 300 persones esmor-
zaven a la Fàbrica i més de 450 hi dinaven.
S’iniciava també el cicle l’Eulaliana 2014. Cartell de la primera Festa de l’Acordió.



- Les primeres xifres en els controls semafò-
rics del Rieral, dos de Can Ferrer i un al ca-
mí del Gual, donaven 1.000 vehicles multats
durant els primers 2 mesos de funciona-
ment, una mitjana de 14 sancions diàries. En
el mateix període, 2 de cada 10 multes eren
per veïns de Santa Eulàlia. 

- Un miler de persones passava entre dissab-
te i diumenge per la 4a trobada de modelis-
me ferroviari de la Fàbrica. La cita continua-
va assentant-se en el calendari català i el
mercat del tren obtenia bones xifres de ne-
goci. 

- Prop de 150 exalcaldes i exregidors de la
Vall del Tenes signaven un manifest pel dret
a decidir a La Fábrica. La Colla del Pa amb
Tomàquet arrencava amb aquest acte reivin-
dicatiu el seu 40è aniversari en una data tan
assenyalada com el 23-F 

- El projecte Eleccions 2013 al Parlament es-
colar de l’Escola La Sagrera guanyava el 8è
premi Conviure a Catalunya. La mestra
Dolors Sòria coordinava aquest projecte
amb els alumnes de 5è de primària del cen-
tre.

En esports, el segon equip de Futbol Sala,
l’Esport Lúdic Santa Eulàlia, derrotava per 4
gols a 3 l’Olímpic Argentona. Aquesta victò-
ria feia que, igual que el primer equip, el
conjunt de Pedro López fos colíder de la
classificació.

- El primer equip del Club Esportiu empata-
va a 1 gol contra el Pradenc en un partit mar-

cat per les ocasions a les acaballes dels 90
minuts. Els homes de Rossua eren onzens a
la classificació amb 29 punts. 

- El mini masculí del Club Escola de Bàsquet
Ronçana era tercer a la classificació, a la se-
gona fase de la lliga, després de la victòria de
dissabte. El conjunt d’Hilari Ponce s’impo-
sava amb claredat al Cardedeu per 60 a 35. 

- El 1r equip del Club Esportiu perdia 1-3
contra el Voltregà després d’avançar-se en el
marcador amb un gol de Roberto. El conjunt
de Raúl Rossúa ocupava l’onzena posició de
la lliga amb 29 punts, a 11 del descens. 

Març 2014

- La Generalitat i l’Agència Catalana de
l’Aigua acceptaven la proposta unànime de
Santa Eulàlia per preservar les cases i els ter-
renys pròxims al riu Tenes. Es preveia reco-
llir aquest acord en un conveni que substi-
tuiria el ja signat el 2007 entre Ajuntament i
Generalitat. 

- La protectora Arbra aconseguia tancar 57
adopcions de gossos i gats durant el 2013.
L’entitat, amb seu a Santa Eulàlia, iniciava
un projecte de micromecenatge a internet
per construir un refugi d’animals.

- Unes 800 persones participaven a la rua
infantil de Carnestoltes que reunia una dese-
na de comparses. La colla de Gitanes dedica-
va la ballada de la Roda a la memòria de la
balladora Joana Martí.
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Un dels concerts del cicle Eulaliana.
L’Escola de La Sagrera guanyadora del premi
conviure.



- Una acció de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca contra una entitat financera de
Santa Eulàlia deixava una tàpia de maons a
l’accés de l’oficina de Catalunya Caixa al
Rieral. Els activistes de la PAH també inuti-
litzaven el caixer automàtic i empaperaven
la façana.

- Primer acte sobre el Tricentenari a Santa
Eulàlia. L’institut dedicava una jornada a la
fi de la guerra de Successió a Catalunya i a
l’11 de setembre del 1714. El centre inaugu-
rava un mural commemoratiu. 

- La formació santaeulalienca The Crab
Apples signava per la discogràfica Discmedi.
El contracte es traduïa en la gravació del pri-
mer àlbum del conjunt, que podria sortir a la
tardor. 

- La segregació de les 13 parcel·les del barri
de la Font d’Abril que s’havien de separar de
Santa Eulàlia per formar part de Caldes de
Montbui, finalment no tiraria endavant. El
motiu principal era que Caldes no estaria dis-
posada a compensar econòmicament Santa
Eulàlia pel rebut que passaria a ingressar. 

- Les Joventut socialistes de la Val del Tenes
demanaven a l’Ajuntament que inclogués
mesures per lluitar contra l’atur juvenil dins
del pressupost 2014, especialment en el
camp de la formació. 

- La calçotada popular, en família a la
Fàbrica. Unes 120 persones, la meitat que en
la darrera edició, consumien poc més de
2.000 calçots. Al matí, Santa Eulàlia Camina

organitzava una passejada amb 47 partici-
pants. 

- La policia realitzava controls a diversos
punts de Santa Eulàlia a causa dels quatre
robatoris amb força a l’interior d’habitatges
produïts dues setmanes enrere a Can
Marquès i al barri de la Serra. 

- L’Escola Ronçana tenia previst recuperar al
setembre el grup de P3 que havia perdut el
curs 2013-2014. Les pre-inscripcions per al
primer curs de parvulari al centre docent del
Rieral arribarien a 45, 21 més que fa un any. 

- La soprano Eulàlia Ara i la pianista Tània
Parra tancaven la 3a edició de l’Eulaliana. La
regidoria de Cultura ja preparava el cicle de
l’any vinent d’un certamen de música clàssi-
ca que considerava consolidat. 

- S’aprovava el pressupost municipal per
2014, fixat en 7,5 milions d’euros, la mateixa
cifra de 2013, amb els únics vots favorables
de CiU i PP. Disminuïa la inversió i incre-
mentava la partida per retornar el préstec
per pagar proveïdors, l’anomenat Pla Rajoy. 

- El Pla de Millora de l’Espai fluvial del
Tenes guanyava un dels premis de l’Aigua
2014, que impulsava l’Associació Catalana
d’Amics de l’Aigua. 

- Lucia Garcia, Alba Urtiaga, Joan Mercadal
i Dolores Bretones guanyaven el 3r concurs
de Punts de llibre de la Biblioteca. Els cursos
de 4t de l’Escola Ronçana s’enduien el premi
especial als treballs dels centre docents. 
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L’Espai Fluvial guanya un dels premis de l’aigua. Els guanyadors del concurs de punts de llibre.



En esports, la sisena ronda de la lliga cata-
lana d’escacs deixava uns resultats immillora-
bles pels equips A, B i C de la Vall del Tenes.
A falta de tres jornades pel final, els tres con-
junts mantenien intactes les opcions d’ascens.

- El primer equip de Futbol Sala vencia per 10
gols a 2 el Lloret Esportiu i es mantenia líder
de la classificació amb 54 punts. L’objectiu fi-
nal d’aquest conjunt era poder arribar a dis-
putar la final four.

- El primer equip del Club Esportiu vencia per
2 gols a 1 el Sant Vicenç de Torelló. Aquest re-
sultat trencava una mala ratxa de 3 derrotes
consecutives. L’equip de Rossua era onzè a la
classificació amb 32 punts.

- El júnior masculí del Ronçana queia per 46
a 76 contra el Sant Adrià. El jugadors santeu-
laliencs vorejaven la zona de descens amb una
dotzena posició i un balanç a la lliga de 4 par-
tits guanyats i 17 de perduts.

- El 1r equip del Club Esportiu golejava per 5
gols a 2 el Campdevànol. Els verd-i-blancs
oferien un recital de joc i Roberto sentenciava
el partit amb un hat trick. Els de Rossua feien
així un pas més cap a la permanència.

Abril 2014

- L’Ajuntament de Santa Eulàlia venia dos
solars del polígon Can Magre a l’empresa
Barnasfalt per import de 380.000 Eur fixat
en la subasta. L’oposició hi votava en contra
per considerar que no era el moment ade-
quat per fer la venda. El govern tenia previst
destinar aquests diners a inversions.

- Can Marquès creava un grup de whatsApp
per avisar els veïns en cas de robatoris o
urgència mèdica. La policia local, que diu-
menge assistia a una xerrada al barri, també
s’agregava a aquest xat.

- El santeulalienc Oriol Morta s’enduia la
primera cursa d’Orientació de Santa Eulàlia.
El nou col·lectiu juvenil SER Jove convocava
13 parelles a la prova, inclosa als pressupos-
tos participatius de joventut d’enguany. 

- L’institut La Vall del Tenes començaria el
curs vinent amb una novetat destacada, el
programa Batxibac, un projecte que perme-
tia obtenir la doble titulació del Batxillerat
convencional i del francès. 

- La fira Lliga’t a la terra venia al detall unes
12.000 unitats de planter de tomaqueres an-
tigues del Vallès, el doble que l’any passat. El
tast de mongetes del Carai reunia una sei-
xantena de persones a la Fàbrica 

- La Coral Santa Eulàlia dedicava el concert
de Rams a la cantaire Elisabet Safont, que
havia mort a principis d’abril. La formació es
preparava per cantar a Cantàbria en una sor-
tida conjunta amb la colla de Gitanes.

- L’escola Bressol l’Alzina celebrava el 10è
aniversari. Mentrestant, l’Escola Ronçana
oferia 50 places de P3, recuperant la línia
que havia perdut. 

- Un 36% de la població santaeulalienca ja
disposava del carnet d’usuari de la Bibliote-
ca-Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja des-
prés de complir el 3r any de funcionament.
L’equipament es marcava el repte d’arribar a
la meitat dels veïns d’aquí a dos anys. 

300 dies de notícies Anuari 201424

La fira Lliga’t a la Terra. L’escola l’Alzina fa 10 anys.
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- El guionista Eduard Sola presentava diu-
menge la seva tercera pel·lícula Tots els ca-
mins de Déu, al festival de cinema d’autor de
Barcelona. El romancer Jaume Arnella tre-
ballava en un disc per homenatjar la Quinta
del Biberó.

- L’escriptora de Cerdanyola del Vallès,
Maria del Carme Alerm guanyava el 5è cer-
tamen liteari de relat breu de Sant Jordi. El
segon premi era per a David Dot, de
Vilafranca del Penedès i el tercer per a la
santeulalienca Illana Medina.

- La 4a Nit de Bruixes sobrepassava les pre-
visions de l’organització i esgotava els 600
entrepans que es van preparar per sopar. Els
seus responsables es plantejaven avançar la
inscripció de cara a l’any vinent.

En esports, el mini masculí del bàsquet
Ronçana vencia per 2 punts de diferència al
Tona en un partit que es decideix a la pròrro-
ga. L’equip de nens d’Hilario Ponce seguia lí-
der a la lliga i depenia d’ell mateix per ser
campió

- El primer equip del Club Esportiu empatava
a 2 contra el Moià, en un partit on els visitants
s’avançaven per partida doble. Els jugadors
de Rossúa eren onzens a la lliga i només els
calia una victòria per assegurar la permanèn-
cia.

- La seleccionadora estatal de Natació Sin-
cronitzada, Esther Jaumà preparava l’euro-
peu d’aquest estiu a Berlín. Les càmeres de
Canal SET visitaven Jaumà al CAR de Sant
Cugat en un dia d’entrenament.

- Cap de setmana triomfant pel premini i el
mini masculí del Club Escola de Bàsquet
Ronçana. Els equips d’Adrià Castejon i Hilari
Ponce obtenien el títol de Lliga i demostraven
el treball de base de l’entitat. 

Maig 2014

-El PSC de Santa Eulàlia renovava l’executi-
va local. Joaquim Blanch repetia com a pri-
mer secretari, però s’incorporaven cares no-
ves com Lídia Fernandez a la secretaria de

Medi Ambient i Abraham Requena a
Comunicació i Acció Política. El PSC anun-
ciava que faria públic el candidat a les elec-
cions municipals de 2015 entre juny i juliol. 

- L’IES Vall del Tenes tancava el període de
preinscripcions al Batxibac, que permetia
obtenir el Batxillerat francès, amb 10 sol·li-
cituds. 

- Unes 275 persones, sobretot públic fami-
liar, participaven en la primera edició del dia
astronòmic. El Planetari digital era la pro-
posta amb més assistents de les 4 activitats
que es proposaven dissabte a la Fàbrica. 

-La secció Local d’Esquerra Republicana es-
collia nou president, el militant Jordi Casas
Nin. La formació encara no tenia decidit el
nom del futur candidat a les municipals de
2015.

- Arrencava la campanya per les eleccions
europees del 25 de maig amb poca repercus-
sió. Escassa propaganda electoral per a uns
comicis en què 5 anys enrere s’abstenien un
68% dels votants. 

- Marcel Galobart guanyava el 3r concurs de
roses per davant de Montserrat Isern i Jana
Grau. La cita congregava amb 35 participats.
Graciela Ovideo s’enduia la modalitat de ro-
ses en miniatura. 

- L’Associació Ronçana Comerç Actiu entra-
va a formar part de la patronal PIMEC-
Comerç del Vallès Oriental. L’Associació de
botiguers de Santa Eulàlia, presidida per
Esther Cañellas, comptava amb uns 75 esta-
bliments i serveis associats.

La rosa guanyadora del concurs d’enguany.



- Esquerra Republicana reivindicava
l’Escola Bressol La Font del Rieral, que por-
tava dos cursos tancada

- La colla de bastoners de Trinxaires cele-
brava el 10è aniversari de l’entitat amb una
festa a la plaça de Can Torras. Els balls tra-
dicionals i una cercavila marcaven la com-
memoració.

- Les eleccions europees donaven la victòria
a Santa Eulàlia a ERC, amb gairebé 750 vots,
150 més que la segona força Convergència i
Unió. La tercera va ser un PSC en caiguda
lliure i la quarta Iniciativa per Catalunya. A
continuació Ciutadans, per davant del Partit
Popular i Podemos. La participació no supe-
rava el 50%. 

- L’Escola Bressol municipal l’Alzina repas-
sava els seus primers 10 anys de funciona-
ment en una exposició fotogràfica i en un re-
portatge a la Biblioteca.

- El TNT Petit estrenava Final de curs, el se-
gon muntatge de la companyia dirigida per
Ricard Martín. 

-La revista Vallesos era reconeguda com a
millor revista en català del 2013. 

En esports, el primer i segon equip del
Futbol Sala Santa Eulàlia obtenien el títol de
lliga en un cap de setmana triomfant per a
aquest club. La Copa Catalunya i la Final
Four eren els pròxims objectius dels dos
conjunts.

- El equips de base del Club Escola de
Bàsquet Ronçana tancaven la temporada. El
cadet A s’acomiadava de l’afició amb una
contundent victòria contra el Creu Alta
Sabadell per 71 a 54. 

- El primer equip del Club Esportiu vencia
per 2 gol a 1 el Tona en un partit on els visi-
tants s’avançaven en el marcador. El conjunt
verd-i-blanc tenia com a objectiu en els dar-
rers dos partits obtenir la sisena posició de
la lliga.

- El primer equip femení del Ronçana s’im-
posava al Viladecans per 67 a 60 en el partit
que obria la sèrie de promoció per evitar el
descens. Les jugadores de Miquel Coca no-
més necessitaven una victòria més per acon-
seguir l’objectiu de la temporada.

Juny 2013

- L’entitat Mare Terra, interessada en llogar
l’edifici de l’Escola Bressol La Font del
Rieral es feia enrere. Des de la regidoria
d’Ensenyament s’atribuïen pressions indi-
rectes d’una persona vinculada estretament
al principal grup de l’oposició, Independents
- Esquerra. Aquests mostraven la seva indig-
nació per les acusacions.

- La Mancomunitat aprovava un pressupost
de 4 milions d’euros. Els quatre ajuntaments
de la Vall del Tenes feien un esforç econòmic
per eixugar el forat que presumptament ha-
via generat l’ex-gerent.

- Se celebrava la segona edició de l’Artarreu.
Els joves de Santa Eulàlia mostraven el seu
catàleg de propostes en una jornada de petit
format. El guionista Eduard Sola hi presen-
tava Lunático, el seu primer film com a di-
rector.

- Èxit absolut de la primera edició del Retro
Car Meeting, del Retro Car Club Ronçana, la
primera trobada de cotxes clàssics i antics
de Santa Eulàlia. Un miler de persones i 200
cotxes i motos es donen cita a la Fàbrica.

- La millora de la carretera de Barcelona,
amb la remodelació del revolt de Can Baró
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Festa al vestuari del Futbol Sala.
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acumulava entre dos i tres mesos de retard.
Durant més de 4 mesos, aquest punt viari
només permetia el pas alternatiu de vehicles
regulat amb semàfors.  

- L’Escola La Sagrera guanyava 2 dels 3 pre-
mis d’un concurs educatiu del comitè català
de les Nacions Unides pels refugiats. El cen-
tre acabava també de recollir el 8è premi
conviure a Catalunya al Parlament pel seu
projecte d’eleccions escolars. 

- Una vintena de segadors participaven a la
primera part de la segona festa del Pagès de-
dicada al Segar i el Batre. La jornada segui-
ria el 6 de juliol a Sant Simple batent blat i
fent un paller.

- Santa Eulàlia tenia detectades una quinze-
na llarga de colònies de gats de carrer que
podien sumar prop de 200 exemplars.
Aquests provocaven un augment de les quei-
xes entre els veïns, especialment pels so-
rolls. L’Ajuntament demanava no alimentar
els animals per evitar les colònies estables. 

- El Pa amb Tomàquet dedicava un sentit
homenatge a qui va l’ideòleg de la colla i pri-
mer ministre del govern de la Vall del Tenes,
Jaume Farriol. Un sopar al restaurant La
Cruïlla, de Lliçà repassava la trajectòria de
Farriol.

- Set colles de cinc pobles participaven a la
6a trobada infantil de gitanes del Vallès.
Santa Eulàlia acollia per segona vegada
aquesta cita a l’era de Can Brustenga, que
acabava amb una jota dedicada al Tricente-
nari.

- La protectora Arbra, gestionada per 4 per-
sones, reunia una seixantena de gossos en
adopció a la 3r Fira Animalista d’ahir al parc
municipal de Sant Simple. L’entitat, amb
poc més de 3 anys de vida, havia fet possible
que 150 adopcions de gossos i gats des de la
seva creació. 

- La trobada de gegants reunia una desena
de colles pels carrers del Rieral i commemo-
rava el 30è aniversari del Gerd. Santa
Eulàlia recuperava aquesta cita 10 anys des-
prés, inclosa en els actes del Tricentenari.

- La Coral Santa Eulàlia tancava amb el
Concert de fi de curs una bona temporada
musical. Una de les bandes més populars
d’Islàndia visitava l’Escola de Música La Vall
del Tenes i actuava a la Fàbrica i a Bigues. 

En esports, el Futbol Sala Santa Eulàlia
queia a les semifinals de la Final Four de
Tiana contra l’Alella per 3 gols a 4, i s’aco-
miadava d’entrar a Europa. Els de Pedro
López feien un partit molt complet però pa-
gaven cars els errors defensius.

- Èxit de les diferents categories del Club
Esportiu en el 1r Torneig d’Estiu celebrat a
Santa Eulàlia. L’entitat verdiblanca aconse-
guia 4 victòries i 3 segons llocs en un torneig
que encara no havia finalitzat.

- El tercer obert d’escacs de la Vall del Tenes
posava el punt i final després de 8 setmanes
de competició, i deixava com a 3r classificat
de la general el santeulalienc Joan Turon.
Una setantena de jugadors passaven per la
Fàbrica cada divendres durant 2 mesos. 

Alguns dels participants a la 2a festa del pagès.Exposició de cotxes clàssics davant la Fàbrica.



- Tret de sortida al segon campus d’estiu de
futbol del Club Esportiu Santa Eulàlia.
Durant tres setmanes el municipal d’esports
acolliria jugadors i jugadores de 5 a 12 anys
per perfeccionar aspectes tècnics i tàctics.

Juliol 2013

- L’equip directiu de l’Institut La Vall del
Tenes valorava positivament el seu primer
curs al capdavant del centre docent. Una
proposta destacada pel setembre vinent era
la posada en marxa del Batxibac, que per-
metria a 15 estudiants obtenir la doble titu-
lació en batxillerat: el convencional i el
francès. 

- El Banc d’Aliments de Càritas continuava
obert per cinquè estiu consecutiu. Càritas
donava servei a una quarantena de famílies
amb problemes econòmics. L’entitat seguia
demanant col·laboració. 

- Un paller al costat de l’ermita de Sant
Simple era el resultat de la 2a Festa del
Pagès. Se celebrava la segona jornada, dedi-
cada al batre. 

- El TNT Papes and Mames reunia 450 per-
sones a la Fàbrica en l’estrena d’Aquí no pa-
ga ni Déu. 

- Els registres d’atur repetien la davallada
del maig, i queien en 29 persones més al
juny. Amb l’inici de la temporada estival, les
llistes quedaven en 474 desocupats, la xifra
més baixa dels darrers tres anys i mig. 

- Can Marquès commemorava els 25 anys de
les seves festes de barri, recollits en una ex-
posició fotogràfica al local de l’entitat. El so-
par popular de dissabte a la pista del carrer
Cirerer congregava prop de 500 persones. 

- Se celebrava l’últim Ple Municipal abans de
vacances. La sessió destacava per les queixes
pel nou sistema de cessió de material muni-
cipal que obligava al teixit associatiu del po-
ble a anar a recollir i a tornar-lo al magatzem
de can Xena. En el pla polític, cap dels par-
tits havia anunciat encara quin seria el seu
cap de llista a les eleccions de 2015. 

- L’Ajuntament tancava al públic el bar del
camp de futbol, afectat d’aluminosi i anuncia-
va la construcció d’un de nou. Els treballs es
podrien iniciar a finals de setembre i estaven
pressupostats entre 70.000 i 80.000 euros.

- La colla de gitanes celebrava 10 anys de ba-
llades consecutives a Sant Simple després de
la recuperació d’aquesta dansa. L’Aplec en-
cetava els actes de Festa Major.

- La colla dels grocs s’enduia el joc dels co-
lors de la Festa Major per tercer any conse-
cutiu. Concerts, balls de nit, espectacles in-
fantils i una original Holy Party omplien els
dies de festa.

En esports, l’equip santeulalienc Moto
Experience Racing obtenia una meritòria ter-
cera posició en les 3 hores de resistència en
Derbi Variant. L’escuderia Protaiko LR s’alça
amb la victòria en una cursa amb 75 motos.
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S’anuncien obres al camp de futbol. Esther Jaumà, pregonera de la Festa Major.
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- El conjunt local “Xiquiconsteam” obtenia
la primera posició en la categoria d’equip
mixt en les 3 Hores de resistència en BTT de
Santa Eulàlia. La cursa reunia 110 ciclistes i
uns 60 equips en una prova que acaba de nit.

- El Club Patí Santa Eulàlia iniciava la com-
memoració dels 30 anys de l’entitat. Més de
200 persones omplien el pavelló poliespor-
tiu en el festival d’estiu que repassava les mi-
llors coreografies d’aquestes tres dècades.

Octubre 2013

- Santa Eulàlia donava suport a la consulta
del 9N. L’Ajuntament aprovava una moció i
rebia les signatures a favor del 9 de
Novembre que una trentena d’entitats lliu-
raven al consistori durant la darrera Diada. 

- Santa Eulàlia demandava l’arquitecte i el
constructor de l’Escola Bressol La Font del
Rieral. L’Ajuntament volia una solució per
als problemes estructurals de l’edifici, rela-
cionats amb filtracions d’aigua.

- El Procés Constituent de la Vall del Tenes
no tenia previst presentar candidatures a les
eleccions municipals. Tot i això, animava els
veïns a mobilitzar-se a l’entorn de llistes
unitàries de ruptura democràtica.

- La Fira del Tomàquet complia 5 anys i l’es-
tiu vinent es podria avançar al juliol. El taller
de tapes, amb el col·lectiu Cuina VO reunia
unes 170 persones.

- La llúdriga tornava a Santa Eulàlia, gairebé
un segle després. El Grup d’Ornitologia del

Tenes i del Consorci del Besòs detectaven
aquesta espècie al riu a finals de primavera.

- Unes 100 persones es concentraven sota la
pluja davant l’Ajuntament per protestar per
la suspensió de la Llei de Consultes. Joa-
quim Brustenga lliurava l’acord municipal
pro-consulta del 9N al costat de més de 800
alcaldes catalans al palau de la Generalitat 

- El curs escolar arrencava amb 1413 alum-
nes, 11 menys que el 2013 a causa de la da-
vallada d’infants a l’Escola Bressol l’Alzina.
L’Institut començava a impartir el batxibac
amb 15 estudiants. 

- El Casal d’Avis commemorava el 25è ani-
versari. L’Ajuntament lliurava un placa
commemorativa a la junta i els avis obse-
quiaven els 150 comensals amb una copa
que recordava l’efemèride.

-Els vehicles ja transiten amb normalitat per
la remodelada corba de can Baró i els via-
nants guanyen seguretat. Amb tot, les obres
encara no han acabat i ja acumulen 5 mesos
de retard. 

-20 anys després de les inundacions del
Tenes encara hi ha obres pendents per asse-
gurar els barris pròxims al riu. El 10 d’octu-
bre es van complir dues dècades dels tràgics
aiguats de 1994.

-El sorteig de la Bonoloto del 6 d’octubre
premia una butlleta de la primera categoria
validada a Santa Eulàlia. L’afortunat s’ha en-
dut 1,2 milions d’euros, la xifra màxima que
s’ha repartit mai al poble. 

5è aniversari de la Fira del Tomàquet. El revolt de Can Baró, enllestit.



-La botànica Maria Àngels Bonet participa la
redacció d’un diccionari que aplega més de
35.000 noms catalans de plantes, correspo-
nents a gairebé 6.000 espècies. És una obra
polièdrica que es va iniciar el 1993.

-L’exregidor de CiU Esteve Aymà torna a la
política activa i serà el cap de llista de
Convergència i Unió a les eleccions munici-
pals del 24 de maig. Aymà subtitueix a
Joaquim Brustenga que després de vacances
va decidir no optar a la reelecció.

L’Escola Ronçana Ronçana celebra durant
aquest curs els seus 50 anys i recupera la lí-
nia de P3 perduda l’any passat. L’Escola La
Sagrera conserva el mateix nombre d’alum-
nes. 

El sociòleg Salvador Cardús albira la inde-
pendència de Catalunya per d’aquí a 2 o 3
anys. Cardús inicia a la Biblioteca un cicle de
3 xerrades de la Fundació Universitat a
l’Abast.

Surt al mercat el primer disc de The Crab
Apples. Es titula Right here i és una declara-
ció de principis del conjunt. El quartet to-
carà d’aquí a un mes en el concert dels 10
anys de Pressupostos Joves.

El nou administrador parroquial de Santa
Eulàlia pren possessió del càrrec. Mossèn
Aaron de Larrazàbal que prové de Vilanova
del Vallès substitueix i intercanvia la seva
plaça amb Ricard Casadesús.

L’Escola Bressol l’Alzina arrenca curs amb
71 infants, la inscripció més baixa de la
història. Respecte el setembre passat, la da-
vallada és de 17%, el que es tradueix en 15
nens i nenes menys.

L’historiador Jaume Dantí és el comissari de

la mostra sobre la Guerra de Successió al
Vallès, del Museu de Granollers. L’exposició
detalla la visita de l’Arxiduc Carles d’Àustria
a la capital vallesana.

El romancer Jaume Arnella publica Les sa-
bates d’en Jaume, on homenatja la Quinta
del Biberó. Arnella també acaba de rebre un
dels premis Lluís Companys d’Esquerra
Republicana de Sants-Montjuic.

En esports, inici irregular de lliga del Club
Esportiu Santa Eulàlia. En les quatre prime-
res jornades de campionat els jugadors de
Raül Rossua aconseguien 5 punts, l’últim en
l’empat a 2 amb municipal d’Esports, dis-
sabte contra el Parets. El conjunt verdiblanc
se situava 10è del grup 9 de 3a Catalana.

- El Santa Eulàlia juvenil tornava a jugar
després que la temporada passada no tin-
gués equip en aquesta categoria per manca
de jugadors. Els jugadors de Ferran Garcia
debutaven a la competició lliguera amb una
victòria davant la Torreta per 2 a 1 al muni-
cipal d’Esports. 

- El Club Escola de Bàsquet Ronçana afron-
ta la temporada amb 90 jugadors i 11 equips
en competició. L’objectiu, més enllà de
guanyar títols, passa perquè tots els juga-
dors segueixin gaudint d’aquest esport.

- La 1ª trobada de motos a Santa Eulàlia va
ser tot un èxit i va aconseguir un gran nom-
bre de participants. Amb una quantitat de
motos diferents més gran del que s’esperava,
la cercavila va donar pas a una magnífica ac-
tuació d’un motorista que va delitar tots els
assistents a l’acte amb un conjunt de pirue-
tes executades a la perfecció. Una paellada
popular va posar el punt i final a aquesta
gran jornada.

300 dies de notícies Anuari 201430
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Naixements
Periode del 6 de novembre de 2013 al 28 d’octubre de 2014

Data Nom Data Nom

12.11.2013 Lucas Jurado Hernández
12.11.2013 Vega Fernández Álvarez
06.11.2013 Neyla Guijarro Rubio
16.11.2013 Alba Vilas Porras
16.11.2013 Marco Leyva Moreno
18.11.2013 Carla Sánchez Pérez
22.11.2013 Noa Pablos Hernández
25.11.2013 Nekane Pérez Duran
22.11.2013 Valeria Costa Llamazares
28.11.2013 Alba Alias Celdran
11.12.2013 Islam Meallam Laghziri
31.12.2013 Sabrina Takhlouft El Gharibi
03.01.2013 Maria Vilaseca Puértolas
10.01.2014 Eric Martín Rodríguez
09.01.2014 Laura Laso Lanau
22.01.2014 Irina Avilés Murillo
28.01.2014 Martí Ciurans Bosque
09.02.2014 Paula Aguilar Martínez
05.02.2014 Roma Benítez Pérez
27.02.2014 Eric Jofre Gallardo
02.03.2014 Max Romero Pallares
06.03.2014 Maria Muñoz Pimpollo
15.03.2014 Naila Guillén Fernández
12.03.2014 Izan Lombardo Villanueva
05.04.2014 Nico Sánchez Rodríguez
13.04.2014 Paula Vázquez Valverde

01.05.2014 Arlet Andiñach Piazuelo
30.04.2014 Francisco Aguilar Plaza
09.05.2014 Jordi Barbany Collell
16.05.2014 Daniela Navarro Mateos
18.05.2014 Ivan Herrero Rueda
28.05.2014 Biel García Díaz
04.06.2014 Arya Torcal Bautista
16.06.2014 Hugo Garizuain Iglesias
21.06.2014 Arlet Delgado Rios
13.06.2014 Guillem Cabanillas Priego
11.07.2014 Biel Gargantiel Huguet
11.07.2014 Lluc Gargantiel Huguet

29.07.2014 Pol Baena Pastrana
16.07.2014 Nora Fabra Cruz
21.08.2014 Janna Diatta Arcarons
25.08.2014 Arnau Aparicio Pujol
25.08.2014 Paula Alcaide del Toro
05.09.2014 Oriol Casanovas Chávez
08.09.2014 Valeria Rodríguez Espadas
26.09.2014 Dania Donaire Biel
03.10.2014 Jan Moreno Pérez
11.10.2014 Elissenda Rodríguez Gil
12.10.2014 Ana Roca Domínguez
03.10.2014 Tony Rodríguez Castañé
28.10.2014 Martina Sala García

EDATS HOMES DONES TOTALS

55 - 59 205 230 435
60 - 64 195 178 373
65 - 69 164 159 323
70 - 74 141 140 281
75 - 79 97 107 204
80 - 84 87 130 217
85 - 89 38 68 106
90 - 94 12 29 41
95 - 99 4 16 20

100 0 2 2

TOTAL 3.579 3.554 7.133

Piràmide d’edats
A 4 de desembre de 2014

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 194 165 359
5 - 9 248 231 479

10 - 14 231 201 432
15 - 19 179 180 359
20 - 24 174 149 323
25 - 29 160 159 319
30 - 34 218 235 453
35 - 39 331 319 650
40 - 44 347 328 675
45 - 49 296 281 577
50 - 54 258 247 505
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Casaments
Periode del 9 de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014

Data Nom

09.11.2013 Miguel Angel López Padilla i Raquel Pascual Rodríguez
22.11.2013 Daniel Fernández Hidalgo i Emma Granados Serra
23.11.2013 Juan José Ribera Guzmán i María Isabel Rodríguez Fernández
29.11.2013 Abdelmalek Baba Zikra i Ikram Ramdani Mohamed
29.11.2013 Jorge Sánchez García i María Pilar Sola Melero
30.11.2013 Juan Ramón Mora Aljarilla i Montserrat García Cerdero
07.12.2013 Albert Ferrés Coy i Vanessa Serra Bonet
11.12.2013 Marc García Morales i Lissette Yamilda Imbert Rosario
13.12.2013 José Antonio Celis Becerra i Kathia Ribera Eduardo
18.12.2013 Santo Genaro Vizcaíno Álvarez i Jeannette Montero Puello
20.12.2013 Josep Faucón Plaxats i Liliana Barboza Mercado
11.01.2014 Xavier Merino Basela i Laura Solé Codina
15.01.2014 Najid Ahmed Bibi i Jamila Shaheen Muhammad
15.01.2014 Javier Encarnación Rodríguez i Solange Gerardo Cabral
17.01.2014 Bernardo Ramiro Ortíz Ruíz i Marina Elizabeth Vázquez Rodríguez
24.01.2014 Roberto Díaz Coma i Silvia Scapuzzi Ettore
25.01.2014 Rafael Estirado Miranda i Isabel Molina Naveros
31.01.2014 José Lamar Tupete i Lisseth Vianet Ospina Certuche
31.01.2014 Melanie Carbonell Eboko i Adriana Roberta Correa Batista
31.01.2014 Elvis Antonio Méndez Herasme i Dahiana Paulina Minaya Rodríguez

07.02.2014 Juan Not Olivé i Marina Soldevila Viñals
08.02.2014 Nadia Molina Moreno i Carolina Simón Sánchez
14.02.2014 Diego Alexssandro Carneiro Ribeiro i Fina Cortés Gabarre
14.02.2014 Luis Giménez Jiménez i Suellen Santos Nascimiento
15.02.2014 Eduard Rueda Rodríguez i Sandra Muñiz Gutierrez
26.02.2014 Crisant Tengo Valldeoriola i Jenina Portillo Sala
15.03.2014 Jordi Font Ibáñez i Carolina Donoso Hernández
22.03.2014 Roger Vilaseca Díaz i Jessica Estremera Alonso
22.03.2014 José Angel Valdivia Algar i María Dolores Salas Martínez
22.03.2014 Bernat Majoral Aldrich i Gemma Francés Alfara
29.03.2014 Sergio Ramos Alcalá i Tania Herrero Moreno
05.04.2014 Manuel Alonso Marcos i Montserrat Fontana Vila
16.04.2014 Guannan Báez de los Santos i Deborah Ciabocco Maurizio
19.04.2014 Ricardo Molina Mesa i Noemi Manzanares Musoll
23.04.2014 Cristian López Jiménez i Loama Caroline Andreazzi Selis
23.04.2014 Jordi Ciurans Mallorquin i Carolina Bosque Gómez
02.05.2014 Francisco Tomas Lera Garzón i Nuria Gibert Prim
03.05.2014 Antonio Córdoba Armero i María del Val Lozano Sánchez
03.05.2014 Ruben Morón Cabanillas i Ana Burillo Ruíz
03.05.2014 Daniel Calderón González i Elisabet Arqués Puigoriol
07.05.2014 Osvaldo Liriano Liriano i Roberta Torres González
03.05.2014 Kieran Patrick Forde i Silvia Catalán Ruíz
09.05.2014 Daniel Rojo Puig i Núria Sanz López
09.05.2014 Cristobal Segura García i Coral Vindel Guzmán
10.05.2014 Juan Luis Guerrero Medina i Miriam Castillo Díaz
10.05.2014 Manuel Jara Menor i Mónica Domínguez Velasco
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Data Nom

10.05.2014 Manuel Nuez Huerta i Sandra Liarte Marqués
14.05.2014 Gurbir Singh i Rosanni Mata Cueva
16.05.2014 Manuel Rosell Vintró i María del Carmen Sanz López
16.05.2014 Jesés Aranda Vita i Gema Encarnación Martín Morcillo
17.05.2014 Alberto Moreno Ribera i Vanessa Ibañez González
17.05.2014 Jónatan Fernández Gutiérrez i Francisca Sánchez Martínez
17.05.2014 Ramón Corominas Morote i Gisela Gual Cortiella
23.05.2014 Domingo Segura Quezada i Ester Caravaca Pérez
24.05.2014 Fernando Gironés Castillo i María Luisa Ribó Bernat
24.05.2014 Pedro Ligero García i Yasmina Gata González
06.06.2014 Sergio Álvarez Saiz i Sandra Merino Humanes
06.06.2014 Daniel Pérez Caro i Laura Serra Palau
06.06.2014 Alexandre Mateo Musterni i Mireia Moñino López
06.06.2014 Ambriorix García Ovar i Maryuri Duverlin Juárez Sotelo
06.06.2014 Sergi Higueras Ortega i Laia Álvarez Linares
07.06.2014 Enric Ortega Pereira i Meritxell López Rosa
07.06.2014 David Bernal Ibarra i Lídia Calvo Fernández
08.06.2014 José Manuel Solivelles Brik i Estela Vela Pareja
14.06.2014 Jonathan Rodríguez Madrid i María Montaña Almendro Barbancho
20.06.2014 Enrique Roca Seguí i Roser González Górriz
21.06.2014 Francesc de Paula Gorris Duran i Judit Ayala Montserrat
21.06.2014 Carlos Gustavo Cabezón Galan i María Natividad Codesal García
21.06.2014 David Alarcón Rodríguez i Elisabet Riera Martín
21.06.2014 Didac Lluent Espinal i Laura Montes Rojo
22.06.2014 Damian Cerezo Llavero i Adriana Rodríguez Monfort
22.06.2014 Marcos Pico Sánchez i Gisela Giralt Vives
23.06.2014 Joan Aramon Massot i Sandra Miñambres Miralles
27.06.2014 Xavier Sánchez Pujol i Mireia Menéndez Dalmau
28.06.2014 Lucas Arinero Aparacio i Mireia Aizpitarte Aguilar
28.06.2014 Roberto Lodeiro García i María Isabel Jurado Lujano
28.06.2014 Raul Batet Pérez i María del Pilar López Montero
28.06.2014 Daniel Galende Sánchez i Vanessa Fábrega García
28.06.2014 Antonio Caldera Fernández i María Angeles González Fernández
02.07.2014 Milciades Encarnación Medina i Patricia Araujo Quezada
04.07.2014 Javier Molina Ramos i Mireia González Lérida
05.07.2014 Manuel Villegas Fernández i María Isabel Pérez Febles
05.07.2014 José Valenzuela Saavedra i Iomara Babiano Pizarro
05.07.2014 Xavier Armengol Dulcet i Marta Gabarra Rodríguez
11.07.2014 David Najar Hernández i Anna Bermúdez González
11.07.2014 Arnau Cabedo Ruíz i María Elisabet Melchor Jiménez
12.07.2014 Oscar Lorente Leal i Núria Estapé Altés
12.07.2014 David Cancer Castillo i Helena Juanola Puig
12.07.2014 Sergio Almagro Barragan i Rocio Martínez Moreno
16.07.2014 Juan Carlos Poma Navarro i Elisabeth Cruz Renóm
18.07.2014 Sergi Buil Martínez i Jésica García Braña
18.07.2014 Manuel Imedio Bernardo i Raquel Manzano Alfaro
18.07.2014 Manuel Pardillo Guillén i María del Carmen Martín Rodríguez
19.07.2014 Jordi Bosch Garrell i Miriam Comas Martínez
19.07.2014 Ramon Planas Rodríguez i Patricia González Rodríguez
20.07.2014 Marta González Salvador i Tania Romero Peña
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21.07.2014 Alberto Luis Azagra Malo i Vanessa Casado Pérez
23.07.2014 Albert Enric Alaball Perera i Vanessa María Lois Guerrero
25.07.2014 Moises Gómez Póveda i Laura López Mera
26.07.2014 Eloy Pastor Hurtado i Sandra Hernández Gutierrez
26.07.2014 Raul Matos Elias i Veronica Martínez Martínez
26.07.2014 Eduardo José Galindo Rodríguez i Mireya Mata Paniagua
30.07.2014 Jean Carlos Alexander Mite Onofre i Rosa Cecilia Maridueña Paula
26.07.2014 Iván Flores Gutiérrez i Jéssica López Nova
01.08.2014 Victor Manuel Chaparro Gavín i Daya Gresa Barbero
01.08.2014 Miquel Juanos Muñoz i Anaïs Costabella de Lucas
02.08.2014 Jaime Plana Gil i Ana María Vico Castro 
02.08.2014 Sergio González González i Loreno Espina Perea
09.08.2014 Oscar Francisco Robles Valverde i Cristina Carceller Barrionuevo
09.08.2014 Manuel Salido Llorente i Cristina Galán Franco
14.08.2014 Joan Rovira Borrell i Gloria Ana Vela Remiro
29.08.2014 Gerard Anton Piñol i Marta López Yarza
30.08.2014 Antonio Muñoz Blanco i María Jiménez Nisa
30.08.2014 Alexandra Sánchez Marcos i Marta Oró Vidal
30.08.2014 Oscar Calvo García i Jesica Emperador Yera
05.09.2014 Gerard Rubio Vila i Judit Cañamares Fernández
06.09.2014 Gabriel Quirós García i Miriam Lara Muñoz
06.09.2014 Luis Quesada Parra i Aurelia Villar Villar
06.09.2014 Ricard Armentano Vila i Silvia Mauri Vivet
06.09.2014 Gabriel Leal Díaz i Vanesa Pérez Cuenca
07.09.2014 José María Blasco Espejo i Esther Giner Sanz
07.09.2014 Cesar Yuste Mejias i Rosa María Ureña Hermoso
07.09.2014 Miguel Angel Rodríguez Delgado i Cristina Rey Páez
12.09.2014 Juan José Rodríguez Román i Monica Martín García
13.09.2014 Carlos López Fresnedoso i María del Valle Herrero Regis
13.09.2014 Francesc Xavier Barnils Uña i Yolanda Cuerva Moreno
19.09.2014 Xavier de Miguel Galles i Mireia Gómez Albareda
20.09.2014 Isaac Sánchez Gallego i Azahara Villanueva Ordeix
13.09.2014 David Pérez Nuñez i María Alexandra Serret Delgado 
26.09.2014 Gonzalo Medina Fernández i Raquel Parra Rubio
26.09.2014 Moussa Lamri Sebai i Sue Elena Giménez Hernández
26.09.2014 Santos Castro Lobato i Yolanda Becerro Bermúdez
26.09.2014 Juan José Rivero Lozano i Verónica Fernández Delgado
26.09.2014 Juan Antonio Monge Pérez i Miriam Castellà Catalan
27.09.2014 Josép Fermí Serrano Palacios i Nuria Santos Sánchez
27.09.2014 Fernando Muñoz Jiménez i Anna Isabel Pimpollo Fernández
04.10.2014 Luis Manuel Rocha Maza i María Belén Parodi Sabatte
04.10.2014 Daniel Castelló Pérez i Laia García Novella
10.10.2014 Guillem Ngoundo Martínez i Jeniffer Katiusca Sánchez Sánchez
11.10.2014 Francisco León Chávez i Anabel Vegara García
11.10.2014 Miquel Camacho Bagué i Laura Cabestany Díaz
17.10.2014 Natalia María Ruiz Ramirez i Angela Marina Ramírez Sánchez
24.10.2014 Jorge Humberto Martínez Betancurt i Nilcer Iveth Cubas Matute
25.10.2014 Jordi Berengueras Casas i María Franquesa Soler
26.10.2014 James Edward Keen i Sandra Navarro Sánchez
29.10.2014 Karina Giglia Zallio i Clara Margarita Sánchez Moreno

Data Nom
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Defuncions
Periode del 30 de novembre de 2013 al 31 d’octubre de 2014

30.11.2013 Encarnación Martínez 
Balestegui

04.12.2013 Josep Cortés Guasch
15.12.2013 Carme Gelabert Borque
16.12.2013 Juana Visitación Romero 

Pérez
24.12.2013 Alfonso Torres Martínez
28.12.2013 Francisco Cabrerizo Pérez
03.01.2014 Isabel López Martínez
08.01.2014 Antonia Rodés Vila
09.01.2014 Assumpció Garasa Vidal
10.01.2014 Francisco López Roldan
10.01.2014 Mercedes Herrera Gómez
16.01.2014 Piedad Sánchez Hernandez
27.01.2014 Salvador Escarmís 

Puigdomenech
28.01.2014 Carme Dasquens Batlló
01.02.2014 Antonio Fontanet Fradera
02.02.2014 María Jesús Pérez García
02.02.2014 Ramon Mollet Casanovas
15.02.2014 Esperanza Martínez Jerez
15.02.2014 Lydia Sans Corrales
17.02.2004 Josefa Ouro Martínez
17.02.2014 Joana Martí Riera
18.02.2014 Eudaldo Cabana Viñas
18.02.2014 Carlota Carretero Fernández
24.02.2014 Magdalena García Rodríguez
26.02.2014 Joan Carles Lafuente López
26.02.2014 M. del Carmen Fructuoso 

Mestre
01.03.2014 Manuel Tan Yancovich
03.03.2014 Dolores Carbonell Bosch
03.03.2014 Jorge García Alvaro

Data Nom

Població per Barris
A 4 de desembre de 2014

BARRI HABITANTS

El Bonaire 345
El Rieral 1.940
La Sagrera 1.341
Sant Cristòfol 1.277
La Serra 558
El Serrat 959
La Vall 713

TOTAL 7.133

Padró de vehicles
A 4 de desembre de 2014

Turismes 3.942
Autobus 1
Camions 703
Tractors 133
Remolcs i semiremolcs 140
Ciclomotors 237
Motocicletes 714

TOTAL 5.870 

08.03.2014 Juan Font Rebordosa 
08.03.2014 Montserrat Duran Torras
10.03.2014 Alfonso Sánchez Romero
22.03.2014 Pere Badia Bassa
21.03.2014 Jaume Duran Dantí
23.03.2014 Dolores Arimón Bonet
31.03.2014 Elisabet Safont Miramanda
05.04.2014 Pere Estrany Gesa
05.05.2014 Maria Carmen Navarrete 

Villalba
09.05.2014 Dolores Rodríguez Gil
09.05.2014 Pedro Gutierrez Moya
12.05.2014 José López Arias
17.05.2014 Pilar Gual Barbany
17.05.2014 Manuel Cristobal López Perez
18.05.2014 Juan Cucurull Bayona
14.06.2014 Josefa Escoín Sáez
28.06.2014 Concepción Inglés Tarragó
28.06.2014 José Peseta Arimany
03.07.2014 José Albella Albella
05.07.2014 Jorge Balltondre Sans
16.07.2014 Manuel Martí Pérez
20.07.2014 Enrique Labordeta Arlández 
21.07.2014 Mercedes Codina Tàpias
23.07.2014 Francisco Martínez Llop
28.07.2014 Eloisa Lorente Recuenco
06.08.2014 Jaume Torrellas Girbau
09.08.2014 Teresa Troses Colomina
14.08.2014 Maria Barbany Bonet
01.09.2014 Montserrat Barnils Serra
13.10.2014 María López Barroso
16.10.2014 María Párraga Bruno
31.10.2014 Pere Corbera Puigpey

Data Nom
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Jutjat de Pau
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

Resum de l’any 2014
I l’any 2014 està arribant a la seva fi, n’hau-
rem de fer un resum com és habitual. 

Al Jutjat de Pau hi ha hagut força tranquil-
litat, feina si, però tranquil·la. 

L’agrupació, com sempre, de moltes comu-
nicacions d’altres jutjats per notificar a veïns
del municipi, judicis de faltes pocs, actes de
concil·liacions normals i en resum ha estat
un any amb pocs problemes. 

En quan al Registre Civil, també el de sem-
pre, els naixements igualats als dels últims
anys. Com ja hem informat en altres edi-
cions, els matrimonis s’eleven bastant de
nombre. El fet és que els Registres Civils de
municipis grans, com Barcelona, L’Hospita-
let de Llobregat, Badalona, etc. diuen als
contraients que si volen cel·lebrar el matri-
moni ràpid es desplacin als registres civils
de municipis més petits, que en no tenir un
nombre elevat d’habitants i, per tant, tanta
feina, poden agilitzar el tràmit. Les defun-
cions també segueixen la tònica habitual. 

De qüestions destacables no n’hi ha gaires.
D’aquests matrimonis que se cel·lebren on
hi ha un español i un estranger s’ha d’anar
molt en compte, ja que alguns es fan per
conveniència, per legalitzar documentació, i
després la Policia Nacional els investiga i re-
sulta que en el matrimoni, un dels con-

traients viu en una adreça i l’altre a un lloc
diferent. Això recau en un procediment judi-
cial per decretar la nul·litat del matrimoni.
Expliquem això perquè aquest any ens ha
passat amb tres matrimonis que es varen
cel·lebrar en les nostres dependències. El
perill és que et ve gent d’altres municipis que
no els coneixem de res i no són del poble.
Està clar, es presenten aquí amb un expe-
dient de matrimoni: posem el cas que l’expe-
dient s’ha fet a Barcelona, examinat pel ma-
gistrat d’aquest Registre Civil i autoritzant
que se cel·lebri el matrimoni. Aquí ho tro-
bem tot correcte, tot legal i es procedeix a
cel·lebrar-lo. Acabats aquests tràmits és
quan vé el conflicte i feina per tots plegats. 

Sap greu que hi hagi gent que es vulgui lu-
crar d’aquesta forma. 

D’altra banda, també es pot destacar que els
primers mesos d’aquest any, el Jutge de Pau
es va haver de fer càrrec del Jutjat de Pau de
Lliça d’Amunt per malaltia del seu Jutge. 

Com dèiem al començament ha estat un any
força tranquil, esperem que segueixi així.
BONES FESTES A TOTS!!     

Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
Verónia Mateos Vegas, Secretària

Sala principal del Jutjat de Pau de Santa Eulàlia.
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Aaron de
Larrazabal Buenache
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com

Una comunitat d’esperança i
de justícia

La parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana
vol ser llevat dins la pasta. Llevat d’espe-
rança i de justícia dins la pasta que és el nos-
tre poble. L’esperança que ens dóna la fe
cristiana, i que volem regalar; i la justícia per
la qual volem treballar, en aquests temps de
crisi econòmica que afligeix tantes famílies. 

El llevat fa crèixer la pasta, de manera silen-
ciosa, però real. La nostra comunitat parro-
quial vol aportar el millor del nostre viure
cristià com aportació positiva a tots els que
vivim a Santa Eulàlia. És la nostra missió. I
el nostre compromís. 

El treball amb els infants, aquest curs ens
apropem a la trentena, de la catequesi, vol
ser un enriquiment de valors humans i espi-
rituals, que tots necessitem per afrontar el
present i el futur. Però també a les cateque-
sis de joves, de pares, d’adults. Fet en grup,

perquè el compartir enriqueix. Un enriqui-
ment per humanitzar, per ser llevat d’espe-
rança.  

La nostra Càritas, a la qual treballem per fer
arribar aliments a prop d’unes quaranta fa-
mílies, així com ajuts a diversos estudiants
del municipi, vol ser un treball per a favor de
la justícia. Perquè la pobresa no és una fata-
litat, sinó una flagrant injustícia, contra la
qual, també, hem de lluitar: actuant i de-
nunciant les causes i els seus responsables. 

La vivència i la celebració de la fe cristiana és
llevat de vida, de sentit, de compassió, de
goig profund. Les portes dels nostres cors
són obertes, les portes de la nostra parrò-
quia també ho estan, però els nostres cors
encara més. 

Finalment, com a nou responsable de la nos-
tra parròquia us voldria saludar a tots, i fer-
vos arribar el meu desig que la pasta d’una
societat i d’un poble millor sigui cada dia
una realitat més ferma dins els nostres cors
gràcies a la col·laboració de tots. 

Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, 
administrador parroquial

Aaron de Larrazábal, nou mossèn del poble.

Celebració despreś de la missa d'infants.
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...

Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Déu vós guard!
Un any més volem compartir amb tots vo-
saltres el treball que es fa des de Càritas,
aquí en el nostre poble.

Ja fa molts anys que cada quinze dies un
grup de voluntaris va a visitar els avis de les
dues residències: Santa Eulàlia i La Vall.
També es visiten els avis que estan a casa
però que, per malaltia o edat, no poden sor-
tir massa. Amb ells compartim una estona
de conversa i de pregària. Sempre som re-
buts amb un somriure i quan marxem la ma-
teixa pregunta: “Així, quan tornareu?”

El que ens ocupa més temps és el banc d’ali-
ments que ja fa cinc anys que es va crear,
obligats per la crisi que començava a afectar
a famílies del nostre poble. Avui ens agrada-
ria poder dir-vos que la situació ha millorat
però, malauradament, no és així ja que una
vegada més us hem de dir que el nombre de
famílies ha augmentat. En aquests moments
són quaranta les famílies que els ha calgut re-
córrer a Càritas perquè se’ls doni un cop de
mà, un petit ajut en la cistella de la compra.

Del funcionament i distribució d’aliments us
n’hem parlat altres vegades: la distribució és
quinzenal, però cada família ve un cop al
mes i són els serveis socials qui ens fa arribar
el nom de les famílies que vindran a recollir
aliments.

Totes aquestes famílies es poden atendre
gràcies a tots els que col·laboreu amb nosal-
tres per poder omplir el rebost de Càritas, ja
sigui amb aliments o econòmicament, de
manera continuada o bé esporàdicament,
amb iniciatives de famílies o associacions, o
també amb la tómbola (que aquest any ha
estat ja el tercer). Amb tot el que es recull a
part de la entrega d’aliments també es pot
pagar algun lloguer, rebut de llum... . 

Rebem aliments de la Creu Roja i del Banc
d’aliments de Barcelona, però últimament
ha minvat força. 

Estem contents de poder fer aquest servei
d’acollir i atendre a totes les famílies però
sabem que no n’hi ha prou en repartir ali-
ments, cal treballar perquè es faci justícia i
ningú hagi de demanar una dotzena d’ous,
com ens deia Darío Mollá en la trobada del
voluntariat del Vallès Oriental que va tenir
lloc a Granollers, el passat mes d’abril. Darío
ens va parlar, fent referència a l’Encíclica del
Papa Benet XVI “Déu és Amor”, d’una cari-
tat que no humiliï, aquella caritat que des de
l’amor es transforma en justícia, aquella que
mira a la cara, als ulls de l’altre amb qui es
relaciona i fa humil al que serveix. No ens
agradaria convertir-nos en uns simples dis-
tribuïdors d’aliments.

Aquest any s’ha fet una colla d’activitats i
d’altres que estan programades: els volunta-
ris participen en un curs de formació. També
s’ha anat a l’institut a fer tres xerrades als jo-
ves de batxillerat per donar a conèixer què és
càritas i la realitat que viu. En aquest mo-
ment s’està preparant la campanya del gran
recapte i des d’aquí agraïm a tots els volun-
taris que us hi heu apuntat, dels quals un
bon nombre són joves. La recollida es farà
els dies 28, 29 i 30 de novembre al Condis.
Pel dia 13 de desembre (aquest serà ja el
quart any) els joves de l’institut tenen pensat
fer el dinar solidari i el dia 14 de desembre el
grup d’havaneres del nostre poble s’ha ofert
per fer un concert al Casal Parroquial en be-
nefici de Càritas. Tot plegat són un grapat de
bones notícies. A tots moltes gràcies i sisplau
no deixeu d’ajudar us necessitem!

Els temps que vivim no són gens fàcils per a
una gran majoria de persones, però des d’a-
quí els volem dir que no estan sols, ja veieu
que amb l’esforç i la implicació de tots po-
dem canviar les coses, no us sembla?

Que el proper any sigui bo per a tots!

Càritas Parroquial, sempre al servei de les persones.
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Comissió de Festes
Responsable: Araceli Polo
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: st.eulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Deixem ja enrere aquest any 2014 i n’ence-
tem un de nou. Recordar el que hem viscut
plegats ha de ser un exercici d’autocompla-
ença per reforçar-nos en la idea que des de la
Comissió de Festes estem molt satisfets amb
els actes duts a terme. Han estat 5 les festes
en les que ens hem involucrat: Reis, Car-
nestoltes, Calçotada, Festa Major i Casta-
nyada. Anem a pams.

La cavalcada de Reis és una nit màgica on els
nens, i no tant nens, en són els protagonistes.
Ells esperen amb tota la il·lusió del món l’ar-
ribada de Melcior, Gaspar i Baltasar per de-
manar-los tot allò que desitgen. Des de la
nostra Comissió vetllem perquè així sigui, i
un any més, ho hem aconseguit. La cavalcada
d’enguany va seguir el tradicional camí pel
centre del poble per acabar arribant davant
de l’Església. Allí els tres reis van atendre a
tots i cada un dels que van voler entregar-los
les seves cartes. Any rere any, aquesta festa
va en augment de públic i això és de destacar.

Carnestoltes és sinònim de gresca i xerinola.
Aquest any van ser moltes les entitats i per-
sones del poble que es van sumar a la desfi-
lada de carrosses que va sortir des de la
Fàbrica i que va tenir com a parada final el
Pavelló Poliesportiu. Entremig, a la Plaça de
l’Ajuntament, el rei Carnestoltes va obse-
quiar amb música i xocolata calenta a tots
els assistents. A la nit, el Pavelló va acollir un
concert amb concurs de disfresses inclòs.

Al mes de març el protagonista del nostre
poble és el calçot. La Fàbrica s’ha convertit
en el recinte per excel·lència per tal de de-
gustar aquesta peculiar ceba. Un dinar que,
a més a més, ens encarreguem que sigui del
tot complet amb amanida, botifarra amb se-
ques, i postra. L’aigua o una mica de vi ser-
veix per fer baixar-ho tot. 

La Festa Major d’aquest any 2014 ha estat
un èxit absolut gràcies, com sempre, a la
gent que hi participa. Són els dies on ens tro-

bem amb aquells que no veiem durant l’any,
i que aprofitem per riure, menjar i jugar tots
junts. El Joc dels Colors s’ha convertit ja en
un referent gràcies als 19 anys que fa que
existeix. Enguany una botifarrada i una sar-
dinada han estat els protagonistes del sopar
del dijous. Abans, però, una Holi Party ens
va tenyir a tots de diferents colors per deixar
palès que al nostre poble li va la diversió. El
Xafarranxo n’és també una bona prova. Un
recinte que amb el pas dels anys s’ha con-
vertit en tot un referent pel jovent santaeu-
lalienc (i dels de fora del poble) per passar
les nits de Festa Major de la millor manera
possible. El sopar del diumenge, el de final
de festa, és el moment ideal per reviure tot
allò viscut durant la setmana i citar-se de
nou per d’aquí un any. A més a més, el sopar
va servir per designar la colla guanyadora
d’enguany, els Grocs, i per escollir el vence-
dor del concurs Pintxo a Pintxo de Santa
Eulàlia: el bar Insitus.

L’última de les festes és la de la Castanyada.
Moniatos, panellets, castanyes, disfresses i
ball ja s’ha convertit en el programa per ex-
cel·lència per passar aquesta vetllada amb la
millor de les companyies. Aquest any la nit
es va completar amb una festa de
Halloween, un concurs de disfresses subven-
cionat i atorgat per Ronçana Comerç Actiu, i
amb música fins ben passada la mitjanit.

Així doncs, ja ho veieu! És molta la feina a
fer, però molta l’ajuda que, per sort, rebem:
Policia Local, Brigada Municipal, Canal Set,
entitats, voluntaris, gent del poble… moltes
gràcies! Sense la vostra participació la nos-
tra feina no tindria sentit. Des de la
Comissió de Festes volem seguir brillant
amb vosaltres en aquest any 2015 per tal que
la festa no s’aturi. A gaudir-la!

Festa Major 2014.
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59

C/e: cclafabrica@gmail.com

Aquest any les activitats realitzades a la
Fàbrica han estat molt nombroses. Algunes
organitzades directament per l’Ajuntament i
d’altres per diferents entitats del municipi.

Pel que fa a les activitats periòdiques, des de
la Regidoria de Cultura s’ha volgut continuar
oferint una programació cultural estable. La
dedicada als mes petits, amb espectacles de
titelles, animació i cinema familiar i altres de
molt consolidades com el Ball de Saló cada
final de mes i el Cinema per Adults. Enguany
hem fet un còctel de cinema i un tast de ci-
nema on hem acompanyat projeccions de
pel·lícules recents amb la degustació d’un
còctel i, des del mes d’octubre, ho acompa-

nyem amb un bon vi i formatge. Una altra
activitat programada des de la Fàbrica són
les Xerrades de Plantes Remeieres que fa la
Mª Àngels Bonet cada 3r diumenge de mes,
a les 12 del migdia, al Jardí del CAP on es
parla de les propietats i característiques i
s’entrega una fitxa col·leccionable de cadas-
cuna d’elles. Aquest final d’any s’han recu-
perat plantes i s’han renovat els cartells.

Pel què fa als cursos i tallers anuals que co-
mencen a l’octubre i acaben el juny, tenim
una mitjana de 350 alumnes. Estem fent
cursos d’idiomes, com l’anglès i l’alemany;
de salut, amb tai txí, ioga i dansa lliure; d’ex-
pressió amb ball de saló i teatre. I de creati-
vitat, amb les labors, el dibuix i la guitarra.
També s’han ofert cursos trimestrals molt
variats com el taller de gin tònics, el de bo-
lets o l’anglès de negocis.

L’activitat a la Fàbrica no s’atura mai.

El recinte de la Fàbrica, al barri del Rieral.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Directora: Belén Martínez
Equip: Guillem Baró, Olga Casanova i Andrea
Weirather
Mestre Joan Batlle, 6
Telèfon: 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web:http://labibliotecadesantaeulalia.weebly.com

La biblioteca camina cap el seu 4t aniversari
el proper mes de març compartint amb vo-
saltres l’empenta i ganes de fer arribar la lec-
tura, la informació i les activitats culturals
als veïns del municipi de totes les edats. 

Ens agrada la lectura i els mons i vivències
que ens suggereix. És un bon exercici per
aprendre a posar-se en la pell d’un altre i tre-
ballar l’empatia. I els escriptors ens apropen
a les seves obres, vivències i percepcions de
l’art d’escriure. Ens ha acompanyat Najat El
Hachmi, autora de “L’últim patriarca” que
va protagonitzar la tertúlia del club de lectu-
ra del mes de març i una de les activitats
conjuntes de commemoració del “Dia de la
dona treballadora”, i més recentment Teresa
Sagrera l’autora de “Confidències d’una rei-
na”, amb Peronella d’Aragó com a protago-
nista i una acció que transcorre a l’antic cas-
tell de Vilamajor, que properament visita-
rem en ruta literària.

Coincidint amb els actes de celebració del
Tricentenari, el mes de maig Patricia
Gabancho ens presentava el seu llibre “Les
dones del 1714” mentre a l’espai d’exposi-
cions podíem gaudir d’uns grans plafons
amb les il·lustracions originals del mateix
llibre elaborades per Francesc Artigau.

El mes d’octubre vam fer el nostre petit ho-
menatge al poeta Joan Vinyoli en motiu del
centenari del seu naixement, amb una ino-
blidable xerrada sobre la figura del poeta i la
seva obra que ens va oferir l’escriptor Jordi
Llavina, comissari de l’any Vinyoli. L’acte  va
comptar amb un petit recital de poesia i mú-
sica de la ma de joves alumnes de l’Institut
de la Vall del Tenes, el grup “Para bé
l’Orella”, el TNT i el grup musical  Aspriu.
Una setmana abans els poemes de Vinyoli
eren recitats a la sala d’exposicions dins la
presentació de les pintures de Jordi Pagès
inspirades en l’obra del poeta, on Jaume
Arnella va interpretar les seves versions mu-
sicades d’alguns poemes.

Poesia, narrativa i música són ingredients de
les refrescants vetllades que programem al
jardí durant el mes de juliol, que ja compten
amb un cercle d’incondicionals. Entre ells hi
havia el nostre amic Vicenç Gual que ens va
deixar el juliol del 2013. Aquest any hem tin-
gut l’honor de presentar el llibre de les seves
memòries “Vicenç Gual: la fortuna de ser”
en un acte ple d’emoció que va aplegar un

Club de lectura amb l’escriptora Teresa Sagrera. Jordi Llavina parlant del poeta Joan Vinyoli.
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centenar d’amics del Vicenç a la Sala Pau
Casals.

El Club de lectura d’adults, amb més d’una
vintena de participants habituals a les troba-
des i els més petits amb el seu club de lectu-
ra “Fantàstida” continuen les seves diverti-
des tertúlies entorn de les històries i els per-
sonatges que ens fan viatjar a mons imagi-
naris o llunyans i viure emocions intenses o
aventures apassionants.

Aquest món de fantasia recollit als contes in-
fantils el podem gaudir cada mes amb els
narradors de l’Hora del Conte que ens des-
perten encara més ganes de tornar a rellegir
aquelles històries de sempre o les més noves
que ens agraden tant. 

Alguns dels nostres narradors habituals i ar-
tistes manuals són col·laboradors voluntaris
que ofereixen sessions molt interessants a la
biblioteca com l’Hora del Conte en anglès
–Story Time- de la Jenny Garcia o l’Hora
Menuda de l’Elisenda Moré, i un munt de ta-
lleristes. 

La Biblioteca és un espai de cultura, trobada
i cooperació, i un any més hem d’agrair el
grup de voluntaris que col·laboren amb no-
saltres i ens permeten multiplicar l’oferta
d’activitats i a l’equip poder dedicar més
energies a tasques de gestió, creació i difusió. 

A més de la de la lectura, les expressions ar-

tístiques com la pintura, la fotografia, i altres
arts plàstiques i visuals tenen un espai d’ex-
posició a la sala de revistes del vestíbul, que
s’ha consolidat com un petit i magnífic apa-
rador de les obres dels nostres artistes de
Santa Eulàlia i la Vall del Tenes especial-
ment.

La música és un art que la biblioteca acull i
difon especialment en el cicle de concerts de
música clàssica Eulaliana, que any rere any
es va consolidant. Les noves generacions de
músics també troben a l’escenari de la sala
Pau Casals l’espai per fer gaudir el públic de
les seves interpretacions, tant en els dife-
rents concerts i audicions de les Escoles de
Música del Municipi com en el Cicle de
Joves Intèrprets. 

La Sala ha acollit el mes de novembre la pre-
sentació del nou disc del cantautor local
Jaume Arnella “Les Sabates d’en Jaume”, en
un any atapeït de commemoracions com el
Tricentenari que va ser el tema del Certamen
Literari del 2014, que ha arribat a la seva
cinquena edició obrint la participació més
enllà de l’àmbit de Santa Eulàlia. El lliura-
ment de premis va coincidir amb el Sopar
Literari dels voltants de Sant Jordi, que va
comptar amb les aportacions de diferents
artistes locals i del TNT en un recull poètic,
literari i musical sobre la història política i
cultural dels darrers tres-cents anys a
Catalunya.

Josep Ciurans, recitant Vinyoli.

Sopar literari commemorant el Tricentenari.
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Una xerrada sobre els impactes polítics i so-
cials de la Mancomunitat a Catalunya i el
Vallès, ha posat punt final a un any de com-
memoracions i esdeveniments decisius al
nostre país. Les biblioteques públiques cata-
lanes del 2014 tenim els nostres fonaments a
la tasca d’avantguarda que la Mancomunitat
va fer fa cent anys. Han canviat molt les for-
mes de treballar i facilitar l’accés a la lectura
i la informació, i més que hauran de canviar
en endavant.

En aquests moments la biblioteca de Santa
Eulàlia arriba a prop del 40% dels habitants
de la localitat que ja tenen el carnet d’usua-
ri. Els serveis de préstec de documents i con-

sultes gratuïtes als ordinadors d’internet i la
xarxa WiFi són els que podem comptabilit-
zar amb dades estadístiques i continuen
creixent. A més el magnífic espai acull dià-
riament estudiants, famílies, lectors, inter-
nautes, participants a cursos de formació,
activitats culturals, visites escolars, con-
certs, exposicions...  

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia la fan possible com a servei
públic, però té sentit gràcies a tots i cada un
dels usuaris diaris, col·laboradors, volunta-
ris i amics que eixamplem les possibilitats
d’aquest espai amb la nostra participació.

Exposició de quadres sobre l’obra de Vinyoli.

Hora del conte a la Sala Infantil.

Els més menuts visitant la Biblioteca.

Josep Pertagàs, en el club de lectura juvenil
Fantàstida.
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Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Educador Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 630 134 (watsapp també)
C/e: info@ppd.cat 
Web: www.ppd.cat 

Estem al vostre servei 

Enguany, fa deu anys que el PPD va néixer
de la mà de les Educadores Socials dels mu-
nicipis de la Vall del Tenes amb el suport de
la Diputació de Barcelona i de la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes. Tot i que des de
Serveis Socials feia anys que s’anaven realit-
zant accions de prevenció de drogues i tre-
ball preventiu. 

Un dels nostres principals focus d’interven-
ció és l’institut, en aquests moments ens tro-
bem amb bona part de les intervencions rea-
litzades i la seva totalitat calendaritzada.
Aquestes intervencions, tot i que un gruix
important és del PPD, en tenim d’entitats ex-
ternes (per part d’entitats derivades pel De-
partament de Salut, Diputació de Barcelona,
ABS, Mossos...) sempre tot perfectament co-
ordinat amb l’Educadora Social i l’institut.

L’empenta que vàrem fer el curs passat per
ampliar l’àmbit d’intervenció i començar a
treballar el pensament crític en general, però
especialment adreçat a la promoció de la sa-
lut. Ens està funcionant molt bé ja sigui a

l’institut, com amb les xerrades que vam ini-
ciar amb l’alumnat i famílies de 6è, on ja hem
iniciat la feina amb prevenció inespecífica.

A banda d’això, ens vam poder veure a
l’Estand de Festa Major, que coordinats amb
Joventut, vam poder ser-hi les nits de di-
jous, divendres i dissabte donant informació
i atenent a qualsevol persona que demanés
quelcom, tot i que la majoria de les més de
600 persones que van passar per la nostra
taula van ser adolescents i joves del nostre
territori.

Treballem conjuntament amb Serveis So-
cials, Joventut, Cossos de Seguretat, Educa-
ció per oferir el màxim de serveis a la ciuta-
dania de Santa Eulàlia de Ronçana.

Recordar-vos que per qualsevol consulta o
dubte, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Estand de prevenció de drogues.

Campanya
anti-tabac
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Punt Jove
Regidor: Francesc Bonet i Nieto
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 93 844 91 66
Plaça de l’Ajuntament nº3 baixos
C/e: santaka.jove@gmail.com 
Web: www.lataka.cat

L’any 2014 s’han fet 20 accions de
les 24 escollides en assemblea.
Destaquem que durant el mes de
novembre vam fer la desena as-
semblea jove, i per celebrar-ho es
va organitzar una gran festa, dis-
sabte 22 de novembre amb els
grups The Crab Apples, De Cara a
la Pared, Green Valley i Txarango.

Aquest any ha estat la novena edició del pro-
cés de participació on els joves decideixen
com gastar els 13.500 € de la partida d’acti-
vitats juvenils de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia. 

En total és van proposar 46 accions dife-
rents, és van escollir 24 accions i van assistir
110 joves a l’assemblea. Pel que fa a la parti-
cipació més de 50 joves han liderat les ac-
cions, 400 han participat directament i més
de 4.000 persones han assistit com a públic
durant el 2014.

Destaquem com a fita que aquest 2014 s’ha
superat per primer any les 100 persones a
l’Assemblea Jove. Igual que l’any passat s’ha
aconseguit realitzar fins a vint accions, de les
vint-i-quatre escollides a l’Assemblea Jove,
quinze liderades per joves menors de divuit
anys i 6 liderades per joves majors de divuit.
Les accions novedoses i més valorades d’a-
quest any han estat l’Holy Party feta durant
la Festa Major 2014, la prova d’orientació
Busca’m i el calendari Jove 2014, acció rea-
litzada per els alumnes de segon de batxille-
rat de l’Institut de la Vall del Tenes.

Les activitats que s’han realitzat son: Bus Nit
Festa Major de Granollers, 7ª Esquiada Jove,
Sopars Temàtics de 4rt ESO, Quinto de Set-
mana Santa, Concurs de Fotos i Calendari
Jove 2014, Sala d’estudis, Pel·lícula Ombres,
Fira d’Art Jove ARTARREU, Grup de Teatre
Jove, tallers formatius, Holy Party, Torneig
de Paintball, Setmana Crític, Festa de Car-
nestoltes, Concert 10enDemocràcia amb els
grups The Crabb Apples, De Cara a la Pared,
Green Valley i Txarango, Sortida al concert
d’Estopa amb l’Apindep, V Torneig de Fut-
bol Sala de Nadal, el documental 10ende-
mocràcia i la prova d’orientació Busca’m or-
ganitzada per l’entitat SerJove. 

A banda d’aquestes activitats, com a servei,
hem col·laborat en l’organització de l’espai
del Xafarranxo de la Festa Major de Santa
Eulàlia 2014. També és important destacar
les nombroses atencions relacionades amb
les necessitats de la població juvenil al Punt
Jove, i campanyes realitzades conjuntament
amb el Programa de Prevenció de Drogues
de la Vall del Tenes com les del dia contra  el
Sida o el tabaquisme. Per acabar dir que l’as-
sessoria laboral que és realitza cada quinze
dies a la Taka ha atès aquest últim any més
de 60 joves i s’han realitzat cinc xerrades a
l’institut de la Vall del Tenes i una al Punt
Jove.

Els joves són els protagonistes dels Pressupostos
participatius.
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Canal SET
President: Edu Sola 
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Estem immersos en un temps on regna la
transcendència. El terrabastall polític i na-
cional dota cada dia que passa d’una signifi-
cança històrica que no havíem viscut en
molts anys. El Jordi Basté decideix conti-
nuar a RAC1 per poder ser al capdavant de la
informació del canvi; la Mònica Terribes
agafa la batuta de Catalunya Ràdio engres-
cada per les notícies històriques que potser
s’esdevindran. Tot plegat té una volada de
magnituds extraordinàries, una importància
significant, un abast de gran envergadura.

A Canal SET, d’aquestes coses, no en sabem. 

De fet no és que no en sapiguem sinó que es-
tem per altres coses: La societat -catalana,
espanyola, europea i el que calgui- està en
moments de canvi (i no parlem només del
procés sobiranista). Tot llegint el diari ens
pot donar la sensació que aquest canvi s’es-
devé automàtic, que les coses passen a la
Generalitat, a Madrid, a Brussel·les o fins i
tot al Camp Nou o a la Zarzuela… però no és
així. El que ens defineix com a societat no
passa allí sinó a casa. 

Cada petit esdeveniment que ens passa a ca-
sa ens defineix com a individus; cada notícia
que genera el nostre entorn ens estableix
com a col·lectiu.

El poder de la informació i dels mitjans que
la faciliten és innegable. La qualitat perio-
dística és indiscutible per al naixement de la
reflexió, la discussió i la conducta. És per
això que limitar-se a escoltar RAC1 o
Catalunya Ràdio (o llegir La Razón si així ho
volem) és un acte injust com a individu. El
Jordi Basté ens dirà quin vent mou el desert
però serà només Canal SET qui ens dirà quin
gra de sorra som.

Reivindiquem doncs la importància d’aquest
gra insignificant. Potser és ben cert que la
xerrada d’herbes remeieres no canviarà el
país, que les decisions que es prenen al nos-
tre Ajuntament no són qüestions d’estat i
que el que faci el nostre equip de futbol no
canviarà la Champions… Però us podem ben
assegurar que si no fos per aquestes “minú-
cies”, el desert no existiria, no seria aquí ni
allà, no seria enlloc.

En aquests temps de canvis i convulsió
Canal SET es configura doncs com una alter-
nativa imprescindible. Canal SET converteix
la transcendència en fets concrets i aquests
fets configuren una imatge més que necessà-
ria. Només essent conscients del poble que
som podem aspirar al poble que volem.

Aquesta temporada, amb les eleccions mu-
nicipals a tocar, s’espera d’allò més moguda.
Ara, com sempre, ens toca definir exacta-
ment cada gram, cada aresta i cada vèrtex
d’aquest gra de sorra més que poderós.

Eduard Sola, president de Canal Set.

L’equip de
Canal Set 
al complet.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

Coordinadores: Dolors Barbany,
Esther Casadesús i Anna Ors
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

L’Alzina ja ha fet 10 anys

Com molts ja sabeu, el curs passat l’escola
bressol municipal l’Alzina de Santa Eulàlia
de Ronçana va estar de festa. Sembla que era
ahir que es va construir aquesta escola i ja
hem celebrat el desè aniversari. Tants i tants
records viscuts amb els infants i les famílies
al llarg d’aquests 10 anys ha estat una expe-
riència meravellosa.

És per això que ho vam voler celebrar amb
tot el poble, grans i petits, fent diferents ac-
tes.

El primer acte va ser la inauguració de l’ex-
posició del projecte de l’escola. Va tenir lloc
el divendres 23 de maig a la Biblioteca Casa
de Cultura Joan Ruiz i Calonja.

L’acte va constar d’una exposició de fotogra-
fies i materials diversos i de la projecció d’un
vídeo on es reflectia el projecte de l’Alzina.
El vídeo el va fer Canal Set i va participa-hi
tot l’equip de l’escola, moltes famílies, in-
fants i alguns polítics. Es va fer amb molta
il·lusió i estima i va ser molt bonic tornar a
veure nens i nenes d’11 i 12 anys que encara
se’n recordaven de l’Alzina.

L’exposició va estar a la Biblioteca fins el dia
11 de juny.

El segon acte va ser un concert de la Dàmaris
Gelabert a la Fàbrica el divendres 11 de juny
a la tarda i va tenir molt èxit. Aquest dia es
va aprofitar per iniciar a la mateixa Fàbrica
l’exposició de fotografies i materials que hi
havia a la biblioteca i hi va estar exposada
durant uns dies.

I l’últim acte va ser la festa del desè aniver-
sari. Va tenir lloc a l’escola bressol el diven-
dres 11 de juliol i es va fer conjuntament amb
la festa de fi de curs. 

Logo dels 10 anys.

Concert de Dàmaris Gelabert, a la Fàbrica.

Exposició fotogràfica dels 10 anys, a la Biblioteca.
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La festa va començar a  2/4 de 6
a la plaça de l’església on ens es-
peraven els gegants del poble i
tots junts vam anar fins a l’esco-
la per continuar la festa.

Una festa que es va fer entre el
pati de l’Alzina i el de la Sagrera,
amb inflables, tallers, berenar i
beguda per a tothom i un con-
cert magnífic a càrrec dels Da
Capo. A més, també vam bufar
les espelmes d’un pastís molt
gran amb una Alzina preciosa
que va fer una mare i vam brin-
dar amb cava. També vam sor-
tejar un parell de paneres mag-
nífiques fetes per la Comissió de
Mares i Pares de l’Alzina i grà-
cies a la col·laboració de dife-
rents comerços del poble. 

Per acabar, tot l’equip vam can-
tar una cançó molt especial que
ens van fer expressament en
motiu del desè aniversari de
l’Alzina la Vanessa i l’Àlex de
l’escola Da Capo:

10 BRANQUES I MIL RECORDS

5 dits d’una mà
aixequem-los ben enlaire,
5 dits de l’altra mà
ben amunt volen ballar.
Follets, Fulles, Fades,
tots junts fem escola!
Bolets, Pinyes i Cargols,
una Alzina de 10 branques amb mil records.

Ara ja fa 10 anys que l’alzina va néixer,
a Santa Eulàlia de Ronçana per veure els infants créixer.
Tots junts ens hem fet grans amb somriures i abraçades,
molts sentiments i emocions és el regal més gran del món.

5 dits d’una mà...

Hem fet molts amics, hem rigut i hem plorat,
passem estones divertides, aprenent i experimentant
La nostra estimada Alzina ben contenta cantarà
vol créixer amb els nens i nenes i mil branques li sortiran.

5 dits d’una mà...

I volem donar les gràcies als que marxen i als que vindran
perquè aquesta gran família tenim un cor molt gran.
Abans d’aixecar les mans, molt fort hem de cridar
i desitjar a la nostra Alzina que visqui deu mil anys!

5 dits d’una mà...

Aprofitem per donar les gràcies a tothom que ha col·labo-
rat d’alguna manera o altra amb l’escola. Moltes gràcies.

Els gegants participant a la festa de l’Alzina. Professores del centre cantant la cançó dels 10 anys.
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Escola Ronçana
Directora: Elisabet Palau i Canadés
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@.xtec.cat
Web: www.escolaroncana.cat

50 anys d’escola al Rieral

Aquest mes d’octubre s’han complert 50
anys de la inauguració del primer edifici de
l’escola del Rieral, actualment Escola
Ronçana.

La recerca per documentar l’aniversari ens
ha portat més enrera en la història. Tal com
s’explica en el llibre “El patrimoni històric
de Santa Eulàlia”, editat per l’Ajuntament
l’any 2010, al llarg de la història les escoles
públiques a Santa Eulàlia van tenir diverses
ubicacions: can Vila Vell, can Mallorca, Sant
Simple, ca l’Hostaler. Fins que l’any 1914
l’Ajuntament va demanar un préstec per po-
der construir les escoles noves i les cases
dels mestres (a l’actual carrer Mestre Joan
Batlle). Es van inaugurar el dia de Santa
Eulàlia de 1915.  Per tant d’això aviat farà
100 anys!

Tornem però a l’any 1964 en què es van
construir les noves escoles al barri del
Rieral. Podem llegir a l’anuari núm. 3 la res-
senya de l’acte d’inauguració que va tenir
lloc el dia 4 d’octubre. 

Fins llavors tots els nens i nenes del poble
anaven a escola a la Sagrera. Les anades i
vingudes a peu pel mig de la tranquil·la ca-
rretera, el joc i les trifulgues pel camí formen
part del record de molts santaeulaliencs.

Aquell curs 1964-65 va ser el primer al
Rieral: 45 nens van anar a escola amb el Sr.
Vicenç Tur i 44 nenes amb la senyoreta
Núria Carbó. 

Era l’escola unitària que acollia dins la ma-
teixa aula alumnes entre 4 i 14 anys, i va ser
així encara uns quants cursos més. Al mateix
temps a la Sagrera continuaven fent escola el
Sr. Joan Batlle i la Sra. Teresa Bonet.

Temps de canvis

El curs 71-72, amb una primera ampliació de
l’edifici inicial, va començar l’escola gradua-
da i mixta amb el Pla de l’Educació General
Bàsica. Es van construir també dues vivendes
per a mestres. Llavors ja hi va haver nens i
nenes de la Sagrera i del Rieral a cada grup
de classe, agrupats per nivells. Van arribar
més mestres i es va redistribuir l’organització
de les dues escoles. Ben aviat es va fer neces-
sari el servei de transport escolar.

Des dels primers anys de l’obertura a la de-
mocràcia, l’escola, amb la col·laboració dels
pares, va mostrar inquietud per incloure en
la formació dels seus alumnes l’ensenya-
ment de la llengua catalana. En un comença-
ment era només “l’hora de català” que im-
partien alguns mestres contractats per Òm-
nium Cultural.

A partir de 1979 l’escola va ser oficialment
“Escola Catalana”, junt amb altres pobles de
la comarca com Sant Feliu, Castellterçol o
Castellcir que ho  van demanar i acreditar
amb la seva forma de treballar.

El 1983, amb la llei de normalització lingüís-
tica, va començar el Projecte d’Immersió im-
pulsat pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. Van ser uns
anys d’esforç perquè tothom, famílies i
equips de mestres, prenguessin consciència
de la necessitat d’aprendre i transmetre la
llengua i la cultura del nostre país, així com
de contribuir a conèixer l’entorn més proper
(el poble, la comarca), la cultura tradicional,
les festes populars,...Per l’interès que des de
l’escola es manifestava, l’Ajuntament va
contractar  un mestre d’educació física i una
mestra de música. La figura del psicòleg mu-
nicipal donant suport a la tasca dels mestres
també va començar a ser-hi en aquells anys.

Entre tots, mestres, associacions de pares,
consells escolars, Ajuntament, es va fer mol-
ta feina. Es van posar les bases organitzatives
i de participació per canalitzar i donar co-
herència a l’acció educativa. L’equip de mes-
tres va anar establint criteris i objectius co-
muns com a guia de la pràctica docent i es va
establir una línia d’escola que va anar confi-
gurant el que coneixem com Escola Ronçana.



L’escola es fa gran

El creixement va ser progressiu, amb succes-
sives ampliacions. Fins al 1990 encara es va
fer classe a les aules velles de la Sagrera
(parvulari de 4 i 5 anys) i a l’espai de dalt de
la casa de la mestra, on hi ha Canal SET.
Després ja vam ser tots al Rieral.

Al nou edifici de primària, en una primera
fase, es va construir menjador i sala d’usos
múltiples a la planta baixa i quatre aules a la
planta superior. L’inici del servei de menja-
dor, dins del curs 1991-92, per iniciativa de
l’APA, va marcar un canvi important per a
les famílies i en el funcionament del centre.
Aquell any també hi va haver per primer cop
conserge, contractat per l’Ajuntament.

Una altra novetat va ser l’entrada del primer
grup de P-3 el setembre de 1992

El 1997 es va inaugurar la segona fase de l’e-
difici de primària. I en aquell curs l’escola ja
era de dues línies completes, amb un total de
358 alumnes.

En els anys següents, amb l’augment de po-
blació a Santa Eulàlia, encara hi va haver
una altra ampliació de l’escola i es van ade-
quar diferents espais per encabir més aules,
per exemple als baixos de la casa de mestres,
ja que la matrícula anava augmentant i al-
guns nivells estaven triplicats. Per això des
de l’escola es va començar a plantejar la ne-
cessitat d’obrir un segon centre de primària
al poble.

Quan ja hi havia 530 alumnes, Ajuntament i
Departament d’Educació planificaven una
segona escola al poble i mentrestant va ser
necessari instal·lar uns mòduls prefabricats
a la pista de darrera.  Durant el curs 2006-
2007 es va preparar el desdoblament que va
ser efectiu el curs següent tot i que, com que
el nou edifici de la Sagrera encara estava en
construcció, les dues escoles van conviure
als edificis de l’escola Ronçana. Aquell curs
2007-2008 hi havia entre tots 615 alumnes. 

A l’estiu de 2008, ja acabat el nou edifici de

la Sagrera, es va efectuar el trasllat i pel se-
tembre l’equip de mestres i els alumnes van
poder estrenar la nova escola de la Sagrera. 

Actualment l’escola Ronçana és una escola
de doble línia, amb alguna variació (tenim
un P-4 i tres grups de 1r) en funció de la ma-
trícula rebuda. Les famílies del poble poden
escollir escola en el moment de la preins-
cripció.

Aquest any hi ha matriculats 408 alumnes,
amb un equip de 26 mestres. 

Un aniversari que és de tots

Al llarg dels anys són molts els mestres i per-
sonal de suport educatiu que s’han estimat
l’escola i s’han compromès per fer-la anar
endavant. Cadascú en el seu moment, amb
maneres de fer diferents, hi han deixat l’em-
premta del treball i dels valors transmesos
als nens i nenes. També les diverses associa-
cions de pares i l’Ajuntament en cada època
han mostrat el seu interès i esforç per afavo-
rir l’educació dels infants i per atendre de la
millor manera possible les necessitats del
centre escolar.

No cal dir quantes persones del poble hi te-
nen un vincle perquè són o han estat alum-
nes, pares, mares,  monitores del transport,
del menjador, de les activitats extraesco-
lars,administratives, treballadors de la cui-
na, del servei de neteja i manteniment, con-
serges,...

Els 50 anys de l’escola s’han anat teixint amb
l’aportació de tots. Això s’ha de celebrar,
s’ha d’agrair i ens ha d’impulsar a fer-la en-
cara millor en el futur. 

Hi ha previstes algunes activitats i alguns ac-
tes que ja anirem anunciant i us animem a
participar-hi.

Per molts anys!

A continuació posem les fotos de tots els
grups de classe en acabar el curs , el juny de
2014
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P 3   Els pollets amb Eva Barnils i Diana
Sánchez.

P 5 B   Els cavallers amb Montse González i
Sílvia Pedret.

P 5 C   Els lleons amb Marianna Montaña.

P 4 B   Les marietes amb Ada Margenat. P 5 A   Els cocodrils amb Cristina Blanch i
Marta Martori.

P 4 A   Els pingüins amb Sònia Garcia i Anna
Pérez.
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3r A  amb Sete Salguero i Jordi Ricart.

1r A    Les orques amb Sílvia Zaragoza i Sílvia
Pedret.

2n A   Els peixos àngels amb Montse Martín i
Margarida Bonet.

3r B  amb Maite Marín.

1r B    Els taurons amb Concepció Bernadas i
Anna Pérez.

2n B   Els peixos mandarins amb Lourdes
Guitart i Núria Dantí.
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5è B  amb Sònia Paje i Raquel Romero.5è A  amb Ma Gleva Colomer i Merche Díaz.

4t B   amb Margarida Plumé.4t A   amb Pia Sierra i Yolanda González.

6è B  amb Amàlia Berenguer.6è A  amb Ramon Boixader i Elisabet Palau.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: www.escolalasagrera.cat

Una magnífica tarda 
de castanyada a l’Escola 
La Sagrera

Comencem a escriure encara amb la sensa-
ció agradabilíssima que ens ha deixat la ce-
lebració de la castanyada. Ha estat una tarda
esplèndida en tots els sentits; per tots els ra-
cons de l’escola hi havia petits grups d’in-
fants escoltant els contes i rondalles que jo-
ves (exalumnes) i no tan joves (avis del ca-
sal) explicaven a la mainada; pares acabant
de torrar castanyes i mares vestides de cas-
tanyeres amunt i avall amb el cistell a punt de
repartir les paperines; al vestíbul, els grups
de 3r i 4t, amb la il·lusió reflectida a la cara,
mentre esperaven sortir a berenar i a fer un
passeig pels voltants de l’escola; i els més
grans, entraven disfressats i morts de por a la
biblioteca, decorada i ambientada amb tots
els elements típics de la diada de Tots Sants,
per representa-hi les seves històries en l’es-
pai que un grup de mares de 5è i de 6è havien
decorat amb tot d’elements sinistres.

Després d’escoltar els contes, els grups de P3
a 2n ja són al pati, i en rotllanes pelant cas-
tanyes al so de la cançó “la camisa li va peti-
ta i les sabates li fan cloc-cloc”. I per acabar
la tarda, els avis i àvies contents d’haver vin-
gut i fent-se fotografies per tenir un record
del dia, al davant de l’arbre de la tardor amb
una gran varietat de bolets, núvols, i cargols,
que també havia estat el fruit de la participa-
ció de les famílies de l’escola.

Ha estat una tarda de treball molt ben orga-
nitzada per la comissió de mestres, amb una
àmplia participació i implicació del profes-
sorat i les famílies. L’ambient reflecteix una
escola on s’aprèn i es treballa amb alegria i
dedicació. Gràcies a tothom per aquesta
magnífica castanyada!

Abans de fer un resum d'aquest any 2014,
volem dir que el més important és la tasca de
tots els professionals de l'escola i el treball
diari a les aules amb l'alumnat així com el
suport de les famílies. 

L'any 2014 ha estat el de la participació
en certàmens i concursos; hem rebut
també alguns premis. Tot molt gratificant. 

La tutora de 5è A, amb els dos grups,
van portar a terme el projecte Eleccions al
Parlament Escolar, amb un treball que
representa introduir els alumnes a la de-
mocràcia participativa, amb l’objectiu de fer
un treball global i interdisciplinari i d’impli-
car els alumnes de 3r a 6è en unes eleccions.
Els objectius es van complir amb escreix i
aquest treball es va presentar al VIII premi
Conviure a Catalunya que convoca
anualment l’Associació d’Antics Diputats al
Parlament. 

Justament, el 17 de febrer, quan ens van co-
municar que havíem obtingut el 1r premi
al millor treball pedagògic, estava reunit
el Jurat (regidora d'Ensenyament, Escriptor
Pau- Joan Hernández, un professor de
l'Institut, ...) per decidir dos alumnes entre
els grups de 3r a 6è que representessin l’es-
cola en el Certamen de lectura en veu
alta, tasca certament difícil ja que la prepa-
ració dels alumnes és cada vegada més in-
tensa i de més nivell. 

La recepció del premi va ser el 5 de juny al
Parlament de mans de la presidenta, la
Hble Sra Núria de Gispert. També vam rebre
una dotació econòmica. Vam assistir-hi amb
l'autora del treball, l’alumnat de 5è, les mes-
tres coordinadores de cicles i l’equip direc-
tiu. 

El 19 de juny vam tornar al Parlament a re-
collir un nou premi. Aquesta vegada va ser
l’alumnat de 3r i les seves mestres que
van participar en el I Concurs de
l’ACNUR, l’Associació dels Refugiats de
l'ONU a Catalunya, amb el tema Jo em dic
Brisa i tu? En la modalitat de vídeo, va rebre
el premi col·lectiu 3r A, i en la modalitat de
fotografia, va rebre el premi individual una



alumna de 3r B. També es va premiar el grup
de 3r A amb una excursió a la Jonquera per
visitar el Museu Memorial dels Refugiats
que es va realitzar abans d'acabar el curs al
juny.

L’acte de lliurament del premi al Parlament
va ser emocionant per a l’alumnat de 3r, les
mestres i els pares que ens van acompanyar.

I tampoc no hem d’oblidar que l'alumnat de
4t va participar en un concurs de redacció, a
partir del llibre d’Eulàlia Canal, Un somni
dins un mitjó, i van premiar diferents alum-
nes amb un lot de llibres. També destaquem
la col·laboració de l’alumnat de 4t A en el lli-
bre Projecte Eurochild de textos editat en
diverses llengües i, per primera vegada, hi
apareixia el català. Va fer-se un reconeixe-
ment als participants dels diferents centres a
la biblioteca de Lliça d'Amunt el passat 18 de
juny, en el qual ens van obsequiar amb un
exemplar del llibre.

Mereix la nostra felicitació tot el pro-
fessorat que ha liderat cada projecte i
els companys que els han donat su-
port, i sobretot felicitem l’alumnat i
les seves famílies.

També ressaltem xerrades i tallers fets al
llarg del curs, com la que va anar a càrrec de
la Sra. Anna Carpena ( sobre les emocions
positives ) adreçada a les famílies i al profes-
sorat. Cal destacar tallers sobre alimentació
a P5 i a CM i d’educació postural a 5è.

A l’AFA li agraïm la seva col·laboració en
moltes de les noves adquisicions i la partici-

pació en les festes, així com que es puguin
fer els escacs en horari lectiu a 3r i 4t, i tam-
bé l’organització de les activitats extraes-
colars que gaudeixen d’un gran prestigi.

Amb l'Ajuntament hem portat a terme un
projecte a nivell de reciclatge i reducció
de residus als patis que ha estat molt posi-
tiu. I també valorem l'acompanyament
d'anglès per a 6è en horari de migdia, im-
pulsat conjuntament amb la Regidora d'En-
senyament.

Per aquesta tardor tenim plantejat acabar
el projecte de patis (estem pintant jocs
com un tauler gegant d’escacs); col·locar
projectors a les aules d’educació infantil i
instal·lar dues pissarres digitals a cicle mitjà.
També acabem de posar una caseta de fusta
al pati dels més petits. 

I tampoc volem acabar el balanç de l’any
sense esmentar l’extraordinari treball
de Sant Jordi sobre la llengua i la lite-
ratura de tradició oral, que va ser un
motiu d’aprenentatge fonamental i de cohe-
sió de la comunitat educativa de La Sagrera. 

Hem destacat tota una sèrie d’activitats
que han estat molt especials per a no-
saltres, però el treball constant de l’es-
cola per formar i educar els alumnes
vers l’èxit escolar és el que ha estat el
motor principal de l’escola la Sagrera
al llarg de tot l’any. Aquest objectiu ens
ha de permetre continuar endavant la tasca
educativa de futur que volem fer conjunta-
ment amb tota la comunitat educativa de
l’escola La Sagrera.
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P3A amb Mireia Simon i Queralt Moratona. P3B amb Sílvia Albareda i Marta Areñas.

P4B amb Rosa Basagaña i Ester Bautista.

P4A amb Melània Fernández i Meritxell
Fàbregas.

P5B amb Eva de Sande i Elisenda Codina.P5A amb Maria Morales.
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1rB amb Elisabet Maspons.

1rA amb Laia Cladellas i Anna Burgada.

2nB amb Xavi Alvarez i Alba Paré.2nA amb Betsi Vila i Jordi Espinosa.

3rB amb Montse Ribas i Maria Boix.3rA amb Elvira Mas.
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4tB amb Vanessa Bofill i Oligària Gonzàlez.4tA amb Teresa Valls.

5e ̀A amb Lucía Casillas.

5e ̀B amb Imma Cruz.

6èA amb Dolors Soria i Adrià Guerrero. 6e ̀B amb Jordi Garrell.



Altres institucions Anuari 2014 59

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

Com és habitual al final de cada any, en fer
el recull de les activitats que es duen a terme
a l'Institut ens veiem obligats a triar-ne no-
més algunes. Ja en alguna altra ocasió s'ha
comentat que la diversitat de situacions a
una escola és moltes vegades difícil de creu-
re. Per a qui no la visqui des de dins dia rere
dia pot semblar que la rutina és el que s'hi
veu quasi sempre. La vida a l'escola és sem-
pre canviant, de vegades apassionant, de ve-
gades complicada, però mai avorrida.

L'inici del curs 14-15 ha estat marcat per l'a-
comiadament, no previst inicialment, d'una
professora que treballava en el Servei
Psicopedagògic de l'escola. La titularitat mu-
nicipal del centre fa que cada any calgui re-
visar amb el Departament d'Ensenyament el
nombre de professors que conformen la
plantilla del centre. En aquest sentit la
Mancomunitat ha fet i continua fent un es-
forç per millorar la dotació del Departa-
ment. Per al curs 2014-15, però, l'aplicació
de les retallades pressupostàries, que fins
ara s'havien pogut anar entomant, ha fet
prendre aquesta decisió. Això no ajuda a
mantenir l'objectiu d'oferir la màxima quali-
tat educativa, però el claustre de professors
segueix compromès, malgrat les dificultats,
a treballar-hi.

Us destaquem ara algunes d'aquestes moltes
activitats que es duen a terme a l'Institut:

Marató TV3

La Marató de TV3 ha esdevingut una de les
cites habituals del nostre país a final d'any.
La participació de bona part de la ciutadania
en aquest acte solidari en pro de la investiga-
ció mèdica és una mostra del millor de la
nostra societat. Es podria dir, però, que això
és també una prova de les nostres mancances
en investigació científica, i fins i tot d'una so-

lidaritat poc compromesa. És possible que si-
gui cert, però els aspectes positius superen de
llarg les reticències que s'hi puguin trobar. És
per això que des de fa molt de temps a
l'Institut es programen xerrades divulgatives
sobre la malaltia a la que es dedica la Marató,
i es participa en la recollida de diners. Hi par-
ticipen tots els alumnes del centre, i el seu
contingut en permet donar a conèixer els as-
pectes mèdics, socials i personals.

Dinar solidari

Una altra activitat solidària que ja porta uns
quants anys de funcionament és el dinar so-
lidari que organitzen els alumnes de
Batxillerat i els seus tutors durant el mes de
desembre. El dinar és obert a tothom que
vulgui assistir-hi i col·laborar així en recollir
diners per Caritas. Cada any es preveu la
participació desinteressada d'un restaura-
dor. Enguany vam tenir el plaer de comptar
amb l'Enric Blajé.

L'Orquestra a La Garriga

El 12 de març l'orquestra de l'Institut va ac-
tuar al teatre El Patronat de La Garriga. Ho
feu convidada pel Centre de Recursos
Pedagògics de la nostra zona escolar, en oca-
sió de les semifinals del certament de lectu-
ra en veu alta. L'orquestra actua habitual-
ment a les celebracions al centre, però de ve-
gades participa en actes a fora. A l'inici del
nou curs 2014-15 l'orquestra retorna als seus
assajos els dimarts de 3 a 4 de la tarda, i amb
més de cinquanta nois i noies amb moltes
ganes de fer música.

L’orquestra durant l’acte del Tricentenari.



Celebració Tricentenari

Una de les activitats més destacables de
l'any ha estat la jornada que es va dedicar a
la celebració dels 300 anys de la caiguda de
Barcelona. Mentre els alumnes de 4t d'ESO
van dedicar la jornada a visitar El Born de
Barcelona, la resta d'alumnes es van quedar
a l'Institut realitzant activitats com frisos
cronològics, auques o representacions d'al-
gun episodi històric.

Xerrada al professorat: trastorns
alimentaris

Una de les activitats que va tenir lloc adreça-
da al professorat va ser una xerrada sobre
trastorns alimentaris. Malalties com l'anorè-
xia o la bulímia són malauradament pre-
sents en els adolescents. Des de l'institut es
mira de fer-ne prevenció, detecció i acom-
panyament a qui la pateix i a la seva família.
És per això que sessions com la que es va ce-
lebrar el 13 de maig miren de ser útils en la
feina quotidiana del professorat.

Algunes sortides noves

Els alumnes d'ESO, al final de cada curs,
duen a terme el Treball de Síntesi que clou
les activitats lectives. A 2n d'ESO feia molts
anys que s'anava a Mallorca, però aquest mes
de juny es va canviar la destinació del viatge,
i els alumnes van anar a Andorra per treba-
llar-hi aspectes històrics, socials i naturals.
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Jaume Arnella, recitant un romanço.

Auca en motiu del Tricentenari.

Representació teatral.



L'altra sortida que ha canviat és la de tutoria
de 1r d'ESO. Fins ara els alumnes anaven a
L'Espluga de Francolí, i enguany han visitat
la població de Serinyà, al Pla de l'Estany. A
més d'activitats de convivència, es dedicà tot
el matí a treballar intensament al Parc de les
coves prehistòriques.

El principal motiu d'aquests canvis és de ti-
pus econòmic, mirant de reduir el cost glo-
bal de les sortides que es proposen durant
els cursos de l'ESO.

Premi extraordinari de Batxillerat

Durant el mes de setembre va tenir lloc el
lliurament dels Premis Extraordinaris de

Batxillerat que atorga el Departament
d'Ensenyament. S'hi van presentar uns 900
alumnes de tot Catalunya, i 25 d'ells van as-
sumir la puntuació mínima per aconseguir
aquest guardó. Una de les guardonades és la
Carlota Collados i Ponsdomènech, que va
acabar els estudis de Batxillerat el mes de
juny. Moltes felicitats!

Batxibac

Una de les novetats més importants del curs
2014-15 ha estat l'inici del Batxibac, és a dir,
dels estudis de la doble titulació Batxillerat-
Baccalauréat. Els alumnes que han triat
aquesta opció cursen el Batxillerat normal,
en la modalitat que vulguin, realitzant algu-
nes de les hores en llengua francesa. A més,
afegeixen al seu currículum assignatures de
literatura i història francesa. Al final dels
dos anys de Batxillerat es poden presentar
als exàmens del consolat francès que els per-
metran rebre la titulació oficial francesa.

Aquests estudis, a més de potenciar el
francès com a a segona llengua estrangera
després de l'anglès, permeten als nois i noies
que en cursin l'accés per una doble via a la
universitat catalana, així com l'accés directe
a la universitat francesa.

Molt bon Nadal i millor any 2015!
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Josep Lluís Sala Sanguino

C/e: ampaies.vt@gmail.com

HYPERLINK "mailto:ampaies.vt@gmail.com"

\o "blocked::mailto:ampaies.vt@gmail.com"

L'AMPA de l'Institut La Vall del Tenes és una
entitat sense afany de lucre formada pels pa-
res i mares dels alumnes de l'Institut, s'esta-
bleix com una plataforma oberta a la partici-

pació i reivindicació de tots els aspectes refe-
rents a l’educació, per tal d’aconseguir, junta-
ment amb els mestres, la millor formació
dels nostres fills, basada en els principis pro-
pis d’una societat democràtica.

La nostra AMPA organitza serveis comple-
mentaris vetllant per la qualitat de l'ensenya-
ment del nostre centre.

Salutacions

Josep Lluís Sala

La Carlota recollint el premi.



Entitats Anuari 201462

AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Fabiana Montiveros
Telèfon: 93 844 84 09 / 610 925 244
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

Durant aquest curs 2013-2014 la junta ha in-
tentat consolidar un model de millora de la
qualitat dels serveis a les famílies; ampliar la
participació en les celebracions del poble
(Carnestoltes, Nadal, Tres tombs, entre d’al-
tres) i continuar amb la nostra tasca d’acom-
panyar i fer de nexe entre la comunitat esco-
lar i les famílies.

Participar conjuntament amb l’AFA La
Sagrera i l’Escola Bressol L’Alzina a la Rua
de Carnestoltes ha sigut una de les activitats
més enriquidores, quant a treballar conjun-
tament amb altres entitats amb les quals
compartim interessos comuns i objectius i
facilitar la convivència dels infants del po-
ble. Per a l’any vinent tenim previst seguir
col·laborant.

Per tercer any consecutiu hem celebrat la
Festa de Sant Jordi al bosc. Cada any inten-
tem sorprendre la mainada amb activitats
noves. Enguany, com a novetat, vam poder
gaudir d’una lluita medieval.

L’AMPA ha continuat contribuint al Banc
de Llibres de l’escola amb una inversió de

1.200 € que han repercutit directament a
l’estalvi de les famílies. També s’ha seguit
impulsant l’intercanvi de llibres de text que
en permet la reutilització als alumnes de 2n
a 6è. Així com la venda de llibres de text.

I tanquem l’any amb la venda de loteria i la
realització de tallers nadalencs a la fira de
Nadal del poble.

Un dels objectius de l’AMPA per al proper
curs és aconseguir ampliar la participació i
la implicació de les famílies. Des de l’asso-
ciació s’intenta conscienciar a pares i mares
de la importància de participar per millorar
l’entorn escolar tant pel que es refereix a co-
ses físiques com instal.lacions a la part més
humana i de relació entre els diferents mem-
bres de la comunitat escolar. 

Celebració de la festa de Sant Jordi.

Festa de fi de curs. Els pares de l’AMPA, sempre disposats a donar un
cop de mà.
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AFA Escola La Sagrera
President: Xavi Andrades
Vicepresident: Sergi Pina
Telèfon: 696 995 696
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

L’activitat de l’AFA La Sagrera durant el curs
2013-2014 es va iniciar amb una renovació
de la junta. Els càrrecs que es varen renovar
van ser el de vicepresident i tresorera, que
actualment ocupen en Xavi Andrades i la
Montse Sala, respectivament.

Enguany, els pares i mares que dediquen el seu
temps de forma altruista a la feina de l’AFA han
hagut d’esforçar-se més que mai ja que ha dis-
minuït la participació activa per part de les fa-
mílies. Malgrat això, s’han pogut dur a terme
molts projectes i hem seguit participant i enri-
quint totes les festes de l’escola, a més d’apor-
tar al centre tot allò que podem. Cal destacar
certes iniciatives que s’han dut a terme:

Segon any consecutiu de l’activitat esportiva
gratuïta per a tots els infants de l’escola en
horari extraescolar, l’Esporta’t. Els esports
que es practicaven eren els esports de raque-
ta i els esports de pilota. Aquesta activitat ha
funcionat gràcies a la col·laboració de pares
voluntaris interessats en el món de l’esport.

La loteria que es va fer per la grossa de
Nadal, els beneficis de la qual van a parar a
l’AFA, que els reverteix directament en mi-
llores i programes en benefici de l’escola.

Per Nadal es va realitzar una filmació de les
actuacions nadalenques de tots els cursos,
que posteriorment les famílies associades
van poder descarregar de forma gratuïta. A
part d’això, es van llogar llums professionals
perquè les actuacions lluïssin molt més.

El Carnestoltes va ser molt divertit, ja que
vam seguir la iniciativa proposada per
l’Escola Bressol de fer una comparsa conjun-
ta entre l’Escola Bressol, l’Escola la Sagrera i
l’Escola Ronçana. Tots junts vam muntar
dues grans carrosses simulant vaixells pira-
tes on tots van pujar tots els nens que van
voler el dia de la rua.

Per Sant Jordi varem deixar el protagonisme
als alumnes de sisè, que volien vendre roses.
El que si varem dur a terme va ser la filma-
ció de la Diada que altre cop va poder ser
descarregada de forma gratuïta pels pares. A
més, vam participar amb una d’activitats de
punts de llibre a la bonica festa al bosc orga-
nitzada per l’Escola Ronçana el mateix dia.

Per finalitzar el curs, l’AFA va organitzar una
gran festa de final de curs, que va ser un èxit
en tots els sentits. A més del gran èxit d’as-
sistència, tant grans com petits s’ho van pas-
sar d’allò més bé amb totes les activitats que
s’havien organitzat per passar la tarda (exhi-
bició de les activitats extraescolars, inflables,
manualitats...), van poder sopar allà mateix
gràcies al servei de bar que l’AFA oferia i van
acabar gaudint del fi de festa amb la disco
mòbil. 

Cal recordar també, que un any més s’ha re-
petit l’èxit del projecte de socialització de lli-
bres, un projecte consolidat i molt interes-
sant que permet a les famílies participar en
una iniciativa que, a més d’econòmics, apor-
ta beneficis socials i mediambientals.

El nostre objectiu per al curs vinent no és al-
tre que col·laborar amb l’escola i fer-ne, en la
mesura del possible, un lloc millor per als
nostres infants. Cal agrair a totes les famílies
implicades l’esforç i dedicació a aquesta tas-
ca altruista, ja que són un bon exemple per a
tots els infants.

Sopar de fi de curs. Inflables per als més menuts.
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AAVV Mas Vendrell
President: Lídia Fernandez
Telèfon: 687 288 104
C/e. veinsmasvendrell@gmail.com

L'Associació de veïns MAS VENDRELL va
constituir la nova junta ara fa un any. El nou
equip format per la Presidenta Lídia, el vice-
president Abraham Requena Ruiz, L'admi-
nistrador Jordi i els Vocals Cristian i Nuri es
van posar mans a l'obra per tal d'assolir
nous reptes amb il·lusió i empenta. 

La nostra filosofia es basa en treballar per la
millora i la cohesió del nostre barri. Aprofi-
tant les TICs hem creat una adreça d'e-mail
HYPERLINK "mailto:veinsmasvendrell@
gmail.com"veinsmasvendrell@gmail.com
que és una bona eina a l'hora d'informar i
comunicar-nos entre tots envers les activi-
tats, suggeriments i propostes que han anat
sorgint, així com un Facebook del barri.
S’han organitzat compres col·lectives de ga-
soil.

En aquest curt període de temps que portem
com a nova junta hem aconseguit ja alguns
dels objectius marcats, i continuarem treba-
llant per aconseguir-ne més. Hem fet "so-
pars de barri" amb festa i ball al carrer, ame-

nitzat per el nostre veí Jesús i la seva or-
questra; Karaoke al Bar Daniels, loteria de
Nadal i continuarem fent propostes que aju-
din a passar bones estones al barri i a fer po-
ble. Aprofitem l’avinentesa per animar-vos
als veïns d'altres barris a que hi participeu a
les nostres activitats si us ve de gust. De mo-
ment no disposem de local social per la qual
cosa la nostra “seu” ara per ara és troba al
Bar Daniels.

A nivell d'infraestructures hem aconseguit
que l'Ajuntament ens aprovi la reparació
dels forats del paviment als carrers Mas Roig
i Masblau (que feia molts anys que estaven
en mal estat) la reparació i neteja de les cla-
vegueres que a causa de les pluges inunda-
ven el carrer Llauter i la neteja de la zona
verda de la urbanització.

Per dur a terme aquests objectius estem uti-
litzant tots els recursos i eines que tenim al
nostre abast, amb l'ajut, val a dir-ho, de tot
el que ens puguin facilitar l'Ajuntament de
Santa Eulàlia i/o les Administracions, als
que des d’aquí agraïm la seva col·laboració.

Tothom qui vulgui contactar amb nosaltres
pot fer-ho mitjançant les dades de la capça-
lera.
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AAVV Can Marquès
President: Jordi Casas Nin

Telèfon: 615 489 229

C/e: casanin@yahoo.es / jkanin9@hotmail.com

El 2014 va ser un any molt significatiu per a
l'associació de veïns de Can Marquès: els dies
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 de juliol es va celebrar
el 25è. aniversari de la seva Festa Major.
Alguns dels actes més destacats del progra-
ma van ser la Festa del Tricentenari -amb
l'actuació de grups locals, degustació d'ex-
quisits bunyols de la Maria de Can Marquès i
vi bo-, cinema a la fresca, torneig d'escacs,
tennis, rua popular pels carrers del Barri, pa-
llassos i jocs per a la canalla, sopar de festa
major, torneig de petaca, festa de l'escuma i
paella popular, entre d'altres.

"La bellesa sempre subsisteix en el record" és
el text que, de manera molt especial, enceta-
va el programa de la festa. I volem compartir-
lo, ara i aquí, amb tots vosaltres, amb el nos-
tre estimat poble:

En reflexionar al voltant del significat del
mot “Absència” (amb majúscula), segura-
ment ens adonarem que hi ha un munt d’in-
terrogants i d’ambigüitats que no són gens
senzills de respondre. “Presència” versus
“Absència” són dos conceptes tan propers i
tan llunyans alhora que justifiquen la im-
mensa capacitat de l’ésser humà per immer-
gir-se en un aparent i melangiós oblit.

Tal com escrivia el poeta anglès William
Wordsworth (1770-1850), “Encara que els
meus ulls ja no puguin veure aquest pur es-
purneig que en la meva joventut m’enlluer-
nava, encara que ja res pugui tornar l’hora
de la resplendor en l’herba de la glòria de les
flors, no ens hem d’entristir, perquè la belle-
sa sempre subsisteix en el record”.

La intencionalitat, però, d’aquest breu i mo-
dest text no és altra que la de recordar i rega-
lar un sentit i profund homenatge a totes i a
cadascuna de les persones del nostre bar-ri
que, malauradament, ja no es troben entre
nosaltres, però que viuran sempre en els nos-
tres cors, i que també han fet possible, en al-
gun moment d’aquests darrers vint-i-cinc
anys, que Can Marquès compti amb la seva
particular i especial festa. Però no ens hem
d’entristir, perquè, retornant als mots de
Wordsworth, la bellesa sempre subsisteix en
el record i Can Marquès mai oblidarà, esti-
mats amics, GERARDO I ANTONIA, RA-FA-
EL I ANDREA, ALBERT IBÁÑEZ, JUAN PE-
RARNAU, JAIME URTIAGA, PACO LARA,
VÍCTOR, PASCUAL, JAUME BARÓ, AVI PA-
CO, MIGUEL SERRANO, SEBAS, AVI AL-
BERT I JUANITA, FRANCISCA MAR-TÍN,
RAMÓN ARAGÓN, JUAN FUNES, MA-
NUEL MARCO, GERMAN LLAMAS, FRAN-
ÇOIS, DAVID CRUZ, el que la vostra bellesa
interior ha fet pel nostre barri.

Moltes gràcies i fins sempre!

Carme Ramilo i Martínez 

Activitats pels més petits, durant la Festa Major. Sopar de Festa Major.



Entitats Anuari 201466

AAVV La Primavera
President: Núria García

Telèfon: 93 844 67 82 - 616 301 398

C/e: nestranygarcia@gmail.com

ANUARI 50e. Aniversari

Per causes que no venen al cas, l'any 2.013 no
varem col·laborar en la edició de l’anuari. De
totes maneres val a dir que el nostre escrit es-
tava preparat, i amb molt de gust fèiem refe-
rencia a l'edició extraordinària del anuari lo-
cal 1963-2012 (50 anys d’història). Totes
aquelles persones que el varen repassar po-
gueren veure que La Primavera ja existia i, en
la mesura que les circumstàncies ho perme-
tien, també col·laborava en les activitats del
poble. Recomanem les lectures dels anys
1968, 1976, 1977, 1978, 2009 i següents. 

Activitats

Un any més hem seguit amb el nostre pro-
grama de Festa Major, fent-la coincidir, com
de costum, al voltant de Sant Joan. Més o
menys les activitats es van repetint i l'as-
sistència dels veïns segueix al mateix ritme.

Igual que altres barris del poble, no podem
estar satisfets amb el criteri de l'Ajuntament.
Per una part ens treuen la poca subvenció
que ens donaven per les festes i per l'altre po-
sen obstacles a l'hora de facilitar-nos el mo-
biliari necessari per fer-les. Si ja es complicat
organitzar actes, la manca d'ajuda Municipal
ho fa més difícil.

Igual que l'any passat, veïns del barri i repre-
sentants de la Junta feren acta de presència a

la celebració de la DIADA, tot i que conti-
nuem pensant que els diners destinats a la
compra del ram de flors, per l'homenatge als
caiguts, és més útil a CARITAS de Santa
Eulàlia i per això ho hem fet.

Esperant la Grossa de Nadal o els
regals de Reis

Com no pot ser d'altra manera, hem de con-
tinuar denunciant la manca de manteniment
dels vials que ens permeten arribar a les nos-
tres llars. Segons se’ns informa des de
l'Ajuntament, abans de final d'any es farà
una actuació. En aquest moment, sense con-
cretar els llocs. Recomanaríem la re-lectura
de l'Anuari del 2012. A hores d'ara és tan
gran l'abandonament en que se’ns ha anat
deixant en el curs dels anys que és fonamen-
tal una molt acurada i seriosa intervenció.
Tindrem una inesperada i plaent sorpresa
abans de les festes de Nadal o Reis? 

S'ha de dir també (“lo cortés no quita lo va-
liente”) que per PRIMER cop en la historia
de La Primavera, la Brigada està netejant de
bardisses els carrers. Així mateix s'ha fet ne-
teja de la franja de bosc que tenim a l'entorn.

Com ens agradarà fer palesa la nostra alegria
a l'Anuari de l'any 2015, si realment s'ha re-
solt satisfactòriament el tema dels vials i po-
dem transitar sense perill pels nostres car-
rers. 

Res més, acabem aquí el nostre escrit desit-
jant a tots els ciutadans de Santa Eulàlia unes
bones Festes i un any 2015 en el que es vegin
complerts tots els anhels i il·lusions.
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

Història de les Puntes 
al Coixí

La majoria d’especialistes situen els orígens
de les puntes a Venècia a principis del segle
XVI amb el desenvolupament dels treballs a
l'agulla. Les primeres puntes són la denomi-
nada “punta in aria”. Els treballs amb boixet
es desenvolupen a Flandes i ràpidament
s'estenen per tota Europa. Els treballs de
punta s'introdueixen a Catalunya a mitjans
del segle XVII i ràpidament es converteixen

en un negoci a partir del segle XVIII i fins a
mitjans del segle XX. La influència de
França serà molt important, ja que les pun-
taires catalanes aprendran diferents tècni-
ques de punta francesa que realitzaran amb
gran habilitat com la blonda, la punta de
Lille, valenciennes... En el segle XIX, les
principals cases de punta artesana es con-
centraran en l'àrea de Barcelona i el Baix
Llobregat i la comarca del Maresme. 

A Santa Eulàlia s’ha organitzat, dins de
l’Aplec de Sant Simple la 26ena Trobada de
Puntaires gràcies a l’esforç de la Teresa
Arimany que enguany va reunir a 130 pun-
taires vingudes d’arreu del país que van fer
una exhibició d’aquest treball artesanal amb
fil.

Diferents treballs fets a partir del mètode de la punta de coixí.



Casal d’Avis Santa Eulàlia
Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”
Camí de Gual s/n
Presidenta: Mª Àngels Garolera
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis2009@hotmail.com

Assemblea General Ordinària

L’1 de febrer de 2014 es va celebrar en sego-
na convocatòria per manca de quòrum a la
primera, l’Assemblea General Ordinària, d’a-
cord amb el que assenyalen els Estatuts del
nostre Casal. Vam comptar amb l’assistència
de 60 socis així com també amb la del nostre
alcalde el Sr. Brustenga i la de la regidora
Isabel Valls, que van assistir-hi per escoltar
al nostre secretari que va donar tota mena de
detalls així com un resum de les activitats
que s’havien fet durant l’exercici anterior.
També va donar detalls de l’estat de comptes
de l’any 2013, del pressupost d’ingressos i
despeses previstes per l’any 2014 i de la resta
de propostes que recollia l’ordre del dia de la
convocatòria.

Els assistents a l’assemblea general ordinà-
ria, per unanimitat, van donar la seva confor-
mitat a l’estat de comptes de l’any 2013, al
pressupost d’ingressos i despeses previstes
per l’any 2014 i a la resta de propostes.

Junta Directiva

Pel que fa a la Junta Directiva, el vocal
Francesc Blanca Navia va presentar la seva
dimissió per motius de salut tot just uns dies
abans de celebrar-ne l’assemblea, que va ser
admesa per la resta de membres de la Junta,
els quals van assumir la tasca que duia
aquest senyor fins la propera assemblea en la
qual s’hauria de cobrir la seva baixa, quedant
per tant la Junta Directiva de la següent ma-
nera:

Presidenta: Maria dels Àngels Garolera Iglesias

Vicepresident: Joan Dantí Pañach

Secretari/Tresorer: Josep Manel Dosdad Teruel

Vocal: Ramón Restori Cazorla

Des de les pàgines d’aquesta publicació vo-

lem expressar públicament el nostre agraï-
ment al fins fa poc nostre company Francesc
Blanca Navia, per la seva col·laboració desin-
teressada durant aquests anys que ha format
part de la Junta Directiva del nostre Casal i
que, apart d’això, i de la seva habilitat pels
treballs manuals, ens va oferir el millor que
una persona pot donar la seva amistat. Li de-
sitgem que es recuperi aviat.

En finalitzar l’assemblea es va oferir un petit
pica-pica a tots els assistents que va ser ben
acollit per tothom.

Festes Socials i celebracions

Als membres de la Junta Directiva ens agra-
daria recuperar moltes d’aquelles celebra-
cions, que durant molts anys han format part
de la nostra vida i, perquè no, de la nostra in-
fantesa, i per això aquest any 2014 vam fer
una prova i vam recuperar dues celebracions
més, que afegirem a les que ja formen part de
la tradició i/o costum dins del nostre Casal.

Dijous Gras

El 27 de febrer, dijous gras, vam voler fer una
prova per veure quin grau d’acceptació podia
tenir entre els socis que habitualment solen
venir cada dia al Casal. I dit i fet, al nostre lo-
cal social vam muntar un esplèndid berenar a
base, està clar, del que la tradició mana que
s’ha de menjar aquest dia i per tant vam fer
un berenar a base de pa amb tomàquet, trui-
ta de patates amb ceba, un bon tros de boti-
farra d’ou i de botifarra blanca. De postres
vam tenir un tros de pastís de músic, i tot
això va anar acompanyat d’una beguda i fi-
nalment qui va voler va prendre un cafè, ta-
llat o té. Tot plegat ens vam reunir 44 socis. 

Dimecres de Cendra

El 5 de març, dimecres de cendra, va tenir
lloc un altre esplèndid berenar. Aquest cop i
seguint la tradició tocava menjar sardines i
aquest va ser l’ingredient principal d’aquest
berenar i per tant el vam fer a base de: pa
amb tomàquet, sardines a la brasa, i de pos-
tres també vam tenir un tros de pastís de mú-
sic. Tot això també va anar acompanyat d’u-
na beguda i finalment qui va voler va prendre
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un cafè, tallat o té, tot plegat ens vam reunir
33 socis.

Els membres de la Junta Directiva, van que-
dar sorpresos per la bona acollida que aques-
ta prova va tenir, tot tenint en compte que els
berenars es van organitzar en menys d’una
setmana.

Carnestoltes

El divendres dia 28 de febrer es va celebrar,
com cada divendres, el ball de saló a la Sala
Gran, i entre els assistents hi havia uns
quants companys i companyes que no van
voler deixar passar per alt la festa de
Carnestoltes i van assistir al ball amb les se-
ves millors disfresses, amb molt d’optimisme
i molta il·lusió.

Setmana Santa

El passat 11 d’abril, el nostre Casal va fer l’en-
trega de la palma i la mona (un ou de xocola-
ta) a tots aquells socis que prèviament havien
recollit el corresponent tiquet de reserva.
Enguany la participació va baixar una mica
en relació a l’any anterior (64 persones).
Sembla ser que costa una mica recuperar ple-
nament aquesta bonica tradició, però si més
no intentarem que no es perdi.

El diumenge de Rams, a l’hora de la benedic-
ció, es van poder veure algunes de les nostres
sòcies lluint la palma. Com és natural ens ha-
gués agradat veure moltes més palmes de les
que havia donat el nostre Casal però som
conscients que no totes les persones que les
van recollir van a beneir a la nostra parrò-
quia.

Sant Jordi

Un any més el nostre Casal va celebrar la ja
tradicional festa de Sant Jordi, amb el repar-
timent de roses per les senyores i llibres als
senyors tal com marca la tradició, a més a
més d’un bon berenar i una bona estona de
ball pels més dansaires. Pel que fa a la parti-
cipació enguany vam superar la que vam te-
nir l’any anterior, ja que ens vam aplegar un
total de 150 persones i també vam comptar
amb l’assistència del nostre alcalde Joaquim
Brustenga i la de la regidora Isabel Valls. 

Enguany ja no hi va haver la mateixa sorpre-
sa que varem donar l’any passat, tot i que
també vam repartir un ram de sis roses de
fusta però enguany la novetat va ser que hi
havia quatre roses vermelles i dues roses gro-
gues. La combinació escollida va agradar
molt a totes les senyores, i el seu comentari
en rebre-les era que encara tenien en un lloc
destacat de casa seva les que vàrem donar
l’any anterior. Tot plegat vam celebrar la
Diada de Sant Jordi en un ambient d’ale-
grança i germanor i per part de la Junta del
Casal satisfets per la bona participació que va
tenir la celebració. 

Festa de Sant Joan

La festa va ser molt animada, hi va haver un
bon berenar a base de les típiques coques de
fruita i crema i enguany com a novetat vam
incorporar la coca de llardons. Entenem que
va agradar a tothom, ja que se la van cruspir
sense parpellejar o dit d’una altra manera va
ser vist i no vist, i per aquest motiu l’any vi-
nent l’inclourem dins d’aquest berenar. Tot
això va anar acompanyat de la corresponent
beguda; també hi va haver música en directe
pels més dansaires. La participació va ser de
125 persones, vam comptar amb la presència
d’algunes autoritats del nostre poble.

Noces d’or

Aquest any teníem quatre parelles que cele-
braven els cinquanta anys de casats i, com és
costum el nostre Casal, els va obsequiar amb
una placa commemorativa que va ser lliura-
da pel nostre alcalde, un centre floral a les
senyores per part de la nostra Presidenta i un
pergamí per part del Jutge de Pau.
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L’homenatge i l’entrega dels obsequis va te-
nir lloc abans del berenar de la festa de Sant
Joan, i les parelles homenatjades van ser:

Jaume Dantí Bassa i Margarita Costa Rifà

Miquel Font Bellavista i Maria Consuelo Pou
Padrós

Lluis Tura Franch i Josefa Pou Vilardebó

Joan Dantí Pañach i Asunción Barbany Cabot

Les plaques duien la següent inscripció:

Els 50 ja complerts
parlen de temps viscuts
no són ni fi ni destí
el futur és el camí

Amb el testimoniatge del Casal d’Avis

25è Aniversari del Casal

Un any més el nostre Casal va celebrar el seu
aniversari, amb tota la solemnitat que li cor-
respon. Els actes celebrats al matí van ser;
una missa de gràcies que va ser oficiada pel
nou capellà de la nostra parròquia Mn. Aaron
de Larrazábal, la volada de coloms i una ba-
llada de sardanes.

Al migdia va tenir lloc, al Restaurant Paradís
Park, el dinar de germanor amb una nom-
brosa participació de companys i companyes
i membres del consistori del nostre poble.
Abans de començar el dinar van haver-hi els
parlaments i el nostre Secretari va demanar
al nostre Secretari Honorífic, el Senyor Cons-
tanci Molas San José, que s’acostés al micrò-
fon ja que ell era la persona que millor podia
expressar el que havien significat aquests
primers 25 anys del nostre Casal, per haver
tingut la sort de viure, escriure i formar part
de la seva història. La nostra Presidenta va
ser la primera a obrir els parlaments i va do-
nar en primer lloc les gràcies a tots per la se-
va assistència. Els va comunicar que la copa
de cava que hi havia a la taula havia estat gra-
vada especialment per aquesta celebració i
que, un cop fet el brindis, se la podien endur
com a record. Tot seguit va agafar la paraula
el nostre Secretari Honorífic, el qual ens va
transportar en un viatge en el temps fins a si-
tuar-nos a la Festa Major de l’any 1.989, mo-
ment en el qual va tenir lloc el naixement i la

inauguració d’un centre de reunió per a tots
els avis del poble que volguessin participar
en la dinàmica del mateix. Un cop constituï-
da la Junta amb la fi de portar a terme les ac-
tivitats del Casal, va tenir lloc la inauguració
oficial el dia 1 d’octubre de 1.989, amb un
nombre aproximat de seixanta associats, en
un local cedit gratuïtament per l’antiga Caixa
de Manlleu, situat a la plaça de l’Ajuntament,
perquè fos utilitzat com a Casal d’Avis.
Aquest local va ser condicionat per l’Ajunta-
ment de la vila, per mitjà del seus Serveis
Tècnics, instal·lant-hi un bar, taules, cadires,
un televisor i tots els elements necessaris pel
seu correcte funcionament. Aquest va ser el
relat que va fer el Secretari Honorífic, dels
fets que van donar naixement al nostre Casal
del qual avui celebrem el seu 25è aniversari i
que d’aquells primers 60 socis compta a la
actualitat amb més de 800 i escaig. A conti-
nuació va ser el nostre Alcalde qui va dirigir
unes breus paraules als presents i va fer en-
trega d’una placa commemorativa com a re-
cord d’aquesta data tan significativa com era
la celebració dels 25 primers anys del Casal.
Va ser recollida pels membres de l’actual
Junta i finalment va ser Mossèn Aaron qui va
tancar els parlaments amb la benedicció de
les taules. Dit això, les 132 persones que ens
vam aplegar vam començar el dinar de ger-
manor, i en acabar vam tornar al Centre Cívic
i Cultural “La Fàbrica”, per continuar la fes-
ta, amb el ball de saló a càrrec de DAVID
SWING que va ser molt aplaudit pels assis-
tents. Un cop acabada la seva actuació vam
donar pas al concert d’havaneres que estava
programat a càrrec del grup local Nous
Indrets, que també van ser molt aplaudits.
Durant la seva actuació va haver-hi la degus-
tació de Rom Cremat i amb això vam donar
per acabats els actes de la celebració del 25è
aniversari del Casal d’Avis de Santa Eulàlia
de Ronçana. 

Tots Sants

Per fi va arribar la tardor, i amb la tardor la
festivitat de Tots Sants, i amb la festivitat de
Tots Sants van arribar els saborosos i dolços
panellets. Per aquest motiu volíem que els
nostres associats celebressin aquesta festivi-
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tat a casa seva com cal, motiu pel qual, des
del 14 de setembre (diumenge) i fins el 25
d’octubre (dissabte), es podia passar pel des-
patx del Casal, per recollir el tiquet de reser-
va del lot (que enguany estava compost per 6
panellets (quatre de pinyó i dos d’ametlla), i
que, per a poder-los remullar, anaven acom-
panyats d’una ampolla de cava petita, tot
això per només 5 €uros. Els lots varen ser
lliurats el dia 31 d’octubre ( divendres ) per la
tarda.

Festa de Nadal

Per segon any consecutiu i amb la finalitat
d’esmortir els efectes de la crisis que tots ple-
gats estem patint, enguany s’han tornat a fer
dues classes de tiquets, un només per assistir
al berenar i l’altre per assistir al berenar i, a
més a més, endur-se’n un esplèndid i assortit
lot de productes nadalencs.

L’última festa de l’any correspon a la Festa de
Nadal. En el moment de redactar aquest es-
crit per l’anuari local, encara no s’ha fet la
festa, però podem dir que la mateixa serà,
com de costum una festa de germanor, i que
la participació dels nostres associats esperem
que superi les 150 persones. Tots els assis-
tents tindran un bon berenar, també hi haurà
pels més dansaires una sessió de ball de saló
i, com no podia ser d’una altra manera, tam-
bé hi haurà temps per desitjar unes bones
festes a tothom.

Durant la celebració d’aquesta festa també es
fa un homenatge al soci/sòcia de més edat,
que encara no tenim seleccionat en el mo-
ment de redactar aquest escrit.

Excursions d’un dia

Pel que fa a les excursions d’un dia la seva
freqüència segueix sent la mateixa de sem-
pre, un cop al mes, concretament en dime-
cres. La participació dels nostres associats
podríem dir que és força bona, tot i la com-
petència que tenim per part d’altres entitats
del nostre poble, que també organitzen ex-
cursions. Però, amb tot i això, sembla que les
destinacions escollides són ben rebudes per
tots i esperem que amb el temps aquesta par-
ticipació segueixi augmentant.  

Excursions, sortides especials i
col·laboracions

El passat mes de gener, vam anar a visitar el
Museu de la Terrissa de Quart, on acompa-
nyats per una hostessa vam realitzar la visita
guiada i van recórrer les instal·lacions d’una
bòbila que és on està situat aquest museu per
donar a conèixer des dels primers processos
d’industrialització de la terrissa fins a les úl-
times novetats, tot fomentant els valors de la
tradició i la cultura.

El 31 de gener dues persones van anar al
Teatre Tivoli, per veure l’espectacle Somriu-
res i Llàgrimes el qual segueix sent el musical
més popular de la història, estrenat a Broad-
way l’any 1959. Van tornar molt satisfets.

El mes de febrer vam anar a visitar el Castell
de Montesquiu. De totes les llegendes que hi
ha sobre castells i fantasmes el “Quiu” és el
primer gos “fantasma” que es coneix i és el
narrador (de l’audiovisual que se’ns va oferir)
de la interessant història del castell de
Montesquiu. No en va, l’habita des de fa
molts segles... 

Un cop acabat l’audiovisual vam recórrer les
seves instal·lacions acompanyats per una
hostessa que ens va donar totes les explica-
cions de les diferents dependències i estances
del castell.

El passat mes de març, un grup de 35 perso-
nes vam anar cap a Vic i més concretament
cap a Monells població pertanyent al munici-
pi de Cruïlles. Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, comarca del Baix Empordà, les seves
places i carrers, exemplifica l’evolució de l’ar-
quitectura popular a través de diferents eta-
pes històriques del temps del Romànic. Es
conserven parts de les muralles i torres que
encerclaven el poble i el castell d’estil gòtic.
Un cop acabada aquesta interessant visita
ens vam dirigir cap a Torrent on vam poder
veure el Museu de la Melmelada. La seva fun-
dadora i propietària ens va donar tota mena
d’explicacions sobre les diferents maneres
d’elaborar una bona melmelada i el qui va vo-
ler va poder comprar alguna de les especiali-
tats que hi havia a la venda. Un cop acabada
la visita ens vam dirigir cap a l’Estartit per fer
un bon dinar.
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El mes d’abril la sortida que teníem progra-
mada era per anar a visitar el jaciment ar-
queològic de la ciutat del Born. Només hi
vam anar 23 persones, ja que molts dels nos-
tres socis ja hi havien anat tot just feia uns
mesos amb una altra entitat del nostre poble
però, tot i així, les 23 persones que hi vam
anar vam gaudir d’una visita guiada per
aquest espai singular i excepcional que relli-
ga tres segles de la nostra història. Sota l’es-
tructura d’un mercat emblemàtic de l’arqui-
tectura del ferro del segle XIX, es troba la
Barcelona del 1.700, la ciutat pròspera que va
patir el setge del 1.714, d’èpica i heroica re-
sistència, abans de derivar en la pèrdua de les
llibertats nacionals de Catalunya. Passejar
per aquells carrers i trepitjar aquelles pedres
em va produir una sensació d’eriçó indes-
criptible. Al migdia vam anar a dinar al Port
Olímpic i a la tarda vam anar a visitar el
Museu Nacional d’Art de Catalunya, on vam
poder gaudir veient les exposicions dedica-
des al gòtic i al romànic, si bé vam haver d’es-
curçar la visita ja que, per veure tota l’exposi-
ció, feia falta disposar d’unes quantes hores
que nosaltres no teníem ja que havíem de
tornar cap a casa.  

L’agencia de Viatges Samblas ens va dema-
nar la nostra col·laboració per fer una sortida
de primavera de cinc dies (del 4 al 8 de maig)
a Santa Susana. Hi van haver quatre perso-
nes que s’hi van apuntar, van tornar satisfets
de la sortida.

El mes de maig vam anar cap a la comarca
del Berguedà i més concretament cap a
Queralt fins arribar als peus del Santuari de
Santa Maria de Queralt. Un cop arribats les
46 persones que hi vam anar, les més valen-
tes van pujar a peu fins el Santuari i la resta
ho va fer fent servir el funicular que hi ha. Un
cop a dalt vam poder contemplar l’amplitud
del seu paisatge i les sensacions que provoca.
Tot això justifica pujar a Queralt a l’anome-
nat “Balcó de Catalunya”. Un cop contemplat
aquest magnífic conjunt monumental de
Queralt que l’integren La Cova on fou troba-
da la imatge de la Mare de Déu i El Santuari
on s’hi venera la seva imatge, vam tornar cap
a Prats de Lluçanès per assaborir un esplèn-
did menú.

Del 13 al 17 de juny, l’agència de Viatges
Samblas S.L., ens va demanar la nostra
col·laboració per anar a passar uns dies de
platja a Sant Carles de la Ràpita. No s’hi va
interessar ningú.

Al juny teníem una sortida força interessant,
ja que estava programada per anar a veure
un Monestir Budista ubicat dins del mateix
cor del Parc Natural del Garraf. Per accedir-
hi vam haver d’anar en dos autocars petits,
degut a l’estretor de la carretera, al seu mal
estat en els pocs trams asfaltats que hi havia
i al mal estat dels camins de terra, però que,
gràcies a l’habilitat i perícia dels conductors
que portàvem, vam salvar totes aquestes difi-
cultats, i per fi vam arribar al nostre destí.
Les 53 persones que hi vam anar vam poder
veure el Palau Novella, que acull una comu-
nitat budista des de l’any 1996 i les caracte-
rístiques arquitectòniques d’aquest edifici
d’estil eclèctic i, d’altra banda, una exposició
d’art i cultura tibetana que l’apropen a una
tradició espiritual mil·lenària i als valors de
la filosofia budista. Un cop acabada aquesta
interessant visita vam tornar a pujar als nos-
tres autocars per dirigir-nos aquest cop cap a
Cunit per anar a dinar a un bufet lliure.       

Del 9 a l’11 de juliol, l’agència de Viatges
Samblas S.L., ens va demanar la nostra
col·laboració per fer una sortida cultural per
anar a visitar el Pirineu Aragonès i arribar
fins a França per agafar el famós tren
d’Artouste. Aquesta sortida ha tingut moltes
persones que s’hi han interessat, però final-
ment només n’hi han anat dues.
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Al mes de juliol, un grup de 37 persones vam
anar a la ciutat de Barcelona, per dur a terme
una interessant visita guiada al Museu
Marítim. Aquest museu es troba emplaçat a
l’edifici de les Drassanes Reials de Barcelona,
un espai dedicat a la construcció naval, d’en-
tre el segle XIII i el segle XVIII. Les drassa-
nes van ser catalogades el 1976, com a
Monument Historicoartístic per la seva re-
llevància en la construcció de vaixells. Ens
van mostrar l’espai restaurat del museu, on
es troba la rèplica de la Galera Reial, que per-
met explicar la història de l’edifici i la seva re-
lació amb el món del mar i la ciutat.

Al mes de setembre tocava anar a Montser-
rat, com hem fet aquests darrers anys. Si bé
enguany aquesta sortida la vam fer de la ma-
nera, diguem-ne més tradicional. Vam sortir
del nostre lloc d’origen a l’hora prevista i vam
anar directament fins a Monistrol per agafar
el cremallera. Durant la pujada vam poder
gaudir d’unes vistes espectaculars, ja que
aquest dia hi havia boira i aquest fet va fer
que les espectaculars muntanyes ens oferis-
sin unes vistes encara més espectaculars del
que normalment estem acostumats a veure-
les. Un cop a dalt les 35 persones que vam
anar ens vam disgregar pels diferents racons
i llocs de culte, fins desprès d’escoltar el
Virolai que ens vam tornar a reunir per aga-
far l’autocar i anar a fer un bon dinar.

A l’octubre vam anar a visitar el Museu Molí
Paperer de Capellades. Es tracta d’un antic
molí paperer del segle XVIII, el paper que
s’obtenia era molt apreciat, en especial el pa-
per de barba i el paper de fumar, que es venia
a gran part del mercat espanyol i fins i tot a
les colònies d’Amèrica. Algunes famílies com
els Romeu, els Sorteras, els Guarro, els Serra
i els Romaní, van ser els fabricants més im-
portants de la seva època. 

Del 17 al 18 d’octubre, l’agència de Viatges
Samblas S.L., ens va demanar la nostra
col·laboració per dur a terme un creuer per
anar a València. Ningú es va interessar per
aquesta sortida.

Al novembre van fer una visita medieval a
Sant Joan Les Fonts, on amb l’ajuda d’un tre-
net i d’un guia local varem visitar la vila, tot
veient el seu pont medieval, el nucli antic de

la vila i varem finalitzar la visita visitant el
seu monestir benedictí de San Joan Les
Fonts. Un cop acabada aquesta interessant
visita ens vam acostar fins a la població de
Castellfollit de la Roca, on varem poder oxi-
genar d’aire pur els nostres pulmons i gaudir
de les seves impressionants vistes. Tot seguit
vam anar a fer un bon dinar fet a les brases. 

I finalment al desembre teníem l’excursió na-
dalenca i, per celebrar-ho, vam anar cap a La
Tossa de Montbui on vam visitar l’església de
Santa Maria de la Tossa del segle X. És un
dels conjunts medievals més interessants de
Catalunya. La seva història es remunta a
l’any 987 quan al mateix temps que es cons-
truïa la torre del castell es va construir al cos-
tat una sòlida església. Un cop acabada la vi-
sita vam anar a fer un bon dinar de Nadal i a
les postres vam rebre la visita del Pare Noel.

Altres esdeveniments 

Flama del Canigó

El 23 de juny la Flama del Canigó baixa d’a-
quest cim i, des dels seus dos vessants, cente-
nars d’equips de foc la distribueixen arreu
dels Països Catalans seguint moltes i diverses
rutes fins arribar a la veïna població de
Caldes de Montbui, que va ser una de les 400
viles dels Països Catalans que va rebre la
Flama. Allí els membres de l’ERA/ANC de
Santa Eulàlia l’esperaven per portar-la fins el
Parc de Sant Simple, on es va fer la lectura
del manifest: “Som història, som present i
som voluntat de continuar sent amb alegria.
Tenim aspiracions sense límits, tenim força
de voluntat, tenim la cultura per bandera i
ens reconeixem en la tradició per canviar el
món. Toquem de peus a terra i, seguint la
Flama del Canigó, avancem sense por, el nos-
tre somriure brilla tant com la flama i encén
tots els focs de l’esperança”, afirma el mani-
fest que va escriure el periodista Carles
Capdevila. Tot seguit es va fer la distribució
del foc pels barris i també hi va haver uns pe-
tits focs d’artifici que van encendre membres
de la colla dels Diables de la Vall del Tenes.
L’encesa de la foguera va ser feta per mem-
bres del nostre Casal, acompanyats per totes
aquelles persones que havien anat a recollir
la flama i per la resta de membres de
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l’ERA/ANC presents en aquest acte. Tot se-
guit va haver-hi coca i moscatell per a tot-
hom.

Diada de l’11 de setembre

Un any més el nostre Casal va participar en la
celebració d’aquesta diada. L’ofrena floral va
ser feta per membres de la nostra Junta
Directiva i també vam comptar amb l’as-
sistència d’un nombrós grup de companys i
companyes que no van voler perdre’s aques-
ta celebració. 

Conferències / col·loquis

El dimarts 28 de gener, a les cinc de la tarda,
va tenir lloc al nostre local social, la xerrada
col·loqui sobre “Accidents a la Llar”, organit-
zada pels serveis socials del nostre Ajunta-
ment i amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, i va anar a càrrec d’una dina-
mitzadora de la MAP Assessorament i
Serveis en Geriatria.

El dia 29 d’abril hi va haver una xerrada al
nostre local social, per part de la Regidoria
d’Esports del nostre Ajuntament, per animar
a la gent gran a fer una mica d’esport amb la
col·laboració de l’Apindep a l’espai lúdic del
parc del Centre Cívic La Fàbrica, amb l’as-
sistència d’un monitor i d’un fisioterapeuta
de l’Apindep. Aquesta activitat es va dur a
terme cada dimarts a les deu del matí i la se-
va durada en principi anava del 6 de maig
fins el 22 de juliol. La participació, ens van
dir des de la Regidoria d’Esports, que havia
estat de 8 persones a part dels nois i noies de
l’Apindep. Aquesta activitat, un cop passats
els mesos d’estiu, va tornar a reprendre les
seves trobades a partir del 2 de setembre i, si
tot va com s’espera, només faran les parades
pels dies de les vacances de Nadal i de
Setmana Santa. És totalment gratuïta i està
oberta a tothom que vulgui millorar, alguna
molèstia als braços, cames o cos en general.
Mal no farà a ningú i hi ha la possibilitat de
millorar en l’estat físic.

L’11 de novembre es va dur a terme al nostre
local social una xerrada sobre consells de se-
guretat a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Hi
va haver un animat col·loqui entre els assis-
tents.

La Marató de TV3

El 25 de novembre va tenir lloc la ja tradicio-
nal xerrada de LA MARATÓ DE TV3, en-
guany dedicada a les MALALTIES DEL COR.
Per tant, La Marató tractarà les malalties co-
ronàries, les valvulopaties i les malalties de
l’aorta ascendent, les arítmies, les miocardio-
paties i les cardiopaties congènites. Un cop
acabada la presentació va haver-hi un animat
i interessant col·loqui entre els assistents a la
mateixa.

L’avi conta contes

Des de l’Escola La Sagrera ens van demanar
anar-hi el dia 30 d’octubre a llegir un conte
als nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. La durada
de l’activitat va ser d’uns 15 minuts aproxi-
madament, Aquesta iniciativa ens va semblar
força interessant i enriquidora i dit i fet, vam
enviar un correu electrònic a tots els nostres
socis que disposen d’aquest servei per dema-
nar-los la seva col·laboració. Finalment no-
més vam poder fer un grupet de voluntaris de
8 persones, si bé a l’escola van calcular que
se’n necessitaven almenys 14, per fer els
grups més reduïts ja que hi han uns 200 i es-
caig nens i nenes. A nosaltres ens hagués
agradat que d’entre tots els socis als quals
vam escriure demanant-los la seva participa-
ció se n’haguessin apuntat molts més, però si
no es pot no es pot. Ells s’ho van perdre ja
que va ser una experiència molt agradable i
enriquidora. 

Serveis

El servei de podologia es porta a terme dos
cops al mes, si bé hi ha alguns mesos que
s’ha hagut de fer setmanalment.

El servei de perruqueria per a senyors es por-
tava a terme dos cops per setmana, però la
perruquera ens va demanar fer només un
dia, per motius de salut, i ara es porta a ter-
me tots els divendres.

Activitats

El ball de saló, que es celebra cada divendres
és l’activitat que més destaca pel seu nombre
d’assistents que oscil·la al voltant de les
2.000 persones. 
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Les sardanes segueixen sent un element pri-
mordial i els dimarts vénen els balladors a
practicar aquesta dansa; darrerament s’ha
vist incrementat el nombre dels balladors.

La resta d’activitats que es duen a terme al
nostre Casal són minoritàries però no per
això deixen de ser interessants, ja que fo-
menten la relació i convivència entre tots els
nostres associats.

Moviment de socis fins el 15
d’0ctubre de 2014

El nombre d’associats en aquests moments
és de 845 persones, de les quals 354 són ho-
mes i 491 són dones.

Durant l’any s’han incorporat un total de 21
associats; 9 homes i 12 dones.

Les baixes produïdes han estat un total de 12
associats; 5 homes i 7 dones.

Tota vegada que els nostres Estatuts estan
oberts a admetre qualsevol persona que com-
pleixi amb tots els requisits i que d’alguna
manera faci vida social al nostre poble, la dis-
tribució geogràfica dels nostres associats és
molt àmplia. 

Resum d’associats per poblacions:

Argentona 1
Badalona 3
Barcelona 13
Bigues i Riells 61
Caldes de Montbui 27
Canovelles 1
Granollers 19
Hospitalet de Llobregat 2
L’Ametlla del Vallès 17
Lliçà d’Amunt 37
Mollet del Vallès 2
Montcada i Reixac 4
Montmeló 1

Palau–Solità i Plegamans 7
Parets del Vallès 1
Ripollet 1
Sant Antoni de Vilamajor 4
Sant Feliu de Codines 1
Santa Coloma de Gramanet 2
Santa Eulàlia de Ronçana 636
Santa Perpetua de la Mogoda 1
Vilanova del Vallès 2

Total 845

Piràmide d’edats:

Edats Homes Dones Total

45 – 49 1 0 1
50 – 54 0 1 1
55 – 59 1 1 2
60 – 64 8 20 28
65 – 69 32 50 82
70 – 74 72 93 165
75 – 79 84 111 198
80 – 84 99 118 217
85 – 89 37 67 104
90 – 94 16 17 33
95 – 99 4 8 12
100-104 0 2 2

Total 354 491 845

Defuncions i baixes voluntàries:

Defuncions (*) 11 Homes 5 Dones 6
Baixes voluntàries 1 Homes 0 Dones 1

Total 12 5 7

(*) Aquestes xifres no corresponen exactament a les
defuncions produïdes durant aquest any al munici-
pi, ja que recullen defuncions d’associats d’altres
municipis i els seus familiars no ens havien comuni-
cat la seva defunció.

Pel que fa a les baixes voluntàries, són persones que
estan ingressades en residències o bé el seu estat de
salut ja no els permet fer vida social i ens han de-
manat la seva baixa.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegat a Sta. Eulàlia: Sr. Eduard Nobile Giménez
Telf.: 93 841 83 64 – 608 69 41 29

El Banc de Sang y Teixits és l'entitat del
Departament de Salud que gestiona i admi-
nistra la donació, l'anàlisis i la transfusió de
la sang i el plasma sanguini a tots els Centres
Sanitaris públics i privats de Catalunya.

Qué en fan de la sang després de la donació?

Després de la donació, la sang queda emma-
gatzemada a una temperatura d'entre 2 i 5º
C i es realitzen diferents tests per descartar
l'hepatitis B o C, el virus de la SIDA i la pro-
va reagínica de la sífilis; també es determina
el grup sanguini A B O, l'Rh i els anticossos

irregulars. La bossa de sang es separa mit-
jançant centrifugació en diferents compo-
nents; d'una bossa es pot treure un concen-
trat de glòbuls vermells, un concentrat de
plaquetas i una unitat de plasma.

Donació Oferiment Total
Febrer: 37 8 45
Juny: 37 3 40
Octubre: 46 3 49
Total Any 120 14 134

En nom de totes les persones que necessiten
sang, Moltes gràcies!

Aprofitem l'avinentesa per saludar-los molt
cordialment

Loli Bretones i Eduard Nobile, 
delegats.

L’Associació de Donants de Sang fent-se una foto de família.
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Nàdia Garrell Baños
Telèfon: 650871057
C/e: garrell.b24@gmail.com /
esplaiers@gmail.com

L'Esplai de Santa Eulàlia de Ronçana és una
entitat que defensa la importància del lleure
en l'educació i, per aquest motiu, un any més
ofereix als nens i nenes un espai on poder-se
familiaritzar en un entorn molt diferent a
l’habitual. En aquest entorn és on són edu-
cats lluny de les matèries impartides a l'es-
cola i on els ensenyem a relacionar-se amb
els seus companys, a ser imaginatius i crea-
tius i a dur sempre la motxilla plena d'il·lu-
sió.

“Educar un nen no és fer-li aprendre alguna
cosa que no sabia, sinó fer d'ell algú que no
existia” i, per això, els monitors de l'Esplai
realitzem activitats durant el curs amb l'ob-
jectiu de fer passar als nens una bona estona
i a la vegada formar-los com a persones. En
aquestes activitats celebrem plegats el Nadal
i la Castanyada, fem tallers molt diversos,
gimcanes i jocs i també organitzem excur-
sions a la natura.

Així doncs, l'Esplai de Santa Eulàlia de
Ronçana obra les portes per a tots aquells
que creguin en la cooperació, la solidaritat i
el companyerisme, en un món on aquests
valors són cada vegada més oblidats, però
que podem mantenir amb l'esforç de cadas-
cú de nosaltres.

Les sortides de l’Esplai, sempre habituals.



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

Com cada any el tret de sortida de l’activitat
de la Coral el dóna la Trobada de Corals de la
Vall del Tenes. Enguany es va celebrar la XX-
XI edició i va tenir lloc el dia 11 de gener al
Centre Cívic de Riells del Fai. Aquest concert
ajuda a mantenir la relació i l’amistat amb les
corals més properes.

Aquest any en total hem realitzat sis concerts:
tres a casa i tres a fora, un d’ells a Cantàbria
durant un viatge que la Coral ha realitzat.

Juntament amb un quants cantaires de les di-
ferents corals de la Vall del Tenes, uns quants
integrants de la nostra Coral vàrem participar
el dia 23 de febrer en un acte organitzat per la
Colla del Pa amb Tomàquet en suport del
Dret a Decidir on vàrem cantar l’Himne de la
Vall del Tenes, El Cant de la Senyera i Els Se-
gadors. A l’acte, que va tenir lloc a La Fàbrica,
hi van ser convidats la totalitat de càrrecs
electes que tant en el passat com al moment
actual han format part dels ajuntaments de la
nostra Vall.

El dia 2 de març vàrem anar a cantar a Marata
en el magnífic escenari de la petita església
romànica. Vàrem ser convidats per acompa-
nyar la coral de Marata, creada fa poc temps.

Vàrem introduir canvis al Concert de Prima-
vera que va tenir lloc el dia de Rams i, a di-
ferència dels anys anteriors en què el fèiem a
la tarda, vàrem optar per fer-lo al migdia.
Després vàrem anar tots plegats a fer un dinar
de germanor.

Amb motiu del pont de l’u de maig vàrem fer
una sortida a Cantàbria. Habitualment quan
hem fet desplaçaments llargs ho hem fet con-
juntament amb la Coral l’Amarant de Bigues.
Per temes d’agenda aquest any no ens han po-
gut acompanyar i ho hem aprofitat per fer la
sortida amb la Colla de Gitanes. Allà només
vàrem fer una actuació a la població d’Asti-

llero on també va cantar la formació amfitrio-
na, el Coro Municipal.

Dues vegades durant el mes de juny vàrem
compartir escenari amb la Coral La Girada de
Vilafranca del Penedès, i totes dues amb mo-
tiu del concert de fi de curs. La primera va ser
el dia 7 en què vàrem anar a Vilafranca. La
tornada va tenir lloc el dia 29 a l’Església
Parroquial.

Al moment de fer aquestes ratlles ja estem
preparant el Concert de Nadal que farem el
proper 20 de desembre a l’Església, amb no-
ves cançons, però també amb les nadales de
sempre.

En conjunt estem satisfets de la feina feta i
ens sentim gratificats pels comentaris del pú-
blic que ens animen dient que hem assolit un
bon nivell musical.

I no podem passar per
alt que el dia 31 de març
va morir l’Elisabet Sa-
font Miramanda, de Can
Maspons de la Vall que
formava part de la Coral
des dels seus inicis ja fa
més de 30 anys. Vagi
aquest escrit per al seu
record.

Passeu unes Bones Fes-
tes de Nadal i un magní-
fic any 2015 !!
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La Coral en una de les seves actuacions.

L’Elisabet Safont.
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Bastoners Els Trinxaires
Presidenta: Coral Gascón Carrillo
Telèfon: 627 746 443
C/e: trinxaires@gmail.com
Facebook: collabastonera.trinxaires

10 anys fent bastons

Enguany vàrem celebrar el 10è aniversari de
la colla amb una Trinxada sense pluja sent
aquesta l’acte central de la nostre celebració
preparada amb moltes innovacions.

Vam començar amb una ballada de la colla
dels petits de les Gitanes del poble, als quals
els agraïm des d’aquí la seva participació, se-
guit d’una xocolatada popular per agafar for-
ces abans d’iniciar el primer cercavila basto-
ner a Santa Eulàlia acompanyats amb la
Colla Bastonera de la Comissió Sant Antoni
de Canovelles i la Colla de Bastoners de
Caldes de Montbui. Tot això amenitzat pel
grup d’animació “La Companyia” de l’Asso-
ciació Cultural Tararí per alguns carrers del
poble fins a arribar a la Plaça Can Torres on
vam finalitzar amb unes ballades.

Aprofitant aquesta celebració vam decidir

col·laborar amb el Tricentenari tot llegint un
manifest on recordàvem els fets succeïts al
1714 i on, a més a més, vam recordar a dos
estimats membres de la colla que malaura-
dament ens han deixat al llarg d’aquest any.

Desprès de deixar un temps prudencial per-
què tothom pogués anar a sopar, vam fer un
final d’acte musical amb un grup de versions
i un DJ fins a altes hores de la nit tot projec-
tant unes fotografies d’aquesta primera dè-
cada de la colla.

Per tot plegat d’aquesta Trinxada volem apro-
fitar a donar les gràcies a l’Ajuntament per la
seva col·laboració i la seva ajuda al llarg de
l’organització de la nostre diada.

Però això no és tot, enguany també hem anat
a Parets, Canovelles i com cada any a Sant
Simple dins dels actes de la Festa Major de
Santa Eulàlia de Ronçana.

De cara a l’any vinent volem seguir endavant
comptant amb vosaltres ja sigui com a es-
pectadors, o si us animeu, com a partici-
pants dins de la colla amb la il·lusió de poder
arribar a celebrar el 20è aniversari.

Salut i a Trinxar!

Actuació a la Plaça de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. Al carrer Major, de Caldes de Montbui.



Gitanes
Responsable: Antònia Cladellas i Pou
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Les gitanes, 6 moments del 2014

Tot i que el 10è aniversari serà el juliol del
2015, la colla de gitanes va voler celebrar
aquest juliol, els 10 anys de ballades a Sant
Simple i 10 anys de la recuperació d’aquesta
dansa a Santa Eulàlia. El 2014 ha tornat a
ser un any ple de tràfec per a la colla de gita-
nes. Amb tot, i a diferència d’altres anuaris,
enguany hem volgut repassar la nostra acti-
vitat entorn a 6 moments. Són aquests. 

La colla de mitjanes s’endú la jota de
Gualba

La colla de Mitjanes, que assaja Irina
Quintana, va guanyar una de les jotes de
concurs d’aquest any a la Roda del Vallès, a
Gualba. L’actuació del 27 d’abril els va val-
dre per endur-se la primera picada d’aquest
municipi del Vallès Oriental. Enguany, l’or-

ganització de la Roda del Vallès va establir
concursos per edats i colles a cada trobada
de gitanes, per dinamitzar encara més
aquestes ballades. 

De viatge a Cantàbria

Durant el pont de Maig, la colla de grans va
estrenar una dansa celta amb passos de gita-
nes en la ballada que es va fer a Santillana
del Mar. Tot plegat formava part de la sorti-
da conjunta de 4 dies que les gitanes i la
Coral Santa Eulàlia van fer a Cantàbria. A
més de fer turisme i visitar les coves
d’Altamira, Santander o Comillas, les dues
entitats van aprofitar per actuar. Les gitanes
van fer-ho el divendres 2 i la Coral va cantar
l’endemà  a El Astillero, amb la Coral muni-
cipal d’aquest municipi.

6a Trobada infantil de gitanes del
Vallès, a l’era de Can Brustenga

La històrica era de can Brustenga, al Rieral
va ser escenari, el 14 de juny, de la 6ª Troba-
da infantil de gitanes del Vallès. Era la sego-
na vegada que el poble acollia aquesta cita
itinerant després de la que es va viure el
2010 al pavelló poliesportiu. Set colles de
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Clara Nadal, Daniel Guerra, Oriol Nadal, Santi
Espel, Abril López, Edurne Oliveras, Júlia Laho-
sa, Laura Mulet, Elsa Díaz, Joan Rus, Guillem
Montosa, Berta Zanuy, Martina Masagué,
Brenda Cardozo, Lluna Rodà i, Berta Rodà.
Assajadores: Alba Quintana i Anna Barbany.

Colla de petits

Mª del Mar López, Sílvia Pérez, Abril Guerra,
Laura Álvarez, Ainhoa Oliveras, Montse Oviedo,
Mariona Lahosa, Jana Vilar, Alba Rus i Paula
Sanz. Assajadora: Irina Quintana.

Colla de mitjans



cinc pobles de la comarca van portar els seus
petits dansaires a casa nostra, en un migdia
molt calorós. Canovelles, L’Ametlla del
Vallès, Lliçà d’Amunt, Canovelles, Bigues,
que va debutar amb la seva colla de menuts,
i Santa Eulàlia van finalitzar l’actuació a Can
Brustenga amb una jota conjunta dedicada
al Tricentenari.

10 anys de ballades a Sant Simple

A finals de juliol, la colla de Gitanes va com-
memorar 10 anys consecutius de ballades de
gitanes a Sant Simple en motiu de l’aplec
que cada any obre el programa de Festa
Major. Tot i que va ser el 2005 quan es va re-
cuperar aquesta tradició gràcies a la in-
sistència dels balladors Miquel Barbany,
Josep Solé, Mercè Altimira i Antònia
Cladellas, alguna cosa s’havia començat a
moure a les darreries del 2004. L’actuació
de les gitanes es va tancar amb una ballada
de la colla de grans amb 8 exballadors que
durant aquests 10 anys han passat per l’enti-
tat. I amb el primer assajador, Josep Solé,

sortint a plaça. Els petits, amb el ball nou de
la Muntanyenca, les mitjanes i els grans en
solitari havien precedit aquesta celebració
especial del 10è aniversari, que va incloure
l’edició d’un adhesiu commemoratiu. 

Creació de la colla Jove

L’aplec de Sant Simple també va significar el
debut de la colla jove, que enguany s’ha afe-
git a les de petits, mitjans i veterans.
Assajada pel ballador Santi Oliveras, està
formada per 7 balladores i un ballador que
volen donar una altra visió d’aquest ball tant
tradicional al poble i al Vallès. 

Premi Tardor a l’Entitat Cultural de
l’any

El colofó a aquest 2014 es va produir el 29 de
novembre a la Fàbrica. El jurat dels Premis
Tardor va concedir a les Gitanes el premi a la
millor entitat cultural del 2014. La colla
agraeix aquesta distinció i segueix motivada,
plena d’idees i amb energies renovades per
seguir difonent aquesta dansa.
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Irina Quintana, Mª del Mar López, Marta
Gimeno, Mària García, Anna Barbany, Gisela
Pujante, Alba Quintana i Pol Guerra. Assajadors:
Santi Oliveras, Irina Quintana i Anna Barbany.

Colla de joves

Maria Torrellas, Pere Bellavista, Antònia Clade-
llas, Xavier Requena, Sebi Guerrero, Josep Solé,
Mireia Cladellas, Araceli Barroso, Francesc
Cladellas, Mònica Cladellas, Irina Quintana,
Mercè Pujol, Marta Gimeno, Susana Barrios,
Fina Carrera, Otilia Jiménez, Jesús Marfà,
Antonio Marín, Dolores  Moreno, Rosa Mª
Paretes, Santiago Oliveras, Anna Barbany, Anna
Tantiña, Xènia Gallemí, Teresa Cortés, Josep
Casals, Miquel Barbany, Pol Guerra, Montse
Brosa, Anna Brosa, Mària García i Estrella
Lavandeira Assajadora: Antònia Cladellas.

Colla de grans



Entitats Anuari 201482

Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Roser Torres Martínez
Telèfon: 722 706 011
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: gegants.santa.eulalia.ronsana@gmail.com
Pàgina web: www.santaeulaliagegants.org

Hola a tots i a totes!

Em dic Mora, tinc 14 anys i sóc la gegantona
de Santa Eulàlia de Ronçana.

Cada any és el meu pare, en Gerd, qui escriu
l'anuari, però aquest 2014 he volgut ser jo
qui expliqui com ha anat l'any... i sabeu què?
El papa m'ha deixat!

Aquest any amb la meva colla he anat a
molts llocs.

Al mes de juny vam anar a la Ciutat Gegan-
tera d'enguany, Cervera, i també a Creixell
amb la colla d'Esmarris, uns amics molt
simpàtics i estimats per tota la meva colla.

Al mes de juliol vàrem estar a Polinyà. A l'a-
gost, a Móra la Nova un diumenge per la tar-
da i al matí ens ho vam passar d'allò més bé
a la platja.

Durant el mes de setembre vam fer moltes
sortides: Santa Coloma de Gramenet, Lliçà
d'Amunt i, a finals de mes, una de les més
desitjades per tots, Argelés de la Merenda, a
la Catalunya Nord. 

A l'octubre va ser Caldes de Montbui, Sant
Adrià de Besòs i Sarrià. I finalment al no-
vembre, a Sant Llorenç Savall va concloure
un any de sortides. 

Però el que més m'ha agradat a mi és sortir
pel nostre poble. La meva amiga Laia va
anar, com cada any, a la cavalcada de reis a
portar la seva carta. 

Després al juny les noies de la protectora
ARBRA ens van convidar a la seva Fira d'a-
nimals. 

Al juliol, a la plaça de l'Ajuntament vam gau-
dir juntament amb l'associació de comer-
ciants amb la festa de Botigues al carrer.
També com cada any, Can Marquès ens va
convidar a la seva Festa Major... I parlant de
Festa Major, a finals de juliol vam gaudir de
la Festa de Sant Simple amb altres entitats
culturals del poble.

Sabeu què? També aquest any he anat al co-
le de petits, però no per quedar-m'hi que jo
ja sóc gran (je je je). Hi he anat perquè ells
feien una festa. Al matí del 20 de juny a l'es-
cola del Turó de Bigues i l'11 de juliol a l'es-
cola Bressol. 

També hem estat a la Festa Major d'hivern
on ha sortit per primera vegada l'avi de la
Laia, l'avi Quico!! Molts segur que el conei-
xeu ja que és un capgròs que el grup de joves
de l'Arrencada ens ha cedit a la colla...
Moltes gràcies!

Sortida a Anglès.
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Aquest any ha sigut molt xulo, el papa, en
Gerd, ha fet 30 anys i la colla ha fet una fes-
ta al poble amb molts amics i amigues d'al-
tres colles de Gegants. Feia 10 anys que no hi
havia una trobada al poble i els veïns van
participar a la cercavila amb molta alegria,
s'ho van passar d'allò més bé! Vallgorguina,
Sant Llorenç Savall, les Borges Blanques,
Esmarris Creixell, Móra la Nova, Polinyà,
Canovelles, Caldes de Montbui i Lliçà
d'Amunt vàren ser les colles que ens van
acompanyar; gent del món geganter que es-
tima la cultura gegantera i, com diem nosal-
tres, gent amb falera gegantera. 

El papa m'ha dit que no m'haig d'oblidar d'a-
graïr la col·laboració dels negocis locals que
van fer possible la nostra trobada:

- Pastisseria d'en David - L'Impremt@ de
Sta. Eulàlia - Can Ferrer - contulogo.com -
Bar La Fàbrica - El Racó de la Plaça - La
Caixa - l'ERA - Ronçana Comerç Actiu -
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

I també a tots els voluntaris: Lidia, Loli,
Mireia, Laura, Imma, Javi, Carme, Emi,
Isabel, Marta, Pau, Pol, Mercè, J.J., Neus,
Susana, Gloria i Gustavo que van fer una tas-
ca immillorable.

També aquest any tenim més ritme a les cer-

caviles. La colla té un nou grup de grallers i
tabalers que fa molta gresca i toca unes
cançons mooolt boniques i marxoses!

Gràcies a tothom perquè amb la vostra
col·laboració vau fer possible que el nostre
somni es fés realitat. 

La nostra colla cada dia és més gran i ens
fem més coneguts dins el món geganter. 

Fins ara teniem Facebook (Gegants Santa
Eulàlia de Ronçana i Laia Gegants Santaka)
però aquest any estrenem pàgina web: HY-
PERLINK "http://www.santaeulaliage-
gants.org/"www.santaeulaliagegants.org.
També estem preparant una revista semes-
tral plena de coses i informació de la colla. 

Com podeu veure no parem! I l'any vinent ve
carregat de coses i fets molt divertits i im-
portants per a tots nosaltres. 

Mai som prous i sempre volem que vingui
gent nova a la colla. Tenim més projectes per
al 2015 per gaudir amb tota aquesta família
que és la Colla de Gegants de Santa Eulàlia
de Ronçana... T'animes a venir amb nosal-
tres?!

Mora
Gegantona de Sta. Eulàlia de Ronçana.

Trobada de Santa Eulàlia.



Entitats Anuari 201484

APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Centre Ocupacional: C/ camí de Caldes nº 37
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com /
apindepgestio@hotmail.com

Seguim treballant

Els nois i noies del Centre Ocupacional
Apindep Ronçana, així com també els pro-
fessionals que hi formem part, seguim treba-
llant amb la mateixa motivació i il·lusió,
malgrat que el context socioeconòmic no ens
sigui gens favorable. Enguany hem anat fent
noves activitats, entre altres, manualitats
per les fires, triar mongetes, dur la cantina
de l’Institut de la Vall del Tenes, fer arraca-
des, elaborar llibretes amb el paper reciclat i
entrenar amb l’Escola de Bàsquet Ronçana.
Entre les activitats destacades, hem tingut
unes jornades amb Bankinter, on van venir a
plantar amb nosaltres, unes jornades amb
els nois i noies de l’E.E.E Montserrat
Montero, unes jornades esportives amb les
escoles de Granollers, a la Pista d’Atletisme,
unes altres jornades esportives al pavelló
d’esports de Sta. Eulàlia, organitzades pels
alumnes de Grau Mig, i les colònies d’abril,
fetes a la Llobeta (Aiguafreda). Des de se-
tembre, hi ha quatre noves incorporacions,
el que ha permès fer un nou grup. Tenim les
portes obertes a tothom que ens vulgui venir
a conèixer. A continuació hi ha un recull fo-
togràfic d’aquest any. 
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Un any de teatre

De la mateixa manera que l’any 2013 va ser
un any d’inici de projectes, aquest 2014 ha
sigut de consolidació.

El TNT petit va estrenar el muntatge “Final
de curs”, estrenat el passat 25 de maig a la
sala polivalent de La Fàbrica amb excel·lent
acollida per part del públic amb una sala ple-
na d’espectadors i una gran representació fe-
ta pels nens i nenes de la colla.

El TNT també va col·laborar, juntament
amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, com a membre
organitzador i productor de l’espectacle
“Érem, som i serem” emmarcat dins el sopar
literari 2014 efectuat a la Biblioteca
Municipal i dedicat al Tricentenari de la
Catalunya ocupada 1714 / 2014.

El mes de juliol es va presentar el nou grup
(el quart d’aquesta entitat). Es diuen “Papas
& Mamas del TNT” i van fer-ho estrenant un
dels textos més coneguts i reconeguts de
l’escriptor Italià i premi Nobel de literatura
Dario Fo. Es tracta “D’aquí no paga ni Déu”,
una comèdia que retrata una Itàlia en crisi
econòmica i en crisi de valors, malaurada-
ment un retrat massa extrapolable a la nos-
tra societat i als nostres dies.

El Jove TNT estrenarà el proper mes de ge-
ner, ho farà amb Pis per llogar un text de
l’escriptor català Ramon Folch i Camarassa. 

Finalment, el TNT estrenarà la propera pri-
mavera; el muntatge escollit per aquest any
és “Toc-toc” de Laurent Baffie, una comèdia
delirant que explica les peripècies d’un grup
de persones que coincideixen a la sala d’es-
pera d’un psiquiatre famós i mundialment
reconegut.

Aquest es el projecte teatral i l’objectiu del
Teatre Nacional del Tenes, fer i promoure el
teatre a Santa Eulàlia de Ronçana com a ei-
na d’expressió artística i cultural.

Involucrar el màxim de persones possible en
aquest projecte, molt especialment nens i
adolescents.

Acostar el món del teatre als ciutadans de
Santa Eulàlia i participar com a entitat de
forma activa en la vida social i cultural del
municipi.

D’aquí no paga ni Déu. Papas & Mamas del TNT.

Final de Curs. TNT petit.



Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Vida al Casal

EA part dels Pastorets, per Nadal i Reis, ca-
lia tornar a activar alguna altra obra de tea-
tre al Casal i, així va ser. De seguida vam co-
mençar a llegir obres, unes més complexes i
altres més senzilles per poder fer diverses
representacions destinades a actors i actrius
de diferents edats.

Els joves de 15 a 18 anys, el diumenge 7 de
desembre, a les 6 de la tarda van representar
«Amor de dentista» una comèdia de Ramón
Folch i Camarasa carregada de moments
simpàtics, divertits i emotius. Es tracta d’u-
na obra de teatre complexa, llarga, de tres
actes. Vam tardar ben bé mig any a prepa-
rar-la, però amb la ilusió i les ganes que hi
van posar els joves es va poder representar
amb molt èxit. El públic assistent va gaudir
d’una alegra i entretinguda tarda de teatre
familiar disfrutant del bon fer dels actors jo-
ves i dels moments d’humor que la mateixa
obra contenia.

Per altra banda, el diumenge següent, 14 de
desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, el grup

d’Havanneres de Santa Eulàlia «Nous
Indrets» va oferir un concert en benefici de
Càritas Parroquial. El final d’aquest concert,
els actors més joves de 15 anys van oferir la
petita representació de l’obra «L’Aigua de la
vida». Va ser una vetllada de molt bona rela-
ció entre el públic assistent, el grup de can-
taires i els petits actors. El públic va poder
disfrutar de música i teatre infantil.

Cal dir però, que aquest any, el Casal també
ha obert les portes als alumnes de l’Institut
de la Vall del Tenes, els alumnes de l’Escola
de la Sagrera, i als nois i noies de catequesi
del nostre poble. Els alumnes de l’Institut
van representar una obra com a cloenta del
treball d’anglès «Bon Nadal mister Scrooge»
i els de l’Escola de la Sagrera van represen-
tar una patita obra de despedida de l’escola
abans d’anar a l’Institut. Per la seva part els
nens i nenes de catequesi ens van oferir un
parell de contes com a final de curs.

Ara, sense perdre temps, ja estem preparant
els Pastorets, que com cada any, omplen de
tradició i esperit Nadalenc el nostre poble.
Les representacions seran el 25 de desembre
i el 6 de gener a les 7 de la tarda. No hi fal-
teu!

Des del Casal Parroquial us desitgem molt
bon Nadal i un feliç 2015!!!!
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Un moment de l’obra “Amor de dentista”. Els artistes saludant al públic.



Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere
Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Martí Glez.
de Mendiguchia, Pep Margenat, Vicenç Relats i
Ramon Vilageliu. 
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 844 89 45
C/e: roncana@e.infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista
RONÇANA ha consistit en la publicació de
cinc revistes des del passat desembre del
2013 (compren els números 270 al 274), tots
ells amb una extensió d’entre quaranta-sis i
cinquanta pàgines, a les que cal afegir les
portades. I amb aquest any, ja son quaranta-
sis anys de publicació ininterrompuda.

Com ve sent habitual, hem mantingut les
seccions fixes de Tribuna que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat; també destinem un
espai a les notícies de tots els pobles de la
Vall del Tenes que els corresponsals consi-
deren adients; les Entitats que tenen la seva
seu a Santa Eulàlia també tenen un espai
que utilitzen al seu criteri; uns apartats des-
tinats a la Comunitat Cristiana, a la Cultura,
a la informació relativa a esports que en-
guany hem intentat que fos més amplia del
que venia sent habitual, i un lloc destinat a la
meteorologia, etc. i, quan s’escau, intentem
fer-nos ressò de treballs 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’han incorporat altres infor-
macions, dels que destaquem:

Nº 270 (novembre-desembre 2013). L’edi-
torial: “Primers Premis Tardor”, reflexiona
en relació a l’acte de reconeixement públic a
les persones i entitats que havien destacat el
passat 2013 per la seva tasca i dedicació al
poble. L’acte fou organitzat per Canal SET i
l’Associació Ronçana Comerç Actiu que tin-
gué lloc per aquells dies.

Entrevistàvem a Jaume Uño, productor de
fruita seca a can Galderic, empresa per ell
creada. Ens fèiem ressò del primers Premis
Tardor de Santa Eulàlia i recollien una crò-
nica del sopar de la revista del passat any.
Facilitàvem les Bases del 5è Certamen
Literari de Relat Breu, i com ja és habitual
en el darrer número de cada any recollíem
“el fet de l’any” que els col·laboradors de la
revista creien oportú.

Nº 271  (gener-març). L’editorial: “Una so-
cietat que empeny” és una reflexió respecte
de les relacions entre ciutadania i classe po-
lítica i respecte al nou escenari en el que han
reaparegut les aspiracions sobiranistes i la
demanda de reconeixement del nostre dret a
decidir. 

Eduard Sola, guionista de pel·lícules i pro-
fessor de guió de l'escola Superior de
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Portada del número 271, del mes de març.



Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya,
fou la persona entrevistada. 

Informàvem del nou POUM de Santa Eulàlia
i destinàvem un espai per comentar l’acte
“La Vall del Tenes pel Dret a Decidir” orga-
nitzat per la colla del Pa amb Tomàquet, que
es celebrà el dia 23 de febrer. Fou una con-
vocatòria a tots els qui han estat alcaldes o
alcaldesses, regidors i regidores, des dels
primers ajuntaments democràtics als muni-
cipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i
l’Ametlla del Vallès per tal de signar pública-
ment el Manifest de la Vall del Tenes sobre
el Dret a Decidir. A l’acte també es convoca-
ven els càrrecs electes actuals perquè rebes-
sin el testimoni dels que els havien precedit
i es comprometessin, des de la seva respon-
sabilitat, a fer arribar a tots els ciutadans
dels seus municipis el desig de treball pel fu-
tur de Catalunya a través de l’exercici del
Dret a Decidir.   

Nº 272 (abril-maig). L’editorial: “Eleccions
al Parlament Europeu”, és un apunt sobre
l’oportunitat que els diputats sobiranistes
elegits  anessin plegats en aquest Parlament. 

La persona entrevistada fou Cori Casanova,
metgessa foniatra especialitzada en tras-
torns de la veu i cantant. 

En relació al Cinquè Certamen Literari de
Relat Breu, publicàvem els tres treballs
guanyadors. Ens fèiem ressò de l’atorga-
ment a la revista Vallesos del premi a la mi-
llor revista en la primera nit de la premsa en
català, per les associacions d’editors APPEC,
ACPC i AMIC. 

També incorporàvem els resultats de les
Eleccions al Parlament Europeu als pobles
de la Vall.  

Nº 273 (juny-juliol). L’editorial: “La solida-
ritat no fa vacances”, és una reflexió relativa
a les persones en situació de pobresa i l’aju-
da que reben de persones, entitats i institu-
cions, en el marc d’una crisi a la que no tot-
hom li veu el final. 

Entrevistàvem a Maria Giner, hortalana i
fundadora de la Kosturica, una entitat de
producció d’hortalisses agroecològiques. 

Editàvem un dossier fotogràfic de la Festa
Major de Santa Eulàlia. 

Recollíem la celebració del quarantè aniver-
sari de la Colla del Pa amb Tomàquet, en el
que s’homenatjà a Jaume Farriol (Banyoles
1932-2003), principal ideòleg de la Colla i
indiscutit Primer Ministre del Govern de la
Vall del Tenes. En aquest número de la re-
vista encartàvem l’Auca d’en Jaume Farriol:
“País i República”, que es lliurà als assistents
a l’acte.

Nº 274 (agost-octubre). L’editorial: “Enda-
vant“, versa sobre la conveniència d’anar
plegats tots els agents socials en el procés
que estàvem vivint aquells dies (pròxims a la
votació del 9N).

S’entrevistà a Núria Vives, professora de fi-
losofia a secundària. 

Recordàvem les inundacions del 1994 (vint
anys) a la Vall del Tenes. 

Incloíem un resum del reportatge que
Xavier Aymamí realitzà sobre el Centre
Ocupacional APINDEP Ronçana, cooperati-
va de consum que treballa perquè els nois i
noies amb algun tipus de discapacitat o en
risc de patir-la no perdin les seves habilitats
i que un dia puguin incorporar-se al món la-
boral. 

Anuari 2014Entitats 89



El Ganxo
Responsables:
Carme Badia: carmebadia@hotmail.com
Ramon Vilageliu: ramon.scripta@gmail.com

El Ganxo, col·lectiu 
de promoció cultural

Les activitats del ganxo van iniciar-se el 7 de
març de l’any 2003 amb una conferència
d’en Joan Solà i Cortassa que es va celebrar
al Museu de Granollers. L’activitat, que es va
titular "La llengua d’en Verdaguer" va comp-
tar amb el suport del Centre de Normalitza-
ció Linguística del Vallès Oriental (la direc-
tora del qual, Anna Jansana, va presentar
l’acte). La xerrada es va incloure en els actes
que durant el 2002 i 2003 es van dedicar al
gran escriptor osonenc.  

Aquest any 2014, les activitats del col.lectiu
el Ganxo continuen centrades en la celebra-
ció de xerrades sobre diversos aspectes de la
cultura. Aquesta activitat, que a hores d’ara
arriba a altres pobles de la Vall del Tenes, ha
acomplert els objectius que ens havíem pla-
tejat ara fa onze anys. Tots aquests actes que
ressenyem tenen com a objectiu principal
acostar a la gent del nostre poble i de la co-
marca argumentacions i criteris de persones
que tenen una autoritat indiscutible en els
seus àmbits d’actuació, investigació o recer-
ca. Es tracta de xerrades amb una estructura
oberta que facilita la participació de la gent i
que permet generar criteris sobre els temes
tractats. Així, amb una indiscutible convic-
ció d’arrelament al país, hem intentat en tot
moment que els temes tractats siguin diver-
sos i abracin aspectes ben diferenciats del
que es pot anomenar cultura: des de l’ocea-
nografia a la literatura, del compromís cívic
al naturalisme, la història, la física, la demo-
grafia, etc.  

Amb aquesta intenció, i entre altres, ja han
passat per les xerrades que organitzem gent
com el malaguanyat gran lingüista Joan
Solà, el naturalista Martí Boada, l'oceanò-

grafa Josefina Castellví, la demògrafa
Anna Cabré, l'advocat i historiador Josep
Cruanyes, l'escriptor Alfred Bosch, el
lingüista Jesús Tuson, l'editor Jordi Na-
dal, el geòleg Joan Carles Mendralejo, el
comunicador Xavier Guix, la sinòloga
Dolors Folch, l'ecòleg Joandomènec
Ros, el matemàtic Claudi Alsina i l'histo-
riador Josep Maria Figueres, el politòleg
Joan Subirats, l'exalcalde de Sabadell
Toni Farrés, l'especialista en semítica
Dolors Bramon, l'especialista en Joan
Coromines, Josep Ferrer, l'economista
Àngel Castiñeira, el físic Albert Bra-
mon, la lingüista M. Carme Junyent, el
físic Josep-Enric Llebot, l'economista
Ramon Tremosa, el filòsof Josep Maria
Terricabras, el dramaturg Jordi Galce-
ran, l'historiador Oriol Junqueras, l'es-
pecialista en sànscrit Òscar Pujol, la cuine-
ra Carme Ruscalleda, el jurista David
Felip, el crític musical Jaume Radigales,
el palentòleg Eudald Carbonell, l'an-
tropòleg Lluís Mallart, l'economista Arca-
di Oliveres, el director de l'Institut Català
de nanotecnologia Jordi Pascual, l'etno-
botànica MªÀngels Bonet, la directora de
la revista Nat, Mª Josep Picó, la biòloga
Maria Soley, l'activista Eliseu Climent,
el biòleg Jaume Terrades, l'escriptor
Màrius Serra, el jutge Santiago Vidal, el
periodista Xavier Grasset, l'economista
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Xerrada de Raúl Garrigasait titulada “Goethe i
l'art de transformar-se” i emmarcada en el cicle de
quatre xerrades "Notícia d'Alemanya".



Elisenda Paluzie, el dramaturg Oriol
Broggi, l'antropòleg Josep Maria Feric-
gla, la física Teresa Puig, el filòleg Jordi
Mir, el director de La Institució Catalana de
les Lletres, Oriol Izquierdo, la directora i
actriu Sílvia Munt, el director de la
Fundació Territori i paisatge, Jordi Sarga-
tal, el filòsof Pere Lluís Font, el psiquiatra
Eduard Parellada, l'urbanista Francesc
Muñoz, el capellà Francesc Romeu, el
geògraf Francesc Roma, la historiadora
Assumpta Montellà, l'escriptora Maria
Carme Roca, l’egiptòleg Josep Cervelló,
el biòleg Anton Montsant, l’arqueòloga
Isabel Rodà, la filòloga Eulàlia Vintró, el
físic José Ignacio Latorre, l'escriptor
Pau Vidal, el filòleg Andreu Bosch, l’oce-
anògrafa Marta Estrada, el sociòleg
Francesc X. Altarriba, l’escriptor i perio-
dista Salvador Cardús, l’especialista en
cultura xinesa Manel Ollé, la traductora
del rus Helena Vidal, l’especialista en cul-
tura japonesa Albert Nolla, l’advocat i eco-
nomista Francesc Cabana, la filòsofa
Victòria Camps, l'artista Perejaume, el
filòleg Tomàs Nofre, l'especialista en jocs
Imma Marin, la biòloga Mercè Pique-
ras, el director de l'ICFO Lluís Torner, la
matemàtica Núria Fagella, el lingüista
Narcís Garolera, la filòloga Neus Nogué,
Maria-Rosa Lloret, Lluís Payrató,
Joan Ferrer i Gemma Rigau i l'especia-
lista en Maragall, Francesco Ardolino,

Ramon Pascual president de la comissió
executiva de CELLS, Jaume Cabré escrip-
tor, Agustí Vidal i Jordi Roca, respecti-
vament perfumista i restaurador, Josep
Tresserres, exconseller i Bru Rovira, re-
porter, Jordi Galí, economista, Rosa Sala
Rose, filòloga i germanista, Raül Garriga-
sait, filòleg i traductor, Macià Riutort,
filòleg alemany, Joan Gómez Pallarès,
director de l'Institut Català d'Arqueologia
Classica, Ignasi Boada, Doctor en Filoso-
fia, etc.

El públic assitent als actes ha estat, també,
divers i acomplim així un dels altres grans
objectius de la nostra associació: diversificar
la promoció de la cultura a gent que, amb in-
teressos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg. No cal dir, d’altra banda, que utilit-
zem com a llengua vehicular d’expressió i
amb tota naturalitat el català i que ni ens
hem plantejat que cap dels conferenciants
n’utilitzi cap altra. 

Durant aquests onze primers anys d’actua-
ció, les activitats del ganxo han arribat a un
promig que supera les 50 persones per ses-
sió, amb la qual cosa (i comptant que orga-
nitzem xerrades a Santa Eulàlia de Ronçana,
Bigues i Riells, i a Lliçà d’Amunt), passem
les 5000 persones que han assistit a alguna
de les nostres xerrades que intenten seguir
un ordre cadencial durant l’any.
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Dos dels cartells del cicle "Notícia d'Alemanya".



Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 
C/e.: 

L’ERA va néixer ara fa cinc anys amb l’ob-
jectiu d’organitzar la Consulta Popular per a
la Independència de Catalunya, llavors nin-
gú s’hauria atrevit a pronosticar l’increïble
avenç que en aquest temps ha tingut el pro-
cés cap a la Independència del nostre país.
Com és que tanta gent s’ha fet independen-
tista? Hi deu haver moltes raons, però en
podem destacar quatre: 

1a. El projecte cap a la Independència és en-
grescador. Gent de diferents generacions ho
percep com una oportunitat única per millo-
rar el seu futur i el del seu país. 

2a. Després del fracàs de l’Estatut i de la pro-
mulgació de diverses lleis que retallen l’au-
tonomia catalana, molta gent s’ha convençut
definitivament que arribar a acords justos i
seriosos amb l’estat espanyol és impossible.

3a. Avui molts catalans creuen que la
Independència és possible. S’ha perdut
aquella por històrica que feia veure la plena
sobirania com un somni inabastable. 

4a. Les noves tecnologies de comunicació en
xarxa han democratitzat la informació. Les
noticies circulen sense intermediaris, esca-
pant del control i de la manipulació d’altres
temps.

Per motius com aquests, més de 2,3 milions
de catalans van acudir a votar de manera en-
tusiasta a la Consulta del dia 9 de novembre.
I ho van fer malgrat totes les amenaces,
prohibicions i entrebancs posats pel govern
espanyol. Això demostra que una gran part
de la societat catalana ja ha desconnectat de
l’obediència a la legalitat espanyola.

Amb els resultats del 9N a la mà, es pot dir
que els catalans ja sabem el que volem. Ara
toca definir com ho farem. Serà una etapa de
gran complexitat durant la qual el paper de
la societat civil, que fins ara ha portat les
regnes del procés, ha de cedir protagonisme
a les institucions polítiques democràtiques.
Saber explicar de manera convincent com es
farà la Independència serà decisiu per con-
solidar el suport, aconseguint noves adhe-
sions i evitant desercions. I tot plegat s’-
haurà de fer com sempre, és a dir, exhibint
un comportament exemplar, fent del civis-
me, del pacifisme, de la transversalitat social
i política i de l’actitud festiva els símbols dis-
tintius d’aquest procés que ja no té aturador.
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Campanya “Signa un vot per la Independència”. Marxa de torxes a la plaça 11 de setembre.
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Resum de les activitats dutes a
terme per l’ERA-ANC durant
aquest any 2014

Col·laboració a l’acte pel Dret a Decidir cele-
brat el 23 de febrer i organitzat per la Colla
del Pa amb Tomàquet. Recollida massiva de
drets de petició els dies 22 i 23 de març dins
de la campanya “Signa un vot per la
Independència”. Col·laboració en l’organit-
zació de la xerrada de l’associació Súmate el
dia 28 de març. Organització, la vigília de
l’Onze de Setembre, de la Marxa de Torxes
que va començar a la Plaça de l’Ajuntament
i va acabar a la Plaça Onze de Setembre amb
la lectura musicada d’uns fragments de la
novel·la “Victus”. L’endemà, Diada Nacio-
nal, va tenir lloc a la Plaça de l’Ajuntament
l’entrega dels compromisos signats per
nombroses entitats i persones particulars
del nostre poble en suport a la Consulta del
9N. I a la tarda va arribar l’hora d’omplir els
cinc autobusos que havia disposat l’ERA-
ANC per participar a la gran “V”. Com a tots
els pobles de Catalunya el dia 30 de setem-
bre nombrosos membres i simpatitzants de
l’ANC ens vàrem concentrar davant de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per llegir un
manifest de rebuig a la suspensió per part

del Tribunal Constitucional espanyol de la
Llei de Consultes i del Decret de la Consulta
del 9N. A primers d’octubre es va organitzar
una visita al jaciment del Born. El mes d’oc-
tubre vàrem centrar els esforços en la cam-
panya “Ara és l’hora”. Aquesta campanya,
promoguda de forma conjunta per Òmnium
Cultural i l’ANC, va consistir en fer arribar
una enquesta a totes les llars per ajudar a re-
flexionar sobre com volem que sigui la Cata-
lunya independent.

Amb la col·laboració dels partits locals pro-
consulta es va realitzar una bustiada per fer
arribar a totes les cases informació i papere-
ta de votació per la Consulta del 9N. El dia 8
de novembre en la cloenda local de la cam-
panya “Ara és l’hora” es va projectar en pri-
mícia el vídeo “Marxem rient” que després
ha gaudit de gran èxit. Diversos membres de
l’ERA-ANC van col·laborar com a voluntaris
en la Consulta del 9N. I el mateix dia 9
l’ERA-ANC va recollir prop de dues mil sig-
natures per denunciar davant diversos orga-
nismes internacionals el comportament an-
tidemocràtic de l’estat espanyol i els impedi-
ments que posa a la voluntat majoritària
dels catalans de decidir lliure i democràtica-
ment el futur polític de Catalunya. 

Entrega del compromís signat
per les entitats i particulars a
l’alcalde de Santa Eulàlia.
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Associació de Pessebristes
President: Josep Villaronga
Telèfon: 617186973
C/e.: pessebristes.ser@gmail.com
HYPERLINK
"mailto:pessebristes.ser@gmail.com" \o
"blocked::mailto:pessebristes.ser@gmail.com"

Enguany és el nostre primer any com a
Associació. Hi ha qui de petit feia el pessebre
de casa seva. Potser primer va començar aju-
dant els seus pares a posar alguna figura.
Molts per falta de temps o espai ja no el fan,
tot i que sempre hi voldria tornar. D'altres es
passen mesos ideant com fer el proper i me-

sos fabricant-lo. Segons qui, s'acosta a la fira
de Santa Llúcia, i s'anima a comprar alguna
nova figura cada any pel seu pessebre. Siguis
d'uns, siguis dels altres et convidem a conèi-
xer l'Associació de Pessebristes de Santa
Eulàlia de Ronçana. 

Apassionat de l'artesania, fanàtic del ma-
quetisme, enamorat de les construccions,
il·lusionat de l'electrònica, amant de les tra-
dicions catalanes... tothom hi serà benvin-
gut!

T'animem a participar al tercer concurs de
pessebres i diorames 2014a 

A totes les cases hi ha un caganer!
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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/

El Quart Cinturó al congelador

Hem passat un any més sense cap novetat
respecte el projecte del Quart Cinturó. Tot i
que al pressupost estatal de 2014 hi havia al-
guna partida no s’ha executat res de res. Les
obres estan aturades. En el moment d’es-
criure aquest resum anual, els pressupostos
de 2015 mostren una ínfima partida pel
tram central Abrera-Viladecavalls. Aquí ca-
len tres anys d’obres per construir els túnels
i no hi ha finançament. 

Pel tram que ens afectaria, Terrassa-
Granollers hi ha una partida de 100.000 €.
Però, donat que el 2010 es va arxivar l’expe-
dient ambiental perquè va caducar, caldria
començar de nou tota la tramitació adminis-
trativa, elaborar l’estudi informatiu i amb
aquesta partida no n’ hi ha ni per començar.

En definitiva allò que era tant i tant priorita-
ri, important i necessari per el desenvolupa-
ment i el creixement del país està aturat,
doncs tot i haver-hi pocs diners el Ministerio
ni li ha donat prioritat. I l’ última notícia de
la Generalitat és que tenen el tema dins d’un
calaix, doncs s’estan plantejant la necessitat
d’aquesta infraestructura. Anem bé. Sembla
que al final s’adonaran que aquesta és una

inversió de luxe per una obra faraònica que
és innecessària i no va enlloc. És el que hem
pensat sempre el Grup d’Oposició al Quart
Cinturó de Santa Eulàlia i la resta de la
Campanya Contra el Quart Cinturó.

Ara que ja tenim l’Eix Tranversal desdoblat
la prioritat ha de ser la construcció del cor-
redor del mediterrani, desdoblar i millorar
les línies de rodalies, invertir en la línia fer-
roviària orbital i millorar la xarxa de carrete-
res secundàries. 

Quan tot això estigui fet i a ple rendiment ja
veurem que no cal el Quart Cinturó. I si en-
cara sobren diners, que els inverteixin en
millorar la vida de molta gent que no té les
necessitats bàsiques cobertes, que facin polí-
tiques de conservació del medi ambient sinó
al final la Terra amb el canvi climàtic ens
farà fora del Món… 

Detall de la destrucció del paisatge en un petit
tram de l’obra del Quart Cinturó.
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Santa Eulàlia Camina
Responsable: Francina Masagué Nogué
Telèfon: 93 844 89 93
C/e.: francinamasague@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

19ª temporada

Amb aquest any que ara acaba hem complert
la 19ª temporada. Són molts anys caminant
per aquest nostre territori.

Les passejades que programem són pensa-
des per compartir un matí de diumenge
amb altres persones per conversar mentre es
camina, per conèixer una mica més el nostre
petit país, per estirar una mica les cames,
per ...

Tenim el privilegi de viure en un país amb
una riquesa paisatgística com pocs, en una
comarca que facilita molt poder gaudir de la
majoria de paisatges amb un curt trajecte
d’autocar. Així doncs, tenint tantes facilitats
i privilegis, això és el que fem, aprofitar-nos-
en i guadir-ne.

A continuació teniu algunes de les imatges
extretes de les excursions que hem fet.
Comencem a l’octubre amb la marxa passeig
de l’UEC de la Vall del Tenes i acabem pel ju-
liol. No us mostrarem una foto de cada sor-
tida, serien massa, però sí una petita selec-
ció.

No cal anar gaire lluny per trobar-nos amb
muntanya mitjana. És el Montseny, cada
curs hi fem com a mínim una excursió. En
aquest cas va ser al Matagalls. Aquí ens teniu
a l’hora d’esmorzar, moment de descans i de
compartir postres i alguna coseta més.

Per la festa major d’hivern organitzem la
passejada pel PR que enronda el nostre ter-
me municipal. A mig recorregut oferim es-
morzar, aquí teniu el moment que els cami-
naires el recullen.

No només fem excursions a muntanya, tam-
bé a la costa. Sol ser la del gener. En aques-
ta ocasió vam passar per platja d’Aro. És re-
alment un privilegi poder passejar per
aquestes platges desèrtiques.



El contrast de paisatges del nostre país com-
porta varietat de vegetació. Aquí ens teniu
passant pel mig d’una fageda.

Procurem que totes les sortides tinguin un
interès afegit. Aquesta imatge és de la sèquia
de Manresa. No cal dir que l’interès aquí és,
a més, cultural i històric.

No sembla que realment estiguem en un al-
tre país? Aquestes roques plenes de molsa
no semblen el resultat d’un altre clima?
Doncs no, aquest ambient sorprenent és el
que es pot trobar a la serra dels Bufadors.

Aquesta casa de postal és prop del Salt de la
Minyona. Procurem que en algunes sortides
sigui la mateixa gent del territori la que ens
guia i ens informa sobre  la història i el pai-
satge, gent que el coneix i l’estima, com així
ens ho transmet.

No cal dir que hi hauria moltes més imatges,
aquí us n’hem ofert una selecció.

Les excursions són a l’abast de tothom per
poc entrenat que s’estigui. Són d’uns 12 Km
aproximadament, assequibles  per a totes les
edats. Així doncs esteu convidats a venir a la
que vulgueu,  només cal que us inscriviu tru-
cant al telèfons que trobareu a cada progra-
ma.

Us hi esperem!
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Esther Cañellas
Web: www.roncanacomercactiu.cat

La nostra associació continua fent camí dins
Santa Eulàlia, aquest any amb la nova junta
jove i decidida. Això sempre vol dir, que es
produeixen canvis en les prioritats i en la
manera de treballar. El que no canvia és la
nostra voluntat i necessitat d’apropar-nos al
nostre municipi, per exemple: rifant l’1 de
gener “La Panera de La Grossa” valorada en
300 €; col·laborant de nou a la festa dels
“Tres Tombs”; repartint entre els nous asso-
ciats cendrers per les seves botigues; partici-
pant en la Festa Major amb premis de 100,
75 i 50 € i en el concurs Instagram del Canal
Set amb vals descompte valorats en 75, 50 i
25 €; també com a campanya de Tardor hem
volgut premiar els nostres clients amb qua-
tre sortejos cada mes per valor de 35 € ca-
dascun; també hem volgut ser presents a la
Festa de La Castanyada patrocinant-la amb
els vals descompte; i, per últim com a cam-
panya de Nadal fem dos únics sortejos, però
amb valors molt superiors.

En tot moment intentem apropar als santa-
eulaliencs els nostres comerços per què co-
neguin els nostres articles i els nostres ser-
veis. La nostra proximitat implica confiança,
seguretat, interès, franquesa, tracte, en defi-
nitiva. És un valor afegit indiscutible que
marca la diferència amb l’anonimat d’una
gran superfície. A més a més, el comerç dins
un poble crea una sociabilitat molt comú a la
Mediterrània que hauríem de preservar i va-
lorar. La seva xarxa contribueix al dinamis-
me del veïnat; per tant pensem que és fona-
mental l’estimació del nostre poble cap a un
comerç-servei que necessita una major im-
plicació de tots perquè no es destrueixi.
Perdre un negoci ens fereix a tots.

Per la nostra part, per poder lluitar amb més
força i seguretat, ens hem associat a “Pimec
Comerç Vallès Oriental” (Patronat de la pe-
tita i mitjana empresa). El seu objectiu és
defensar i manifestar els interessos de les pi-
mes i els autònoms davant de les adminis-
tracions i societat en general, afavorint el
nostre desenvolupament i oferir-nos eines i
servies per a créixer.

Per acomiadar-nos, uns demanem que visi-
teu la nostra pàgina web o el nostre
Facebook per conèixer les nostres possibili-
tats o simplement que passegeu per Santa
Eulàlia i, segur, que trobareu més del que
pensàveu.

Targeta de fidelització de clients.
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ARBRA
Presidenta: Marta Folch Cordobés
Telèfon: 665 905 727
C/e: adopcionsresponsables@gmail.com
Web: http://www.arbra.org
Facebook: http://www.facebook.com/tiendaarbra.
arbra

El 2014 és el nostre quart any d'existència,
cada vegada amb més experiència, la matei-
xa dedicació i amb més animals donats en
adopció, nombre que va augmentant dia re-
re dia.

Aquest any 2014 ens hem centrat, més que
mai, en donar una nova llar a molts gats que
hem recollit dels carrers de Sta. Eulàlia, així
com de pobles veïns, tant cadells com adults.

També hem recollit molts gossos provinents
de diferents indrets i que han estat abando-
nats o cedits per diferents motius.  En algun
cas puntual també hem recollit algun conill.

D'altra banda, també ens hem dedicat a as-
sistir a diferents fires i actes d'arreu de
Catalunya i especialment del nostre munici-
pi: fira d'adopcions de Calella, fira de
Barcelona Animal Party, Festes de la Mercè,
Festes de Gràcia, Festes de St. Andreu, fires
de segona mà, ofrena floral de l'onze de se-
tembre, manifest pel dret a decidir, etc.
Volem destacar dos actes molt significatius
per a nosaltres: primerament l'assistència
als PRIMERS PREMIS TARDOR de Sta.
Eulàlia, on vàrem ser finalistes com a millor

entitat 2013; i d'altra banda la III FIRA ANI-
MALISTA D'ARBRA, organitzada per nosal-
tres a St. Simple a finals de juny d'aquest
any. Va ser una fira on hi van assistir moltes
protectores a les que vam convidar, amb la
participació dels gegants de Sta. Eulàlia, xer-
rades, exhibicions, etc

Sembla ser que mica en mica les xifres sobre
el nombre d'abandonaments van dismi-
nuint, però d'una manera molt subtil, així
que és molt important continuar treballant
per a la conscienciació ciutadana, i per in-
tentar que la persona que adopta o agafa un
animal, sigui responsable i conscient dels
seus actes. Per posar en nostre granet de so-
rra amb això, organitzarem dues campa-
nyes: una de xips i l'altra de castracions du-
rant el 2015.

Per acabar informar-vos que aquest any hem
estat lluitant de valent per a poder aconse-
guir tenir el nostre propi refugi, potenciem
les campanyes de socis, teamers i col·labora-
dors per a poder tenir-ho de cara a un futur
no gaire llunyà. Esperem poder-vos donar la
bona notícia ben aviat que per fi ho hem
aconseguit.

L’amor pels animals, imprescindible a l’hora
d’adoptar.

Tres membres d’ARBRA amb un dels animals.



Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Se’ns acaba l’any 2014, com cada any
l’Ajuntament vol editar l’Anuari i tot són
presses per enllestir-ho tot, i que estigui a
punt per repartir-lo per les dates de Nadal.
Trucades demanant els escrits, correus “com
ho teniu?”, data límit per entregar-ho, i com
sempre tots ho deixem per última hora. No
sé que passa però l’Anuari surt cada any.

Bé, els Amics del Cavall aquest any hem fet
moltes sortides i alguna molt emotiva.

El dia 9 de febrer varem celebrar la festa de
Sant Antoni Abad a Santa Eulàlia. Els actes
varen ser els habituals de cada any; l’esmor-
zar, cercavila pels carrers de Santa Eulàlia,
benedicció dels animals, dinar de germanor
a la sala gran de La Fàbrica i ball de fi de fes-
ta. Tot va sortir bé i amb forces participants
a tots els actes.

En quan a les sortides que hem anat són:
Caldes de Montbui, Lliçà d’Amunt, Santa
Perpètua de Mogoda, Canovelles, Vilanova
del Vallès, La Garriga i Bigues i Riells.

Però la més sonada va ser el dia 11 de maig a
Barcelona, que es celebrava la festa dels Tres
Tombs de la Federació Catalana, on hi havia
representació de més de 60 pobles d’arreu
de Catalunya, tots portant-hi el més bo i mi-
llor que tenien. Va ser un dia rodó, tots els

qui varem anar-hi en guardem un bon re-
cord, va ser un acte molt lluït i que difícil-
ment podrem tornar a veure.

Una cercavila pels carrers de Barcelona: sor-
tida de l’Avinguda Reina Maria Cristina,
avinguda del Paral·lel, carrer Floridablanca,
Ronda Sant Antoni, Plaça Universitat, carrer
de Pelai, carrer Fontanella, Via Laietana,
Plaça Sant Jaume, carrer Ferran, La Ram-
bla, Plaça Catalunya, Ronda Universitat,
carrer Sepúlveda, carrer Lleida i arribada a
Montjuic.

Passejar-se amb el cavall i el carro pel centre
de Barcelona va ser molt gratificant. Penseu
que quan el cap de la comitiva arribava a la
Plaça Catalunya, els últims sortien de les
Fonts de Montjuic. Això demostra el volum
de carros i cavalls que hi havia al centre de
Barcelona. Mirant la Via Laietana des de la
part més alta es veia un munt de carros que
no sabies si era el 2014 o bé els anys 20. Com
va dir l’alcalde Sr. Joaquim Brustenga “quan
vaig sentir que anunciaven Santa Eulàlia de
Ronçana a la Plaça Sant Jaume em vaig
emocionar”, doncs nosaltres estem molt or-
gullosos d’haver-hi assistit i va ser una expe-
riència molt gratificant.

Com vieu, potser m’he allargat massa, però
potser encara és l’emoció de recordar el mo-
ment.

Pel que fa a la resta ja estem preparant la
festa del 2015, que es farà el dia 8 de febrer.

Bones Festes
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Desfilada per Barcelona. Fent mostra de l’elegància d’aquests animals.
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Societat de Caçadors
President: Joan Guillamon
Telèfon: 609 301 657
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

En primer lloc, agrair a l’Anuari Local l’o-
portunitat de poder expressar les nostres
vivències viscudes durant l’any. Sembla ser
que la població de senglars a la nostra co-
marca cada vegada va a més i ens duu a tots
plegats mals de cap.

Com bé ja saben, la Societat de Caçadors
està disposada a ajudar i a col·laborar amb
tots els agricultors, per tal d’evitar danys que
aquests puguin ocasionar. Organitzem nom-
broses batudes durant l’època de caça per tal
d’intentar disminuir aquesta densa població
d’animals. Aprofitem des d’aquestes línies
per donar les gràcies al grup d’agricultors i a
l’Ajuntament per tal de facilitar la caça de
senglars.

S’hauria de saber que si actualment podem
veure alguna perdiu, faisà, conill, etc., és
gràcies a les repoblacions que fem la societat
de caçadors. Tots els que tenim aquesta afi-
ció tan antiga com és la caça, i que tantes
traves ens posen com lleis absurdes i actes
incomprensibles per part de l’administració.
I així passegem per boscos i camins, ens ale-

grem de veure volar i caminar aquests ani-
mals, els quals troben als nostres abeura-
dors d’aigua i menjar que posem per la seva
alimentació (per descomptat de la nostre
butxaca) i així de retruc alimentar-se les
àguiles, falcons, guilles, etc.

Aquest any que ens deixa, com anteriorment
he mencionat, i amb l’ànim que sempre ha
tingut la Societat de Caçadors de col·laborar
amb altres entitats, està previst organitzar
una repoblació amb la participació activa
dels nois i noies de l’ Institut.

Tots hem de ser conscients del gran canvi
urbanístic que ha fet el nostre municipi amb
urbanitzacions, carreteres, etc.. amb la con-
següent pèrdua del terreny agrícola, boscos i
espais forestals, la qual cosa limita la pràcti-
ca de la caça, però l’autèntic caçador sap
com i a on pot practicar aquesta afició.

Tant caçadors com ciutadans hem de col·la-
borar i ser comprensius mútuament. La pa-
sada temporada vàrem tenir guarderia, de la
mateixa manera que la present intentarem
mantenir-la, no només per als caçadors, sinó
també per evitar pràctiques dolentes en
camps i cultius.

Per acabar, només desitjar-vos a tots que el
millor d’aquest any que ens deixa sigui el
pitjor del proper.

Les batudes de senglars, habituals a Santa Eulàlia.
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Retro Car Club Ronçana
President: Josep Astudillo Puig
Telèfon: 696 403 544
C/e: jastudillo@astro-corp.com
Web: www.rccr.cat

El passat 15 de maig el Retro Car Club
Ronçana (RCCR) va complir el seu primer
aniversari. Vist amb perspectiva, aquests
primers 19 mesos han servit per materialit-
zar un projecte que tenia al darrere molts
mesos de gestació i preparació.

Les persones (ja quasi 50) que ens anem in-
corporant mica en mica al RCCR estimem
tot el que envolta al món dels vehicles antics
i clàssics i la seva història, i ens mou l’objec-
tiu comú de compartir aquesta magnífica
afició que ajuda a preservar un patrimoni
històric que d’un altre manera es perdria.

Al RCCR fem activitats relacionades amb el
tema i que serveixen al mateix temps per es-
tablir relacions d’amistat entre els seus socis
i de cohesió amb les seves famílies, a les que,
en la mesura del possible, fem partícips de la
nostre afició. No hem d’oblidar que les pro-
peres generacions són les que hauran de se-
guir preservant aquest patrimoni de tots.

L’esdeveniment més important del club i
que a més projecta Santa Eulàlia a l’exterior,
és sens dubte el Retro Car Meeting, que es va
celebrar al recinte de La Fàbrica el passat 1
de juny i que va concentrar en la seva prime-
ra edició a 198 vehicles antics i clàssics, al-
guns d’ells de gran qualitat històrica, proce-
dents de 41 poblacions diferents. Fins i tot
van venir vehicles de poblacions com Berga
o d’entitats com l’Ajuntament de Barcelona.
Entre els participants, 43 vehicles tenien
més de 50 anys d’antiguitat. Per La Fàbrica
hi van passar un miler de persones entre
participants i visitants de dins i fora del po-
ble, que van gaudir de l’espectacle, d’un bon
esmorzar, de les botigues relacionades amb
el món de l’automòbil, d’activitats per la ca-
nalla i de l’entrega de premis als partici-
pants, que va ser molt renyida. Tot un èxit
gràcies al bon treball de l’organització i al
suport de l’Ajuntament al cedir l`espai i al-
guns recursos.

De cara al proper any i amb molta il·lusió, te-
nim previst anar incorporant mica amb mica
activitats culturals relacionades amb el món
del vehicle antic i clàssic que complementin
el nostre calendari actual d’activitats.

Motocicletes de tot tipus, al Retro Car Meeting.

Els cotxes antics també van ser-ne protagonistes.

La Fàbrica va acollir un total de 198 vehicles
antics i clàssics.
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Club Escacs
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
Web: www.escacsron.net
C/e: info@escacsron.net 

Anem a més 

Un any mes tenim la satisfacció de poder  fer
un recull de les activutats del Club d’Escacs
de la Vall del Tenes, en les què podem parlar
d’haver assolit algunes fites i d’altres que ens
ha faltat molt poc...

El nostre club organitza a més de la trobada
setmanal de tots  els divendres de 6 a 9 de la
tarda a “la Fàbrica” on juguem partides i do-
nem cursos d’escacs, diversos tornejos a ni-
vell de club,  enfocats sempre a tots els ni-
vells: als mes bons i als no tan bons. Així al
desembre-gener fem el nostre torneig Social
agrupat en diverses divisions, al gener fem
un torneig de partides ràpides (amb un so-
par de germanor), al juny fem el final de
temporada a Sant Simple amb dos tornejos
de partides semiràpides un per adults i un
altre per nens.

El club organitza també dos tornejos ofi-
cials, homologats per la Federació Catalana
d’Escacs: l’Obert de Santa Eulàlia de Ron-
çana, que enguany celebrem la vuitena edi-
ció amb una participació rècord: 210 juga-
dors. A la primavera, l’Obert de la Vall del
Tenes, amb un format més reduït de 70-80
jugadors, hem fet ja la tercera edició. Els
nostres tornejos s’han convertit ja en una re-
ferència a les poblacions i comarques prope-
res, i són un dels pocs clubs que organitzen
dos tornejos a l’any.

Participem cada any a la Lliga catalana d’es-
cacs, on hi ha mes de 200 equips de tota Ca-
talunya i es el torneig més important . Aquest
any 2014 hi hem participat amb 5 equips.

Participem també a diversos tornejos com
els nostres oberts que organitzen altres
clubs durant tot l’any, competicions d’un dia

a poblacions properes, partides ràpides, si-
multànies, Festes Majors, etc. Properament,
tres companys del club aniran a jugar una
competició a Benidorm.

Aquest any hem reprès la tasca de formació
amb els nens i nenes del poble, amb els cur-
sets a les escoles, participació amb un equip
a la lliga Catalana d’escacs sub-12 i un equip
sub-10 al Campionat del Catalunya d’edats
per equips i la participació a diverses com-
peticions oficials i no oficials.

Pel que fa a resultats, anem obtenint alguns
resultats remarcables com poden ser el ter-
cer lloc obtingut per l’Agostin Fernández al
grup B de l’Obert del Guinardó el Nadal pas-
sat, el tercer lloc del Joan Turon al nostre
Obert de la Vall del Tenes d’aquesta prima-
vera, el premi al millor quart taulell de
l’Antoni Navajas al recent Campionat de
Catalunya d’edats per equips sub-10. 

A la Lliga Catalana d’escacs d’aquest any els
tres primers equips han estat lluitant per
l’ascens fins a la darrera ronda, quedant-nos
amb la mel als llavis: s’han quedat a un pas
de l’ascens de categoria, però amb l’alegria
de lluitar cada setmana per la victòria.

Un altre fet que ens omple de satisfacció, es
haver estat nomenats com a finalistes als
Premis Tardor entre les entitats esportives de
Santa Eulàlia. Ens honra profundament ha-
ver estat reconeguts per segon any consecu-
tiu per a aquest guardó. Seguirem treballant
pels escacs i per Santa Eulàlia de Ronçana.

El VIII Obert d'escacs disputant-se a la Fàbrica.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 639 707 076
C/e.: cebronsana@hotmail.com
Web: www.cebronsana.blogspot.com

Amor pel bàsquet

Benvolguts veïns de Santa Eulàlia de Ronçana:

Avui, el nostre entrenador ens ha posat una
feina molt difícil, no era un exercici de bot ni
de tir com els que fem sempre, ens ha dema-
nat que li expliquem com va anar la tempo-
rada passada i que fem un petit escrit per
publicar a l’Anuari.

Com això és un treball de molta responsabi-
litat, el primer que hem fet és parlar amb els
jugadors del club  perquè ens ajudessin.
Entre tots hem acordat que la temporada
passada va ser molt especial perquè...

Al mes de setembre, es van inaugurar les
pistes exteriors al costat del Pavelló
Poliesportiu. Va ser un acte molt bonic, so-
bretot quan es va aixecar la senyera i alguns
de nosaltres van deixar anar globus grocs i
vermells que van quedar enganxats al sostre
del Pavelló.

Al mes d’octubre, els senyors i les senyores
de la Junta, que com tots estaven molt preo-
cupats per la crisis, van posar en marxa, de
forma gratuïta,  les escoles de bàsquet als
col·legis Ronçana i La Sagrera perquè cap
nen de Santa Eulàlia no es quedés sense fer
esport per raons econòmiques. Als jugadors
més grans del club i alguna ex-jugadora van
recolzar la iniciativa de forma voluntària.
També, al mes d’octubre, es va fer la presen-
tació d’equips.

Als mesos de novembre, desembre i fins al
maig varem estar competint i al final de tem-
porada: el mini masculí  va quedar primer
classificat del seu grup al Campionat
Territorial de Barcelona nivell C2; i el pre-
mini mixt es va proclamar  campió  nivell D2
després de guanyar tots els partits. També
van fer  un  bon paper  els equips de més
edat, el sènior femení i el junior interterrito-
rial.

Per últim, al mes de maig un nou equip va
començar els seus entrenaments, l’APIN-
DEP-CEB Ronçana, format per nois i nois
del centre ocupacional del costat de Pavelló.
A partir del gener faran els primers partits.
Els desitgem molta sort

I res més.

Bones Festes i una abraçada.

Tots els jugadors de la temporada 14-15
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Futbol Sala Santa Eulàlia
Responsable: Ferran Garcia
Telèfon: 673 280 436

Un any ple d’èxits

Molt bones, des del Futbol Sala seguim una
temporada més lluitant i pressionant a tota la
pista, en cada jugada i a cada partit.
L’actualitat i el dia a dia del club viu dues si-
tuacions i estats d’ànim ben diferents i con-
traposats. De la faceta esportiva, venim d’una
temporada(2013-2014) que ha estat un èxit
rotund: l’equip A, campió de lliga del grup B
de la Lliga Nacional Catalana i finalista de la
Final a quatre celebrada a Tiana el passat
mes de maig. I l’equip B amb el seu primer
any de competició va ser campió del grup C
de la primera territorial. Amb aquests dos tí-
tols de lliga, el club aquesta temporada 2014-
2015 té els seus dos equips a les dues màxi-
mes categories. L’A competint al grup únic de
la Lliga Nacional Catalana i el B competint a
la Primera Nacional Catalana.

Enguany l’equip A, es troba situat a la zona
mitja-alta de la classificació d’una lliga molt
disputada on competim amb grans equips i
ciutats: Balaguer, Ripoll, Esplais, Alella... I
l’equip B es troba als llocs de privilegi seguint
la línia de treball i aprenentatge iniciada la
temporada passada, i garantint la competiti-
vitat i el nivell quan algun dels seus jugadors
s’incorpora a jugar amb l’equip A. Aquests

èxits col·lectius cal afegir-hi el reconeixe-
ment indiviudal que això ha provocat: per
una banda el Jose Luis Guzmán, jugador de
l’equip B, va participar amb Catalunya al
Mundial Sub-20 disputat a Xile. Per altra
banda el Pedro López, entrenador dels dos
equips, que ha estat nomenat als Premis
Tardor d’enguany.

Tot aquest conjunts de situacions purament
esportives i satisfactòries es contraposen
amb les dificultats que passa l’entitat fora de
la pista. Per una banda els pocs recursos
econòmics (tot i les nombroses activitats que
organitza i fa al llarg de la temporada: car-
nestoltes, torneig futbol sala d’estiu, barraca
de festa major, parc infantil de Nadal) i per
altra, les pèssimes condicions horàries de
què disposem per entrenar al Pavelló.
Horaris en els quals sempre ocupem les da-
rreres franges sense possibilitat de modifi-
car-les, parlar-les o debatre-les amb les altres
parts implicades. Al mateix temps disposem
de poques hores de pista, i en molts casos els
dos equips han d’entrenar compartint pista o
anant a la pista exterior creant així un greuge
comparatiu amb altres entitats.

Amb tot seguirem lluitant i intentant crèixer
com a entitat, i aprofitem la ben entesa per
donar les gràcies a les persones que col·labo-
ren i animen setmana rera setmana. I aprofi-
tant la proximitat de la visita dels reis d’o-
rient els hi demanem un nou espónsor que
doni nom al nostre club.

L’equip A i B campions de Lliga.



Club Esportiu Santa Eulàlia
President: David Garcia León
Coordinador: Jordi Gómez
Telèfon: 630 927 778
Coordinador Adjunt: Cristian Nicolàs
Telèfon: 676 575 729
C/e.: cfstaeulalia@gmail.com
Web: www.facebook.com/cesantaka

Formant jugadors i persones

Comença la temporada 2014/2015 i un any
més el C.E. Santa Eulàlia continua treballant
amb les mateixes il·lusions i ganes de sem-
pre.

En primer lloc, destaquem la gran tasca or-
ganitzativa i estructural portada a terme per
la Coordinació del Club, que ha ajudat a la
millora en les relacions del C.E. Santa
Eulàlia amb els Clubs del Vallès Oriental, ai-
xí com el nostre posicionament en la
Federació Catalana de Futbol.

En segon lloc, cal destacar la gran tempora-
da 2013/2014 realitzada especialment pel
nostre Cadet, que malgrat les dificultats vis-
cudes durant la temporada, degut principal-
ment a una curta plantilla, va ser capaç de
mantenir la categoria (primera divisió).
Amés tots els equips del Club, han tingut
una evolució i un creixement molt satisfac-
tori, donant un resultat global molt positiu.

Aquesta temporada que ara comencem, el
C.E. Santa Eulàlia té un total de 162
Jugadors en les diferents categories del club.
Malgrat que aquesta temporada no tindrem
categoria Cadet, el Club tindrà un total de 12
equips, distribuïts en la resta de categories.
La Junta i Coordinació del Club continuen
treballant per que en les properes tempora-
des, de ben segur es pugui refer aquest
equip.

Tant la Direcció Esportiva com els
Entrenadors continuen treballant amb l´es-
tructura i dinàmica que vàrem anunciar la
temporada anterior i que ja està donant els
seus fruits, potenciant: un Sistema i Model
de Joc unificat tant en Fútbol 7 com en
Fútbol 11 i l´assimilació  de les accions tàcti-
ques i tècniques que han d´assolir els nos-
tres jugadors  segons l’etapa formativa .
Aquesta metodologia de treball ens ha donat
la possibilitat de poder estructurar equips
amb un caire competitiu, amb l’objectiu
d’assolir noves fites i equips de caire forma-
tiu, que possibilitaran el creixement i evolu-
ció dels nostres jugadors. 

Continuem treballant, per oferir la possibili-
tat de que tots els nens i joves del poble pu-
guin gaudir d’una activitat esportiva com és
la pràctica del futbol, convivint amb valors
com el companyerisme, el respecte, la soli-
daritat, etc...

Aquesta es la manera de treballar per la que
la Junta del Club ha apostat i per la que con-
tinuarà apostant mentre estigui al front del
Club, potenciant el futbol 7 i escola, per que
el futur del Club, estigui garantit a nivell es-
portiu.

Com sempre, volem agrair l’ajuda i col·labo-
ració rebuda, per Entitats del poble, pels
Sponsors (publicitat en samarretes i tanques
publicitàries), així com la dels Pares i Mares,
i la de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i que
esperem no defalleixin en el futur. 

El Club Santa Eulàlia, un any més, vol desit-
jar unes Bones Festes nadalenques a tots el
ciutadans de Santa Eulàlia i a la gran família
que forma el nostre Club.

Salut.
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Prebenjamí C - Didac, Francesc, Marcos, Genis,
Jaume, Arnau, David, Miquel Angel, Marc, Pol,
Guillem, Adria, Joao. Entrenadores: Mireia Giro-
nes, Anna Carles i Gisela Roman.

Prebenjamí B - Alex, Axel, Jan, Iker, Victor, Ivan,
Pol, David, Rodrigo, Eric, Sergi, Oriol, Adria. Entre-
nadors: Roger Pericas i Daniel Hinojo.

Debutant - Nil, Max, Kilian, Adri, Nil, Alex, Aleix,
Max, Pol, Arnau, Marc, Alex i Adrian. Entrenadors:
Jordi Comellas i Bhakta Girbau.

Benjamí D - Iker, Carles, Edgar, Daniel, Juanma,
Joel, Izan, Marc, Oskar, Yago, Izan, Derek. Entrena-
dors: Ferran Garcia I Francisco Javier Vivancos.

Benjamí C - Oriol, Aleix, Jan, Olmo, Ivan, Abel,
Biel, Joel, Jordi, Cesar, Aleix, Cesc. Entrenadors:
Jaume Colominas i Alex Martinez.

Petits - Pau, Alan, David, Alex, Octavi, Hugo,
Aaron, Marti, Toni, Josep Andreu, Guiu.



Aleví B - Luna, Francesc, Marcos, Jaume, Isaac,
Isaias, Iñaki, Ayrton, Joel, Xavier, Jordi i Albert.
Entrenadors: Xavier i Sergi Aymami.

Juvenil - Raul, Ferran, Dani, Roger, Jordi, Guillem,
Albert, Alvaro, Javier, Guillem, Bhakta, Oriol, Nil,
Javito, Oriol, Oscar i Joel. Entrenadors: Ferran
Garcia i Jordi Macias.
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Aleví A - Eric, Victor, Sergio, David M., Eric David
G., David, Kenay, Gerard i Genis. Entrenador:
Javier Lopez.

Infantil - Tony, Oriol. Roger. Gerard, Ignasi, Marc,
Carles, Manuel, Sergi, Albert, Ferran, Albert, Arnau,
Jan, Otoniel, Jose, Carles, Daniel. Entrenadors:
Marc Salomo i Albert Salomo

Benjamí B - Biel, Max, Santi, Biel, Miquel, Marc,
Roger, Hugo, Sergi, Marc, Jan. Entrenadors: Xavier
Gilabert i Jose Luis Bedoya.

Benjamí A - Nico, Ronald, Unai, Andreu, Marti,
Nohman, Daniel, Alex, Marçal i Roger. Entrena-
dors: Nil Congost i Oriol Fuertes.
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Primer equip - Xavi, Moyano, Carlos, Pol, Salamo, Ignasi, Adri, Arnau, Jose, Eloi, Lobo, Saúl, Guillem, Jep,
Roger i Peke. Entrenador: Raul Rosúa. Preparador Físic: Imanol Piedrabuena. Fisioterapeuta: Cristian Funes.
Delegat: Ismael Iglesias.

Veterans - .D'esquerra a dreta, i de dalt a baix: Manolo (entrenador), Borja, Juanan, Manu, Ruli, Edu, Ignasi,
Javi, Pere, Alberto, Jan , Lluis, Ruben, Andreu, José, Pascu, Ricard, Marc, Nando; i no surten a la foto pero tam-
bé estan a la plantilla: Josep, David, Jaume i Pablo.
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Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana
President: Manel Perales Lozano
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 617 808 894
C/e: mperaleslozano@gmail.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaroncana.cat

Hem fet 30 anys
Ara que finalitzem l’any, ens donem compte
que ha estat un 2014 molt intens i profitós.
El Club ha continuat creixent tant en patina-
dors com en resultats i aquests fets ens espe-
ronen per continuar treballant cada dia. Una
feina, que a més a més, en un any com
aquest 2014 en el que El Club Patinatge
Santa Eulàlia de Ronçana està d’aniversari,
HEM FET 30 ANYS!!!, es molt reconfortant.
Es aquest, un motiu d’orgull que ens satisfà
enormement, ja que són molts anys de pati-
natge i de formar esportistes tan en la ves-
sant tècnica com humana, fomentant les re-
lacions de grup, l’esforç i la companyonia,
aspectes essencials en la formació dels in-
fants. I aquí, des de la Junta Directiva del
Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana,
volem agrair especialment la feina dels en-
trenadors i monitors del Club, la Laura
Valcárcel, el Javi Wis, la Carla Vilarrassa, la
Marta Olasz, la Laura Vila i la Imma Codina
per la seva feina i dedicació, així com també

fer un reconeixement a tots el pares, mares i
famílies dels patinadors i patinadores que
ens han acompanyat en aquests 30 anys de
vida del Club. Gracies a tots!!! 

Volem fer una menció, al nostre entrenador
Javier Wis, que juntament amb la seva ger-
mana la Nerea, han participat al Mundial
2014 de Patinatge Artístic, en modalitat pa-
relles, obtenint un fantàstica 5º posició en la
classificació final. Moltes felicitats!!

El club està estructurat en diversos nivells,
des de pre-iniciació, iniciació C, B, A i
Certificat, Grup Categories i Grup Xous, fent
un total de 64 patinadors. Tots ells, compe-
teixen en les seves respectives categories, i
aquest 2014 ha estat ple d’èxits i honors.

Hem participat a diversos trofeus obtenint
sempre molt bones classificacions i un bon
grapat de podis, que venen a certificar el bon
estat de forma dels patinadors i la seva ex-
cel·lent qualitat tècnica. D’altre banda, i par-
lant ja de competicions oficials, el Club en el
decurs d’aquest any ha portat patinadors a:

Campionats de Barcelona, amb la participa-
ció en les seves respectives categories de la
Mariona Cabeza Sugranyes, la Mireia Pascal
López, la Carla Méndez Vela, el Sergi Pina
Monsonís i el Grup Xous. 

Campionats de Catalunya, han competit la
Carla Méndez Vela i el Sergi Pina Monsonís.
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Copa Barcelona, han participat la Mariona
Cabeza Sugranyes i la Mireia Pascal López.

Copa Barcelona de Figures Obligatòries,
amb la participació de la Mariona Cabeza
Sugranyes.

Copa Catalana de Xous. Hi ha participat el
Grup Xous del Club Patinatge Santa Eulàlia,
resultant CAMPIONES d’aquesta competi-
ció oficial.

Campionat d’Espanya Aleví. Després de
molts anys d’absència, el Club Patinatge
Santa Eulàlia ha tornat ha estar present en la
màxima competició a nivell nacional, gracies
a la patinadora Carla Méndez Vela, que no
solsament ja es tot un èxit haver-se classifi-
cat per aquesta competició, si no que a més
a més, ha estat capaç d´ assolir la 8ª posició
en la classificació final. 

Interclubs 2014. Hi han participat diversos
patinadors d’iniciació del Club, i s’han clas-
sificat per la final d’aquesta competició la
Lara Solero Roelas en Iniciació C de Lliure i
la Maria Pascal López en Iniciació C de
Figures Obligatòries.

Moltíssimes felicitats a tots!!!!

Durant l’any 2014, el Club ha estat abocat en
la realització de diversos actes, s’ha fet la III
edició del Trofeu de Patinatge de Santa
Eulàlia de Ronçana. Hi van prendre part
més d’un centenar de patinadors de diversos
Clubs i on l’assistència de públic al pavelló
poliesportiu va ser molt nombrosa. També,
al més de juliol, i com a preludi de la Festa
Major de Santa Eulàlia, el Club Patinatge

Santa Eulàlia de Ronçana va dur a terme el
29º Festival de Patinatge, que commemora-
va els 30 anys de vida de Club. En un pave-
lló guarnit per l’ocasió, els patinadors del
Club i els patinadors dels clubs convidats
van oferir un espectacle magnífic, on és re-
memoraven coreografies de edicions ante-
riors. El públic, que omplia el pavelló de
gom a gom va gaudir d’una gran nit molt
emotiva i on tots els patinadors s’ho van pas-
sar fantàsticament bé. 

Ara, a les acaballes de l’any, el Club està en
disposició de fer el I Trofeu de Figures
Obligatòries, disciplina molt important del
patinatge, i que volem potenciar. També, i a
la vora dels Nadals, realitzarem el Festival
de Nadal, on els patinadors del Club mostra-
ran el que han aprés durant l’any i oferiran
coreografies fetes per ells mateixos. També,
i no pot faltar, farem Cagar el Tió, tradició
nadalenca per excel·lència i amb el qual so-
bretot els més petits gaudiran de valent. 

Per finalitzar, només adreçar-nos a tots vo-
saltres per desitjar-vos ben sincerament que
tingueu uns molt bons Nadals i un molt bon
any 2015, i dir-vos que al Club Patinatge
Santa Eulàlia de Ronçana continuarem tre-
ballant perquè l’esport esdevingui un valor
ben arrelat entre el joves de la nostra vila.

Salutacions
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Grup Xous. Grup Competició.
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Club Patinatge 
Artístic Ronçana
Presidenta: Carme Serrat Permanyer 
Secretaria: Pilar Polo Velasco
Monitora, responsable tècnica de pista:
Meritxell Bonet Polo
Telefon de contacte: 699.75.22.18 (Carme Serrat)
649.30.33.50 (Pilar Polo)
C/e: e.mail: serratcarme@gmail.com

Seguim creixent
Avancem ja cap el nostre tercer aniversari i
això ens dóna una gran satisfacció i orgull
,que compartim Junta, Equip Tècnic i socis
fundadors del Club, quan veiem que la nos-
tra filosofía i valors inicials es mostren al cap
del temps encertats. 

Aquest mes de setembre, com cada inici de
temporada, es va obrir el periode d’inscrip-
cions i la resposta que vàrem tenir ens va
deixar certament perplexes, doncs  el nom-
bre rebut de sol·licituds de nens i nenes que
volien iniciar-se en aquest esport,  ens va
obligar a limitar les places d’accés al club i
obrir una llista d’espera.

Pel que fa a la composició tècnica del Club
en aquest 2014 ens hem reforçat força.
Juntament amb la Meritxell Bonet comptem
amb l’entrenadora Pepi Guasch i la monito-
ra Míriam Teruel i a més a més puntualment
per aspectes tècnics concrets,hem incorpo-
rat a Daniel Herrezuelo, monitor i jutge fe-
derat per la Federació Catalana de
Patinatge. Els resultats esportius ja han co-
mençat a arribar però per sobre de tot,amb
aquest equip tècnic podem donar una aten-
ció molt més personalitzada als nostres pati-
nadors/es i assolir un dels nostres objectius
fundacionals, que tots ells gaudeixin de l’es-
port del patinatge, independenment del seu
nivell competitiu.

Pel que fa a la composició de la Junta, aquest
any s’ha incorporat com a tresorera l’Anna
Roura.

Lògicament, com a club esportiu, quan es fa
balanç de l’any, s’ha de parlar de les compe-
ticions esportives que han estat moltes i va-

riades, organitzades per la Federació o pel
Consell Català de l’Esport. També s’ha parti-
cipat a festivals i exhibicions on el nostre
grup show (d´iniciació), format per patina-
dores del club, ens han fet gaudir de vetlla-
des amb coreografies d’il.lusió i ritme, ves-
tits de fantasia i maquillatges gairebé impos-
sibles, tot conjuntat i a un gran nivell d’exe-
cució.

De cara a la pròxima temporada els objectius
esportius són consolidar aquesta bona feina
, buscant de cadascun dels nostres patina-
dors/es el seu millor nivell  i a nivell social
volem poder absorvir tota la demanda de
nous patinadors, per això ja treballem per
aconseguir nous escenaris per practicar el
nostre esport. Ara tenim el pavelló munici-
pal i la pista anexa, però de cara el proper
any cercarem nous espais per poder donar
resposta a tots.

I per acabar, un any més, hem de agraïr d’u-
na manera molt sincera a altres entitats dels
poble i a l’Ajuntament el suport i l’ajuda

D’esquerra a dreta el nom de l´equip tècnic: Pepi
Guasch Recolons, entrenadora; Meritxell Bonet
Polo, monitora; Dani Herrezuelo López, monitor;
Míriam Teruel Villanueva, monitora.
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D’esquerra a dreta:  

1ª fila: Anna Rodríguez, Aina Rodríguez, Marta Ruiz, Neus Álvarez, Nuria Gutiérrez, Laia Solé, Berta
Puigdomènech, Marta Puigdomènech.

2ª fila: Africa Gutiérrez, Elsa Díaz, Gemma Moreno, Júlia Bassa, Abril Guerra, Alba Solé, Sara Serrano.

3ª fila: Rosa Burns, Roser Pou, Marta Usero, Clàudia Cabezos, Rubén Solé, Clàudia Bernabèu, Júlia Gònzalez,
Martina Polanco, Nerea Lancho, Judith Subirats.

puntual que en determinats moments hem
rebut. I en aquest mateix capitol d’agraï-
ments, reconeixer a tots aquells socis de la

nostra entitat que d’una manera desinteres-
sada han col·laborat en tots els actes que
hem organitzat. Moltes gràcies a tots.



Club Petanca Can Marquès
Responsable: Antonio Valor 
Telefon: 93 844 89 89

7 anys, i anem sumant

Amb més de set d'anys d'història, el Club
Petanca Can Marquès ha participat sempre
en la Lliga de Boxes de Lleure de Lliça
d'Amunt, a la qual hi participen equips de
municipis com Santa Eulàlia de Ronçana,

Bigues i Riells i Parets del Vallès entra d'al-
tres, assolint el campionat en dues vegades,
subcampionat en altres dues edicions, i ter-
cers a la resta d'anys participats.

L'equip de boxes Can Marquès fa una sorti-
da d'oci tots els anys amb els socis, per tal de
fer germanor. Actualment està format per
més de 20 persones, encara està obert a
qualsevol persona que vulgui formart part
de l'equip, on serà benvinguda. 

Entitats Anuari 2014114

El grup de petanca de Can Marquès.
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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 lt/m2 lt/m2 km/h km/h

DESEMBRE 13 11,7º 0,6º 05,4º 15,1º (28) 0-2,4º (31)- 4 18 07 (20) 1,8 57,9 (28)
GENER 14 13,5º 3,2º 07,7º 18,2º (3)0 -1,0º (1)- 100 27 10 (19) 3,2 40,2 (5)0
FEBRER 15,7º 2,8º 08,5º 22,4º (14) -1,5º (3)- 6 26 7 (9) 4,1 57,9 (13)
MARÇ 20,1º 4,1º 11,1º 28,8º (17) -0,2º (7)- 6 18 07 (30) 4,4 61,2 (3)0
ABRIL 23,9º 8,3º 15,4º 28,1º (18) 5,5º (1) 9 36 13 (3)0 3,1 45,1 (3)0
MAIG 24,9º 9,4º 16,5º 31,5º (10) 06,2º (24) 100 87 42 (28) 2,8 38,6 (21)
JUNY 29,8º 14,3º0 21,6º 34,5º (13) 9,5º (1) 7 46 28 (15) 2,8 38,6 (15)
JULIOL 30,2º 16,1º0 22,9º 34,5º (18) 13,3º (12) 7 51 28 (7)0 3,5 51,5 (20)
AGOST 30,2º 17,6º0 23,3º 35,0º (26) 14,9º (17) 7 42 30 (22) 2,3 33,8 (22)
SETEMBRE 27,8º 16º 21,1º 32,3º (19) 10,3º (27) 110 1340 44 (28) 1,4 37,0 (9)0
OCTUBRE 25,6º 12º 17,5º 29,1º (20) 06,6º (24) 6 23 11 (5)0 0,8 27,4 (16)
NOVEMBRE 17,5º 7,5º 11,9º 22,1º (2)0 01,8º (19) 110 1320 35 (30) 2,4 56,3 (30)

940 6400

Els números entre parèntesi assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.

Dies de pluja: 94
Dies de tempesta: 18
Dies de pedregada: 4
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 19
Dies amb temp. màx. superior a 32º: 27
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 35º (dia 26-08)
Temperatura mínima absoluta: -2,4ºC (dia 31-12) 
Precipitació màxima en un dia: 44 lt/m2 (dia 28-09) 
Precipitació total: 640 lt/m2
Mes més ventós: març
Mes més plujós: Setembre
Mes menys plujós: Desembre i març
Temperatura mitjana anual màx: 22,6ºC
Temperatura mitjana anual mín: 9,3ºC
Temperatura mitjana: 15,2C

Pel que fa a les temperatures ha estat un any força benigne, sense massa temperatures extre-
mes, tant en les mínimes a l'hivern com les màximes a l'estiu.

La precipitació total recollida se situa lleugerament per sobre la mitjana. Això no obstant, no
ha evitat que haguem tingut llargs períodes de pluja escassa que, com ja va sent habitual, s'han
contrarestat amb episodis de pluja abundant.

Pep Margenat
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Maria
Antònia
García 
i Ruiz
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És la mestressa de Can Farell i durant
més de trenta anys ha estat la respon-
sable de tot allò que ha passat, en
aquesta casa, fora dels fogons. 

Sempre he admirat la seva feina, per la
complexitat que comportava. Ja ens ve
definida per un mot francès en masculí
que podríem traduir per mestre o, mi-
llor encara, per mestre del restaurant. 

Així ella ha estat, durant anys, la mes-
tressa de Can Farell en tots els sentits.
La capitana de la seva pròpia nau, qui
l’ha comanada i qui n’ha exercit el
control.

El seu ofici és complet, és total i és
aquí on es fa interessant, perquè, do-
nant per descomptat que la cuina ha
d’anar bé, és ella qui ha determinat
durant anys i anys l’èxit o el fracàs de
cada àpat de Can Farell. És ella que,
com en els grans teatres de l’òpera, ho
ha decidit pràcticament tot: el vestua-
ri, les veus, la interpretació i la posa-
da en escena. 

Quan s’acostava l’àpat hi havia una
feina prèvia, que la Maria Antònia ha-
via resolt: La disposició de les taules a
cada menjador, el parament de cada
taula, els centres, els elements decora-
tius que completaven cada cambra del
seu restaurant...

I quan l’espai era tot preparat, cada
taula a punt i cada ambient l’adequat,
s’obria la porta i entrava el primer
client. Aleshores la Maria Antònia des-
plegava discretament la seva màgia
que ho envaïa tot i encetava un nou
repte. 

Estava al corrent de les reserves que hi
havia a la recepció i quines d’aquelles
reserves eren de clientela habitual.
Recordava les dèries, les preferències,
de cada client i on havia de seure, a
quina taula, a quin recó. Coneixia els
punts forts i els punts febles de cada
plat del dia i sabia quin havia d’acon-
sellar a cadascú. Tenia una idea exac-

te de com estava la bodega i del vi que
caldria recomanar aquell dia. Mante-
nia sota control els cambrers, si era el
cas, perquè tot avancés en perfecta
harmonia. I sabia, sobretot, ser ele-
gant en el gest, en el tracte i en totes les
formes, servint cada plat amb un art
diferent i amb un somriure esplèndid.

No és senzill que cada comensal se sen-
ti acollit, especial. Ella ha dominat el
secret d’aconseguir-ho.

És diumenge i passen pocs minuts de
les quatre de la tarda quan, apurant
un forat, aparco a l’entrada. L’apar-
cament és ple de cotxes. Fa molt fred.
Travesso el primer jardí, després l’era,
obro la porta del cancell i entro a la re-
cepció. Hi ha almenys 8 o 9 persones
que s’esperen tranquil·lament, en si-
lenci. Un parell de criatures corren
amunt i avall més sorollosament.
Apareix la Mireia somrient i diu tot
fent broma: 

Tots s’esperen per pagar? Quina sort
que tenim ! No és pas normal, això,
avui dia ! 

Mentre es posa a la feina, em veu i diu:

Hola! La mare t’esperava. Tu mateixa!
A dalt veuràs una porta i és allà... 

I m’assenyala l’escala d’accés a la pri-
mera planta que, com a totes les cases
de pagès, s’inicia en un recó de l’entra-
da. Obro la porta i m’enfilo cap amunt.
Ja a dalt, una segona porta em dona
accés a una sala d’estar. La Maria
Antònia, que seu al sofà, s’aixeca. 

Després d’intercanviar els comentaris
de rigor, comencem la conversa. 

On vau néixer Maria Antònia?

Jo vaig néixer l’any 1943 a Torres de Segre,
al Segrià, a la província de Lleida, però la
meva família, el pare i la mare, procedien de
Sòria. Vaig néixer en un antic convent de



monges. Les monges havien marxat per la
guerra civil. L’edifici era molt gran. Hi viví-
em diverses famílies republicanes que està-
vem allà acollides. Jo hi vaig néixer. El 1946,
al cap de tres anys, aquell edifici el van con-
vertir en escola.

Com és que éreu en aquest edifici? 

El meu pare era un lliure pensador. Un ho-
me molt intel·ligent que es deia Doroteo
García Milla. Va ser tinent d’artilleria del
bàndol dels republicans. Al final de la gue-
rra, quan marxava cap a França el van aga-
far i el van portar a la presó a Saragossa, al
barri de San Juan de Mozarrifar. Condem-
nat a pena de mort. I la meva mare el va se-
guir i va anar a fer de minyona, a la cuina, a
casa dels amos d’un magatzem. 

Així, al pare el van matar?

No, no el van matar. Per una banda el va aju-
dar el Sr. Angel Sanz Briz. Aquest va ser un
diplomàtic espanyol que també va contri-
buir a salvar la vida de molts jueus hongare-
sos, més tard. Era com el de la llista de
Schindler. Has vist la pel·lícula de Spiel-
berg? El va ajudar perquè el pare li va poder
proporcionar penicil·lina.

Per altra banda diu que el va ajudar, sobre-
tot, un germà del pare, que era de la falange
i que, tot i que no es feien gaire, li va donar
un cop de mà.

Li van commutar la pena de mort i el van po-
sar a treballar al Servicio Nacional de
Regiones Devastadas y Reparaciones a
Torres de Segre.

Ah sí! Un organisme creat pel Gene-
ral Franco al final de la guerra i que
tenia per objecte dirigir els projectes
de reconstrucció de les zones per on
havia passat el front, que havien que-
dat més malmeses. Es tornaven a
construir infraestructures, habitat-
ges, monuments i el que fes falta. Ara
ja sé com és que havíeu anat a parar
a Torres de Segre. 

Exactament. Com que per Torres de Segre hi
havia passat el front, era una Región
Devastada. 

Hem parlat del pare, però i la vostra
mare?

La meva mare va néixer a Almazán, un poble
de la província de Sòria. Era enèrgica, in-
quieta, treballadora. Un nervi que no parava
mai. Deia: Voy a poner patas arriba la casa i
ho regirava tot de dalt a baix!

I com ve a parar a Catalunya una
noia d’Almazán?

Ah! Molt senzill! El pare de la mare, el meu
avi, era guàrdia forestal. Com que sempre
anava pel bosc, collien els bolets i els guar-
daven pels catalans. Hi anava molta gent a
buscar-ne a casa dels meus avis! Els Puig
mateix, de les conserves Puig de Granollers.
No et recordes dels Rovellons Tres Pins? I
d’altres... Hi anaven molts caçadors de Reus.

Com que la meva mare era fineta, baixeta,
ben educada i molt ben parlada, quan tenia
dotze anys el meu avi la va confiar a un caça-
dor que la va acompanyar fins a Reus perquè
hi anés a fer de minyona de la canalla. 

Déu n’hi do amb dotze anys!

Sí abans tot anava d’una altra manera. Es va
estar a Reus fins que en va tenir quinze, però
ella sentia parlar de Barcelona. Tenia ganes
de conèixer la ciutat i amb quinze anys, va
marxar cap a Barcelona. 

Barcelona li va obrir nous horitzons

I tant. Va anar a treballar a una fàbrica de
bales i municions i també feia hores a
l’Hospital de Sant Pau. Tenia aquestes dues
feines. 

I la resta de la família a Almazán?

La mare tenia un germà a Barcelona, però
no sabia on localitzar-lo. Era difícil amb la
guerra. Es deia Antonio Ruiz. Com que tre-
ballava a l’Hospital de Sant Pau, va anar es-
brinant a través de la Creu Roja, fins que el
va trobar i el va anar a veure. I resulta que el
millor amic del seu germà era el meu pare.

I ja hi som!

Això mateix. Es van casar l’any 38.
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Fem una pausa. La Maria Antònia té
molt bona memòria. No ha de fer cap
esforç per recordar. Té una gran faci-
litat per retenir les coses que li han
transmès, sobretot el seu pare, per
qui sent una autèntica devoció. I re-
corda imatges i gran quantitat
d’anècdotes i detalls de les coses que
ha vist, que ha sentit, que ha viscut,
de les idees que li han traspassat. 

Tornem a Torres del Segre. L’any
1943 una nena neix en un edifici d’un
antic convent d’aquesta població.

Sí el pare anava i venia de la presó. Ell sabia
llegir i escriure i mentre va ser empresonat,
va aprendre força el francès. 

Va comprar una casa petiteta a Torres del
Segre. A l’any 1945 ja la teníem i ja hi va néi-
xer el meu germà Francisco Javier i més tard
el Julián.

Sou tres germans

Sí i ens diem com els avis.

Quan va néixer el Julián ja teníem una era
molt gran, també. L’era de Gomà. Al pare li
va costar 20.000 pessetes, aquella era.

Així les coses ja començaven a anar
bé...

Sí, sí. El pare gràcies a les ajudes que va te-
nir, va quedar lliure definitivament. Va mar-
xar del Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones i es va posar a
treballar a preu fet. Va guanyar molts diners
amb el tabac i a l’era que havíem comprat hi
vam fer una botiga.

Vaja ! Procedents de Sòria, però amb
l’instint dels catalans! Plantar botiga
i dedicar-se al comerç a la menuda!
Aquest és l’objectiu de molts catalans
ja des del segle XIV. Van parar boti-
ga, es van constituir en gremis i els
botiguers associats es van anar con-
vertint en molt poderosos, sobretot a
les grans ciutats, com Barcelona.

Sí, sí. La manera de fer dels catalans va
convèncer els pares de seguida. S’hi van tro-
bar com a casa. El pare em deia: Las ovejas
no son de donde nacen, son de donde pacen.

Can Farell en els seus inicis, l’any 1972.
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I sempre hem aplicat aquesta filosofia. Ens
ha anat molt bé. Els catalans ens considera-
ven igual que ells. A més, amb la botiga,
fèiem molts favors, tots els que podíem. 

De què era la botiga de l’era de Gomà?

Hi veníem escombres, pollastres, conills,
ànecs, fogons de petroli, petroli, carbó d’alzi-
na i carbó de pedra, vi, oli, sucre i arròs.

Després vam posar un bar.

Quants habitants tenia Torres del
Segre, aleshores? 

Era petit. Tenia 2.500 habitants i jo prop de
19 anys.

Era massa petit per una noia inquie-
ta com la Maria Antònia? 

Sí, era petit. Em va sorgir la possibilitat d’a-
nar a treballar a Lleida a l’Hotel Comtes
d’Urgell i hi anava tres dies la setmana. 

Un primer canvi important 

Sí, va ser important. M’agradava molt treba-
llar allà. Era cambrera. Em sentia elegantís-
sima, tal com anava vestida per treballar!
Portava unes sabates de taló i un coll de pi-
qué de ratlletes blaves. Acompanyava els
clients fins la seva habitació. Guanyava
quartets eh, no et pensis! Vaig aprendre bas-
tant francès. 

La Maria Antònia dóna molta im-
portància al seu aspecte. Li agrada
estar al dia i segueix les tendències de
la moda, però amb mesura, sense
afectacions. Vesteix amb gràcia, amb
propietat i amb distinció. És refinada
en les maneres i en els moviments. 

Dieu que ja guanyàveu quartets. Què
són quartets?

Vol dir 1.200 pessetes al mes. A l’Hotel hi ve-
nien molts clients, de tot arreu i parlaves
amb l’un i amb l’altre. I em van proposar
anar cap a la Costa Brava, a Tossa de Mar, a
l’hotel Terranova.

I altra vegada a fer les maletes! 

Fer les maletes és una de les coses que més
m’agrada fer i que no m’ha costat mai gaire.
De fet les tinc sempre a punt. Les tinc fetes
amb totes les coses bàsiques i així només hi
haig d’afegir quatre coses que depèn de si
vaig de cara a la neu o de cara al sol.

Així, doncs, cap a Tossa de Mar

Sí. Era jove i m’agradava veure món. El pare
em feia molta confiança i em donava molta
llibertat. Jo mai no el vaig defraudar. El dia
que em vaig casar, m’ho va dir. Ho recordo
com si fos ara. Em va dir: Sempre has estat
una dona lliure, però sempre has tingut el
cap ben posat sobre les espatlles i això em fa
estar tranquil... 

Quan us vau casar, Maria Antònia? 

Em vaig casar l’any 1967. A Tossa hi vaig ser
tres o quatre anys treballant. Allà vaig conèi-
xer la persona que seria el meu marit, en
Miquel Riera i Pujol. Era fill d’una família de
Sant Julià de Vilatorta. Era el cuiner de l’ho-
tel. Molt bon cuiner, però un home que
obrava sense gaire reflexió, es llançava als
afers sense pensar-s’ho dues vegades i si fas
les coses sense mirar massa prim, no sempre
surten bé. Teníem la mateixa edat.

Un any abans de casar-m’hi jo vaig tornar
cap a casa. Ho havia de preparar tot. 

Fer l’aixovar?

Exacte. Vores foradades, calats, brodats... Jo
sé cosir a mà i a màquina, sé brodar a mà i a
màquina, sé fer ganxet i tricot. Em van en-
senyar a fer de tot. T’haig de dir que sóc l’ú-
nica d’aquesta casa que ho sap fer, eh? 

I amb totes les coses a punt, vau tenir
casament!

Ens vam casar i ja teníem una nova propos-
ta de feina. Aquest cop a l’Espluga de
Francolí a l’Hostal El Senglar. En Miquel es
va posar en contacte amb la família Carulla,
que eren els propietaris. 

Us coneixíeu? 

No, va ser a través d’un anunci de La
Vanguardia. Buscaven una família hostalera.



Anuari 2014 121Cada any un personatge

Ens hi vam presentar i ens van seleccionar.
El pare ens hi acompanyava, ell sempre ve-
nia a tot arreu. Em feia confiança, a mi. 

Això era a l’any 1967 i el 1968 ja va néixer en
Miquel Àngel i el 1969 en Jordi Albert, tots
dos, mentre érem a l’Espluga de Francolí. 

Després van venir els altres fills...

Això mateix. La tercera va ser la Maria Pilar,
el 1972, després la Mireia Núria, el 1973 i el
més petit, en Marc Oriol, el 1976.

Cinc fills i deu noms. Els noms són do-
bles, veig.

Oh! Com que jo em dic Maria Antònia i tinc
un nom doble, vaig pensar que estaria bé
mantenir la tradició. He buscat noms que
m’agradessin o que tinguessin relació amb la
família i n’he posat dos a cada fill. Miquel no
m’agradava gaire, però la meva sogra el va
voler posar a l’hereu i jo el vaig polir. Li vaig
afegir Àngel. Com que és el patró de Vic, li va
agradar molt i jo me’n vaig sortir.

Però heu dit que a l’Espluga només hi
van néixer els dos grans. Vol dir que
no us hi vau estar gaire temps. 

L’Hostal El Senglar anava molt bé.
Treballàvem moltíssim, totes les hores del
dia. Estàvem sempre contents, però els nú-
meros els duia la família Carulla i nosaltres
guanyàvem molt poca cosa. Vam veure que
allà hi treballaríem molt tota la vida, però no
tindríem mai res. 

Havíem de prendre una decisió de futur. Ens
vam comprar un Simca 1000 a terminis i
vam marxar de l’Espluga amb una mà al da-
vant i una altra mà al darrera. Amb un cotxe
per pagar i res més! 

I a començar de nou.

Ens van proposar portar un restaurant a l’a-
vinguda de Sarrià de Barcelona, el restau-
rant Satélite, però no ens vam acabar de po-
sar d’acord i va ser aleshores que a través del
meu sogre, en Jaume Riera i Fité, ens van
proposar anar a Can Traver de Bigues. La fa-
mília Argemí començava el negoci de la res-
tauració i ens van llogar. Era l’any 69.

Em recordo perfectament que era l’any 1969
perquè el 20 de juliol l’home va trepitjar la
lluna per primera vegada i ho vam veure des
de Can Traver. Aquest mateix any es va
inaugurar l’autopista de Mataró.

La família Riera-Garcia l’any 1977 en el bateig del
petit de la casa: el Marc Oriol.

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: el Miquel Àngel,
el Jordi Albert, el Marc Oriol, la Mª Antonia, la
Mireia, el Miquel Riera, i la Mª Pilar. Tots junts
fent-se la foto de carnet de família numerosa durant
la festa de l’Ascensió de Granollers l’any 1978.



Efectivament, el 1969 l’Apolo XI va
arribar a la Lluna i el comandant
nord-americà Neil Armstrong va po-
sar el peu per primera vegada sobre
la superfície del satèl·lit. També hi va
caminar uns mesos després la tripu-
lació de l’Apolo XII. A França va di-
mitir Charles De Gaulle i Georges
Pompidou va ser elegit nou Presi-
dent. A Espanya Franco va designar
Juan Carlos I com a successor. A
Israel Golda Meir, una dona, va assu-
mir per primera vegada a la història
la responsabilitat de ser Primera
Ministra. Als Estats Units Richard
Nixon va prendre possessió com a
President. Un estudiant americà,
aquest any, va enviar per primera ve-
gada un missatge des d’una computa-
dora a una altra situada a 500 Kms
de distància a través d’una xarxa que
es va dir ARPANET: va ser la precur-
sora d’ INTERNET. 

Com va anar l’experiència de Can
Traver? 

Bé. Teníem molta feina, però nosaltres sem-
pre pensàvem en tenir una cosa nostra i en
poder-nos organitzar a la nostra manera.
També vam gestionar el Restaurant La Vall,
però ens va sortir l’oportunitat de comprar
Can FarellI. 

Qui eren els amos de Can Farell?

Era una empresa que es deia INMOGRA SA.
Vam comprar-ho en Miquel i jo. Més enda-
vant ens vam associar amb en J.M.Maspons
del Restaurant La Vall, però després ell ho
va deixar. Cada vegada que penso en la com-
pra de Can Farell, m’agafo el canell dret amb
la mà esquerra. És un gest que em surt sol.
Encara recordo el mal que em feia de tantes
i tantes lletres que vam arribar a firmar. No
és broma!
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Durant la comunió del Marc Oriol, en el menjador petit de Can Farell l’any 1984.
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I aprofito per observar les seves
mans. Té les mans llargues i fines i
unes ungles, impecables, que algun
professional ha tractat amb ofici. Ella
està orgullosa de les seves mans. Diu
que s’assemblen a les del seu pare.

Quin any va començar Can Farell? 

Vam inaugurar el 18 de desembre de 1971.
Jo estava embarassada de la Maria Pilar.
Només teníem el menjador petit. Vam co-
mençar fent un restaurant de carn a la bra-
sa. El meu sogre feia la brasa i jo feia tota la
resta, inclòs l’hort que ja teníem. 

El 1990 vam fer les obres d’ampliació i vam
inaugurar el saló per banquets.

A poc a poc el meu marit es va anar dedicant
al negoci immobiliari i es va anar retirant de
l’empresa de restauració. 

I els fills s’anaven fent grans.

Sí. Anaven estudiant i, totes les estones que
tenien lliures, treballaven a Can Farell. Quan
van acabar els estudis es van anar incorpo-
rant, ara l’un, ara l’altre. En Miquel Àngel va
fer Ciències Empresarials. En Jordi Albert
va estudiar cuina a Suïssa, a l’Escola

d’Hostaleria de Lausana. La Maria Pilar va
fer Psicologia Clínica Infantil. La Mireia
Núria va fer Comunicació Empresarial. En
Marc Oriol va fer Ciències Empresarials a
l’Autònoma i és màster per la Cornell
University

Però no tots hi han continuat...

No, en Jordi va plegar quan es va casar. La
Maria Pilar ens ajuda els caps de setmana,
però no és la seva feina principal. En Marc
també va marxar i ara és director de l’Hotel
Art Gallery de Barcelona de la cadena H10.
En canvi a Can Farell s’hi ha incorporat la
Jajà que és la dona d’en Miquel Àngel que va
néixer a Brasil.

I espera’t perquè tinc sis néts i una
néta que ja van creixent...

De fet Can Farell ara ho porten en Miquel
Àngel i la Mireia. La Maria Antònia ja és ca-
ra de veure pel restaurant..!

Quan m’acostava als seixanta anys vaig ple-
gar. Jo he treballat tota la vida quaranta-vuit
hores diàries. Vaig dir prou. Vaig donar lli-
bertat total als fills perquè reenfoquin el ne-
goci tal com creguin oportú. Em vaig retirar
i des d’aleshores col·laboro amb quatre co-
ses. A vegades baixo a saludar els
clients...però ja no hi sóc, de fet. 

Ara en Miquel que és el gran, està a la cuina.
La Mireia fent la feina que feia jo, que és
molt diferent d’abans i la Jajà, que també hi
és tot el dia. Saps què està molt bé? Que en
Miquel Àngel i la Mireia s’avenen molt... 

Quins valors marquen la vostra vida?

- La llibertat. Tot el que he volgut fer a la vi-
da, ho he fet. Per mi això és molt important.
Valoro sobretot la llibertat. Poder fer el que
un desitja. I he respectat sempre la llibertat
dels altres. Tenia tres joves i totes m’estima-
ven. Quan vaig retirar-me, vaig viure una
temporada a Punta Cana, a la República
Dominicana, amb en Marc i l’Anna, la seva
dona que portaven un hotel allà. Van tenir
una nena i els vaig anar a ajudar. Ens vam
entendre perfectament. Ara encara hi vaig
cada any. Hi vaig per l’Anna.

El Miquel Àngel i el Jordi quan van començar a
treballar a Can Farell a finals dels anys 80.
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De sobte una gran llosa cau enmig de
la conversa. Els ulls de la Maria
Antònia s’omplen de llàgrimes. La
veu emmudeix. Es sobreposa en uns
breus segons i diu.

Perdona. La nostra Anna va morir
sobtadament. I em costa molt de par-
lar-ne... Perdona’m...Deies que què
valoro...

- Valoro molt la família. És molt important.
A casa ho celebrem tot. Tots els sants, tots
els aniversaris, totes les festes tradicionals.
S’han de gaudir les bones estones i se tan fe-
liç com es pugui. 

- Valoro molt la salut. Jo fumava, bevia i
menjava de tot sense mirar prim. A l’any
1978 em van fer una operació importantíssi-
ma. Va anar bé, però vaig deixar de fumar,
de beure i menjo molt sa. 

- També crec que hem de pensar en els que
no estan tan bé com nosaltres i els hem d’a-
judar. Els qui estan malats... 

I ara a què dediqueu el temps?

Em llevo tard, faig pilates, col·lecciono pla-
ques de cava, cuso, ordeno les coses de casa,
m’ocupo de les gallines, de treure els ous... i
viatjo, m’encanta viatjar, és la meva felicitat!
Islàndia i el Pol Nord, la Xina, el Japó... i so-
bretot m’ agrada fer creuers, cada any en faig
uns quants. He fet creuers que són autènti-
ques meravelles. 

I si alguna vegada em perdo, que em bus-
quin al Japó. Aquest país em va enamorar.
La seva manera de pensar, la seva cultura, la
seva forma de vida, el respecte que tenen per
la natura i el seu menjar. Tot.

I sempre bona cara, entusiasme, optimisme,
il·lusió... 

Jo tinc un lema: Si un problema no el pots
solucionar, no cal que et preocupis, no el
pots resoldre i, si té solució, no cal que et
preocupis, soluciona’l !

És un bon lema!

La resta és perdre el temps !

Les noces de Plata de la Mª Antonia i el Miquel l’any 1991.
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Com veieu el futur de l’hostaleria?

Ha canviat molt. Costa molt trobar profes-
sionals que s’arremanguin i que estiguin
preparats, i tots volen cobrar com si fossin
bons!

I els clients?

També han canviat molt, però nosaltres no
ens podem queixar.

Una darrera pregunta: Com veieu el
procés que viu Catalunya i el seu futur?

Jo estic d’acord amb el procés i en fer camí
cap a la independència. M’he fet membre de
l’Assemblea Nacional Catalana de Santa
Eulàlia de Ronçana i a mi em sembla que ens
en sortirem perquè tenim un bon President.
Jo li dono la raó. És molt complicat de resol-
dre el que li ha vingut a sobre, al President
Mas, però és un home responsable i prudent
i té molt bons companys de camí. En Rull, en
Turull...són nobles i transparents. A mi m’a-
graden, són bons companys de camí. Veuràs
com ens en sortirem !

M’acomiado d’aquesta dona d’esperit
lliure, bondadosa en la conversa i en
el tracte, plena de cordialitat. De
caràcter decidit i emprenedor.
Elegant, refinada, de bones maneres,
que ha endegat una empresa fami-
liar, ha tingut cinc fills i ha ensopegat
amb molts entrebancs que la vida li
ha posat al seu pas. Ella, davant de
cada situació adversa, ha aixecat el
cap enlaire, ha mirat lluny, fins al lí-
mit de l’horitzó i ha encaminat de nou
els seus passos sense trontollar per
res, sense vacil·lacions de cap mena. 

Durant la conversa que hem mantin-
gut, he llegit, indiscreta, la pàgina
d’una petita llibreta que ha estat
oberta damunt la taula tota l’estona,
amb unes notes seves. És l’únic desor-
dre que he observat a la saleta on
hem parlat, aquesta llibreteta! Una
sala plena de fotografies i quadres

Cada any un personatge

La Mª Antonia al Pla de l’Era de Can Farell donant el berenar al seu nét Mateu l’any 2002.
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amb retrats de la família curosament
emmarcats i situats a les prestatgeries
i a les parets. Cada objecte té el seu lloc
i res no hi sobra ni hi manca. De cua
d’ull, he anat llegint les seves notes...

Serem 27 a fer cagar el tió.

Haig de comprar 27 regals

I a continuació en tres llistes els ger-
mans, els fills, els nets.

Al costat de cada nom propi, una ano-
tació: roba, perfum, una joguina...

Somric. En algun racó de Can Farell,
algun buscall dormilega es deu co-
mençar a fregar mandrosament els
ulls. Ara toca despertar-se i posar-se
a punt de fer tradició. Somric i m’aco-
miado de la Maria Antònia.

A baix la Mireia i en Miquel Àngel en-
cara feinegen amunt i avall. 

Mireia - Aquest 19 de desembre farà 43 anys
que vam inaugurar Can Farell. 

Però, al llarg d’aquests 43 anys, l’em-
presa ha canviant molt, oi?

Miquel Àngel – I tant, que sí! 

A la dècada dels 70 va ser un restaurant de
carns a la brasa. Se n’ocupaven el pare i la
mare.

A la dècada dels 80 ens incorporem en Jordi
i jo mateix a la l’empresa. En Jordi veu molts
altres restaurants i jo estudio a l’Escola d’
Hosteleria de Girona. Comencem a intro-
duir-hi nous guisats.

A la dècada dels 90 realitzem una gran in-
versió i apostem pels banquets. Es produeix
un canvi de concepte radical. A la part dels
banquets s’hi posa la Mireia, amb un maître
extern. Des del 92 jo assumeixo sol la cuina. 

A la dècada dels 2000 els banquets conti-
nuen, però tornem a apostar pel restaurant

La Mª Antonia amb les seves filles Pilar i Mireia, i els seus néts Oriol i Jordi durant el fi d’any de 1999.



familiar. És una dècada de canvis a la famí-
lia. El pare entra de ple al negoci immobilia-
ri i en Jordi deixa la restauració i li acom-
panya. La Pilar té la seva pròpia feina i ens
ajuda. En Marc se’n va a Punta Cana l’any
2005. A Can Farell ens hi quedem la Mireia
i jo.

Area l’empresa familiar, doncs, és do-
ble: empresa de restauració i empre-
sa immobiliària. 

M. À. – Això mateix! 

I com és que vau decidir treballar a
casa?

M. - No va existir pas cap altra opció. Tots
els germans teníem clara la idea que s’havia
de lluitar per tirar endavant l’empresa fami-
liar. Jo de petita, jugava a posar rentadores,
a pelar patates, a endreçar ampolles buides,
a planxar... Tots hi jugàvem. Sempre hem
estat a casa treballant. És natural! I de més
gran era més important treballar a Can
Farell que preparar els exàmens i estudiar.
Jo mentre estudiava, portava banquets...

I el futur? Com el veieu?

M.A. – Toca explorar altres vies, valorar
nous projectes, fixar nous reptes. Hi estem
treballant.

M. – Ara ens toca traçar una estratègia a 20
anys vista.

Les coses s’han complicat. La situació
econòmica no acaba d’arrencar...

M.A. – Sí, segurament la normativa és ex-
cessiva i ens ofega, hi ha competència des-
lleial i no s’actua, hi ha mancances en la for-
mació dels professionals, al sector li falta ni-
vell, però nosaltres hem de carregar amb tot
i mirar endavant. 

Cada any un personatge Anuari 2014 127

El Miquel Angel i la Jajà amb el primer dels seus
tres fills, l’Oriol, durant l’octubre de 1998 a Can
Farell.

Durant l’aniversari de l’Eduard l’any 2002, tercer
fill del Miquel Angel, a la cuina vella, lloc habitual
de celebracions familiars.

Retrat dels 5 fills de la Mª Antonia l’any 2001.
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M. - Però i els clients que tenim? Són els
nostres amics. Hem d’escoltar-los, hem de
respondre a les seves necessitats, els hem de
donar molt servei i això ens agrada. 

Els nostres clients són de classe mitja i clas-
se mitja alta. I el bé que ens ho passem cada
dia amb la Jajà i en Miquel Àngel? És un pri-
vilegi poder donar servei, cada dia, als
amics. 

La mare s’ha retirat formalment,
però l’empresa familiar camina i
avança. Aquest és precisament l’ob-
jecte de les empreses familiars a tot el
món. Al marge d’estar regides pels
membres de la mateixa família que
exerceixen el control de l’empresa i
gaudeixen de la influència necessària
per prendre decisions, tenen com a
objectiu estratègic primer, la conti-
nuïtat en mans de la generació fami-
liar següent. Així s’ha esdevingut a
Can Farell i a moltes altres empreses
familiars de Santa Eulàlia i de tot
arreu. És el nostre desig que sigui ai-
xí per molts anys. És curiós saber que
molt a prop del 90% de les empreses
nord-americanes són empreses fami-
liars. 

Isabel Valls i Bassa
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