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Benvolguts veïns i veïnes de Santa Eulàlia:

Els mesos passen volant i ja tornen a ser aquí les fes-

tes de Nadal i Cap d’Any. Una vegada més tinc el pri-

vilegi d’escriure aquestes ratlles que vull que siguin

una cordial salutació a tots els que viviu a Santa

Eulàlia. També a aquells que per una raó o altra heu

trobat en el nostre poble l’atractiu suficient per pas-

sar-hi temporades i als que potser només hi veniu de

tant en tant a visitar-nos. A tots, el meu agraïment i

la meva simpatia per participar d’allò que tenim, la

il·lusió col·lectiva de formar part d’una comunitat

compromesa amb els valors de la cultura, la solidari-

tat i la tolerància. Una societat sensible i oberta a tot-

hom, amb voluntat de compartir les seves inquietuds

perquè ella mateixa és una societat inquieta i incon-

formista, i això la fa ser rica d’esperit. 

Durant aquest any s’han fet a Santa Eulàlia un gran

nombre d’activitats, tant propiciades pel propi ajun-

tament com fruit de la iniciativa de les moltes enti-

tats i associacions que tenim. En aquest Anuari hi

trobareu un ampli resum on es veu fins a quin punt

aquest esperit inquiet i sensible que ens caracteritza

ha estat el motor dels actes culturals, esportius, soli-

daris o simplement de lleure que s’han celebrat.

Aquest 2013 que s’acaba ha estat difícil per a moltes

famílies de Santa Eulàlia. Són temps complicats, per

això més que mai hem de mirar el futur amb espe-

rança, amb la il·lusió de saber que ens en sortirem,

que els esforços d’avui són els fonaments del benes-

tar de demà. I amb aquesta esperança i convenci-

ment us desitjo de tot cor unes felices festes envoltats

de les persones que més estimeu, i que el 2014, any

del Tricentenari, sigui també l’any de l‘esperada i de-

finitiva recuperació que tant esperem.

Joaquim Brustenga i
Etxauri

Alcalde
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Ple ordinari:
29 de novembre de 2012

Aprovació actualització del pla d'ac-
tuació municipal per a emergències
d'inundacions

El Ple municipal de data 5/11/2009 va apro-
var el Pla d’actuació municipal per a emer-
gències d’inundacions. 

Atès que s’ha procedit a la modificació de la
fitxa d’actuació núm. 9, amb motiu de la no-
va construcció de la passera del gual de Sant
Isidre i dels noms i càrrecs dels responsables
tècnics i polítics per adequar-los a l’organit-
zació actual de l’Ajuntament, s’acorda apro-
var la modificació i actualització del Pla d’ac-
tuació municipal per a emergències d’inun-
dacions de Santa Eulàlia de Ronçana.

Ratificació de l'acord de modificació
dels estatuts del consorci per a la de-
fensa de la conca del riu Besòs

Atès que existeix la voluntat i l’oferiment per
gestionar des del Consorci, els serveis de cla-
vegueram dels ajuntaments consorciats, i
que els estatuts del Consorci no recullen ex-
plícitament l’activitat de clavegueram com a
funció o actuació i cal adaptar els estatuts
explicitant l’actuació de sanejament en baixa
als claveguerams municipals. S’acorda rati-

ficar l’acord de la Junta General del Consorci
de data 28 de febrer de 2012, d’aprovació de
la modificació dels Estatuts del Consorci per
a la Defensa de la Conca del Besòs.

Resolució al·legacions i aprovació
definitiva, si s'escau, d'imposició i or-
denació de contribucions especials
per finançar les obres de pavimenta-
ció i adequació del carrer Farigola

S’acorda aprovar de forma definitiva la im-
posició de les contribucions especials para
finançar la realització de les obres de
“Projecte de pavimentació de la calçada i
adequació dels serveis al carrer Farigola
(tram entre Camí Salve Regina i límit amb
UAU-10 Salve Regina), segons les determi-
nacions i distribució de la base imposable i
aprovar la relació de subjectes passius i les
quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris
el valor dels mòduls aplicables

Ampliació del termini d'exposició pú-
blica de l'avanç del POUM

El ple de l’ajuntament de data 27 de setembre
de 2012, va acorda aprovar l’Avanç de
Planejament del POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana i exposar-lo al públic pel un termini
de 30 dies. El termini d’exposició pública fi-
nalitza el dia 22 de desembre, aquesta corpo-
ració considera per la importància del tema,
un termini insuficient perquè els veïns del
poble puguin consultar-lo i formular, qualse-
vol suggeriment i/o alternativa al respecte. 

S’acorda ampliar el termini d’exposició al
públic de l’Avanç de Planejament del POUM
de Santa Eulàlia de Ronçana pel termini
d’un mes, a comptar des del dia 22 de de-
sembre, data en que finalitza l’exposició re-
glamentaria i obligatòria.

2

El riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia.



Anuari 2013Ajuntament

Moció per demanar mesures de con-
servació de l’edifici de l’escola bressol
la Font del Rieral

S’aprova la moció presentada pel grup
d’Independents-Esquerra de Santa Eulàlia
de Ronçana demanant que continuïn apli-
cant-se les mesures de conservació de l’edi-
fici de l’escola bressol la Font del Rieral,

adoptades per l’equip de govern, per evitar
el deteriorament de l’immoble.”

Afers urgents i sobrevinguts

S’aprova inicialment l’expedient de modifica-
ció dels crèdits del Pressupost vigent número
10/2012, d’acord amb el següent detall:
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Crèdit extraordinari
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació
actual Final

1/912/226887 Atencions representatives 2011. RD Llei 4/2012 0,00 300,00 300,00
1/920/220886 Material Ordinari Oficina Ajuntament 0,00 2.910,30 2.910,30
1/920/220887 Despeses Arts Gràfiques 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 5.412,66 5.412,66
1/920/220888 Adquisició publicacions 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.129,26 1.129,26
2/321/212887 Manteniment alarmes escoles bressol 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 651,07 651,07
2/321/212888 Manteniment E. Bressol Font del Rieral 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.799,09 1.799,09
2/321/227885 Servei Neteja E. Bressol Font del Rieral 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 8.685,60 8.685,60
2/321/227886 Servei Neteja Escola Bressol Alzina 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 19.852,80 19.852,80
2/321/227887 Servei Neteja CEIP Santa Eulàlia 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 29.779,20 29.779,20
2/321/227888 Servei Neteja CEIP Ronçana 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 27.711,24 27.711,24
2/330/227888 Servei Neteja la Fàbrica 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 8.602,92 8.602,92
2/332/212888 Manteniment ascensor Biblioteca 2011. RD LLEI 4/2012 0,00 513,30 513,30
2/332/220888 Material Ordinari Biblioteca 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.230,28 1.230,28
2/332/227887 Servei Neteja Biblioteca 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 7.894,62 7.894,62
2/332/622888 Biblioteca. 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 10.455,00 10.455,00
2/920/227887 Servei Menjador IES 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.482,30 1.482,30
3/151/210888 Manteniment via pública 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 522,85 522,85
3/162/227887 Servei Recollida de Residus 2010-2011 RD LLEI 4/2012 0,00 78.928,53 78.928,53
3/162/227888 Tractament de Residus 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 47.376,40 47.376,40
3/440/223888 Servei Vigilància aparcament de camions 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 2.119,76 2.119,76
3/441/223888 Transport Públic. Autobús 2011 RD LLEI 4/201 0,00 76.789,01 76.789,01
3/920/212887 Manteniment alarmes Ajuntament 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.259,67 1.259,67
3/920/212888 Conserv. i Mant. Edifici Ajuntament 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 468,46 468,46
5/338/226888 Festes 2010-2011. RD LLEI 4/2012 0,00 3.559,64 3.559,64
5/920/222888 Missatgeria varia 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 2.028,93 2.028,93
6/231/227888 Assistència persones dependents: SAD 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 922,57 922,57
7/920/224888 Primes assegurances 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 21.814,98 21.814,98

Total augment 364.200,44

Ingressos en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació
actual Final

91399 PRÉSTEC ICO REBUT RD Llei 4/2012 0,00 364.200,44 364.200,44

Total augment 364.200,44



Creació de 27 aplicacions pressupostàries de
capítols II i VI finançades amb un increment
dels ingressos de capítol IX procedents del
préstec ICO concertat a arrel del RD Llei
4/2012.

Aquestes aplicacions pressupostàries s’uti-
litzaran per reconèixer pressupostàriament
despeses procedents de 2010 i 2011 que no
es van aplicar al pressupost i que han estat
pagades en el marc del RD Llei 4/2012.

Ple extraordinari:
21 de desembre de 2012

Acord de no disponibilitat dels crè-
dits corresponents a la paga extraor-
dinària del personal del mes de de-
sembre de 2012

S’acorda declarar la no disponibilitat dels
crèdits corresponents a la paga extraordinà-
ria del personal de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana del mes de desembre de
2012, l’import íntegre del qual ascendeix a
122.683,06 €,

Assumir el compromís de destinar el major
superàvit a l’inicialment previst, en termes
SEC, que es pugui produir en la liquidació
del pressupost de 2012 com a conseqüència
de l’adopció d’aquest acord, a reduir l’en-
deutament net.

Assumir el compromís de dotar el crèdit su-
ficient i adequat en els exercicis pressupos-
taris següents, quan les lleis de pressupostos
generals de l’Estat disposin la seva aplicació,
i en els termes i abast que es determini, per
tal de destinar les quantitats derivades de la
supressió dels esmentats emoluments a rea-
litzat aportacions a plans de pensions o con-
tractes d’assegurança col·lectiva.

Delegar a la Junta de Govern Local
les atribucions del ple sobre l'exercici
d'accions judicials

S’acorda delegar en la Junta de Govern
Local les atribucions del Ple sobre l’exercici
d’accions judicials d’acord amb el que dispo-
sa l’art 22.2 j) de la Llei Reguladora de Bases
de Regim Local.

Correcció d'esmenes a les Ordenances
Fiscals

S’acorda aprovar la modificació, per correc-
ció d’errades, de l’Ordenança fiscal 8 .- Taxa
per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prè-
via llicència, comunicació prèvia o declara-
ció responsable, així com pels controls pos-
teriors a l’inici de l’activitat, els controls pe-
riòdics i les revisions periòdiques; de l’orde-
nança fiscal núm. 10.- Reguladora de la taxa
de recollida d’escombraries; i de l’Ordenan-
ça fiscal núm. 12 taxa per l’ocupació de ter-
renys d’ús públic amb mercaderies, mate-
rials de construcció, runes, tanques, pun-
tuals, estintols, bastides i altres instal·la-
cions anàlogues. 

Resolució al·legacions i aprovació
Compte General Ajuntament i SET
Comunicació exercici 2011

S’acorda desestimar les al·legacions formula-
des pel grup municipal Independents-ERC i
aprovar definitivament el Compte General de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
corresponent a l’exercici 2011, així com ren-
dir el Compte General de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana 1, al Tribunal de
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’a-
cord 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 reguladora de les hisendes locals”.

Resolució al·legacions i aprovació
Ordenances Fiscals 2013

Vistes les al·legacions presentades pel grup
Municipal Independents-Esquerra en data

4 Anuari 2013Ajuntament



Anuari 2013Ajuntament

20 de desembre de 2012, estudiades per l’e-
quip de govern les al·legacions presentades a
les Ordenances Fiscals, s’acorda: 

Estimar parcialment la primera al·legació
sobre l’ordenança fiscal 8 article 5 b) “s’esta-
bleix una bonificació del 50% per a les acti-
vitats o negocis que s’obrin al municipi l’any
2013” ja que es basen en errors de transcrip-
ció i desestimar la resta d’al·legacions pre-
sentades.

Aprovar definitivament per a l’exercici de
2013 i següents la modificació de les
Ordenances Fiscals relacionades a l’acord
provisional adoptat en sessió plenària de 30
d’octubre de 2012.

Ple ordinari:
31 de gener de 2013

Informació diversa

L’Alcalde informa que l’horari de l’OAC, per
facilitar les gestions dels ciutadans s’ha mo-
dificat i que l’atenció al públic és de les 9 a
les 14,30 hores de dilluns a divendres, i de 16
a 19 hores de dilluns a dijous

Informa que s’ha signat amb el Vicepresi-
dent primer de la Diputació de Barcelona, Sr.
Llobet, el conveni per l’obra de la carretera a
la corba de Can Baró. A partir d’ara es co-
mençaria a treballar amb les expropiacions
dels terreny necessaris i l’expedient de con-
tractació. Les previsions són que les obres po-
guessin començar l’últim trimestre de 2013,
amb una duració aproximada de sis mesos. 

Aprovació inicial de l'ordenança mu-
nicipal per a la prevenció i control
dels mosquits i particularment del
mosquit tigre

S’aprova inicialment l’ordenança municipal
per a la prevenció i control dels mosquits i
particularment del mosquit tigre (aedes al-
bopictus).

Aprovació inicial de la modificació de
l'ordenança municipal de residus

S’aprova inicialment la modificació de l’or-
denança municipal de residus. L’alcalde in-
forma que la modificació és deguda al canvi
de sistema, i ara calia adaptar-la i modificar.

Moció del grup ICV de Santa Eulàlia
en contra de l'avantprojecte de la llei
Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE)

S’acorda mostrar el rebuig més enèrgic del
ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ron-
çana a aquest avantprojecte de Llei orgànica
(LOMCE), ja que suposa un atac frontal al
dret de l’Educació de l’alumnat de Catalunya.

Sol·licitar a totes les forces polítiques repre-
sentades en el Parlament de Catalunya, que
rebutgin amb fermesa l’avantprojecte de Llei
orgànica (LOMCE), davant la certesa que la
defensa de la llengua no és mai negociable.

Donar suport al model d’immersió lingüísti-
ca, que des de l’any 1978 i durant més de 30
anys, ha estat el propi de l'escola catalana.
Així, volem demanar a tota la comunitat
educativa, que defensi l’actual model d’im-
mersió lingüística, per tal que aquesta Llei
no s’apliqui mai en un futur, i si cal, es re-
butgi amb fermesa.

Rebutjar aquest avantprojecte de Llei per la
seva idea “recentralitzadora”, “espanyolitza-
dora”, per la seva gran càrrega ideològica
conservadora, segregadora, privatitzadora,
antidemocràtica, neoliberal i mercantilista
de l’Educació.

Comunicar els següents acords al Parlament
de Catalunya, al Govern de Catalunya, a l’ac-
tual Ministre d'Educació, al Gobierno de
España i al secretari general de la UNESCO.”

Moció del grup municipal ICV-EUIA
en contra de les mesures preses en re-
ferència als serveis d’urgència dels
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serveis d'urgències nocturnes dels
Centres d'Assistència Primària del
Vallès Oriental

S’acorda mostrar la nostra preocupació per
les mesures preses en referència als serveis
d’urgència dels Centres d’Assistència Primà-
ria del Vallès Oriental i al sistema d’assistèn-
cia mòbil que pretén substituir-lo.

Demanar que qualsevol modificació del sis-
tema mantingui com a àrees bàsiques d’a-
tenció, les àrees actuals existents a la comar-
ca, i que en cap cas, s’agrupin aquestes àrees
per a reduir la prestació d’atenció. 

Fer arribar aquesta moció al Departament
de Salut del Govern de la Generalitat, als
Centres d’Assistència Primària del Vallès
Oriental, als sindicats i als Col·legis profes-
sionals de medicina i d’infermeria.

Moció presentada pel grup d’Indepen-
dents-ERC de suport a la declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble ca-
talà, aprovada pel Parlament de Cata-
lunya el dia 23 de gener de 2013

S’acorda manifestar el suport de l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia a la Declaració de so-
birania i el dret a decidir del poble de Cata-
lunya, aprovada al Parlament de Catalunya. 

Reprovar l’actuació del govern espanyol i la
seva constant actitud contrària a la voluntat
del poble català expressada legítimament pel
Govern de la Generalitat, el Parlament de
Catalunya i la resta d’institucions del país.

Ple ordinari:
26 de març de 2013

Informació diversa.

Es dóna compte que l’ajuntament va dema-
nar al seu moment una subvenció a la
Diputació per asfaltar l’accés a l’Institut,
amb molt trànsit d’alumnes i vehicles, molt
deteriorat i un accés dificultós. Aquesta sub-
venció d’import 28.000 €, s’ha concedit, i
ara s’estava arranjant, així com un tram de
més amunt, al Camí de Caldes.

Informa que des de fa 15 dies funcionava el
servei de transport del mercat, que fa idèntic
recorregut que el de transport per a la gent
gran. Es tracta d’un servei gratuït, i gaudeix
de molt bona acceptació, també els paradis-
tes estaven contents perquè s’ha incremen-
tat l’afluència al mercat. L’alcalde afegeix
que el servei es finança entre els paradistes i
l’ajuntament.

Proposta de nomenament del jutge de
pau titular i substitut

S’acorda proposar el nomenament del Sr.
JOSEP SOLÉ I PADRÓS pel càrrec de JUT-
GE DE PAU TITULAR del municipi i la Sra.
TRINITAT FOLCH I SAMPERA, pel càrrec
de JUTGE DE PAU SUBSTITUT, i trametre
aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i
Instrucció, per tal que elevi la proposta a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
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Aprovació inicial modificació del
Reglament Orgànic Municipal

S’acorda aprovar inicialment la modificació
del Reglament Orgànic Municipal en el sen-
tit d’incloure un nou apartat en l’art. 24,
amb número 3, que digui el següent:

“Article 24. 3.- Facultar a la Presidència per
posposar o avançar la celebració de les ses-
sions ordinàries del Ple i de la Junta de
Govern local, dintre dels dos mesos o de la
setmana de celebració respectivament, en
els supòsits que el dia fixat hi hagi qualsevol
impediment, sigui festiu o es trobi inclòs en
algun període de vacances, sempre sense
perjudici dels assumptes municipals”, i mo-
dificar la numeració de l’apartat 3 actual, a
ser el número 4.

Aprovació inicial reglament d'ús del
Centre Cívic i Cultural la Fàbrica

S’acorda aprovar inicialment el Reglament
d'ús del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica, de
Santa Eulàlia de Ronçana, i sotmetre’l a in-
formació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant publicació al BOP i al tauler d’e-
dictes de la corporació, perquè en aquest ter-
mini, els qui hi estiguin interessats puguin
presentar al·legacions i/o suggeriments. 

Moció del grup d’ICV-EUIA a l’Ajun-
tament de rebuig a l’avantprojecte de
modificació de la llei reguladora de
les bases de règim local (IBRL)

S’acorda rebutjar la proposta presentada pel
Govern de l’Estat de reforma de la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local per la
vulneració flagrant de l’autonomia local dels
ajuntaments i el trencament que significa
amb el marc competencial del món local
contingut en l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, la Constitució i la Carta Europea
d’Autonomia Local.

Demanar al Govern de l’Estat espanyol la re-
tirada immediata del “Anteproyecto de Ley

de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administación Local”.

Reclamar l’obertura d’un debat seriós pel
conjunt de les administracions per a impul-
sar la reforma que avanci en els principis de
la Carta Europea de l’Autonomia Local, el
principi de competències des de la proximi-
tat i la reforma del finançament local des del
principi de la suficiència financera per sobre
del de la sostenibilitat. 

Instar al conjunt de forces catalanes amb re-
presentació al Congrés dels Diputats a re-
butjar la reforma del Govern del PP, una me-
sura deslleial i presa sense diàleg i que signi-
fica un atac contra l’autonomia del món lo-
cal i el mapa municipal de Catalunya. 

Instar al Govern Català a defensar l'Estatut
de Catalunya i els governs locals i convocar
una reunió urgent del Consell de Governs
Locals de Catalunya.

Instar al conjunt de les entitats municipalis-
tes i institucions catalanes a fer un front co-
mú contra aquesta reforma i per reclamar,
una vegada més, la urgència d’una nova le-
gislació competencial del món local i un nou
marc de fiançament tenint present el princi-
pi de subsidiarietat i aquelles competències
que malgrat no ser obligatòries, els munici-
pis venen desplegant i executant amb efi-
ciència i eficàcia. 

7
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Traslladar aquests acords al Govern de
l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, al President de la
Generalitat de Catalunya, als Grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya, a la
FEMP, a la FMC i a l’AMC”.

Moció del grup d’ICV-EUIA a favor de
la prevenció de residus, la reivindica-
ció del sistema de devolució dipòsit i
retorn (SDDR) i la reclamació a ECO-
EMBES d’un preu just per retribuir les
recollides selectives que fem els ens lo-
cals

S’acorda manifestar el nostre rebuig a la
possible rebaixa a l’entorn d’un 10 % de les
retribucions d’ECOEMBES als ens locals per
a la recollida, transport i selecció d’envasos i
d’embalatges. 

Demanar a l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) que prorrogui el conveni vigent
amb ECOEMBES, si cal 5 anys més, mentre
dissenya amb la cooperació local un nou mo-
del de conveni.

Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que en-
capçalin la petició de la pròrroga de l’actual
conveni vigent amb ECOEMBES. La volun-
tat del món local és treballar junts amb
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)
una proposta alternativa.

Demanar a l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) que faciliti les dades d’avaluació
de compliment d’objectius del Programa de
Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012).

Demanar que en el nou Programa de Gestió
de Residus Municipals de Catalunya (PRO-
GREMIC 2013-2018) s’incorporin nous ob-
jectius de prevenció, tenint en compte un
nou model de conveni amb els Sistemes
Integrats de Gestió (SIG).

Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tin-
guin un paper actiu en la defensa dels inte-
ressos dels municipis i la ciutadania respec-
te a la cobertura de les despeses de les reco-

llides subjectes al principi de la responsabi-
litat del productor.

Instar al Govern de la Generalitat de
Catalunya a elaborar una llei que permeti
implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit,
Devolució i Retorn (SDDR), així com en el
disseny i anàlisi del cicle de vida dels enva-
sos i en la prevenció del sobreenvasat.

Demanar a l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) que promogui l’Observatori d’en-
vasos i embalatges, amb la participació acti-
va de tots els implicats, per fomentar la pre-
venció i el reciclatge.

Demanar a l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) que cooperi amb el món local do-
nant suport tècnic per elaborar i promoure
els Plans locals de Prevenció en matèria de
generació de residus.

Obrir la participació a experts, sectors impli-
cats i entitats socials entorn el model i el de-
bat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora
en la prevenció i en la generació de residus. 

Donar trasllat dels acords a l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC), al Conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris, a la
FMC, a l’ACM, als grups de l’AMB, a
Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna. 

Ple extraordinari:
18 d’abril de 2013

Aprovació inicial pressupost general
de l'Ajuntament i SET Comunicació
per l'exercici 2013 i plantilla de per-
sonal municipal

S’acorda aprovar 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
l’exercici de 2013, el resum del qual per ca-
pítols és el següent:
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S’acorda aprovar la plantilla de personal al
servei de la Corporació corresponent a l’e-
xercici de 2013 i que és la següent:

9

Despeses
Previsions Inicials Previsions Inicials TOTAL

Ajuntament SET Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I 2.582.829,02 55.000,00 2.637.829,02
Capítol II 2.619.946,09 6.500,00 2.626.446,09
Capítol III 364.790,95 100,00 364.890,95
Capítol IV 345.928,74 0,00 -55.000,00 290.928,74
Capítol VI 702.866,62 4.400,00 707.266,62
Capítol VII 51.060,64 0,00 51.060,64
Capítol VIII 0,00 0,00 0,00
Capítol IX 877.128,99 0,00 877.128,99

TOTAL 7.544.551,05 66.000,00 -55.000,00 7.555.551,05

Ingressos
Previsions Inicials Previsions Inicials TOTAL

Ajuntament SET Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I 3.212.813,33 3.212.813,33
Capítol II 5.000,00 5.000,00
Capítol III 1.534.987,85 1.534.987,85
Capítol IV 2.160.346,94 61.000,00 -55.000,00 2.166.346,94
Capítol V 70.230,68 70.230,68
Capítol VI 137.087,58 137.087,58
Capítol VII 424.084,67 5.000,00 429.084,67
Capítol VIII 0,00 0,00
Capítol IX 0,00 0,00

TOTAL 7.544.551,05 66.000,00 -55.000,00 7.555.551,05

Personal Funcionari
Escala Subescala Categoria Grup Places Vacants

Hab. Caràcter Nacional Secretaria Secretari A1 1 1

Intervenció Interventor A1 1 1

Administració general Tècnica T.A.G. A2 1
A1 1 1

Administrativa C1 6 2

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

Serv. Especials Sotsinspector A2 1 1
Sergent C1 1
Caporal C1 1 1
Agents C2 12 1

Totals 29 9
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Renúncia d'una regidora del grup
municipal d'I-ERC

S’accepta la renúncia presentada per la Sra.
Núria Federico Fuertes, del grup municipal
d’I-ERC al càrrec de regidora de l’Ajunta-

ment de Santa Eulàlia de Ronçana, per mo-
tius personals i laborals. 

Tots els membres de la Corporació li agraei-
xen molt el temps i el treball que ha dedicat
al poble de Santa Eulàlia, que ha estat molt
important la seva empremta i qualitat hu-
mana, i que Santa Eulàlia perd un actiu, com
a persona desinteressada i capaç que és, al-
hora que li desitgen molta sort en la seva vi-
da personal i professional. 

Enmig d’aplaudiments, l’alcalde pren la pa-
raula per fer notar a la regidora Núria
Federico que en els últims minuts havia pogut
escoltar coses boniques, però que no eren mè-
rit del partit, ni de ningú altre, sinó que eren
exclusivament atribuïbles a ella, a la seva per-
sona, per les seves qualitats i la seva vàlua.

Ple ordinari:
30 de maig de 2013

Presa de possessió d'un regidor del
grup municipal d'Independents-ERC

S’inicia l’acte de presa de possessió del regi-
dor ÀNGEL EXOJO LOZANO, en substitu-
ció de la regidora NÚRIA FEDERICO
FUERTES. L’alcalde demana que el nou re-
gidor declari si l’afecta alguna causa d’in-
compatibilitat sobrevinguda amb posteriori-
tat a la seva proclamació.

10

Personal Laboral
Denominació plaça Grup Places Vacants

Tècnic Serveis Joventut A2 1 0
Educador Social A2 1 0
Dinamitzador cultural A2 1 0
Tècnic Medi Ambient A2 1 0
Treballador Social A2 1 0
Mestre Escola Bressol A2 2 0
Ajudant SET Comunicació A2 2 0
Tècnic Esports A2 1 0
Tècnic Promoció Econòmica A2 1 1
Tècnic Comunicació A2 1 1
Tècnic Educació A2 1 1
Psicòleg A1 1 0
Tècnic Auxiliar Biblioteca C1 3 0
Educadors Escola Bressol C1 7 0
Encarregat Brigada d’Obres C2 1 0
Auxiliar Administratiu C2 4 4
Aux. Adm. Centraleta Policia L. C2 2 2
Aux. Educadores C2 3 0
Bibliotecari C2 1 0
Oficial 1a C2 3 0
Oficial 2a C2 1 0
Conserges Escola AP 2 0
Vigilant Poliesportiu AP 3 0
Personal neteja AP 1 1
Treballador 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 14



El Sr. ÀNGEL EXOJO LOZANO manifesta
que no està afectat per cap causa d’incompa-
tibilitat sobrevinguda.

Tot seguit, l’alcalde demana al Sr. ÀNGEL
EXOJO LOZANO que presti jurament o pro-
mesa tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obli-
gacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fona-
mental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.”

El regidor respon que, per imperatiu legal,
promet complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor 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. ÀNGEL EXOJO
LOZANO, i a continuació li dóna la paraula.

El Sr. Exojo agraeix als seus companys d’I-
ERC per haver confiat en ell, i diu que consi-
dera la política part de la vida quotidiana pel
que cal participar tot el possible, també que
si al final de la seva etapa aconseguís col·la-
borar amb alguna millora pel municipi se
sentiria plenament satisfet.

L’alcalde diu que tots plegats li desitgen
molta sort, encert i una llarga durada al con-
sistori al servei del poble.

En nom de les altres formacions li donen la
benvinguda el Sr. Blanch i el Sr. Gonzalo, del
seu grup; el Sr Cabot li correspon els agraï-
ments per creure en la política i voler posar-
se en moments difícils a contribuir a tirar
endavant el poble i el país. 

Informació diversa

L’Alcalde informa que fruit de la relació es-
tablerta amb la localitat de Montville, els
dies 21, 22 i 23 de juny, s`havia previst el
desplaçament d’una representació de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per formalit-
zar la signatura de l’agermanament. Afegeix

que s’ha aconseguit, per mediació del Cos de
Bombers de Barcelona, uns presents per re-
galar a Montville, consistents en una repro-
ducció a escala i amb un bany de plata d’una
Genoveva, el vehicle del segle XIX que feien
servir els Bombers, i un llibre sobre els bom-
bers que pensaven els podria agradar, ja que
a Montville, precisament, existia un museu
dedicat als bombers, i que enguany celebra-
va els 15 anys d’existència.

La regidora Isabel Valls informa sobre les
preinscripcions a l’escola bressol l’Alzina. 

Que de 94 places existents, s’havien inscrit
90 nens, incloent-hi els nens de fora i els
apuntats fora de termini. Com que en les
inscripcions definitives sempre es produei-
xen baixes, el resultat seria que aquest any
tornarien a quedar força places buides, i tot
i que es lamenta pel que signifiquen, sí que
confirmen l’encert de la decisió pressa l’any
anterior d’afrontar la suspensió de l’activitat
de l’altra l’escola bressol.

També informa que a impuls d’alguns page-
sos que tenien el desig de recuperar una fes-
ta dedicada a les seves feines, s’organitzarà
una gimcana de tractors i una mostra dels
treballs al camp, llaurant un espai mit-
jançant arada amb cavalls. I que responent a
altres peticions, un cop al trimestre es faria
un mercat de segona mà, d’andròmines i
trastos vells, amb un espai per col·leccionis-
tes i subhastes del que tingués més valor,
que s’instal·larà a la plaça de l’ajuntament
procurant la seva dinamització.
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El regidor Sr. Miquel Moret informa que
l’Ajuntament començava una ampliació de
la campanya “com més reciclem, més estal-
viem” fent un concurs de fotografies en que
es mostri la millor manera de reciclar. Se se-
leccionaran 3 guanyadors, el primer quedarà
exempt de la taxa d’escombraries durant
2014, i el segon i tercer, tindran respectiva-
ment, el 50 i 25 per cent de reducció de la ta-
xa. A més, als contenidors també s’hi havien
posat uns adhesius informatius indicant “se-
parant bé, estalviem tots”, i “la resta ens surt
molt cara”, ja que d’altres municipis, ho ha-
vien fet i amb bons resultats. L’objectiu és
continuar conscienciant la població per
mantenir un elevat nivell de recollida selec-
tiva al municipi.

Modificació de les bases per a l'ator-
gament de subvencions

S’acorda aprovar la modificació de les bases
generals que han de regir la convocatòria i
concessió de subvencions a entitats i activi-
tats de Santa Eulàlia de Ronçana.

Convocatòria de subvencions a enti-
tats i activitats culturals, juvenils i
esportives

S’acorda convocar el concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats i activi-
tats culturals juvenils i esportives de Santa
Eulàlia de Ronçana, totes elles amb subjec-
ció a les bases generals aprovades per
l’Ajuntament, amb un límit de 15.000 € per
a Subvencions a Entitats i activitats culturals
i de 2.800 € per a activitats juvenils i espor-
tives.

Aprovació del resum numèric del Pa-
dró d'Habitants a 1-1-2013

S’aprova el resum numèric del Padró
Municipal d`Habitants a 01.01.2013 amb
una xifra total de 7.042 habitants. Homes:
3.532 i Dones: 3.510

Acceptació de bens informàtics de la
Diputació de Barcelona

S’accepta la cessió gratuïta dels bens informà-
tics consistent en ordinadors usats, per
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
de la Diputació de Barcelona, i que seran des-
tinats a l'ús de les dependències municipals.

Moció del Col·legi d'Advocats de Gra-
nollers contra l'avantprojecte de llei
de serveis professionals

S’aprova la moció en relació a la possible su-
pressió de l’Il·lustre Collegi d'Advocats de
Granollers que estableix l’avantprojecte de
Llei de serveis professionals manifestant
Ajuntament, que el Col·legi d'Advocats de
Granollers amb 90 anys d’història és una de
les Institucions en que s'estructura la socie-
tat civil i ha desenvolupat un important pa-
per al llarg de la historia en defensa de l'es-
tat de dret i dels drets humans, i especial-
ment d'aquells col·lectius que han sofert la
violència o marginació, pel que rebutgem
qualsevol supressió d'una institució que es
necessària i és un valor de la nostra ciutat.

Moció que presenten els grups munici-
pals de CIU, I-ERC, PSC, I ICV-EUA so-
bre l’exercici de la sobirania fiscal
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ron-
çana

S’acorda comprometre’s a exercir la sobira-
nia fiscal i ingressar els pagaments que s’ha-
gin d’efectuar per l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana corresponents a l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques

12

Campanya “Com més reciclem més estalviem”.



Anuari 2013Ajuntament

(IRPF) i, en cas d’haver-n’hi, l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària
de Catalunya d’acord amb l’estratègia con-
junta que determini l’AMI.

Facilitar la informació necessària a aquells
ciutadans o empreses de Santa Eulàlia de
Ronçana que vulguin acollir-se a aquesta
pràctica a nivell particular.

Instar el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a treballar de manera coordinada amb
les Associacions Municipalistes de Catalu-
nya per la creació de la Hisenda pròpia.

Traslladar aquest acord a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), per
tal de consensuar un calendari d’actuació
conjunta que aglutini el màxim nombre de
municipis adherits a aquesta proposta.

Fer públic aquests acords a través dels mit-
jans de comunicació de titularitat municipal.

Ple extraordinari:
18 de juliol de 2013

Informació diversa

L’alcalde informa que les obres de la corba de
Can Baró començaran el dia 29 de juliol, pel
marge esquerra en direcció a Bigues, rebai-
xant el que serà el futur pas de vianants, i du-
raran fins a mitjans d’agost. Al setembre es
continuaria amb la part més important, que
podria durar 5 ó 6 mesos, aproximadament.

També informa de les alienacions de les par-
cel·les de Can Magre, que la persona interes-
sada és el propietari del magatzem de Can
Xena, que es farà una permuta, aconseguint
l’Ajuntament gaudir indefinidament d’a-
quest immoble i que, a més, s’obtindrà una
compensació econòmica molt positiva i fa-
vorable pels interessos municipals, i que els
ingressos permetran efectuar altres inver-
sions que no es podien abastar. 

Informa que s’han iniciat les obres de les

pistes de bàsquet sota el Pavelló, que consti-
tuirien una gran millora, estant prevista la
seva finalització el mateix mes, i la seva
inauguració el 7 de setembre. 

L’alcalde aprofita per convidar a tothom als
actes de las festa major i a l’aplec i al sopar
de San Simple.

Donar compte de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament i SET-
Comunicació de l'exercici 2012

Es dóna compte al Ple de la Corporació d’a-
cord amb els articles 183 a 191 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2012
de l’Ajuntament i de Set-Comunicació.

Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2014

S’acorda establir com a dies de festa local per
l’any 2014, el 10 de desembre, Santa Eulàlia,
i el dia 25 de juliol, Festa Major d'Estiu.

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

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2013 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.
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Ratificació acord comissió paritària
complementació salarial al 100% pri-
mera baixa mèdica anual

Es ratifica l’acord pres en la comissió parità-
ria de data 7 de maig de 2013, en el sentit d’a-
fegir un nou supòsit d’excepcionalitat a les
complementacions de prestacions d´IT se-
gons el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de ju-
liol, complementant fins al 100% de les retri-
bucions fins al tercer dia de la primera baixa
mèdica anual de cada treballador. I aplicar
aquest acord a partir del juliol de 2013.

Aprovació dels col·lectius essencials
per poder cobrir en cas de vacants o
substitucions de personal

S’acorda declarar com a 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, i la brigada municipal. 

Proposta d'adjudicació de subvencions
a entitats i activitats culturals, juve-
nils i esportives

S’aprova l’atorgament pel sistema de con-
currència competitiva de les subvencions se-
güents:

Subvencions a entitats

Nom entitat Quantitat Subvenció
sol·licitada concedida

Casal d'Avis 4.500,00 3.150,00
Colla de Bastoners 3.000,00 1.025,00
Coral Santa Eulàlia 3.000,00 2.700,00
Revista Ronçana 1.250,00 1.250,00
Teatre Nacional del Tenes 1.000,00 1.000,00
Colla de Gitanes 3.000,00 1.500,00
Santa Eulàlia Camina 950,00 900,00
Esplai Santa Eulàlia 1.500,00 1.200,00
Colla de Gegants 7.400,00 800,00
Colla de Diables de Lliçà 2.350,00 500,00
Societat de Caçadors 3.000,00 475,00
ARBRA 3.380,50 Denegada
Ronçana Comerç Actiu 3.500,00 Denegada
Amics del Cavall 1.000,00 500,00  

Subvencions a entitats esportives

Nom entitat Subvenció
concedida

Club Petanca la Campinya 300
Club Escola de Bàsquet Ronçana 350
Club Patinatge Santa Eulàlia de R. 550
Club Patinatge Artístic Ronçana 650
Club Esportiu Atlètic Futbol Sala S.E. 350
Club Ciclista Vall del Tenes 300
Asoc. de Propietaris Urb Can Marquès 300
(Club Petanca)

Aprovació provisional de la modifica-
ció puntual del PPO-5 "el Rieral"

S’acorda aprovar provisionalment la modifi-
cació puntual del Pla Parcial d’Ordenació
núm. 5 (PPO-5) del sector “El Rieral” de
Santa Eulàlia de Ronçana, per aclarir el re-
dactat del text, que induïa a errors i a dife-
rents interpretacions.

Modificació de l'abast de la delegació
de funcions a l'ORGT de la taxa per
ocupacions del subsòl, el sòl i la vola-
da de la via pública

S’acorda modificar l'abast de la delegació
dels acords municipals de delegació adoptats
amb anterioritat a aquesta data, de la Taxa
per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de
la via pública relatius a la delegació en la
Diputació de Barcelona, a l'empara del que
preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei re-
guladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
en el sentit de modificar la delegació de ges-
tió de l’Impost i delegar única i exclusiva-
ment les següents funcions de recaptació:

• Notificar la provisió de constrenyiment dic-
tada per òrgan competent de l'Ajuntament.

• Recaptació dels deutes en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució

d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin

contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efecti-

vitat dels anteriors
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Proposta de delegació de les com-
petències municipals relatives al ser-
vei de recollida d'escombraries al bar-
ri de Can Maspons

S’acorda delegar les competències munici-
pals relatives al Servei de recollida d’escom-
braries al barri de “Can Maspons” a l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui.

Proposta d'acord per l'adhesió al
Pacte Nacional pel Dret a Decidir

S’acorda adherir-se al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, constatant la necessitat que
s’hi sumin el màxim d’institucions, adminis-
tracions, entitats civils, cíviques, ciutadanes,
culturals, econòmiques, sindicals, empresa-
rials i forces polítiques favorables a l’exerci-
ci del dret a decidir.

Proposta d'acord de suport al clubs i
entitats esportives catalanes davant
l'acció de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social

S’acorda Instar al Govern espanyol l’amplia-
ció de la moratòria en les actuacions inspec-
tores als clubs i entitats esportives sense
ànim de lucre. 

Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social que apliqui una interpretació àmplia
de la legislació vigent en matèria de segure-
tat social.

Instar al Congrés dels Diputats a adoptar
canvis legislatius, com poden ser l’establi-
ment d’una modalitat contractual que porti
aparellat un règim especial de cotització a la
Seguretat Social que contempli la singulari-
tat dels col·laboradors dels clubs i entitats
esportives. 

Proposta d'acord per declarar la fes-
ta de Sant Joan com la festa nacional
dels Països Catalans

S’acorda donar suport a la iniciativa de re-
conèixer oficialment la Festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans.

Demanar als governs dels respectius territo-
ris de parla catalana que prenguin en consi-
deració la iniciativa de declarar la Festa de
Sant Joan la Festa Nacional dels Països
Catalans, ja que és una tradició popular
arrelada en una de les tradicions més anti-
gues d’aquests territoris. I de l’altra, dema-
nar-los que emprenguin les accions necessà-
ries per fer-la efectiva.

Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de
rebuda de la Flama del Canigó a la nostra lo-
calitat.

Proposta d'acord en recolzament a la
ILP per una renda garantida

Atès que un nombre important de ciutadans
del nostre país, i en particular del nostre po-
ble, es troben en una situació de risc d’exclu-
sió social.

Atès que la Renda Garantida Ciutadana és
una prestació econòmica per garantir que tot-
hom tingui uns ingressos per sobre del llindar
de la pobresa, d´acord amb l´article 24.3 de
l´Estatut d´Autonomia de Catalu-nya.

Atès que ja hi ha vigent una llei de la
Generalitat de Catalunya (llei 13/2006 que
estableix l´indicador de rendes de suficièn-
cia per a la valoració de l’estat de necessitat
que fixa la quantia de 664 € mensuals per 12
pagues l’ any.
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Atès que aquesta renda és una prestació de
caràcter individual però amb un requisit
d’accés vinculat a la situació econòmica de la
persona i, en el seu cas, del nucli familiar o
de convivència. La persona que cobri la ren-
da mínima té unes obligacions i entre elles,
no pot rebutjar una oferta de treball adequa-
da a les seves capacitats.

Atès que la renda mínima és un dret suple-
mentari, és el dret a cobrar la quantitat ne-
cessària per que, sumada als ingressos que
ja es tingui per qualsevol raó, s’arribi als 664
euros mensuals.

S’acorda donar a conèixer aquesta iniciativa
mitjançant els mitjans de comunicació locals.

Donar suport al procés de recollida de signa-
tures de l'esmentada Iniciativa Legislativa
Popular (ILP). 

Donar trasllat d'aquests acords als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
la Comissió Promotora de la ILP, i a les enti-
tats del municipi.

Així també l’Ajuntament vol animar a les
veïnes i veïns de Santa Eulàlia, així com a les
entitats, sindicats i partits a signar la ILP i
col·laborar en la recollida de signatures.

Moció d’urgència: proposta d'acord
sobre la situació actual dels joves a
Catalunya

S’acorda donar suport a la celebració del Ple
monogràfic sobre la situació actual de la jo-
ventut, al Parlament de Catalunya.

Continuar des de l'Ajuntament la recerca de
mesures contra l’atur juvenil que de manera
transversal impliqui a totes les àrees de
l’Ajuntament, prioritzant les polítiques de
Joventut, educatives i de promoció econò-
mica i creació d’ocupació adreçades espe-
cialment als i les joves.

Reclamar al Govern de la Generalitat de
Catalunya que posi en marxa un pla de xoc
contra l'atur juvenil amb polítiques específi-
ques respecte de la creació de nova ocupació

i les condicions de treball dels joves, amb in-
dicadors i eines que permetin avaluar el seu
compliment.

Instar a la Generalitat de Catalunya, al Go-
vern de l’Estat i a les institucions Europees,
a destinar els fons europeus a mitigar la si-
tuació crítica en matèria d’ocupació juvenil. 

Instar a les administracions a fomentar un
canvi en el model productiu, incrementant
els recursos destinats a investigació.

Demanar al Govern de la Generalitat de
Catalunya que convoqui una taula de diàleg
amb sindicats, associacions empresarials,
sectors socials, forces polítiques i entitats
municipalistes per pactar mesures per a la
dinamització de l'economia i la reducció de
l'atur juvenil.

Reclamar al Govern de la Generalitat de
Catalunya la creació d'un fons destinat a l'a-
nomenada “herència universal”, que es dedi-
caria a cada jove que hagués acabat amb èxit
els seus estudis obligatoris i que presentés un
projecte acadèmic, professional o personal,
per ser finançat amb criteris progressius.

Instar al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a garantir la suficiència de recursos
econòmics i humans per fer front a totes les
necessitats de formació, orientació i inter-
mediació laboral dels aturats/des, donant
continuïtat laboral als orientadors del SOC.

Moció d’urgència: proposta d'acord
sobre modificació de crèdits

S’acorda aprovar la modificació de crèdit de
Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per la realització d’unes despeses específi-
ques per import de 82.912,42 €, finançades
amb majors ingressos compromesos sobre
les previsions de la venda de la parcel·la de
Can Magre:

Crèdit extraordinari per la realització d’unes
despeses específiques per import de
66.157,41 €, finançades mitjançant majors
ingressos compromesos sobre les previsions
de la venda de la parcel·la de Can Magre.
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Suplement de crèdit per import de 16.755,01
€ finançats amb majors ingressos compro-
mesos sobre les previsions de la venda de la
parcel·la de Can Magre. Aquest suplement

de crèdit articularà la transferència de crèdit
dels 16.755,01 € que es finançaven amb re-
cursos ordinaris de despesa de capital a des-
pesa corrent.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3 - 2013
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació
actual Final

Urbanisme
1/151/609006 Modificació puntual PPO-5 El Rieral - 3.630,00 3.630,00

Via Pública
3/155/619012 Pavimentació aparcament pavelló - 9.114,00 9.114,00
3/155/619013 Pavimentació accés pavelló - 17.644,81 17.644,81
3/155/619014 Pavimentació carrer de la Sala - 11.381,45 11.381,45

3/155/624000 Elements de transport la Brigada - 4.500,00 4.500,00
Medi Ambient

3/170/623001 Inversió en contenidors - 3.704,29 3.704,29
Cultura

2/330/623000 Equips de so - 3.302,59 3.302,59
Esports

4/341/623002 Cistelles pavelló - 12.880,27 12.880,27
Administració General

1/920/466003 Aportació Assoc. Munic. per la Independència - 0,00 0,00

Total increment 66.157,41

Ingressos en augment

Urbanisme
60000 Venda de pacel·les de Can Magre 137.087,58 66.157,41 203.244,99

Total increment 66.157,41

B) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació
actual Final

Via Pública
1/155/60000 Inv. . terrenys Urbans Aparc. Camp Futbol 6.300,00 6.300,00 12.600,00

Sanejament, proveïment i distribució d'aigües
3/162/609002 Connexió clav. Barri Bonaire i Can Franch 82.334,34 4.116,72 86.451,06
3/162/609003 Connexió clavegueram Barri de la Serra 66.765,81 3.338,29 70.104,10

Joventut
4/924/609005 Local PIJ 3.000,00 3.000,00 6.000,00

Total increment 16.755,01

Ingressos en augment
60000 Venda de pacel·les de Can Magre 203.244,99 16.755,01 220.000,00

Total increment 16.755,01

* Considerem que les previsions inicials contenen ja els increments del Crèdit Extraordinari
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Ple ordinari:
17 de setembre de 2013

Alienació d'un bé patrimonial mit-
jançant permuta

S’aprova l'expedient de permuta del bé im-
moble: parcel·les núm. 13 i 14 del carrer
Narcís Monturiol al polígon de Can Magre,
propietat d'aquest Ajuntament, pel bé im-
moble situat al camí del cementiri s/n Can
Xena, propietat d'en Jordi Iglesias Vives, i la
recepció de 220.000 €.

Acord de resolució d'al·legacions i, en
el seu cas, aprovació de la desafecta-
ció i alteració de la qualificació jurí-
dica d'un immoble

Es desestimen les al·legacions presentades
durant el termini d’informació pública a l’ex-
pedient de desafectació de l’Escola Bressol “La
Font del Rieral” i s’aprova la desafectació i
alteració de la qualificació jurídica de l’im-
moble, identificat en l’Inventari de Béns d’a-
quest Ajuntament com “Edifici al carrer
Josep Tarradellas 25-27, passant de bé de
domini públic a patrimonial, amb la finalitat
de vincular-ho a fins d’interès general i so-
cial, sense perjudici de mantenir la seva qua-
lificació urbanística.

Transferència entre partides per import de
16.755,01 €, que es finança mitjançant baixa
de crèdits de despeses de capítol 6. Aquesta

mateixa baixa de crèdits queda compensada
pel suplement de crèdit, essent nul l’efecte net
en les aplicacions pressupostàries cedents.

C) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació
actual Final

Via Pública
3/155/210001 Conservació i Manteniment Via Pública 50.000,00 15.650,01 65.650,01

Cultura
2/334/489001 Subvencions entitats locals-culturals 15.000,00 157,50 15.157,50

Administració General
7/920/466001 Aportació Associació Catalana de Municipis 1.490,00 2,00 1.492,00
7/920/466003 Aport. Assoc. Municipis per la Independència - 945,50 945,50

Total increment 16.755,01

Despeses en reducció
Via Pública

1/155/60000 Invers. terrenys Urbans Aparcament Camp Futbol 12.600,00 6.300,00 6.300,00
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües

3/162/609002 Connexió clavegueram Barri del Bonaire Can Franch 86.451,06 4.116,72 82.334,34
3/162/609003 Connexió clavegueram Barri de la Serra 70.104,10 3.338,29 66.765,81

Joventut
4/924/609005 Local PIJ 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Total reducció 16.755,01

* Considerem que les previsions inicials contenen ja els increments del Suplement de Crèdit
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Ple extraordinari:
26 de setembre de 2013

Informació diversa

L’alcalde informa que el dia 28 de setembre
farà exactament un any que el mercat set-
manal s’ha posat en marxa, obtenint un bon
resultat i acceptació, i que per commemora-
ho s’oferiria un petit refrigeri als assistents.

Informa que la Diputació havia iniciat la lici-
tació de les obres de la corba de Can Baró, i
que era previsible que a finals d’any co-
mençarien els treballs d’aquesta obra.

Informa que s’ha modificat la previsió inicial
d’instal·lar una estació distribuïdora sobre el
subministrament de gas a Santa Eulàlia, i en
el futur el subministrament es farà des de
Lliça D’Amunt i des de Bigues i Riells, on es
col·locarà un gran dipòsit de gas, que no
s’endarrerien els treballs i que s’acomplirien
les previsions d’arribada del gas als domici-
lis a finals de 2014, ja que per a la compa-
nyia aquests punts eren prioritaris al Vallès
Oriental.

Adhesió al Conveni Marc signat entre
l'ARC i Ecoembes pel període 2013-
2018

S’acorda l’adhesió al conveni marc signat
entre l’ARC i Ecomebes pel període 2013-
2018 mitjançant la signatura d’un conveni
amb l’ARC, per tal de rebre la compensació

econòmica que la llei fixa que els Sistemes
Integrats de Gestió han de retornar a les ad-
ministracions que s’encarreguen de l’orga-
nització de la recollida selectiva dels envasos
i del seu tractament en plantes de reciclatge.

Aprovació de la revisió del Pla d'Ajust
de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana en el marc del que disposa
l'article 18 del Reial Decret 8/2013 de
28 de juny

S’aprova la revisió del Pla d’Ajust elaborat
per l’Ajuntament de Santa Eulàlia en el marc
del RDL 4/2012, aprovat pel ple a data 29 de
març de 2012 revisat en aplicació del RDL
8/2013 i que preveu de la concertació futura
d’un préstec ICO pels 472.243,87 € de la re-
lació de factures certificades enviades al
Ministeri d’Economia i Hisenda.

Afers urgents i sobrevinguts Moció
que presenta el grup municipal d’In-
dependents - Esquerra en suport a la
vaga indefinida i de les reivindica-
cions dels docents de les Illes Balears

El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu su-
port a la comunitat educativa de les Illes
Balears i a totes les accions que de manera
cívica es realitzin.

S’acorda demanar al Govern de les Illes
Balears que derogui el Decret de Tractament
Integral de Llengües per afectar negativa-
ment a la pervivència de la llengua catalana
pròpia de les Illes i pel fet que la seva aplica-
ció en cap cas ajudarà els alumnes de les es-
coles illenques a millorar el seu rendiment
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenen-
tatge de la llengua anglesa de forma adequa-
da, ans al contrari, empitjorarà de forma
molt clara el seu aprenentatge en conjunt, i
que retiri els avantprojectes de la Llei de
símbols i de la Llei de Convivència ja que
atempten contra la llibertat d'expressió i
pretenen esborrar les nostres senyes d'iden-Celebració del primer any del mercat setmanal.



titat comunes, i rebutjar l'actitud de falta de
diàleg i de consens del Govern de les Illes
Balears respecte a tota la comunitat educati-
va i la resta d'agents socials. 

Ple extraordinari:
24 d’octubre de 2013

Aprovació de l'expedient de contrac-
tació i plecs de clàusules econòmico-
administratives a regir en l'arrenda-
ment d'un immoble municipal 

S’acorda aprovar l'expedient per a l'adjudi-
cació del contracte d'arrendament, per pro-
cediment obert i mitjançant concurs, de
l'immoble qualificat com a bé patrimonial
propietat d'aquest Ajuntament i situat al carrer
Josep Tarradellas 25-27, procedir a la convo-
catòria de licitació pel termini de 20 dies a
l’efecte de presentació de proposicions, i de-
legar expressament a la Junta de Govern
Local la resolució de les al·legacions que es
puguin presentar al plec de clàusules, així
com l’adjudicació del contracte d’arrenda-
ment, prèvia informació a la comissió infor-
mativa.

Aprovació provisional de la modifica-
ció de les Ordenances Fiscals Regula-
dores dels Tributs Municipals pel 2014

S’acorda aprovar provisionalment la modifi-
cació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es rela-
cionen: 

OF 1.- impost sobre béns immobles.

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

OF 4.- impost sobre l’increment de valors
dels terrenys de naturalesa urbana.

OF 7.- taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urba-
nisme.

OF 8.- taxa per la prestació dels 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 en ce-
mentiris locals, conducció de cadàvers i al-
tres serveis fúnebres de caràcter local.

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

OF 12.- taxa per 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 ad-
ministratius.

OF 14- taxa per la llicència d’autotaxi.

OF 15- taxa per utilització privativa o aprofi-
tament especial de la via pública amb entra-
des 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.

OF 17- taxa per retirada de vehicles abando-
nats o estacionats defectuosament o abusi-
vament a la via pública.

OF 20- taxa per la prestació de serveis rela-
cionats amb els animals de companyia.
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Novembre 2012

- El pla d’ajust i la situació econòmica de
l’Ajuntament provocaven l’augment de la
majoria d’impostos i tributs municipals, en-
tre els quals destacava l’IBI amb un incre-
ment del 5%. 

- Francesc Bonet prenia possessió del càrrec
de regidor de Joventut i Esports, cobrint la
vacant que va deixar Joan Iglesias al ple
d’octubre. 

- Càritas Parroquial posava en marxa la
Campanya de Nadal, lligada al banc estable
d’aliments. Segons aquesta entitat, les famí-
lies necessitades del poble havien crescut un
terç respecte l’any anterior. 

- L’atur baixava lleugerament a Santa Eulà-
lia durant el mes d’octubre, tot i que la xifra
dels desocupats se situava encara en 570
persones. 

- La colla de gitanes intervenia a la Sarsuela
Cançó d’Amor i de Guerra que l’Aula Lírica
de Granollers, interpretant la faràndola, una
dansa provençal, i també una sardana. 

-Dins els actes de celebració del 20è aniver-
sari de Canal SET, s’oferien tres xerrades
promogudes pel col·lectiu el Ganxo. Els pe-
riodistes Bru Rovira, Vicent Partal i Carles
Porta van parlar de l’ofici des de molt dife-
rents àmbits. 

- Es reprenien els treballs del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal a partir de l’avanç
de planejament aprovat en ple municipal. Al-
guns dels punts del pla eren l’accés a Santa
Eulàlia per l’est, la consolidació de les centra-
litats als barris o la preservació d’espais natu-
rals 

- El programa de Canal SET El Cargol Noti-
ciari celebrava el 20è aniversari. L’actual
equip de l’espai realitzat a l’Escola Ronçana,
ho commemorava amb un programa espe-

cial i reunint alguns dels primers alumnes
que hi van aparèixer.

- El film No te’m mengis, del jove director
Enric Vilageliu guanyava el premi al millor
curt del segon Festival de Cutremetratges.

- Es fixava la segona setmana de gener per la
posada en marxa dels sistema de recollida
de residus amb contenidor al carrer, en
substitució del porta a porta que havia fun-
cionat els darrers 7 anys. Des de l’Ajunta-
ment s’insistia en la necessitat de continuar
reciclant. 

- Victòria clara de CiU a Santa Eulàlia, en les
eleccions al Parlament de Catalunya celebra-
des el 25 de novembre. Esquerra se situava
com a segona força doblant resultats, men-
tre el PSC baixava i el PP es mantenia. La
participació se situava en un 70%

- La jutge fixava una fiança de 700.000 eu-
ros per a l’exgerent de la Mancomunitat de
la Vall del Tenes, Francesc Delgado. L’acu-
sació del cas, en fase d’instrucció, demanava
la retirada de passaport a l’acusat. 

En esports, a principis de novembre parlà-
vem de la primera victòria a la lliga del Club
Esportiu en el partit ajornat contra el
Bellavista Milan. Els homes de Rossúa s’im-
posaven per 2 a 0 després de jugar-se els 45
minuts que faltaven corresponents a la quar-
ta jornada del campionat 

- I una setmana després, derrota dolorosa
del primer equip del Club Esportiu que se si-
tuava en posicions de descens. El conjunt de
Rossúa tornava a avançar en el marcador
però els visitants van remuntar i s’acabaren
imposant per 1 a 3 amb 2 gols de penal in-
closos. 

- El Benjamí A del Club Esportiu apallissava
per 11 a 0 la Unificació Santa Perpètua. Els
jugadors de Marc Montasell demostraven ser
un ferm candidat a guanyar el títol de lliga.

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



- A final de Novembre, el 1r equip del Club
Esportiu només aconseguia empatar a 1 con-
tra Les Franqueses tot i gaudir de nombro-
ses ocasions de gol per endur-se el partit. Els
homes de Rossúa seguien penúltims en zona
de descens directe. 

Desembre 2012

-Es fixava un nou termini d’exposició públi-
ca dels treballs del POUM, per tal de fomen-
tar la participació ciutadana. 

- L’Ajuntament anunciava en ple municipal
que el canvi del porta a porta pels conteni-
dors començaria el 14 de gener. Indepen-
dents-Esquerra, el PSC i Iniciativa presenta-
ven un contenciós-administratiu contra la
modificació del sistema de recollida d’es-
combraries. 

- La Baixada de Carretons tornava als pres-
supostos de Joventut després de dos anys
d’absència. Uns 80 joves atorgaven 13.500
euros a 23 accions que ells mateixos lidera-
rien i organitzarien a partir del gener, en la
vuitena edició dels Pressupostos Joves. 

-La xerrada del Ganxo que va oferir Carles
Porta tancava el cicle dedicat a periodisme i
comunicació, organitzat per commemorar
els 20 anys de Canal SET. Amb aquest acte,
acabaven les celebracions de l’aniversari de
la televisió local. 

- Diverses denúncies per robatori a la central
de policia. Un robatori amb força a la
Carretera de Barcelona, un furt a la Sagrera
i un assalt de lladres silenciosos a Can
Marquès ocupava policia local i Mossos. 

- Un miler de persones gaudien de la Fira de
Nadal. 65 parades omplien el carrer Mare de
Déu de la Salut, i la plaça 11 de setembre
concentrava els actes paral·lels.

- Càritas Parroquial aconseguia reunir 450
quilos d’aliments, productes de neteja i d’hi-
giene personal durant la campanya de
Nadal. Amb les donacions, l’entitat prepara-
va uns 40 lots per repartir entre les famílies
més necessitades. 

- El centre ocupacional d’APINDEP Ronça-
na continuava endavant amb 50 joves disca-
pacitats. El dia a dia a les instal·lacions del
camí de Caldes tampoc s’escapava dels pro-
blemes de pagament de la Generalitat 

- L’Anuari local complia 50 anys. Editat des
de 1963, recollia tota la informació generada
a Santa Eulàlia en períodes anuals. Una edi-
ció especial commemorava el cinquantenari. 

- La Campanya contra el 4t Cinturó denun-
ciava el Ministeri de Medi Ambient per un
presumpte delicte de prevaricació. A di-
ferència del govern central, el col·lectiu con-
siderava que l’expedient del tram “Terrassa -
la Roca del Vallès” estava caducat.

- Fins a 20 pessebres participaven en el 1r
Concurs que organitzava l’Ajuntament. El
jurat visitava in situ totes les obres per tal
d’emetre el veredicte. 

En esports, el juvenil del Club Esportiu
apallissava el Sant Feliu per 8 gols a 1 i man-
tenia la seva candidatura al títol de lliga. Els
jugadors de Marc Sala oferien una exhibició
de joc davant l’afició.

- Les escuderies de Santa Eulàlia feien un
bon paper a les 3 Hores de Resistència en ci-
clomotors de Llavaneres. El Poma Team, el
Team Racing Vilà i Jordi Rodés i Francesc
Bonet obtenien els tercer lloc a les seves ca-
tegories. 

- El 1r equip del Club Esportiu aconseguia
un punt insuficient que no els permetia sor-
tir de la zona de descens directe. 
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- El Club Esportiu, el Ronçana de bàsquet i
el MacFrin Santa Eulàlia complien amb les
expectatives a les respectives lligues. Tot i
això alguns dels equips haurien de millorar
el seu rendiment per assegurar-se la per-
manència.

Gener 2013

- Festes de Nadals farcides d’actes, amb ac-
tuacions musicals, representacions dels
Pastorets i Cavalcada de Reis per tancar les
celebracions nadalenques. 

- El calendari municipal complia 10 anys
amb una nova entrega de 13 fotografies de
Santa Eulàlia, per primera vegada, noctur-
nes. 

- Laura Molins s’enduia el primer premi del
primer concurs de Pessebres, que organitzava
l’Ajuntament. El segon premi era per a Jordi
Melià i el tercer, per a Josep Viñallonga. 

- Amb la col·locació d’uns 650 contenidors
d’escombraries convencionals a 130 punts
del municipi, acabava el servei porta a porta.
Amb aquest canvi de model en la recollida
de residus, la regidoria de Medi Ambient es-
perava reduir el cost del servei i mantenir les
xifres de reciclatge.

- Continuaven els robatoris a la zona de Can
Marquès, amb tres casos en les darreres
quatre setmanes. Els lladres s’emportaven
diners, ordinadors, joies, bicicletes o mate-
rial esportiu. 

- Naixia el TNT petit. Una formació per impul-
sar la dramatúrgia entre els nens i nenes de 7 i
els 10 anys, que preparava la primera repre-
sentació, Any de neu, any de Déu. El Teatre
Nacional del Tenes apadrinava la iniciativa.

- El Ministeri de Medi Ambient donava la raó
a la Campanya contra el 4t Cinturó i declara-
va caducada la tramitació de l’expedient Ter-
rassa – la Roca. Per reprendre la construcció
del tram, s’hauria de començar de zero. 

- Es celebrava la segona trobada de modelis-
me ferroviari, amb més de 80 metres de via
a la sala Gran de la Fàbrica. Uns 600 aficio-
nats i curiosos van passar per la mostra. 

- La protectora d’animals ARBRA recollia
una mitjana de 4 animals al mes dels carrers
de Santa Eulàlia. D’aquests, una quinzena
eren retornats als seus propietaris. A banda
d’aquestes xifres del 2012, ARBRA denuncia-
va l’aparició de gats ferits per perdigonades. 

- L’Assemblea Nacional Catalana i l’Empen-
ta Ronçanenca per l’Autodeterminació cele-
braven la declaració de sobirania del Parla-
ment de Catalunya. Una cinquantena de per-
sones es congregaven davant l’Ajuntament.

- Independents-Esquerra feia públic a través
del seu butlletí digital les despeses de la re-
gidora Isabel Valls, que els republicans xi-
fraven en gairebé 600 euros, majoritària-
ment en benzina i restaurants.

- Santa Eulàlia ampliava el mercat setmanal
a més de 50 parades, segons explicava la re-

Canvi de sistema de reciclatge, ara en contenidors. Ampliacio ́ del mercat setmanal.



gidoria de Foment. A més es preveia fomen-
tar el comerç local, l’activitat de les entitats i
la dinamització del mercat. 

En esports, el Vaku United aconseguia el
quart títol consecutiu en el Torneig de
Futbol Sala de Nadal. L’equip format per ju-
gadors del Macfrin Santa Eulàlia s’imposava
al Puertaabierta, de Lliçà de Vall. L’Aston
Birra va ser tercer. 

- L’any començava amb un empat agònic del
Club Esportiu contra el Vic Riuprimer amb
un gol de Roberto al darrer minut. El 2 a 2
permetia a l’equip de Rossua encarar el nou
any amb optimisme per sortir del pou de la
classificació.

- El Cadet del Club Esportiu queia davant de
l’Atlètic del Vallès per un dur 1 a 5 en un par-
tit que es decidia a la segona meitat. L’objec-
tiu de l’equip de Ferran Garcia es fixava en la
permanència.

- El primer equip del Club Esportiu queia al
Municipal d’Esports per un dolorós 1 a 4
contra el Lliçà de Vall. Aquest resultat supo-
sava un pas enrere en les aspiracions de sal-
var l’equip de perdre la categoria.

Febrer 2013

- El fenomen Informer, una variant de safa-
reig modern, arribava a Santa Eulàlia.
Aquestes pàgines anònimes posaven de nou
a debat l’ús de les xarxes socials. 

- La Diputació i l’Ajuntament signaven el
conveni per la millora de la carretera entre
Can Barbany i la Tenda Nova, amb la remo-
delació del revolt de can Baró. Les obres es
preveien per finals d’any. 

- Una quarantena de cavalls i una vintena de
carros participaven a la cercavila dels Tres
Tombs. L’esmorzar reunia 200 persones i el
dinar prop de 500 en una festa de Sant
Antoni que s’avançava una setmana. 

-El ple municipal donava suport institucio-
nal a la declaració de sobirania i del dret a
decidir que el Parlament de Catalunya apro-
vava el 23 de gener. A partir d’una moció
que va presentar Independents – Esquerra,
el text prosperava amb els vots favorables de
Convergència i Unió, Independents - Es-
querra i Iniciativa–Esquerra Unida. El PSC i
el PP s’abstenien.

- Finalitzava el període d’exposició pública
de l’avanç del POUM amb 87 suggeriments i
al·legacions. Una de les propostes majorità-
ries era traslladar la variant de la carretera a
l’est del riu Tenes. 

- Nou rècord negatiu d’atur a Santa Eulàlia.
Les oficines de treball de la Generalitat tan-
caven el gener amb 587 desocupats al poble. 

- Dues de les tradicions de febrer, el
Carnestoltes i la Gitanes, coincidien el cap
de setmana. Centenars de persones partici-
pen a la festa de Carnaval i la colla de gitanes
debutava a la ballada de la Roda d’enguany. 
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Signatura amb la DIBA per la millora del revolt
de Can Baró.

El regidor de Joventut durant la presentacio ́ del
local.



- El punt Jove retornava a la Plaça de
l’Ajuntament amb el nom de La Taka i nova
imatge. L’equipament, a punt de complir 10
anys, continuava acollint els serveis de jo-
ventut i esport de l’ajuntament. 

- Esteve Aymà es convertia en el nou presi-
dent de l’agrupació local de Convergència
Democràtica de Catalunya. Aymà rellevava
Josep Ciurans i Mas que unes setmanes
abans havia renunciat al càrrec que havia
ocupat durant 8 anys. 

- Unes 250 persones participaven a la 21a
calçotada popular de Santa Eulàlia a la
Fàbrica. Els assistents consumien prop de
6.000 calçots i 300 botifarres. La jornada
començava amb una passejada i acabava
amb havaneres. 

- La policia local donava a conèixer algunes
dades dels controls de vigilància rutinaris
que portava a terme. Controls a les entrades
i sortides del poble i 160 quilòmetres diaris
de patrulla pels carrers, les accions més des-
tacades. 

- La matinada del 22-23 de febrer queia una
lleugera nevada a Santa Eulàlia, sense cau-
sar cap incidència. Entre 2 i 5 centímetres de
neu emblanquinaven el poble. 

- El Banc de Sang aconseguia 36 donacions
de Santa Eulàlia en la primera campanya or-
dinària de l’any. 

En esports, el Juvenil del Club Esportiu
seguia líder després de la còmoda victòria
per 2 gols a 0 contra l’Olímpic La Garriga.

Els jugadors de Marc Sala tancaven la pri-
mera volta amb només 2 derrotes i amb se-
rioses aspiracions al títol de lliga.

L’Ajuntament explicava que en els immi-
nents pressupostos del 2013 s’inclouria la
partida necessària per arreglar la caldera del
camp de futbol. El consistori calculava que
en un màxim de 3 mesos es disposaria d’ai-
gua calenta. 

- El primer equip del Club Esportiu empata-
va a 1 gol contra el Martorelles. Tot i aquest
punt, la sensació en el vestidor era de desa-
profitar una clara ocasió per allunyar-se de
la part baixa de la classificació.

- Tot i la nevada de la matinada de dissabte,
la jornada lliguera de futbol transcorria amb
normalitat. L’aleví B del Club Esportiu s’im-
posava per 4 a 1 al Finsobe. 

Març 2013

- A principi de març l’Ajuntament i els para-
distes del mercat implantaven un servei de
transport gratuït en autobús per a tots els
veïns interessats a desplaçar-se al mercat
del Rieral dels dissabtes

- La Mancomunitat es proposava escollir en-
tre 3 candidatures el nou equip directiu de
l’Institut La Vall del Tenes. Era la primera ve-
gada que l’organisme obria un concurs de mè-
rits per renovar la direcció del centre educatiu.

- La Camerata Impromptu encetava la sego-
na edició de l’Eulaliana amb un Retaule poè-
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La Taka, nou punt jove. El Servei de Mobilitat per a la Gent Gran fa un any.



tic que maridava música i poesia. Una sei-
xantena de persones assistien a la primera
de les quatre actuacions d’aquest cicle.

- Es donaven a conèixer les primeres xifres de
reciclatge amb el nou sistema de recollida se-
lectiva a través de contenidors al carrer. El re-
ciclatge de matèria orgànica queia un 11% i la
fracció resta augmentava un 15%. L’Ajunta-
ment considerava les dades acceptables. 

- El director local Ibie Romero era protago-
nista d’un segon llargmetratge. Romero aca-
bava de dirigir i coprotagonitzar el film
Ironcock, una pel·lícula low cost que formava
part del certamen alternatiu Little Secret Film 

- Independents-Esquerra, principal partit de
l’oposició, considerava preocupants les xi-
fres de reciclatge de residus aconseguides a
través del nou sistema i discrepava de les xi-
fres anunciades per l’equip de govern.

- La Mancomunitat posava en marxa un pla
de sanejament a tres anys de 900.000 euros.
L’organisme tornava a aprovar, per segona
anys consecutiu, un pressupost amb superà-
vit per afrontar la complicada situació eco-
nòmica.

- Uns 2.000 passatgers havien utilitzat el
Servei de Mobilitat per a la Gent Gran en el
primer any de funcionament. L’Ajuntament
apunta a un increment d’usuaris.

-L’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Tenes,
com altres centres d’atenció primària de la
rodalia, anunciava el tancament durant les
nits. A la pràctica significava que es deixaven
d’atendre les urgències nocturnes al CAP de

la Cruïlla i que el servei es garantia a través
del 061.

- Núria Federico, regidora de l’Ajuntament
per Independents-Esquerra deixava la seva
vacant a l’ajuntament. El grup anunciava la
renúncia de Federico, que es materialitzaria
en el proper ple municipal.

- Iniciativa–Esquerra Unida també criticava
la caiguda de reciclatge amb el nou sistema
de contenidors. La formació demanava enge-
gar, de seguida, una campanya de comunica-
ció per frenar l’augment de la fracció resta. 

- Segona denúncia en dos mesos per les per-
digonades que va patir un gat domèstic. A
diferència de l’anterior, l’animal va rebre els
dos impactes al pati de l’habitatge on vivia,
prop del riu. 

En esports, el primer equip del Club
Esportiu aconseguia batre per 2 gols a 1 al
Llerona, tot i que no sortia de les places de
descens. Els jugadors de Rossúa estaven con-
vençuts que acabarien salvant la categoria.

- El Macfrin se situava tercer a la lliga després
d’imposar-se 3 a 2 a un rival directe, el Vila-
fant. Amb aquesta victòria els homes de Pe-
dro López mantenien intactes les aspiracions
de jugar a Europa la pròxima temporada. 

- Victòria a l’últim sospir del primer equip
del Club Esportiu en un partit contra un ri-
val directe, el Llinars. Roberto, un cop més,
donava tres punts vitals als verdiblancs per
seguir lluitant per la permanència. 

- El Mac Frin Santa Eulàlia perdia dos punts
a l’últim segon en un final de partit polèmic
contra el Sant Julià de Ramis. Amb aquest
empat a 3, els jugadors de Pedro López se si-
tuaven segons a 3 punts de líder. 

Abril 2013

- L’increment del preu del subministrament
d’aigua potable es debatia al ple municipal.
L’augment del rebut era d’entre un 15 i un
18% des de final de 2012 i Independents-
Esquerra es queixava que la decisió s’havia
pres en equip de govern i no en ple. 
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- L’Ajuntament posava en marxa un pla per
a la millora de les competències lingüísti-
ques en llengua anglesa a primària. Es trac-
tava d’una prova pilot fins a final de curs en-
tre els alumnes de 5è i 6è de primària de
l’Escola La Sagrera.

- L’artista santeulalienc Ibie Romero deixa-
va la seva empremta en 5 murals a Tailàn-
dia. Ibie estava entre els 30 creadors euro-
peus que participava en un festival interna-
cional d’art urbà a Bankok. 

- A principi d’abril es produïa una nova ona-
da de robatoris a Santa Eulàlia, tres al barri
del Bonaire i tres més al Rieral, Can Juli i
Urbanització Puigdomènech. En aquesta
ocasió, els robatoris es perpetraven de dia. 

- Era desestimada la suspensió cautelar del
nou sistema de recollida selectiva d’escom-
braires en contenidors. El jutge que portava
el recurs de l’oposició afirmava que no hi
apreciava un particular perjudici en l’interès
públic.

- Un centenar de persones participaven a la
botifarrada per la Independència. L’Empen-
ta Ronçanenca per l’Autodeterminació i
l’Assemblea Nacional Catalana presentaven a
Sant Simple més accions pels pròxims mesos. 

-Es posava en marxa el Bibliomercat, un ini-
ciativa de la regidoria de Cultura juntament
amb els voluntaris de la biblioteca que por-
tava els llibres al mercat setmanal dels dis-
sabtes. La parada repetiria emplaçament ca-
da primer dissabte de mes. 

- Tres candidatures optaven a ocupar la di-
recció de l’IES Vall del TEnes en el concurs
de mèrits impulsat per la Mancomunitat. Els
professors Pilar Janer, Aleix Buch i Juli
Queralt, juntament amb els respectius
equips, optaven a la plaça

- La presidenta de l’ANC, Carme Forcadell
pronunciava la xerrada El camí cap a la inde-
pendència en una Fàbrica plena a vessar. For-
cadell subratllava que Catalunya vivia un dels
moment més apassionats de la seva història. 

- Prop de 150 persones assistien a la prime-
ra obra del TNT Petit, el grup infantil del
Teatre Nacional del Tenes. Una vintena d’ac-
tors i actrius d’entre 7 i 10 anys representa-
ven Any de neu, any de Déu.

- Amb més de tres mesos de retard, s’apro-
vava el pressupost municipal per al 2013, fi-
xat en 7,5 milions d’euros. L’equip de govern
assegurava que es tractava de xifres de crisi.
Independents-Esquerra hi votava en contra
mentre que PSC i ICV s’abstenien. 

- El mercat del Planter de la fira Lliga’t a la te-
rra esgotava en una hora les 6.000 unitats de
planter que posaven a la venda. Prop de 500
persones visitaven la mostra, en la que es va
presentar el documental Llavors de llum.

- El segon cicle Eulalaina s’acomiadava, des-
prés de quatre concerts, amb el quartet de
corda de la Camerata 21 i amb música de
danses antigues. Da Capo també portava la
tercera edició de les seves Lletres i Notes a la
Biblioteca. 

Taller de la 4a fira Lliga’t a la Terra. Segona edició del cicle de concerts Eulaliana.



-Es pavimentaven els accessos a l’Institut La
Vall del Tenes i al Pavelló Poliesportiu, reso-
lent així els problemes de xaragalls, pols i
mal estat del terreny. 

- La Biblioteca – Casa de Cultura inaugura-
va una aula d’estudi per als caps de setmana.
Dissabtes i diumenge, de 4 a 10 del vespre,
els estudiants podrien disposar d’un espai
de silenci per preparar els propers exàmens 

- Els llibres relacionats amb el sobiranisme
de Catalunya i la novel·la Victus entre els
més sol·licitats a Santa Eulàlia durant la dia-
da de Sant Jordi de 2013. Fins a dotze para-
des de roses van omplir la carretera durant
tot el 23 d’abril. 

-Arnau Queralt guanyava el primer premi
del IV certamen literari de Relat Breu de
Sant Jordi, amb l’obra El Cinto del riu. Rosa
Maria Alonso i Anna Coll s’emportaven el 2n
i el 3r premi. 

-La Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i
Calonja acollia la primera revetlla de Sant
Jordi, amb lectures i recital de poemes.

En esports, èxit total del 3r Campus Ex-
cel·lent Ronçana amb la participació d’una
cinquantena de joves d’entre 10 i 16 anys. Un
dels convidats estrella va ser l’entrenador del
Joventut de Badalona, Salva Maldonado. 

- El primer equip del Club Esportiu perdia a
casa contra el Vilanova del Vallès. Tot i avan-
çar-se en el marcador, els homes de Raül
Rossua veien com el cinquè classificat de la
lliga remuntava el partit a la segona part. 

- El benjamí A del Club Esportiu derrotava
per 3 gols a 2 el líder, el Vilanova, i es col·lo-
cava a només 2 punts del liderat. Amb tot, el
conjunt de Marc Montasell no depenia d’ell
mateix per aconseguir el títol.

- El primer equip del Club Esportiu golejava
el Palautordera per 5 gols a 2 en un partit car-
regat de polèmica i se situava en la quinzena
posició de la lliga en possible zona de descens. 

- El MacFrin Santa Eulàlia queia derrotat
per 1 gol a 3 contra l’Esplais i s’acomiadava
de qualsevol opció d’entrar a Europa la prò-

xima temporada. El conjunt de Pedro López
es marcava com a proper objectiu alçar-se
amb la Copa Catalunya. 

Maig 2013

- Aleix Buch era escollit nou director de l’IES
Vall del Tenes. Hi accedia després d’un con-
curs de mèrits en què, a part del projecte
educatiu, també es va valorar un projecte
econòmic de gestió del centre. El relleu de
Marta Jané es produiria a l’inici del curs
2013-2014.

- La recollida d’esporga passava de ser quin-
zenal a ser setmanal per evitar llistes d’espe-
ra. Es tractava d’un servei gratuït, prèvia
trucada, en què una empresa recollia les res-
tes de poda dipositades en una saca especial. 

- La Fàbrica acollia els assajos d’una altra
companyia vinculada al Teatre Nacional del
Tenes. Sota la direcció de Montse Brosa, els
12 integrants del Jove TNT preparaven la
comèdia L’inspector per finals de juny. 

- Santa Eulàlia se situava com a 4rt munici-
pi més endeutat de la comarca per habitant,
amb 7,2 milions d’euros en total i més de
1.000 euros per ciutadà. Un dels principals
motius de l’increment del deute era el pla
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Llibre de Bones Pràctiques en l'àmbit de la joven-
tut que inclou els pressupostos participatius de
Santa Eulal̀ia.
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d’Ajust per a proveïdors aprovat per l’Ajun-
tament un any enrere.

- Un centenar de persones assistien a l’ho-
menatge que Santa Eulàlia feia a la figura i
l’obra de Salvador Espriu, en motiu de l’any
Espriu. Mentrestant, Anna Gual guanyava el
2n concurs de roses, menys participatiu que
l’any anterior.

- Segons una enquesta del Pla de Prevenció
de Drogodependències de la Mancomunitat,
els joves de 12 a 16 anys de la Vall del Tenes
consumien menys substàncies que a la resta
de l’estat espanyol. L’estudi també alertava
de l’ús i l’abús de les tecnologies relaciona-
des amb internet, xarxes socials i missatge-
ria instantània. 

- L’actriu Montserrat Carulla omplia la
Fàbrica en la xerrada sobre la Independèn-
cia de Catalunya. L’ERA i l’ANC de Santa
Eulàlia van organitzar l’acte, en el que
Carulla també va recitar obres dels seus es-
criptors de capçalera.

- L’estudiant de 2n de Batxillerat de l’IES
Vall del Tenes, Blanca Roca, guanyava el se-
gon premi de la categoria de 1r cicle d’ESO
als setens premis de narrativa en català
Sambori d’Òmnium Cultural. Blanca Roca
hi va presentar el relat Dins una ampolla.

- L’equip de govern aprovava el projecte d’ur-
banització del Pla Parcial de Can Naps, a la Sa-
grera, que incloïa la construcció de 130 habi-
tatges seguint les normes subsidiàries de 1995. 

- L’Escola Bressol municipal l’Alzina rebia
52 preinscripcions per al curs vinent, dues
més que l’any anterior, quan hi havia les
dues llars en marxa. La majoria de sol·lici-
tuds, 27, pertanyien al grup d’1 a 2 anys.

- L’Artarreu omplia el parc municipal de
Sant Simple. Sobretot, amb les actuacions
de dansa i música. L’organització calculava
que entre divendres i dissabte un miler de
persones havien passat pel barri de la Serra.

En esports, el 1r equip del Club Esportiu
queia a l’últim minut del seu partit contra el
Ripollet per 1 gol a 2. Els jugadors de Raúl

Rossúa seguien penúltims a la lliga amb 29
punts, a 3 de la salvació. 

- El juvenil del Club Esportiu guanyava per
la mínima el Tona. Oriol Zamora donava la
victòria als jugadors de Marc Sala, en un
partit disputadíssim.

- El Cadet A i el Minifemení del Club Escola
de Bàsquet Ronçana es proclamaven cam-
pions de les seves respectives lligues a falta
d’una jornada pel final. El Cadet d’Adrià
Castejón celebrava el títol a Santa Eulàlia
amb la seva afició.

- El juvenil del Club Esportiu es proclamava
campió de Lliga en vèncer per 2 gols a 0 al
Parets. Mentrestant, la victòria del primer
equip a Vic per 1 gol a 2 i la permanència as-
segurada arrodonia un cap de setmana per-
fecte pel futbol local.

Juny 2013

- Coincidint amb l’aniversari de l’anunci de
tancament de l’Escola Bressol La Font del
Rieral, una vintena de persones convocades
per l’Associació Vida a la Font no van poder
culminar una acció d’arranjament del jardí
del centre. La mateixa setmana, la regidora
d’ensenyament Isabel Valls desmentia el ru-
mor de la privatització de les instal·lacions. 

- L’Ajuntament ampliava la campanya de re-
collida d’escombraries en contenidors amb
l’objectiu de millorar el reciclatge de resta. La
regidoria de Medi Ambient convocava un con-
curs de fotografia per premiar els bons hàbits. 

Presentació de la campanya Com meś reciclem,
meś estalviem.



- La projecció de Llença’t, la pel·lícula dels
alumnes de 4t d’ESO, aplegava 250 persones
a la Fàbrica. 

- Es constituïa la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca de la Vall del Tenes. Només co-
mençar, ja s’ocupava d’una vintena de casos
de persones amb dificultats per pagar la hi-
poteca. 

- L’Escola Waldorf de la Garriga entregava un
projecte al departament d’Ensenyament de la
Generalitat per obrir una escola privada de
primària a la llar d’infants la Font del Rieral.

- El Teatre Nacional del Tenes posava en es-
cena el primer clàssic català, L’esquella de la
Torratxa, de Serafí Pitarra. El muntatge
arrencava amb un pròleg reivindicatiu i feia
una crítica política i social encara vigent, un
segle i mig després d’haver-se escrit.

- L’Ajuntament anunciava l’aprovació de les
tarifes per a empreses i particulars per utilit-
zació dels espais de la Fàbrica. Les entitats
de Santa Eulàlia, inscrites al registre munici-
pal, quedaven exemptes de pagament. 

- La tertúlia de literatura juvenil “Fantàsti-
da” complia el primer aniversari. Els inte-
grants d’aquest club i el seu dinamitzador
Josep Maria Partegàs ho celebraven amb un
pastís i una sessió especial.

- La Policia Nacional desarticulava la banda
de lladres que havien perpetrat sis robatoris
a Santa Eulàlia entre els mesos de març i

abril. Els veïns afectats van poder examinar
el material recuperat.

- La campanya de donacions de sang de final
de juny aconseguia la millor xifra d’extrac-
cions en dos anys. El banc de Sang i de
Teixits feia 38 puncions de Santa Eulàlia, a
la nova ubicació de la Fàbrica. 

- El Festival Sonaquetrona portava música
catalana a Sant Simple durant la revetlla de
Sant Joan. El parc municipal donava la ben-
vinguda a la Flama del Canigó amb el reivin-
dicatiu manifest d’Òmnium Cultural.

- La Coral Santa Eulàlia i la Coral Amarant
de Bigues, viatjaven a Escòcia i oferien un
concert a la catedral d’Edimburg. 

En esports, el primer equip del Club
Esportiu s’acomiadava de la temporada amb
una derrota per 2 a 3 contra la Torreta.
L’entrenador Raül Rossúa assegurava que la
temporada vinent continuaria com a màxim
responsable del conjunt verdiblanc 

-El Club Patí Santa Eulàlia aconseguia 8 po-
dis en el 2n Trofeu de patinatge artístic que
organitzava l’entitat santeulalienca. L’esde-
veniment s’aprofitava per recollir aliments i
productes de neteja per Càritas Parroquial 

- La Fàbrica acollia un debat i una exposició
fotogràfica del Barça, i mostrava una de les 4
copes d’Europa de futbol aconseguides pel
club. La cita s’emmarcava en la 24a trobada
de penyes barcelonistes del Vallès.
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Visita a Montville dels membres del govern per
tancar l'agermanament.

Una demostracio ́ del llaurar durant la 1a Festa
del Pagès.
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- Les instal·lacions esportives de Pinedes del
Castellet acollien durant dos dies un cam-
pionat de futbol sala 3x3. L’èxit de la inicia-
tiva podria fer que de cara al juliol el torneig
de repetís.

Juliol 2013

- Santa Eulàlia completava l’agermanament
amb el municipi francès de Montville amb la
visita a aquesta població de la Normandia.
El vincle amb Montville havia començat 7
anys abans a través de l’intercanvi lingüístic
que mantenia l’IES Vall del Tenes amb un
centre educatiu de la localitat.

- Els pressupostos participatius de Santa
Eulàlia s’incloïen en un llibre de bones pràc-
tiques dirigit a professionals de joventut. 

- La revista Vallesos, guanyava el premi al
millor treball periodístic del 2012, a la Festa
de la Comunicació de la Diputació, amb l’es-
pecial La riuada de 1962, publicat al núme-
ro 3 de la revista.

- Tres cavalls oferien una demostració de
llaurar, aplanar i rasclar a la primera Festa
del Pagès. L’Ajuntament recuperava feines
antigues del camp i homenatjava el sector
primari amb una demostració de llaurada
amb tracció animal. 

- La Diputació de Barcelona publicava l’anun-
ci de licitació de la millora de la carretera en-
tre Can Barbany i la Tenda Nova. Les obres
incloïen la reforma de la corba de Can Baró.

- L’atur baixava a Santa Eulàlia. Les dades
de juny deixaven el nombre de desocupats
en 542, 14 menys que al maig, la xifra més
baixa dels darrers 13 mesos. 

- La prova nocturna donava el tret de sortida
del Joc dels Colors de la Festa Major. Els
grocs defensarien la victòria del 2012 en una
competició que arribava a la majoria d’edat.

-S’anunciava l’ampliació dels serveis del Bus
exprés de la Vall del Tenes a partir de se-
tembre, amb 5 expedicions diàries addicio-
nals a les existents.

- Prop de 200 persones passaven pel primer
“Tot segona mà” de Santa Eulàlia. Una vin-
tena de parades s’instal·laven a la plaça de
l’Ajuntament. 

- El grup d’havaneres local, De Ronçana a
l’Havana, es presentava davant de 400 es-
pectadors a l’era de Can Burguès.

- L’Ajuntament venia dues parcel·les al Polí-
gon Can Magre a l’empresa RMT, Recupera-
ció de Materials Tèxtils, per un import de
220.000 Eur que destinaria a noves inver-
sions.

- Santa Eulàlia i Caldes de Montbui negocia-
ven el canvi de municipi de 13 parcel·les del
barri de can Maspons, de Caldes, però que
pertanyien a Santa Eulàlia. 

- Sant Simple homenatjava la mestra puntai-
re Teresa Arimany a l’inici de la Festa Major.
Baixada de carretons, proves de colors i con-
cursos de pintura ràpida i dibuix infantil es-
calfaven els motors dels pròxims dies. 

Escultura commemorativa de la Festa dels Colors. 4a Edicio ́ de la Fira del Tomaq̀uet.



-Un pregó de la Colla dels Grocs inaugurava
una festa major farcida d’actes, amb la festa
dels avis, els balls de nit i els concerts del xa-
farranxo com a actes més destacats. Els
Grocs van fer un pregó especial, cedint al
municipi una escultura que commemorava
18 anys de jocs.

-La Colla dels Grocs repetia victòria i es pro-
clamava guanyadora de la 18ena edició del
joc dels Colors. En segon lloc, amb 100
punts, va quedar la colla blava, davant dels
vermells amb 88 punts, seguits per la colla
dels verds, que van aconseguir 82 punts.

En esports, l’escuderia A Robar Carteras
Team guanyava la 5a edició de les 3 Hores de
resistència en Derbi Variant. En categoria
local, el Moto Experience Ronçana s’enduia
la victòria i la segona posició absoluta. Un
total de 69 equips participaven a la prova. 

- El ciclista santaeulalienc Marcel Gual s’em-
portava les 3 Hores de resistència en BTT. El
també local Jordi Bonet guanyava la catego-
ria d’equips fent parella amb el biguetà
Albert Soley. 

- El Club Patí Santa Eulàlia de Ronçana oferia
un festival basat en la pel·lícula Hotel Tran-
silvània. L’entitat convertia el pavelló polies-
portiu en un castell tenebrós ple a vessar.

Setembre 2013

-Se celebrava la quarta edició de la fira del
Tomàquet del Vallès, dedicada a les varietats
antigues dels tomàquets i on es van poder
veure exemplars de tomàquets com el cor de
bou, el Montserrat, el pometa o de penjar.

- Més de 500 santeulaliencs participaven a
la Via Catalana per la Independència, la ma-
joria en un tram a l’Ordal, a l’Alt Penedés. El
matí de l’11 de setembre, Santa Eulàlia cele-
bra la Diada amb més estelades que mai. 

-Santa Eulàlia podria donar un nou ús a l’e-
difici de l’Escola Bressol “La Font del
Rieral”. El ple municipal, amb els únics vots
a favor de l’equip de govern, aprovava la de-

safectació de l’edifici amb la finalitat de vin-
cular-lo a finalitats d’interès general i social. 

- El bus exprés de la Vall del Tenes es reba-
tejava com a E7. Amb aquest canvi, el servei
guanyava 5 expedicions diàries que arriba-
ven a 25 i s’integrava a la xarxa Expres.cat. 

-Santa Eulàlia ratificava el Pla Rajoy per pa-
gament a proveïdors i alhora concertava un
nou préstec de 470.000 Eur per pagar factu-
res pendents de 2012 i 2013. La mesura s’a-
provava amb els vots en contra de l’oposicició. 

- L’Ajuntament manifestava la intenció d’ am-
pliar el mercat setmanal amb noves parades i
nous productes, just quan es complia el pri-
mer aniversari. La regidoria de Foment feia
una enquesta de satisfacció entre els veïns.

- Una vuitantena de persona pedalaven per
la mobilitat sostenible durant les Jornades
Europees de Patrimoni. 

En esports, el Club Esportiu Santa Eulàlia
encetava temporada amb nou coordinador
de futbol. Jordi Gómez instaurava una me-
todologia similar de joc i entrenaments a to-
tes les categories de l’entitat. 

-S’inaugurava la nova pista poliesportiva ad-
jacent al Pavelló Poliesportiu. Des del 7 de
setembre, dia de l’acte inaugural, el nou es-
pai funcionava a ple rendiment, i complia
l’objectiu de descongestionar l’alta activitat
esportiva del pavelló.

- A final de setembre, el primer equip del
Club Esportiu guanyava el primer partit des-
prés de 3 jornades de lliga. Els jugadors de
Raúl Rossua s’imposaven per 2 a 0 al Seva i
es marcaven la permanència com a objectiu.

Octubre 2013

-L’IES Vall del Tenes començava el curs amb
novetats introduïdes pel nou equip directiu,
encapçalat per Aleix Buch. L’ampliació del
pla lector i l’aturada del projecte 1x1 d’intro-
ducció d’ordinadors a l’aula, entre les més
destacades. 

- Es detectava un augment del mosquit tigre
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a Santa Eulàlia. La calor i les pluges del se-
tembre creaven un hàbitat perfecte per a
aquest insecte. L’Ajuntament recomanava
actuar sobre els punts d’aigua on es desen-
volupaven les larves.

- La protectora d’animals Arbra reunia una
quarantena de gossos a Sant Simple. La 2a
fira animalista de Santa Eulàlia acabava
abans de temps a causa de la pluja. 

-Una nova edició de la Marxa-Passeig de la
Vall del Tenes aplegava 640 caminaires en
un recorregut que passava per Sant Miquel
del Fai i arribava a Sant Feliu de Codines. 

-Arribaven a Santa Eulàlia els anomenats ra-
dars a comissió. L’empresa adjudicatària
s’emportava un 20% del total de recaptació
total de les multes. S’estimava que en 24 ho-
res, entre 200 i 300 vehicles passaven els
semàfors en vermell a Santa Eulàlia.
Aquesta falta comportaria una sanció de
300 euros i la pèrdua de 4 punts de carnet.

- L’atur creixia lleugerament a l’estiu a Santa
Eulàlia, però per sota de la mitjana comar-
cal. Les oficines de treball de la Generalitat
acabaven el setembre amb 541 desocupats.

- El trio santeulalienc Aspriu posava el seu
gra de sorra a la celebració de l’any Espriu.
El conjunt musicava poemes de l’escriptor
d’Arenys al muntatge Una nit d’Espriu.

-La població escolar de Santa Eulàlia assolia
aquest principi de curs la segona xifra més
alta de la història. L’Escola Bressol Muni-ci-
pal l’Alzina, els dos centres de primària
Ronçana i la Sagrera i l’Institut La Vall del
Tenes comptaven amb 1424 alumnes.

- Independents-Esquerra afirmava que les
tones de residus que anaven a abocador s’ha-
vien triplicat en un any i mig. El govern ad-
metia l’increment de la fracció resta però
afirmava que a final d’any hi hauria un estal-
vi en la factura.

- Da Capo Educació Musical portava un quar-
tet de corda finlandès a la Biblioteca-Casa de
Cultura. El quartet Colore actuava a la Sala

Pau Casals en la seva gira d’una setmana per
Catalunya.

-S’aprovaven les ordenances fiscals per al
proper exercici. L’actualització de rebuts
marcava un increment del 4% per a l’IBI i
del 2% per la taxa d’escombraries. Aquests
van ser els punts més discutits per una opo-
sició que hi va votar en contra.

- L’Ajuntament aprovava l’arrendament de
l’edifici de l’Escola Bressol La Font del Rie-
ral a través d’un concurs públic. L’Ajunta-
ment aprovava el plec de clàusules que fixa-
va un lloguer de 2.000 euros al mes. L’opo-
sició hi votava en contra.

- Es presentava l’Assemblea del Procés
Constituent de la Vall del Tenes, l’Ametlla i
Parets del Vallès, amb l’activista i economis-
ta Arcadi Oliveres. 

En esports, a principi d’octubre el nou jú-
nior del Club Escola de Bàsquet Ronçana
queia derrotat pel Masnou en el primer par-
tit de lliga. Tot i fer una notable primera part
els jugadors d’Adrià Castejon s’enfonsaven i
queien per 20 punts de diferència.

- El primer equip del Club Esportiu empata-
va a 2 davant el Caldes en un partit intens i
amb millor joc visitant. Els homes de Raül
Rossua encadenaven 3 jornades sense per-
dre i se situaven al descens de la classifica-
ció.

- Les categories inferiors del Club Escola de
Bàsquet Ronçana iniciaven les seves respec-
tives competicions a la lliga. El mini mascu-
lí s’estrenava amb una ajustada derrota per
41 a 43 contra Les Franqueses.

- El primer equip guanyava per la mínima el
Gurb, en la cinquena jornada consecutiva
sense conèixer la derrota. El jugador
Roberto López donava la victòria al conjunt
de Raúl Rossua després de transformar un
penal en un partit igualat.
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Naixements
Periode del 18 de novembre de 2012 al 15 de novembre de 2013

Data Nom Data Nom

30.11.2012 Carla García Cazorla
23.12.2012 Daniela Linares Giménez
19.12.2012 África Dorado Acuña
27.12.2012 Paula Gil González
17.01.2013 Marc Guillén Fernández
22.01.2013 Adrià Corral Fawaz
30.01.2013 Ivet Andrades i Sala
01.02.2013 Jaume Pastor Viura
29.01.2013 Naomí Soria Álvarez
11.02.2013 Edgar Garrido Hermoso
13.02.2013 Jana Carrió González
14.02.2013 Breizh Castro Sánchez
13.02.2013 Gael Dueñas García
13.02.2013 Daniel Dueñas García
14.02.2013 Queralt Orriols Matute
09.03.2013 Jan Núñez Peruga
15.03.2013 Eric Cabezos Lopera
17.03.2013 Pol Tuneu Molist
20.03.2013 Laia Arianna Tejedor Franco
20.03.2013 Noa López Comerma
01.04.2013 Roc Canadell Ciurans
09.04.2013 Arlet Vidal Enfedaque
10.04.2013 Melissa Álvarez García
10.04.2013 Anna Viñeta Prims
18.04.2013 José Porta Navas
02.06.2013 Ona Riquelme Blanco
08.06.2013 Unai de Tena Ortega

27.06.2013 Tona Bassa Lumbreras
26.06.2013 Ivet Casas Lumbreras
15.06.2013 Kayla Alexandra Jurczyk
20.07.2013 Gerard Amigó Ramírez
16.07.2013 Blau Jordà Amorós
18.07.2013 Maria Alba Ruíz
01.08.2013 Andrés Cartes López
18.08.2013 Félix Castro Pérez
07.08.2013 Carla Requena Morán
30.08.2013 Genís Boix Calcatierra
27.08.2013 Roger Cobet Ruíz
01.09.2013 Martí Solé Cunill
18.08.2013 Aina Estudillo Torres
04.09.2013 Ariadna Miralles Chavalera
27.08.2013 Martí Peirotén Márquez
08.09.2013 Mariona Escartín Cívico
07.09.2013 Jorge Alex Bescós Martín
09.09.2013 Àlex González Barranco
25.09.2013 Arnau Segura Vindel
26.09.2013 Maria Rosell Sanz
03.10.2013 Maria Pons Capella
03.10.2013 Bernat Pons Capella
05.10.2013 David Fernández Hernández
19.10.2013 Leire Chumillas Sánchez
27.10.2013 Aroa Cobos Sabio
06.11.2013 Tristán Expósito Cano
06.11.2013 Saul Abad Mojón
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Casaments
Periode del 25 de novembre de 2012 al 2 de novembre de 2013

Data Nom

30.11.2012 Juan Carlos García Yepes i Patricia Eugenia Rendón Córdoba.
19.12.2012 Tanveer Ahmad i Juana Martínez Romero.
29.12.2012 Victor Vidal Mejia i Nelly Tola López.
31.12.2012 Daniel Terrón González i Montserrat Miquel Martínez.

09.01.2013 Diosdado Rodríguez Pozo i Rebeca Granados Godoy.
16.01.2013 Sara Ganci i Maria Alcione Gomes Da Silva.
18.01.2013 Mohammed El Massbahi i Candelaria Rosa González.
23.01.2013 Juan Pablo Jaramillo Clavijo i Eila Campos Chumillas.
01.02.2013 Miguel Angel Antich López i Saray Pereira Orellana.
01.02.2013 Javier Acosta Gónzález i Adriana Mabel Villaroel Morocho.
08.02.2013 Manuel Bermejo Rodríguez i Monica Elisabet Barrón Roque.
22.02.2013 David Fernando Molina Zavala i Zanie Priscilla Suárez Suárez.
08.03.2013 Juan Luís Rodríguez Méndez i Miriam Muñoz Magdaleno.
15.03.2013 Alex Mauricio Hidalgo Caiza i Laura Zamora Tomás.
15.03.2013 Samir Azar Loukili i Cris Regina Largo Colossi.
16.03.2013 Oscar Carreras Martín i Vania Ribeiro Da Silva.
22.03.2013 Felipe Ibáñez Jiménez i Suely Dos Santos Saldanha.
30.03.2013 Ruben Perez García i Ilia Berlana Martinez.
06.04.2013 Joaquin Maria Roses Sans i Joana Gil Garcia.
06.04.2013 Alexandre Aparicio Pardo i Cristina Casals Delgado.
20.04.2013 Lluc Benaiges Roig i Anna Mireia Ros Bo.
20.04.2013 Sergi Jofre Garcia i Sonia Gallardo Pérez.
26.04.2013 Jaime Cañellas Jené i Cristiane Barbosa Soares.
27.04.2013 Lluis Torroella Parera i Montserrat Dantí Ribas.
03.05.2013 Pedro Armando Ynfante Vinces i Danny Díaz Chávez.
04.05.2013 Jose Valladares Naveros i Soledad Palma Chacón.
10.05.2013 Jesus Oliver Izquierdo Ruíz i Priscilla Prince Farinha.
10.05.2013 Javier Valverde Ribera i Eveline Andrea Uzon.
11.05.2013 Juan Manuel Rivas Llauradó i Laura Jiménez Calvo.
17.05.2013 Osmundo Dos Santos Junior i Flavia Esther Santana Piñero.
17.05.2013 Javier García Alegre i Ana Luque Gómez.
18.05.2013 Jonatan Cano Jiménez i Pedro Angel García Hernández.
20.05.2013 Jordi Miralles Castro i Eva Redondo Carmona.
22.05.2013 Oscar Zamorano Molina i Laura Gómez Pérez.
29.05.2013 Franklin Peña Rojas i Maria Dolores Salelles Sarrio.
25.05.2013 Oscar Cabello Martín i Zaira Valles Pérez.
31.05.2013 Jose Payet García i Silvia Raventós Esqué.
31.05.2013 Agusti Miralles Acosta i Montserrat Chavalera Maldonado.
01.06.2013 Oscar Monfort González i María del Carmen Jurado Córdoba.
01.06.2013 Rubén González Jiménez i Mònica Martínez Gutiérrez.
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Data Nom

02.06.2013 Javier Sánchez Cebrián i Irene Moreno Medina.
05.06.2013 Edison Yamid Guerrero González i Jéssica Marcela Espinosa Berrio.
08.06.2013 Carlos Pardo Serrano i Ana María Palomino Lumbreras.
08.06.2013 Jordi Garcia Muns i Mercè Jardí Santos.
14.06.2013 Miguel Martínez Fernández i Rosane Lubavy Muniz.
15.06.2013 Pierre Baumgartner i María Rosario Rodríguez Alonso.
15.06.2013 Miguel Angel Fernández García i Marta Serrat Brustenga.
16.06.2013 Jordi de Castellarnau Calvet i Margarita Juana Compte Rosillo.
21.06.2013 Ricardo Reig Guillén i Olga Falgueras Kuderling.
21.06.2013 Ivan Puigmartí Porta i Cecilia Serrat Garcia.
22.06.2013 Javier Corrales Martín i Erica Mesas Costoya.
22.06.2013 Daniel Salgado Marcilla i Amelia Cortina Garcia.
23.06.2013 José Felipe Romero Barrera i Ana Medina Garriga.
23.06.2013 Antonio Valentín Marín Barranco i Mirian Adela Leiva Leiva.
24.06.2013 Joan Boix Moral i Marta Calcatierra Díaz.
29.06.2013 Enrique Gómez Costarrosa i Tania Rodenas Capote.
30.06.2013 Francisco Javier Murcia Moya i Virginia Fortuna Oliva.
05.07.2013 Sergio Jiménez González i Yuraima Martín Aragón.
06.07.2013 Daniel Canovas Juarez i Stefania Desogus.
10.07.2013 Andrés Santos García i Noemi Núñez Pérez.
10.07.2013 José Manuel García i María Cristina Cruz Benzán.
13.07.2013 Israel Padilla Granados i Vanessa Casco Mula.
14.07.2013 Juan Font Masó i Dolores Herraiz Viaplana.
19.07.2013 Ramon Jara Oliva i María Amparo de la Oliva Moreno.
20.07.2013 Alejandro Izquierdo Robles i Blanca García Grabulos.
20.07.2013 Lluís Orpi Casajuana i Yolanda Taillefer Cape.
24.07.2013 Waner Miguel Paredes Rodríguez i Geraldín Yeniret Rodríguez Cruz.
26.07.2013 Alexandre Serra Bonet i Marina Candeal Dantí.
26.07.2013 Andres Castaño Mancebo i Laia Hernández Marín.
26.07.2013 Xavi Fernández Molina i Lucía Pérez González.
27.07.2013 Salvador López Gutiérrez i Verònica Gordo Fernández.
27.07.2013 Angel Martínez Becerra i Laura Jiménez Padilla.
28.07.2013 Oriol Miró Caparrós i Rose Catherine Chappell.
31.07.2013 Jesús Ibáñez Arroyo i Viviana Toledo Sosa.
31.07.2013 Freddy Ausberto Patón Aríñez i Sofia Guadalupe Ayala Fictoria.

03.08.2013 Sergio Ortega Miranda i Alexandra Ruano Iglesias.
16.08.2013 Antonio López Sabatés i Pilar Ibarz España.
30.08.2013 David López Rael i Cristina Román Hidalgo.
31.08.2013 Rafael Rodríguez Bernabé i María Dolores Eleno Díaz.
06.09.2013 Antonio Ordaz Romero i Núria Muñíz Cano.
07.09.2013 José María Patiño Vidal i Alejandra Valente Cerdan.
07.09.2013 Raul Sánchez Segovia i Sara Cortés Carregalo.
07.09.2013 Marcos Barrio Fernández i Evelyn Jazmin Bustamente San Lucas.
13.09.2013 Raul Cao Martínez i Montserrat Maqueda Domenech.
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14.09.2013 Carlos Manuel Lombardo Romero i Pilar Villanueva Serrano.
14.09.2013 Lluc Lopez Roldua i Lidia Auladell Morató.
14.09.2013 Antonio García Martos i Rebeca Vázquez Rodríguez.
14.09.2013 Miquel Guzmán Camprovín i Marta Enrique Salagre.
14.09.2013 Ruben Rodríguez Mazuecos i Elisabet Parrondo Rodríguez.
15.09.2013 David Isidro Miró Folch i Mónica Macías Perea.
18.09.2013 Javier Urquizu Cobo i Heidys Silesty Lebrón Morillo.
19.09.2013 Enric Vial Roig i Maria Teresa Colell Maristany.
20.09.2013 Albert Cristau Asso i Jesica Stephany García Mares.
20.09.2013 Juan Selles Robledillo i Elvira de Clares Rivero.
21.09.2013 Roni Israel Barnsburg i Montserrat Pumarola Fenor.
21.09.2013 Roberto Gual Lozano i Agueda Melisa Rodríguez Zelarayan.
21.09.2013 Victor Vericat Uribe i Daniela Ivova Terzieva.
21.09.2013 Vicente Bejarano Pacheco i Silvia Roca González.
24.09.2013 Jesús María Pita Landibar i Margarita Argemí Fernández.
27.09.2013 Francisco Virgili Boix i Lissette Altagracia María de Jesús.
28.09.2013 Jordi Ureña Zafra i Miriam Cantero Vilches.
04.10.2013 Xavier Alba Iranzo i Maria del Sol García.
05.10.2013 Hector Heredia Carrión i María Concepción Ascanio García.
11.10.2013 Raul de Jesús Jiménez i Guadalupe Reyes.
12.10.2013 Eduardo Odena Rojas i María Pilar Baquero Martínez.
12.10.2013 Luis Garriga Montañola i Pilar Tobarra Jiménez.
12.10.2013 Jorge Pallejà Lagresa i Guillermina Pascual Fernández.
13.10.2013 Antonio José Canle Seone i Maria Santandreu Catafau.
15.10.2013 Angel Núñez Marcos i Gloria Marín Giménez.
16.10.2013 Abel Geovanny Mendoza Medina i Diana Carolina Burga Chávez.
18.10.2013 David Molist Juan i Cristina Brustenga Sunyer.
19.10.2013 Mariano Gómez Quirantes i Patricia Quesada Moreno.
26.10.2013 José María Sedeño Elena i Vanesa García Sánchez.
27.10.2013 Alexis Alvarez Rollán i Anna Bartra Murillo.
02.11.2013 Miguel Angel Carmona Muñoz i Laura Moreno Carmona.
01.11.2013 Jordi Nevot Querol i Judith Solbes Lambies.
02.11.2013 Manuel Garrido de Prado i Montserrat Cornet Lechago.

Data Nom
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Defuncions
Periode del 1 de desembre de 2012 al 30 de
novembre de 2013

01.12.2012 Rosa Padrós Bonet.
01.01.2013 Juan Campos Fornieles.
02.01.2013 Antonia Durán Rodés.
16.01.2013 Trinidad García González.
29.01.2013 Joan Rosàs Salas.
04.02.2013 Jacinta Quintana Barnils.
17.02.2013 Juan Pérez Carmona.
01.03.2013 Elisa Semente Soria.
03.03.2013 Julián José Mañas Rodríguez.
29.03.2013 Amador Lázaro Casino.
13.04.2013 María Ramona Hidalgo López.
16.04.2013 Manuel Martínez Usero.
19.04.2013 Gheorghe Tatu Tatu.
24.04.2013 Francisco Duran Surós.
16.05.2013 Mercedes Clapés Agustí.
25.05.2013 Tomás Ganzález Fraile.
01.06.2013 Asunción Gol Baixeras.
04.06.2013 Josep Dantí Sala.
25.06.2013 Pedro Cachazo Mendoza.
13.07.2013 Concepción Puigdoménech Baró.
20.07.2013 Vicenç Gual Tombas.
27.07.2013 Andrea Sánchez Llopis.
29.07.2013 Jordi Soriano Llopart.
31.07.2013 Manuel Prats Escolà.
18.08.2013 Maria Fontseca Pérez.
24.08.2013 Pilar Alcay Lacamara.
25.08.2013 Matilde Gea Garcia.
28.08.2013 Luís Martínez Graell.
04.10.2013 Ramon Taulats Maranges.
20.10.2013 Maria Sans Roca.
26.10.2013 Juan Riera Bartra.
04.11.2013 Brígida Duran Rodes.

Data Nom

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 225 201 426
5 - 9 258 224 482

10 - 14 229 207 436
15 - 19 180 155 335
20 - 24 149 153 302
25 - 29 166 160 326
30 - 34 246 252 498
35 - 39 336 327 663
40 - 44 344 322 666
45 - 49 276 280 556
50 - 54 261 243 504
55 - 59 202 215 417
60 - 64 188 186 374
65 - 69 159 156 315
70 - 74 123 127 250
75 - 79 100 127 227
80 - 84 90 111 201
85 - 89 35 71 106
90 - 94 13 26 39
95 - 99 4 9 13

100 0 4 4

TOTAL 3.584 3.556 7.140

Piràmide d’edats
A 29 de novembre de 2013

Població per Barris
A 29 de novembre de 2013

BARRI HABITANTS

El Bonaire 339
El Rieral 1.963
La Sagrera 1.343
Sant Cristòfol 1.273
La Serra 569
El Serrat 961
La Vall 692

TOTAL 7.140

Padró de vehicles
A 8 de desembre de 2013

Turismes 3.900
Autobus 1
Camions 734
Tractors 142
Remolcs i semiremolcs 136
Ciclomotors 289
Motocicletes 674

TOTAL 5.876 
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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:
Secretaria: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Resum de l’any 2013

L’Any 2013 està arribant a la seva fi; per
tant, és l’hora de fer balanç del que ha suc-
ceït al Jutjat del nostre poble. 

No hi ha notícies a destacar, s’ha seguit la tò-
nica d’altres anys. Pel que fa a l’àmbit de
l’auxili judicial, s’han dut a terme 8 actes de
conciliacions, 6 faltes i en acabar l’any s’hau-
ran tramitat 240 exhorts penals i 460 ex-
horts civils. 

En quant al Registre Civil, la natalitat ha dis-
minuït respecte altres anys, de matrimonis
n’hi ha força, el cas és que altres registres ci-
vils de municipis grans fan venir a la gent a
pobles petits perquè no hi ha tant volum de
feina i així poden celebrar el matrimoni
abans. 

També cal destacar que ja en el decurs d’a-
quest any ha funcionat el sistema INFOREG
al Registre Civil. Bé, això que ha funcionat és
un dir, no hi ha manera de que acabi d’anar
bé, té moltes dificultats, és un programa
molt complex i la xarxa d’internet no acaba
de funcionar com és degut. 

Com que aquest any s’han deixat de fer ser-
vir els llibres de registres, que havien existit
des de la seva implantació l’any 1870, ens ha
semblat oportúpublicar el moviment de-
mogràfic de 100 anys enrere, així és el de
l’any 1913: 

Era jutge de Pau el Sr. Josep Uñó

Naixements:

30-01-1913 Maria Barnils Barbany.

12-02-1913 Luis Farrés Puigdomenech.

05-03-1913 Ana Calbó Riera.

15-03-1913 Jose Girbau Valls.

29-03-1913 Esteban Girbau Maspons.

07-04-1913 Maria Turell Ramugosa.

31-04-1913 Rosa Gol Grau.

12-06-1913 Dolores Poma Danti.

14-06-1913 Alfonso Rosas Mora.

24-06-1913 Juan Relats Dantí.

15-07-1913 Dolores Barbany Uñó.

27-07-1913 Tecla Padrós Barnils.

31-07-1913 Joan Deupí Ventura.

26-08-1913 Dolores Franch Dalmau.

21-09-1913 Maria Moret Cuscó.

11-10-1913 Maria De La Asunción

Molins Bassa.

03-11-1913 Dolores Gual Barbany.

28-12-1913 Miguel Casanovas Valls.

28-12-1913 Jose Bassa Viñeta.

Matrimonis:

10-01-1913 Lorenzo Dalmau Malla i 

Teresa Casanovas Permaner.

20-01-1913 Jaime Bassa Flaqué i 

Maria Viñeta Poma.

06-04-1913 Buenaventura Girbau Relats 

i Josefa Rof Bassas.

26-04-1913 Miguel Puigdomènech Palà i 

Aurelia Salas Castillo.

24-05-1913 Juan Falguera Puigdomenech i 

Maria Parera Ponsa.

21-06-1913 Miguel Barbany Gralla i 

Carmen Bassa Flaqué.

26-06-1913 Esteban Maspons Dantí i 

Carmen Planas Llovet.

16-08-1913 Bartolomé Duran Rocasalbas i 

Maria Torras Sayol.

Defuncions: 

10-01-1913 Pedro Grifó (80 anys).

10-01-1913 Miguel Tort Riera (89 anys).

10-01-1913 Maria Ciurans Badia (57 anys).

10-01-1913 Antonia Viñeta Puyol (53 anys).

10-01-1913 Agustin Bergés Terrés (23 anys).

10-01-1913 Gines Falguera 

Puigdomenech (33 anys).

10-01-1913 Maria Pratcorona Flaqué 

(70 anys).

Res més, Bones Festes i fins el proper any!!! 

Josep Solé Padrós i Verónia Mateos
Vegas, Jutge de Pau i Secretària.
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Ricard
Casadesús Castro
Telèfon i fax: 93 844 81 05 i 660 533 340
C/e.: ricard.casadesus@gmail.com

Units per l’Amor

En un grup de joves, l’altre dia, una noia em
preguntava quin era el missatge fonamental
dels cristians. Com a resposta va obtenir
aquesta afirmació: “els cristians hem de viu-
re units per l’amor”. I alguns dels trets de
l’argumentació són:

La primera missió de l’Amor és unir. Quan
l’amor aparent no és l’autèntic, es converteix
en font de desunió, d’esclavització, de divisió
entre la carn i l’esperit, tot corrompent l’una
i l’altre; separa les persones, i separa la per-
sona de Déu. El que passa és que l’amor que
no augmenta decau i per això hem d’evitar
posar límits al creixement de l’amor. Hem
de cercar, doncs, un amor autèntic cap als
nostres germans i cap a Déu perquè només
estimant als nostres germans podrem estar
dirigits cap a Déu.

Déu és Amor infinit i pel seu amor envers
nosaltres ens ha creat, per això tota la hu-
manitat tenim un vincle comú, tots formem
part de l’obra prodigiosa de Déu. Déu envià

el seu Fill per amor a nosaltres. I nosaltres
què fem per Ell? L’estimem prou i l’acollim?
Seguim el seu Camí, volem albirar la Veritat
i aconseguir la Vida eterna? És cert que mai
aconseguirem estimar tant a Déu com Ell
ens estima a nosaltres, però això no és cap
excusa per no fer créixer el nostre amor vers
Ell i els nostres germans.

Jesús és el vehicle per arribar a Déu, no po-
dem estimar al Déu veritable si no és per
Jesús. Per això, Jesús és el Camí, la Veritat i
la Vida; només hi ha un sol camí i una sola
veritat per arribar a la vida eterna. Tots els
camins poden portar a Roma, però només
n’hi ha un que porti a Déu, i aquest camí és
el de Jesús.

Jesús és el pastor, nosaltres les ovelles que
l’hem de seguir per arribar a la Casa del
Pare. Si ens perdem pel camí Ell ens vindrà
a buscar, però només podrem retornar al ra-
mat si nosaltres ho desitgem, ja que ens dó-
na la llibertat d’escollir perquè la seva bon-
dat és infinita. No obstant això, paga la pena
seguir-lo perquè la recompensa s’ho val. I és
que tots estem cridats a seguir-lo, ja que tots
estem cridats a la santedat perquè tots estem
units per l’Amor, l’amor més gran; el del
nostre Creador.

Mn. Ricard Casadesús Castro, 
administrador parroquial

La celebració de la diada de la nostra patrona,
Santa Eulàlia, d’enguany.La benedicció del diumenge de Rams, abril 2013.
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Hola, hi ha algú?
Déu vós guard!

Aquest any amb el lema «Hola, hi ha algú?»
Càritas ha fet arribar a la societat el crit de
moltes persones que sovint queda ofegat
dins un món divers i complicat. Actualment
es viu sota uns criteris condicionats per l’in-
dividu. Són tots aquells valors «in»: indivi-
dualisme, insolidaritat, indiferència, inco-
municació, instal·lar-se en el benestar, inte-
ressos egoistes... Aquests solen provocar
més pobresa, desigualtat exclusió i deshu-
manització.

Actualment al nostre poble hi ha trenta cinc
famílies que, una vegada al mes, se’ls dóna
un cop de mà des del banc d’aliments. Ja us
ho podeu imaginar... quan aquesta situació
s’allarga, en els seus rostres s’hi reflexa can-
sament i preocupació. Cal dir també, que de
tant en tant, hi ha qui arriba amb una bona
notícia. No fa massa, una mare jove amb els

ulls entelats ens va dir: «avui és l’últim dia
que vinc, perquè he trobat una feina». Us as-
segurem que sentir això ens fa molt feliços...

Està molt bé repartir aliments, però no n’hi
ha prou. És urgent trobar una solució per a
aquesta crisi. Fa massa que dura i sembla
que els que podrien posar fi a aquesta situa-
ció no s’esforcen tot el que caldria per posar-
hi remei.

«Hola, hi ha algú? I es clar que si!»  Són
moltes les persones i els grups que treballen
per un món més just on tothom pugui viure
dignament i realitzar els seus somnis, on les
relacions entre les persones siguin més hu-
manes.  El Bisbe emèrit, Pere Casaldàliga,
deia, ja fa uns anys, que el gran repte dels
nostres dies era humanitzar la humanitat.
Això serà possible si tots som conscients que
tot canvi comença per un mateix, en cada
persona, al dia a dia. Entre tots podem fer
un món millor! 

A tots els que ja us esforceu per millorar
aquesta situació, una vegada més, volem do-
nar-vos les gràcies. Gràcies per col·laborar
amb nosaltres, per oferir-vos pel que calgui.
Gràcies als que heu participat i col·laborat a
la tómbola de la festa major; als joves que
organitzeu, des de fa ja uns anys, el dinar so-
lidari, a l’institut, amb l’ajuda de professors i
pares. Gràcies als que ompliu les caixes amb
aliments i als que feu la vostre aportació
econòmica. Esperem poder seguir comptant
amb la vostra ajuda, per poder continuar
ajudant.            

D’aquí a no res encetarem un nou any. Tant
de bo, durant el seu transcurs, es pugui do-
nar resposta al crit de totes aquestes perso-
nes.

Us desitgem un molt bon any a tots! El dinar Solidari de Càritas.
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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

Un altre any els membres de la Comissió de
Festes, juntament amb la regidora Araceli
Polo, hem organitzat la Festa Major de Santa
Eulàlia el millor que hem sabut. S’ha de re-
conèixer el mèrit que té per part d’aquestes
persones continuar preparant una Festa
Major ambiciosa amb les limitacions pressu-
postàries que comporta el moment.

Això demostra un cop més, que amb el saber
fer del personal involucrat es poden superar
tot tipus d’adversitats. Què seria de nosal-
tres si aquests dies un munt de persones en-
capçalades pels tècnics de joventut, la
Comissió de Festes, la Comissió de Colors,
els caps de colla i la mateixa regidora no es-
tiguessin de ple capficats de manera gairebé
exclusiva.

Aquest és i ha de ser el tarannà de la Festa
Major. Pot ser l’únic moment de l’any en que
gent de tota mena, edats i ideologies com-
partim uns moments sans i entranyables.
Pot ser els únics dies de l’any, en els que
veiem a persones que durant la resta de l’any
no tornem a veure, i t’emociona retrobar. En
fi, per mi uns dies especials. 

Els actes realitzats han estat en la línia dels
darrers anys. Proves de colors durant el dia
per acabar extenuats i Xafarranxo a la nit
per acabar d’adobar-ho. 

Pel que fa al Joc dels colors s’ha tornat a de-
mostrar que amb iniciativa i ganes es poden
realitzar proves molt imaginatives sense ha-
ver de fer una gran despesa. La Comissió de
Colors, renovada en part aquest any, s’ha
tornat a esprémer el cervell per realitzar
unes proves que han complert amb les ex-
pectatives generades. 

Un any més el joc ha tornat a estar renyit
fins a l’últim moment, i com ja comença a
ser tradició, els grocs s’han tornat a portar el
gat a l’aigua, en un apassionant esprint final

amb els blaus. Jo d’ells canviaria de gat, per-
què al final l’acabaran ofegant!!! Je, je...

Ara ja saben que els toca... preparar-nos un
altre fabulós pregó, no?

El Xafarranxo aquest any ha demostrat, un
cop més, que amb passió, ganes i Dani es pot
muntar un bon sarau on fer que la gent s’ho
passi d’alló més bé. Part d’aquest mèrit con-
sisteix en omplir l’escenari d’aquest espai
cada nit amb una proposta engrescadora per
al públic, i la veritat és que crec que s’ha tor-
nat a aconseguir. L’experiència demostra
que és difícil aplegar cada nit més de 1000
persones quan durant aquests dies es realit-
zen també activitats en altres pobles del vol-
tant amb pressupostos molt més dotats que
el nostre. Té molt de mèrit competir amb
festes majors i activitats de pobles com ara
Parets o Mollet.

Per a mi aquest any ha estat especial, ja que
faig un pas enrere i després de 10 anys deixo
de ser cap de colla dels blaus. La veritat és
que crec que ja tocava, i a partir d’ara podré
gaudir de la Festa Major d’una altra manera,
diferent, però no per això pitjor. Espero con-
tinuar col·laborant amb la Comissió de
Festes en tot el que pugui i us recordem que
aquesta Comissió està oberta a tothom, de
qualsevol procedència, color, edat... i que
l’únic requisit per entrar-hi a formar part és
tenir ganes de fer festa. 

Us convidem doncs a participar-hi!

Xavier Giménez, membre de la Comissió
de Festes.

Festa Major 2013.
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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.

La primera edició dels Premis Tardor es va celebrar a La Fàbrica.
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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 continua creixent en nombre
d’usuaris que gaudeixen d’aquest magnífic
equipament i dels seus serveis d’accés a la
informació, aprenentatge permanent i fo-
ment de la lectura, la creativitat i les arts.
Aquest 2013, tercer any de funcionament, en
un entorn de crisi econòmica on la cultura
busca noves formes per sobreviure a les re-
tallades, les biblioteques públiques del nos-
tre país esdevenen un dels serveis públics
millor valorats per la població.

A la de Santa Eulàlia, hem treballat per fo-
mentar el gust per la lectura organitzant
moltes activitats. Des de la narració de con-
tes infantils a les sessions setmanals del
Club de Lectura Fantàstida o les tertúlies li-
teràries del Club de lectura d’adults. Recor-
dem especialment la visita de dos escriptors,
l’Eduard Màrquez i l’Imma Monsó, dos estils
i trajectòries diferents que vam sentir de
prop en unes converses molt enriquidores.

Hem continuat el Taller d’Escriptura i el
Certamen Literari que ha arribat a la quarta
convocatòria amb històries relacionades
amb l’aigua i, per primera vegada, la biblio-
teca va celebrar una revetlla de Sant Jordi
guarnida amb lectures de relats breus dels
millors autors catalans, al costat d’un drac
gegant que havíem elaborat gràcies a la par-
ticipació de petits i grans. 

El 2013 ha estat l’any del centenari de
Salvador Espriu i Joana Raspall, i les escoles
i l’institut van apropar-nos la seva poesia des
de propostes ben originals. I vam poder gau-
dir d’una vetllada inoblidable amb el Sopar

Literari dedicat a Salvador Espriu amb la
participació impagable dels membres del
TNT i Da Capo després d’assaborir el deli-
ciós menú que va preparar per l’ocasió el
Restaurant Can Farell.

El gust per la lectura és un hàbit que treba-
llem amb les escoles i les visites programades
a la biblioteca, i també amb les famílies que
vénen a l’espai infantil. Aquest any hem
comptat amb algunes persones que de mane-
ra voluntària han col·laborat en aquesta tas-
ca i ens agradaria poder ampliar la crida a
tothom que hi vulgui participar, tant en fo-
ment de la lectura com en suport als nens a
l’hora de fer els deures o treballs per l’escola.

Unit a l’hàbit de la lectura, treballem el del
silenci. Des de ben petits. La biblioteca vol
ser un espai acollidor on aquell que la visita
sap que ha de parlar en veu baixa per facili-
tar un ambient favorable a l’estudi o la lectu-
ra. En una cultura extravertida, festiva i me-
diterrània com la nostra, també hi ha cabu-
da per espais silenciosos com les bibliote-
ques. És una qüestió d’hàbit i respecte, i en-
tre tots ho anem aconseguint. 

La biblioteca és també un servei d’accés a la
informació, i això al segle XXI vol dir accés a
les noves tecnologies de la comunicació i la
informació. A més de facilitar connexió gra-
tuïta a Internet hem organitzat cursos de for-
mació i també sessions ateses per persones
voluntàries perquè tothom hi pugui accedir.
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Aquest any la mitjana de connexions als ter-
minals d’internet ha estat de 416 mensuals i
de la xarxa WiFi , 260 mensuals.

El fons bibliogràfic que tenim a les nostres
prestatgeries és de 14.000 llibres, més 1.300
en format CD i 1.600 en DVD. 

Les dades dels documents prestats per la bi-
blioteca donen idea d’un dels usos més valo-
rats del servei. La mitjana al llarg del 2013 ha
estat de 1.900 documents mensuals prestats.

Encara hi ha molts documents que queden a
les prestatgeries, i en volem fer divulgació
amb exposicions temàtiques puntuals i guies
de lectura. Aquest any hem dedicat un mes a
la ciència amb tallers, conferències i exposi-
cions, i ho volem repetir l’any proper am-
pliant els temes d’interès.

Cultura és també música i art. A la Sala Pau
Casals s’ha consolidat el cicle de música clàs-
sica Eulaliana, també els concerts i audicions
de les diferents escoles de música del munici-
pi, i hem estrenat el Gramòfon amb dos mú-
sics convidats: Miqui Puig i Sergi Ambròs.
Amb aquest hem gaudit de nou quan ha po-
sat veu a versos d’Espriu musicats en el con-
cert de presentació del grup Aspriu. 

La creativitat artística dels joves i els més
grans queda palesa als diferents racons de l’e-
quipament. Aquest any hem comptat amb
importants exposicions de pintura i fotografia
d’artistes locals, i seguim gaudint de les sor-
prenents creacions dels joves de l’Institut de
la Vall del Tenes que ens han omplert la bi-
blioteca de divertits elefants o maquetes ar-
quitectòniques. Quan parlem de color no po-
dem oblidar la important participació que ca-
da any tenim al concurs de Punts de llibre, que
el 2014 arribarà a la tercera edició amb la ce-
lebració del tercer aniversari de la biblioteca.

No volem tancar aquest balanç de l’any sen-
se recordar Vicenç Gual, una persona en-
tranyable, molt lligada a la nostra biblioteca
i compromesa amb la vida cultural del poble,
que ens ha deixat després una malaltia difí-
cil, que no li va impedir estar fins el darrer

moment al nostre costat. Va formar part i
deixar empremta al Club de Lectura i el seu
nom anirà sempre lligat a aquest grup. 

Ens acostem al tercer aniversari amb ganes
de continuar apropant la biblioteca a aque-
lles persones que encara no la coneixen i a
millorar els nostres serveis per millorar el
dia a dia de Santa Eulàlia. 

Per això continuem agraint la col·laboració
d’aquelles persones que, compromeses amb
la vida cultural del nostre poble, ajuden de
manera voluntària i generosa a desenvolu-
par nous projectes, i a tots aquells que ens
visiten, gaudeixen de la lectura, vénen a es-
tudiar o a endur-se llibres, pel·lícules, o mú-
sica en préstec; s’hi connecten als ordina-
dors, o participen a les activitats... en defini-
tiva a tothom que fa possible la biblioteca.
Aquesta és una aposta de present i de futur. 

La revetlla de Sant Jordi.
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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 

Amb aquest, ja portem nou anys en marxa!
Recordar que el PPD neix i creix de la mà de
les Educadores Socials dels municipis de la
Vall del Tenes amb l’impuls de la Diputació
de Barcelona i de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes. Tot i que des de Serveis Socials
feia anys que s’anaven realitzant accions de
prevenció de drogues i un treball preventiu. 

Com cada any, a aquestes alçades ja tenim
planificades les xerrades i accions a l’insti-
tut, tant externes (per part d’entitats deriva-
des pel Departament de Salut, Diputació de
Barcelona, ABS, Mossos...) com pròpies del
PPD, sempre coordinats amb l’Educadora
Social i l’institut.

Ara mateix estem totalment dedicats a un
canvi de la nostra intervenció preventiva,
partint de la base que cobrim tots els cursos
a nivell de prevenció de drogues, estem tre-
ballant en accions per fomentar el pensa-
ment crític de l’alumnat i a l’hora promocio-
nar els hàbits saludables.

Tal com us vam avançar l’any passat, en-
guany estem treballant en l’assessorament
online, sense deixar de banda el presencial i
sobretot dur a terme la nostra entrada a les
Xarxes Socials.

Si feu una mica de memòria, recordareu que
com cada any a la Festa Major, i coordinats
amb Joventut, vam tenir l’estand del PPD la
nit de dijous, divendres i dissabte donant in-

formació sobre drogues i fent difusió amb
les “anelles penja gots” del lema “Al xafa-
rrantxo ens cuidem” , un resum del que pen-
sem que ha de ser la nostra Festa Major, un
espai on passar-ho bé i que, alhora, ens hi
trobem a gust.

Ja sabeu que treballem transversalment
amb Educació, Joventut i Policia Local a l’ho-
ra de planificar i realitzar intervencions rela-
cionades amb els hàbits saludables i la pre-
venció de drogues, oferint així un abordatge
integral a nivell preventiu al territori.

Recordar-vos que per qualsevol consulta o
dubte, podeu contactar amb nosaltres.

Xerrada informativa a l’Institut.
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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 2013 ha estat l’any que
més accions s’han fet a tra-
vés de l’Assemblea Jove i s’ha
reconegut el projecte dels
pressupostos participatius
com un projecte de bones
pràctiques a Catalunya
Aquest any s’ha fet la vuitena edició del pro-
cés de participació on els joves decideixen
com gastar els 13.500 € de la partida d’activi-
tats juvenils de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. 

En total es van rebre 176 butlletes, es van
proposar 39 accions diferents, es van escollir
24 accions i van assistir 85 joves a l’assem-
blea. Pel que fa a la participació, 48 joves
han liderat les accions, 400 hi han participat
directament i més de 3.500 persones hi han
assistit com a públic durant el 2013.

Destaquem que aquest 2013 ha estat el primer
any que s’aconsegueix realitzar vint accions, de
les vint-i-quatre escollides a l’Assemblea Jove,
catorze liderades per joves menors de divuit
anys i sis liderades per joves majors de di-
vuit. Les accions noves i més valorades d’a-
quest any han estat La Fira d’Art Jove AR-
TARREU realitzada a San Simple, la Sala
d’Estudis i l’Assessoria Laboral per a joves
de 16 a 30 anys.

Totes les activitats que s’han realitzat són:
Bus Nit per la Festa Major de Granollers, 6ª

Esquiada Jove, Pel·lícula de 4rt d’ESO “Llen-
ça’t”, Santaka Party, Santaskate, Sala d’Estu-
dis, Sopar popular gallec, Pel·lícula “Ombres”,
3ª Baixada de Carretons, Fira d’Art Jove AR-
TARREU, Grup de Teatre Jove amb l’obra
“L’inspector”, tres Tallers formatius, Torneig
de Futbol 7, Sonaquetrona, Assessoria Labo-
ral, Fira d’intercanvi, 3er Concurs de Cutre-
metratges i el 3 x 3 de bàsquet.

A banda d’aquestes activitats, com a servei
hem col·laborat en l’organització de l’espai el
Xafarranxo de la Festa Major de Santa
Eulàlia. 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 dels dies contra la Sida
o el tabaquisme. També hem col·laborat amb
la biblioteca de Santa Eulàlia organitzant
l’espai de tertúlies musicals El Gramòfon. 

Un altre fet important ha estat l’obertura del
nou punt d’informació juvenil La Taka Punt
Jove, situat a la plaça de l’Ajuntament nú-
mero 3. El nou equipament és la seu del ser-
vei de Joventut, s’hi poden trobar informa-
cions, sobre temàtiques relacionades amb la
joventut, d’àmbit acadèmic, laboral, mobili-
tat, salut, educació en el lleure o oci. El nou
Punt Jove disposa també de tres punt de
connexió a internet gratuïts i assessories es-
pecialitzades. Tota aquesta informació es
pot trobar també a la nova pàgina web: lata-
ka.cat, el nou web dirigit als joves de Santa
Eulàlia, on es pot trobar tota la informació
de manera actualitzada. 

Per últim, cal destacar que aquest any el pro-
jecte de pressupostos participatius de Santa
Eulàlia ha estat reconegut com un projecte de
bones pràctiques a Catalunya, i s’ha inclòs en
un llibre editat per l’Associació de Professionals
de Catalunya amb el suport de la Generalitat.
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Canal SET
President: Edu Sola 
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

L’any 2013 ha estat per Canal SET un any de
continuïtat. El resultat del nostre esforç ha
continuat arribant a totes les llars santaeula-
lienques amb la rigorositat que ens defineix
i la proximitat que ens dóna sentit.

Tot i les poques novetats i l’evident línia
continuista, aquest any ha estat, per nosal-
tres, ple de nous reptes. Uns de més amargs
i altres de ben dolços.

Citarem els amargs ràpidament, per no en-
fangar-nos massa. L’any 2013 Canal SET ha
hagut de dur a terme la seva tasca amb
menys recursos econòmics que mai. Vaques
magres, en diuen, i no els falta raó. La con-
tinuïtat que esmentàvem és, en conseqüèn-
cia, una tasca molt més difícil i demanar el
reconeixement pertinent és doncs de justí-
cia. Molt malauradament però, aquest -gens
malintencionat- ofec econòmic no és soste-
nible per a un medi audiovisual com el nos-
tre. Els col·laboradors anem tirant però les
màquines s’espatllen (bé, nosaltres també,
però a més llarg termini). Per tot plegat el
2014 es presenta com un any de metamorfo-
si necessària.

Aturem-nos ara, però, en el més dolç que ens
ha dut aquest 2013. Fa una pila d’anys que
Canal SET està en marxa i si això és possible

és gràcies a les noves incorporacions que, de
mica en mica, s’afegeixen a l’equip. El 2013
ha estat especialment generós en nouvin-
guts. Tenim la casa plena de jovent amb ga-
nes de gresca (audiovisual i festiva) i això,
sens dubte, ens omple d’orgull. Rere la con-
tinuïtat de la que parlàvem abans hi ha
doncs mans inexpertes amb tremendes ga-
nes d’aprendre. És fàcil que se’ns escapi una
imatge en negre a mitja emissió però us per-
jurem que aquest negre és aprenentatge;
aquest negre és, en definitiva, futur.

És per tot això, pels dolços i els amargs, per
tot el que ens espera, que aquest any hem
decidit acompanyar la nostra careta d’entra-
da amb un lema ben senzill: “CANAL SET...
SEMPRE”.

Sinceres mercès a tots els santaeulaliencs
que, setmana rere setmana, confien en no-
saltres per dur-los a casa un tall de poble.

Eduard Sola, president de Canal Set.
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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

10 anys de l’Alzina
Cinc dits d’una mà,
Aixequem-los enlaire,
Cinc dits de l’altra mà, 
Aixequem-los també!
Són deu dits per celebrar que l’escola bressol
municipal l’Alzina fa 10 anys!

Sí, ja fa 10 anys que l’Alzina va néixer i ara
recordem amb molta il·lusió com, tres per-
sones que no ens coneixíem de res vàrem
crear un projecte per a una escola bressol a
Santa Eulàlia. Ben aviat es va fer realitat el
que més endavant va ser l’Escola Bressol
Municipal l’Alzina.

Al llarg d’aquests 10 anys, l’equip de l’Alzina
ha anat consensuant i consolidant el projec-
te d’aquesta escola, un projecte on priorit-
zem en tot moment el benestar i el respecte
dels infants i les seves famílies. Per a nosal-
tres és fonamental acompanyar l’infant en el
seu desenvolupament, estar al seu costat,
sempre respectant els diferents ritmes evo-
lutius i deixant que actuï lliurement. 

Al llarg d’aquests 10 anys han passat per l’es-
cola molts infants i moltes famílies. Tots ells
ens han deixat un record ben viu i bonic.

Totes les persones de l’equip de l’Alzina ens
sentim molt contentes, ja que pensem que el
nostre esforç del dia a dia val la pena. Estar
al costat d’aquestes criatures és tan gratifi-
cant: veure com riuen, t’abracen, et fan pe-
tons, et miren amb una carona que no cal res
més, aquesta mirada ho vol dir tot, no calen
paraules. 

Te’ls mires com: corren, juguen a la sorra,
s’enfilen, observen animalets que troben al

pati... S’ho passen molt bé quan cantem
cançons ja que tenen una màgia especial per
a la mainada. Escolten amb il·lusió quan ex-
pliquem contes, sí, contes que els fan viure,
somiar, experimentar noves sensacions.
Gaudeixen quan els fem moixaines, pessigo-
lles, quan ens els posem a la falda i els aca-
ronem, així se senten agombolats i contents,
ja que asseure’s un infant a la falda és una
font inesgotable d’alegria i satisfacció…… 

No podem oblidar que aquest projecte no se-
ria el que és sense la tasca de tot el nostre
equip. Educadores, persones de reforç, cui-
neres, feineres, totes elles s’han implicat molt
i ens han ajudat a fer créixer la nostra Alzina.

Ens sentim recolzades per un Ajuntament
que procura que l’Alzina tingui les mateixes
il·lusions que fa 10 anys donant suport al nos-
tre projecte. Alcaldes, regidors, tècnics, briga-
da i tantes altres persones imprescindibles.

Tot l’equip donem les gràcies a totes les fa-
mílies que al llarg d’aquests anys han confiat
en nosaltres i en el projecte d’aquesta escola.

Desitgem que aquesta Alzina continuï crei-
xent dia a dia i que s’ompli de les rialles i els
somriures dels infants. Sí, infants que ja te-
nim, infants que encara han de néixer i fa-
mílies que encara hem de conèixer.

FELICITATS a tothom per aquests 10 anys
d’Alzina!
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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

Dedicarem unes quantes ratlles a fer memò-
ria d’algunes de les activitats realitzades
dins aquest any 2013 a l’escola Ronçana.
Però en primer lloc volem fer constar el re-
coneixement a la tasca que ha portat a terme
en aquesta escola el mestre Jordi Sala i
Druguet, que enguany s’ha jubilat. Des de
l’any 1979, quan va arribar-hi, ha treballat i
s’ha implicat amb l’escola i el poble i hi ha
deixat la seva petjada.

Aquest any hi ha hagut renovació dels mem-
bres del Consell Escolar i volem agrair la
participació de les persones que en forma-
ven part i la de les que ara han sortit elegi-
des. El Consell Escolar és l’òrgan de partici-
pació de tota la comunitat educativa. 

Després d’haver celebrat 25 anys de la
Mostra Literària el 2012, aquest curs l’equip
de mestres hem volgut donar un nou enfoca-
ment a l’objectiu de promoure el coneixe-
ment dels nostres autors i d’incentivació de
l’expressió oral i escrita, així com la lectura.
La forma triada per participar a la Mostra
Literària ha estat a través de l’elaboració
d’un llibre de classe, que cada any quedarà
recollit a la biblioteca de l’escola. Com que
aquest any hem celebrat el centenari del nai-
xement de l’escriptora Joana Raspall, hem
conegut la seva biografia i obra i hem après i
recitat els seus poemes, que han estat el mo-
tiu central dels nostres llibres. També hem
participat a l’acte cultural organitzat per la
biblioteca del poble.

Amb la mateixa voluntat de col·laboració i
obertura al poble hem comptat amb la parti-
cipació d’algunes entitats i persones concre-
tes en el desenvolupament d’activitats pe-
dagògiques importants pel projecte educatiu
de l’escola: la col·laboració de tants anys de
Canal Set amb el projecte del Cargol Noticia-
ri, el treball de totes les mares que ens aju-
den a fer el servei de préstec setmanal de la
biblioteca, en la cura de l’hort escolar, en l’a-

companyament de les sortides i l’hora del
conte d’educació infantil... Particularment
aquest any, l’inici de la col·laboració del club
d’escacs de Santa Eulàlia amb l’escola, fent
una activitat dins l’horari lectiu amb els
alumnes de cicle superior; el taller de cièn-
cies en anglès a sisè, a càrrec d’un pare d’alum-
nes de l’escola i les col·laboracions de perso-
nes diverses relacionades amb el projecte in-
terdisciplinar de cicle superior sobre les
ONG. Igualment, volem destacar l’ajuda dels
bastoners en la preparació de les danses de
la castanyada i la de les gitanes en la prepa-
ració del comiat de sisè. També la participa-
ció dels alumnes de batxillerat de l’institut
en la festa de Nadal. Igualment agraïm a
l’AMPA la seva contribució per completar la
dotació de diccionaris i llibres de lectura de
primària i l’obsequi i dedicació en el comiat
dels alumnes de sisè, així com en totes les
festes de l’escola.

Aquest any, a més de les reunions de pares i
mares per nivells que ja es fan habitualment,
l’escola ha ofert a les famílies dues xerrades
d’informació i acompanyament que han
tractat dos temes que plantegen interro-
gants: una, sobre com respon l’escola als
reptes actuals i una altra sobre com podem
acompanyar els fills en l’ús d’internet, amb
la col·laboració d’en Pau Folch, del Centre de
Recursos Pedagògics de la Vall del Tenes. 

Hem fet les coordinacions habituals amb
l’escola bressol l’Alzina, l’institut La Vall del
Tenes i els centres d’educació especial amb
qui tenim alumnes amb escolaritat compar-
tida, per garantir una bona continuïtat edu-
cativa als nostres alumnes. 

Aquest setembre s’ha iniciat al nostre centre
l’activitat d’acompanyament d’anglès a les
escoles, que impulsa la regidoria d’ensenya-
ment de l’Ajuntament. Es tracta d’una acti-
vitat fora de l’horari lectiu enfocada princi-
palment a desenvolupar la capacitat d’ex-
pressió oral en aquesta llengua. S’ofereix
gratuïtament als alumnes de sisè, en classes
de grups reduïts, al migdia.

A continuació us oferim les imatges de tots
els grups classe en acabar el curs 2012-13.
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P-3 A Els Cangurs, amb Eva Barnils i Diana
Sánchez.

P-4 C Els Fantasmes, amb Montse González i
Alba Alayo.

P-5 A Els Vikings, amb Glòria Martí, Silvia
Pedret i Anna Pérez.

P-4 A Les Estrelles, amb  Rosa Mª Vilatimó i
Cristina Blanch.

P-4 B Els Pirates, amb Sònia Garcia.

P-3 B Els Globus amb Ada Margenat i Diana
Sánchez.
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3r B  amb Margarida Plumé.3r A  amb Isabel Caro i Elisabet Palau.

P-5 B Els Cavalls, amb Marianna Montaña,
Lourdes Bassa i Anna Pérez.

1r A  Els Abellerols, amb Montse Martín,
Paula García i Anna Pérez

2n A  Els Falcons pelegrins, amb Concepció
Bernadas i Paula Garcia.

1r B  Les Òlibes, amb Lourdes Guitart i Núria
Dantí.

2n B  Les Àguiles, amb Ma.Gleva Colomer i
Paula Garcia.
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5è B amb Amàlia Berenguer i Alba Alayo.5è A amb Ramon Boixader, Alba Alayo i
Merche Díaz.

4t B  amb Maite Marín.4t A  amb Sete Salguero i Jordi Ricart.

6è B amb Sònia Paje, Marta Molina i Jordi Sala.6è A amb Mercè Pérez i Alba Alayo.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: www.escolalasagrera.cat

Cicles complerts

L’Escola La Sagrera, a mitjans de novembre
fem un balanç d’aquest any 2013 i podem dir
que és un balanç molt positiu. 

Tenim els cicles complets per primera vega-
da i encara que hi ha molts projectes co-
muns, també hi ha activitats més pròpies de
cada cicle. 

A Educació Infantil (classes de 3, 4 i 5
anys): 

L’estudi dels sons i lletres a partir dels
noms dels infants, dels contes dels
“Murris” o de qualsevol text literari o quoti-
dià. 

El projecte interdisciplinar al voltant de
la celebració de l’aniversari de l’escriptora
Joana Raspall: actuacions, recitals, com-
posicions plàstiques, etc., des del febrer fins
a sant Jordi. La poesia de Joana Raspall és
molt adient per l’alumnat de tots els nivells
de l’Escola.

Els projectes dels noms de les classes que
culminen amb les disfresses: cuiners i jardi-
ners a P3; bombers i policies a P4; mecànics
i veterinaris a P5. Aquest setembre s’han
començat els projectes al voltant de contes
populars com Les set cabretes, Els músics de
Bremen, El peix irisat, .., que obren un gran
ventall de possibilitats didàctiques per tre-
ballar la llengua, les emocions i la imagina-
ció.

Els ambients que són un mitjà per poten-
ciar i millorar el llenguatge oral així com la
relació entre infants de diferents edats. Són
deu llocs o racons per on passen tots els
alumnes del cicle, en grups de 15-17 infants
durant dues tardes a la setmana.

Les rutines i hàbits tenen un horari fix i

són bàsics (el bon dia, la conversa, l’esmor-
zar, etc.) perquè vertebren el treball diari a
les aules dels més petits.

La castanyada, la decoració del vestíbul,
les primeres excursions, són motius fona-
mentals d’aprenentatge i de vivències enri-
quidores.

A Cicle Inicial (classes de 6 i 7 anys)

El treball del nom de les classes d’en-
guany es fa de manera molt original perquè
hi participen algunes associacions del poble.
Són la colla de gegants, sardanistes, cas-
tellers i bastoners. L’objectiu és apropar
la cultura i costums catalans als nens i nenes
d’aquesta edat. Han vingut els gegants i els
trinxaires i ha estat molt alegre i engresca-
dor.

El calendari de “la vella Quaresma” amb
les set cames com les set setmanes que hi ha
de Carnestoltes a Pasqua, va fer que es fes un
treball sobre les 3 R: reduir, reciclar i
reutilitzar. Es van fer murals amb notícies
dels bons hàbits amb el medi ambient, la uti-
lització de la carmanyola per portar l’esmor-
zar, … Aquest tema es va tractar en dues reu-
nions trimestrals dels Delegats/des de
primària. I aquests dies de novembre, amb
motiu de la celebració del medi ambient, es-
tem fent un treball de reforç amb l’ajuda de
la Tècnica de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment.

Continuem amb els tallers de plàstica en
anglès dels divendres a la tarda, gràcies a
pares i mares col·laboradors. Des d’aquest
octubre es repeteix l’experiència amb l’ob-
jectiu d’utilitzar la llengua en una situació
real i pràctica. 

Una altra experiència que hem iniciat és co-
mençar les classes al matí fent sessions cur-
tes de “Brain gym “ per aconseguir treballar
concentrats i relaxats. S’augmenta el rendi-
ment i sobretot la satisfacció de tothom!

Altres activitats molt positives que es conti-
nuen fent són l’apadrinament lector (els
alumnes de 6è fan llegir alumnes de 1r en
una sessió al mes); els grups de lectura del



matí; la potenciació de l’expressió oral,
aprofitant recursos apresos en un seminari
de formació fet a l’escola, etc.

A Cicle Mitjà (classes de 9 i 10 anys)

Durant dues setmanes de novembre, els
alumnes de 3r i 4t fan un curs d’escacs,
coordinat pel Club d’Escacs de Santa Eulàlia
i subvencionat per l’AFA. Consisteix en fer
unes sessions per iniciar-los en aquest joc i
desvetllar el gust per l’estratègia i la planifi-
cació d’un joc de taula, on el més important
és la concentració.

A 3r es fan les colònies per celebrar que ens
trobem a la meitat de primària. Es va a
una escola de natura de Vallcàrquera i es co-
neix una vall del Parc Natural del Montseny.
Acostuma a ser una estada molt agradable
pel contacte directe amb la natura i les rela-
cions entre iguals en un àmbit tan diferent a
l’escolar.

En aquest cicle és un tema central el treball i
coneixement del poble i per això es rea-
litzen diverses activitats com la sortida orga-
nitzada amb els Caçadors pel passeig fluvial
o a la Font d’abril; la visita a l’Ajuntament i
l’entrevista a l’alcalde; la visita a la bibliote-
ca; la sortida fins a la deixalleria i d’altres
sortides pel voltant de l’escola pel dijous
llarder o per la castanyada.

El projecte “Revivim plantes” es va impul-
sar a 3r i se’ns va proposar aquesta primave-
ra passada. Consisteix en reciclar plantes
que ja no es poden vendre en els gardens i
les ofereixen a les escoles. L’alumnat té l’o-
portunitat d’aprendre sobre el món de les
plantes i l’escola guanya un racó agradable
fet pels propis nens i nenes. És una oportu-
nitat per un aprenentatge de botànica, cicles
vegetals, jardineria, i per “embrutar-se les
mans”, coses que només es poden fer a l’aire
lliure.

La participació en el Certamen de Lectu-
ra en Veu Alta que comença en aquest ci-
cle, és una bona experiència perquè potencia
la lectura, la pronunciació, l’entonació, el
ritme segons cada tipus de text, ... És una

competència bàsica per a l’èxit escolar.

A Cicle Superior (classes d’11 I 12 anys)

Una novetat d’aquest Cicle va ser l’organit-
zació del 1r Certamen de problemes
matemàtics. L’alumnat de 5è i 6è va com-
petir internament per resoldre problemes
lògic-matemàtics i van demostrar un bon ni-
vell de raonament, de lògica i d’esportivitat .
A les proves de final de primària del maig, es
van reflectir uns bons resultats de matemà-
tiques i de llengua.

Els alumnes de 6è van fer un taller de tea-
tre, un cop per setmana, on aprenien a rela-
xar-se, a expressar-se, a saber estar damunt
l’escenari i que va culminar en la representa-
ció d’una obra per a totes les famílies, així
com per a l’alumnat de primària. Va ser un
treball de mestres i alumnes fantàstic.

Per la castanyada, els alumnes de 6è han fet
una representació de romanços i can-
çons d’estil trobadoresc (en català i cas-
tellà). Ens van oferir diferents escenes lle-
gendàries que ens han transmès els joglars.
Els assistents vam quedar gratament sorpre-
sos per la qualitat i capacitat interpretativa
(veu gest, vestuari, excel·lents!).

En el Projecte Eleccions La Sagrera, per
2a vegada, l’alumnat de 5è porta a terme un
simulacre d’eleccions al Parlament. Han cre-
at els seus partits com PTS (partit del treball
seriós) o UER (Unitat per l’escola relaxada) i
es fan una sèrie d’actes segons el calendari
electoral: presentació de candidatures, cam-
panya, debat televisiu entre partits, vota-
cions (mestres i alumnat de 3r a 6è), etc. És
un Projecte engrescador per a tota l’escola i
que enguany es presenta al premi “Conviure
a Catalunya” promogut pels expresidents del
Parlament de Catalunya. Esperem que el
Jurat ho tingui ben difícil a l’hora d’atorgar
el Premi!

Aquestes activitats i moltes més són possi-
bles perquè comptem amb el treball d’un
gran equip de mestres, de monitors, de per-
sonal de PAS i també per la implicació i
col·laboració de les famílies i especialment
per la confiança que pares i mares tenen en
l’Escola La Sagrera.
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P3B amb Mireia Simon i Queralt Moratona.P3A amb Sílvia Albareda i Marta Areñas.

P4B amb Mònica Estor i Ester Bautista.

P4A amb Melània Fernández i Meritxell Fàbregas.

P5B amb Eva de Sande i Elisenda Codina.P5A amb Elisabet Jordà i Gemma Rosanas.



Altres institucions Anuari 2013 57

1rB amb Oscar Hinojosa i Laura Biel.

1rA amb Betsi Vila i Jordi Espinosa.

2nB amb Montserrat Ribas i Alba Paré.

2nA amb Carles Farrè i Laia Cladellas.

3rB amb Imma Ruiz i Olegaria González.3rA amb Elvira Mas i Adrià Guerrero.



Altres institucions Anuari 201358

4tB amb Vanessa Bofill.

4tA amb Teresa Valls i Núria Dantí.

5e ̀A amb Dolors Soria i Adrià Guerrero. 5e ̀B amb Elisabet Maspons.

6èA amb Jordi Granell. 6èB amb Lucia Casillas i Marta Perona.
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Institut La Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

Ensenyament i entusiasme
El diccionari de l'IEC defineix entusiasme
com una “exaltació de l'ànim, admiració
apassionada”. I quina relació pot haver-hi
entre l'ensenyament i l'entusiasme? Doncs
la resposta té a veure amb la tensió que es
dóna sovint entre l'escola i el noi o noia. Per
una banda l'escola té la pretensió d'ensenyar
uns coneixements i unes maneres de fer de-
terminades. Per l'altra, els nois i noies dedi-
quen el seu temps i les seves energies a mol-
tes altres activitats. Fer casar les dues coses
pot arribar a ser possible, però inevitable-
ment es produeixen conflictes. L'alumne que
dedica temps i esforç a seguir i conèixer un
estil musical, per exemple, no sempre dedi-
ca la mateixa energia a l'estudi de les ma-
temàtiques. Si la mateixa dedicació d'una
cosa l'apliqués a l'altra, pensem, se'n sortiria
en els estudis sense més problemes... Sí,
però el que interessa a un alumne, i els
adults igual, és el que és. Obligar-se un ma-
teix a fer el que cal malgrat que no li interes-
si no és gens fàcil.

Què podem fer davant d'això? Existeixen di-
verses possibilitats. En primer lloc introduir
a l'escola continguts que interessin als alum-
nes. És una opció que es pot fer servir en al-
guns casos, però limitada per la diversitat
d'interessos existents i per la dispersió que
pot crear si s'aplica de forma general. En se-
gon lloc podem usar aquests interessos dels
nois i noies per acabar parlant del que en rea-
litat volíem. Igual que abans, també és útil en
alguns moments, però no sempre.

Una tercera opció, i d'aquí el títol, és inten-
tar mostrar als nois i noies els valors inhe-
rents a allò que volem transmetre, i l'única
manera d'aconseguir-ho és fent-ho amb en-
tusiasme, ensenyant que el que expliquem
ens mou a nosaltres mateixos a una “admi-

ració apassionada”. És potser una mica exa-
gerat, però quan aconseguim mostrar, per
exemple, veritable entusiasme per la histò-
ria, farem créixer en els alumnes el seu in-
terès i, en algun cas desvetllar una curiositat
que potser havia quedat adormida. Si ens
mostrem rigorosos en la nostra feina, ajuda-
rem a que els alumnes també ho siguin.

Tot això, és clar, requereix del professorat
una disposició envers la feina, que no sem-
pre és fàcil d'aconseguir. La rutina, els inevi-
tables conflictes que sempre apareixen en
una escola, el tracte laboral en una època de
fortes retallades, ... fan de l'ideal escolar una
fita de vegades molt llunyana. A l'Institut La
Vall del Tenes, però, ens seguim esforçant
malgrat tot això per assolir la màxima quali-
tat possible i perquè els nostres alumnes
arribin el més lluny possible del camí que
vulguin triar.

Amb aquest esperit, i com és habitual, fem
un recull d'algunes de les moltes activitats i
fets que s'han esdevingut durant l'any 2013:

Guia't

Durant el mes de març es va celebrar per
quarta vegada la Fira Guia't dedicada a la
orientació en la formació professional i el
món laboral. L'Institut La Vall del Tenes hi
participa habitualment amb els alumnes de
Cicle Formatiu de Gestió Administrativa,
fent el disseny de l'stand i atenent el públic
assistent.

Visita d'un diputat
Durant el mes d'abril els alumnes de Batxi-
llerat van tenir l’ocasió d'assistir a una xe-



rrada-col·loqui amb un diputat del Parla-
ment de Catalunya, en Jordi Turull, sobre la
feina que desenvolupa un representant del
legislatiu del nostre país.

Premis a alumnes

Durant l'any 2013 alguns alumnes del centre
han estat premiats en diversos certàmens:

Blanca Roca, de 2n d'ESO, va rebre el segon
premi literari Sambori en la seva categoria.
Es tracta d'un concurs organitzat per Òm-
nium Cultural.

Alba Nogueras, de 2n de Batxillerat, va obte-
nir un premi pel seu treball de recerca
“L'interès d'una novel·la” en el 38è concurs
literari Josep Pla i Francesc Alsius, organit-
zat per l'Institut Frederic Martí Carreras i
l'Ajuntament de Palafrugell.

Fem una llei

Ja fa uns quants cursos que un grup d'alum-
nes de 3r d'ESO participen en el programa
“Fem una llei” del Parlament de Catalunya.
El contingut del programa permet que els
alumnes facin una simulació de tot el procés
que permet acabar redactant una llei.

Activitats internacionals

Al mes d'abril vam rebre la visita d'uns alum-
nes de Böblingen ciutat, alemanya propera a
Stuttgart. Són els alumnes que van acollir
nois i noies de batxillerat en la seva partici-
pació a la trobada MUNOG 2012.

Durant el mes de setembre vam celebrar els
15 anys de l'intercanvi d'alumnes de primer
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Blanca Roca, guanyadora del premi Sambori.

Alba Nogueras, premiada en el certàmen
Josep Pla i Francesc Alsius.



de batxillerat amb el centre VTI Izegem, de
Flandes, Bèlgica. Per aquesta ocasió, i du-
rant el sopar de comiat, vam comptar amb
una actuació de la Colla de diables de la Vall
del Tenes.

Vuit alumnes de segon de batxillerat van
participar per tercera vegada a la trobada
MUNOG que es realitza a l'escola Goldberg
Gymnasium, a la ciutat de Sindelfingen, pro-
pera a Stuttgart. En aquesta trobada d'una
setmana els alumnes fan una simulació d'u-
na assemblea de les Nacions Unides. Hi par-
ticipen una vintena llarga d'escoles europees
i de la resta del món.

Algunes sortides

Són moltes les sortides que s'organitzen a
l'escola. Us en destaquem algunes:

Sant Joan de l'Erm: els alumnes de primer
d'ESO van poder gaudir d'uns dies d'esquí
de fons a Sant Joan de l'Erm.

Sortida orquestra: els alumnes que partici-
pen a l'orquestra del centre van realitzar la
seva sortida anual, que inclou visites, activi-
tats lúdiques i estones d'assaig intensiu. En
aquesta ocasió van visitar l'Escolania de
Montserrat, Port Aventura i Coma-Ruga.

Sortida a Madrid.

Ampliació del pla de lectura

Des de fa un parell de cursos escolars a l'ins-
titut s'han anat fent actuacions dedicades a
millorar la comprensió lectora dels nois i
noies. El mes de setembre es va iniciar una
ampliació d'aquestes activitats, dedicant
mitja hora diària a la lectura compartida de
llibres per part de tots els nivells de l'escola.
Es mira de combinar la lectura en veu alta
amb la lectura silenciosa amb l'objectiu de
treballar la capacitat de concentració, la mi-
llora en la comprensió lectora i el coneixe-
ment d'obres literàries.

Canvi d'equip directiu

Després de set cursos escolars encapçalats
per la directora Marta Jané i el seu equip di-
rectiu, la Mancomunitat de La Vall del
Tenes, titular del centre, va decidir obrir una
convocatòria per escollir un nou director. Es
va presentar un total de tres candidatures, i
fou escollida l'encapçalada per Aleix Buch.

Us desitgem un bon Nadal i un millor any
201
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AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Fabiana Montiveros
Telèfon: 93 844 84 09 / 610 925 244
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaceiproncana.cat

Amb el canvi de junta el passat curs 2012-13,
a l’Ampa Ronçana hi ha hagut canvis impor-
tants. Un exemple n’és el nou projecte d’ex-
traescolars que s’ha posat en marxa aquest
2013 amb l’inici de curs. Per una banda s’ha
renovat el servei d’acollida SAM i SAT que
ara gestiona l’empresa EDUK-B. I per l’altra,
s’ha apostat per diferents empreses com la
Cambridge School, Aloha i EDUK-B, amb
l’objectiu d’oferir a les famílies més qualitat
i varietat d’activitats. També hem engegat
una nova proposta juntament amb el Club
Tennis Can Juli. 

Com cada any L’Ampa ha participat a les fes-
tes de comiat de 6è, de Sant Jordi i del GOT
(la festa dels ocells a Can Font) i ha organit-
zat la festa de final de curs. Com a novetat
aquest any s’ha celebrat la festa de
Benvinguda de P-3 que sempre s’havia fet
juntament amb la del GOT.

L’Ampa ha seguit participant a les festes del
poble com Els Tres Tombs i Carnestoltes i
potenciant la celebració de Sant Jordi al bosc
de l’escola. Aquesta festa, oberta a tothom,
cada vegada compta amb més afluència de
gent i més participació de les entitats del po-
ble; una festa plena de color i de màgia on
s’ofereixen activitats, contacontes, venda i
intercanvi de llibres i tallers per a totes les
edats amb la col·laboració d’associacions com
La Colla de Gitanes, l’AFA la Sagrera, La Colla
de Geganters, l’ONG Amautas i la Biblioteca
Joan Ruiz i Calonja.

Enguany, malgrat la falta de subvencions,
l’Ampa ha seguit contribuint al Banc de
Llibres de l’escola amb 50 diccionaris i 25 lli-
bres de lectura. Una inversió de més de
1550€ que ha repercutit directament a l’es-
talvi de les famílies. Des de l’Ampa 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 lli-
bres de text.

A la comissió de comunicació també hi ha
hagut grans canvis. S’ha fet un nou tríptic de
l’Ampa per informar i difondre la nostre tas-
ca i s’ha seguit publicant el butlletí informa-
tiu, que ha passat a ser bimestral i a color.
També s’ha dissenyat una nova estratègia de
difusió mitjançant les xarxes socials com la
incorporació del facebook i s’ha realitzat la
compra del domini www.ampaescolaronsa-
na.cat per tal d’actualitzar-ne la denomina-
ció (de l’antic “Ceip” a l’actual “escola”). 

I tanquem l’any amb la venda de loteria, el
Taller de Nadal i Caga Tió i la paradeta al
mercat de Nadal del poble. 

Carrossa AMPA Escola Ronçana.

Celebració de la festa de Sant Jordi.
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AFA Escola La Sagrera
Responsable: Xavier Masegosa
Vicepresident: Merche Arroyo
Telèfon: 93 844 69 08 / 609 753 187
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

L’activitat de l’AFA La Sagrera durant el curs
2012-2013 es va iniciar amb una renovació
de la junta. El càrrec que es va renovar va ser
el de president, que actualment ocupa en
Xavi Masegosa.

Enguany l’AFA ha tingut una gran activitat,
gràcies a la participació de molts pares vo-
luntaris que dediquen el seu temps de forma
altruista a aquesta bonica tasca. A més de se-
guir participant i enriquint totes les festes de
l’escola i aportant al centre tot allò que po-
dem, cal destacar certes iniciatives. En pri-
mer lloc esmentem la loteria que es va fer
per la grossa de Nadal i que va tenir una bo-
na acceptació entre els pares, que van col·la-
borar en la seva venta, i el poble en general.
Com en la resta d’iniciatives, els beneficis
obtinguts van a parar a l’AFA, que els rein-
verteix en millores i programes en benefici
de l’escola i, per tant, dels nens i nenes.

D’altra banda, també es va engegar un pro-
grama d’activitats esportives gratuïtes per a
tots els infants de l’escola en horari extraes-
colar, l’Esporta’t. Es tracta d’una activitat
aprovada al Consell Escolar i que compta
amb el suport de l’Ajuntament. L’objectiu és
posar l’esport a l’abast de tothom i, a més, fo-
mentar valors com el respecte, la cooperació,
el treball en equip i el compromís. L’Espor-
ta’t funciona gràcies a la col·laboració de pa-
res voluntaris qualificats i pares relacionats o
interessats en el món de l’esport. Els esports
que es practiquen en aquestes sessions són
els esports de raqueta i els esports de pilota. 

A banda, a principis de curs es va poder
avançar en el Projecte de patis i, gràcies als
beneficis aconseguits amb l’organització de
la festa de final de curs de l’any 2012 i a una
partida especial del capital de l’AFA, es van
comprar estructures per a tots els patis de
l’escola. A més, l’Ajuntament va voler-hi
col·laborar i es va encarregar d’instal·lar-los

per tal que tots els nens i nenes del centre en
puguin gaudir en les estones d’esbarjo. 

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, l’AFA
va organitzar una paradeta a l’escola i una
altra al centre del poble on es podien com-
prar roses i cupcakes temàtics, una proposta
original i innovadora que va tenir una gran
acollida. A més, va ser un plaer poder parti-
cipar amb una paradeta a la bonica festa al
bosc organitzada per l’Escola Ronçana el
mateix dia.

Com a punt i final del curs, l’AFA va organit-
zar una gran festa de final de curs, que va ser
un èxit en tot els sentits. A més del gran èxit
d’assistència, tant grans com petits s’ho van
passar d’allò més bé amb totes les activitats
que s’havien organitzat per passar la tarda
(exhibició de les activitats extraescolars, in-
flables, activitats esportives...) , 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. Destaquem la par-
ticipació dels nostres patrocinadors, que va-
ren fer aportacions desinteressades que van
permetre organitzar una festa molt lluïda i
divertida per a tothom.

Recordem, també, que durant aquest curs
s’ha repetit l’èxit del projecte de socialització
de llibres, un projecte consolidat i molt inte-
ressant que permet a les famílies participar
en una iniciativa que, a més d’econòmics,
aporta 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. 
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AAVV Can Marquès
President: Jordi Casas Nin

Telèfon: 615 489 229

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

Des de l'associació de veïns de Can Marqués
i la Comissió de Festes d'aquest Barri, se-
guim vetllant pel benestar dels seus veïns i
enfrontem aquest repte amb il·lusió i esforç.
Una mostra de la continuïtat d'aquesta tasca
es veu reflectida en la nostra Festa Major,
que ha celebrat la seva 24ena. edició, i que
aquest 2014 complirà 25 anys. Durant aques-
ta propera Festa Major volem ampliar la
quantitat i la qualitat d'activitats i propostes
actuals (cinema a la fresca, cercavila, jocs in-
fantils, festa de l'aigua, festa de l'escuma, so-
par de germanor amb ball i espectacle, tor-

neig de petanca,...) i per això estem ja plani-
ficant els actes que han de fer d'aquesta
Festa un motiu d'orgull i satisfacció per a
tots els veïns de Can Marqués en particular,
però també pels ciutadans i ciutadanes de
Santa Eulàlia. Volem implicar a tot el poble i
a les seves associacions en la nostra Festa
Major, per a fer-la més propera i que sigui
també reconeguda i celebrada com cal.

Al llarg de l'any també organitzem altres fes-
tes com la Festa de la Castanyada, amb un
sopar popular amb castanyes, vi bo i ball per
a tots els veïns. 

A més d'aquestes celebracions, i en col·labo-
ració amb l'Ajuntament, també hem renovat
les cistelles del camp de bàsquet i mantenim
una estreta relació per augmentar l'aspecte, la
seguretat i la convivència en el nostre Barri. 

Festa de l’Escuma a la Festa Major d’enguany.
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

Noces d’Argent

Després d'uns anys d'aprenentatge que la va
portar amunt i avall, amb distintes professo-
res per tal de conèixer diferents tipus de
puntes, Teresa Arimany va decidir ensenyar
el que havia après a tothom qui volgués gau-
dir d'aquesta tradició tan nostra.

Al llarg d'aquests 25 anys, la Teresa ha en-
senyat aquest art de fer puntes a més de mig
centenar de persones de tot l'entorn.

25 anys de trobrades de puntaires de tot
Catalunya, sempre acompanyada de la seva
família que li ha donat tot el suport, i aquest
any s'hi ha sumat el reconeixement de part
del poble de Sta. Eulàlia de Ronçana.

Amb aquest escrit li donem les gràcies per la
feina feta i esperem que per molts anys pu-
gui seguir transmatent-nos el seu saber.
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Assemblea General Ordinària

El 2 de febrer de 2013 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 una partici-
pació de 73 socis així com també amb l’as-
sistència del nostre alcalde el Sr. Brustenga i
la de la regidora Isabel Valls, que van assis-
tir-hi per escoltar el resum de les activitats
que s’havien fet durant l’exercici anterior, i
aprovar si s’escau l’estat de comptes de l’any
2012, el pressupost d’ingressos i despeses pre-
vistes per l’any 2013 i 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 con-
formitat a l’estat de comptes de l’any 2012,
al pressupost d’ingressos i despeses previs-
tes per l’any 2013 i a la resta de propostes.

Pel que fa a la Junta Directiva, tots els seus
membres van posar els seus càrrecs a dispo-
sició de l’Assemblea, per haver finalitzat el
període pel qual van ser escollits. El senyor
Secretari va exposa que amb antelació a
l’Assemblea havien temptejat algun soci/sò-
cia per incorporar-se a la Junta sense obte-
nir cap resultat, al saber que els càrrecs són
voluntaris i gratuïts tal i com assenyalen els
Estatuts del Casal. Dit això es va obrir un
col·loqui entre els assistents que van dema-
nar la continuïtat dels actuals membres a la
qual aquests van accedir, quedant per tant la
Junta Directiva de la següent manera:

Presidenta: Maria dels Àngels Garolera 
Iglesias

Vice-president: Joan Dantí Pañach
Secretari/Tresorer: Josep Manel Dosdad 

Teruel
Vocal: Ramón Restori Cazorla

Novetats en l’Assemblea General
Enguany el nostre Casal va voler fer alguna
cosa diferent en relació a altres anys i, en fi-
nalitzar l’Assemblea, va oferir un pica-pica
als assistents de la mateixa que va ser ben
acollit per tothom. 

Festes Socials
Setmana Santa

El passat 22 de març, el nostre Casal va fer
l’entrega de la palma i la mona a tots aquells
socis que prèviament havien recollit el cor-
responent tiquet de reserva (84 persones).
La participació va ser força bona ja que en-
guany hem superat en 14 persones la partici-
pació de l’any passat, sembla que poc a poc
anem recuperant aquesta bonica tradició.

El diumenge de Rams, a l’hora de la bene-
dicció a l’explanada al costat de l’església, es
van poder veure algunes de les nostres sò-
cies lluint la palma. Ens hagués agradat veu-
re més palmes però som conscients que no
totes van a beneir a la nostra parròquia.

Sant Jordi amb sorpresa

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 vam comptar-hi amb l’assistència de
137 persones, i amb la presencia del nostre
alcalde Joaquim Brustenga i la de la regido-
ra Isabel Valls.
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Enguany hi va haver una novetat, les senyo-
res van ser obsequiades amb un ram de sis
roses vermelles fetes de fusta. Totes van
quedar sorpreses per la novetat que va agra-
dar a tothom.

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 la corresponent beguda.
També hi va haver música en directe pels
més dansaires. La participació va ser de 123
persones, i vam comptar amb la presència
d’algunes autoritats del nostre poble.

Noces d’Or

Aquest any només hi havia dues parelles que
celebraven els cinquanta anys de casats i,
com és costum el nostre casal, els va obse-
quiar amb una placa commemorativa que va
ser lliurada pel nostre alcalde, un centre flo-
ral a les senyores per part de la nostra presi-
denta, i un pergamí per part del jutge de pau.

Tot això va tenir lloc durant el berenar de la
festa de Sant Joan. Les parelles homenatja-
des van ser:

• Pere Aresté Sabaté i Mª Carmen Real Eril
• Antonio Jurado Perailes i Isabel Moncho

Lorente

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

24è Aniversari del Casal

Un any més el nostre Casal va celebra 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
mossèn de la nostra parròquia, Mn. Ricard
Casadesús, la volada de coloms i una ballada
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 el nostre
Secretari, en nom de la nostra Presidenta, va
dirigir unes breus paraules a tots els assis-
tents, agraint la seva presencia, va anunciar
als presents que un cop acabat el dinar se-
rien obsequiats amb una bosseta amb car-
quinyolis per endolcir una mica més la tarda
a l’hora del rom cremat. Tot seguit el nostre
alcalde també va dirigir unes paraules als as-
sistents donant les gràcies per haver-lo invi-
tat a participar d’aquesta celebració, ja que li
donava l’oportunitat de veure un col·lectiu
de gent molt ferma i amb moltes ganes de
passar-se’l bé. Tanmateix va felicita a tots els
membres de la Junta Directiva per la tasca
que fan. A continuació Mn. Ricard va beneir
les taules i dit això va començar el dinar de
germanor i en acabar vam tornar al Centre
Cívic i Cultural “La Fàbrica”, per continuar
la festa, amb el ball de saló a càrrec de
MONTSE, que va ser molt aplaudida pels as-
sistents. I per finalitzar aquesta esplèndida
diada, hi va haver una degustació de Rom
Cremat i s’hi van repartir la resta de bossetes
de carquinyolis que havíem preparat. 

Tots Sants

El 31 d’octubre va tenir lloc el lliurament
dels lots que havíem preparat per aquesta
celebració al nostre Casal i tots els socis que
prèviament havien recollit el corresponent
tiquet de reserva, van poder assaborir els pa-
nellets de pinyó i ametlla i, per remullar-los,
també hi havia una ampolla de cava (mini)
que formava part del lot. Esperem que l’any
vinent s’hi apuntarà més gent.
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Novetats per la festa de Nadal

Davant la crisi que estem vivint, la Junta
Directiva enguany ha preparat dues classes
de tiquets, un només pel berenar i l’altre pel
berenar i el lot, amb l’objectiu de que sigui
més assequible als nostres socis i puguin as-
sistir a la festa.

L’última festa de l’any correspon a la de Na-
dal. En el moment de redactar aquest escrit,
per l’anuari local, encara no s’ha fet la festa,
però podem dir que serà, com de costum, una
festa de germanor. La participació dels nos-
tres associats esperem que superi les 150 per-
sones. Tots els assistents tindran un bon be-
renar, també hi haurà pels més dansaires una
sessió de ball de saló i, com no podia ser d’u-
na altra manera, també hi haurà temps per
desitjar unes bones festes a tothom. Tots els
assistents que prèviament hagin fet la reser-
va seran obsequiats amb un esplèndid i as-
sortit lot de productes nadalencs.

Durant la celebració d’aquesta festa també és
fa un homenatge al soci/sòcia de més edat.

Sortides especials
CaixaForum

El 21 de gener, invitats per La Caixa, Oficina
de Santa Eulàlia de Ronçana, un grup de 50
associats vam poder visitar i contemplar els
objectes que hi havia a l’exposició “Abans
del diluvi – Mesopotàmia 3500–2100 anys
abans de Crist” que es duia a terme al
CaixaForum. Va ser tot un goig poder veure
totes aquelles obres d’art fetes per la mà de
l’home, fa milers d’anys amb unes eines tant
rudimentàries, on no es tenia en compte el
temps empleat per fer-ho ni el costos de pro-
ducció com ara i que el que comptava era fer
una obra d’art que durés en el temps, cosa
que van aconseguir.

Des de les pàgines d’aquest Anuari volem
donar novament les gràcies a la directora de
La Caixa, per haver-nos invitat a veure
aquesta magnifica exposició.  

El Molino

El 9 de març, un grup de 36 persones (com-
post per socis i no socis), vam anar a
Barcelona per veure l’espectacle “Burlesque
Fever” al Music-hall El Molino. En primer

lloc vam fer una ruta turística pels llocs més
emblemàtics de la Ciutat Comtal, a continua-
ció vam anar a un restaurant de l’Avinguda
Paral·lel per fer un bon pica-pica (berenar-
sopar) i tot seguit ens vam dirigir cap El
Molino per veure l’espectacle. Tots en vam
gaudir i algunes persones ens han suggerit de
fer de tant en tant més sortides especials.

La Passió d’Esparreguera

El 28 d’abril, un grupet de 21 persones (socis
i no socis), vam anar a veure La Passió
d’Esparreguera, un espectacle amb una gran
complexitat dramàtica i tècnica, que aconse-
gueix transmetre a l’espectador actual
l’essència d’uns personatges amb dos mil
anys d’història. Un cop acabada la represen-
tació vam poder veure les instal·lacions de
l’interior del teatre, on es preparen els deco-
rats que en menys d’uns minuts canvien,
mentrestant els actors estan treballant a dalt
de l’escenari. No cal dir que aquesta sortida
també va ser tot un èxit, ja que tothom va
torna a casa molt satisfet.

Canço d’Amor i de Guerra

El 15 de setembre, un grup de 28 persones
(socis i no socis), vam anar al Teatre Victòria
per veure Cançó d’Amor i de Guerra. És una
sarsuela ambientada l’any 1793, en la que
l’acció se situa en un poble de la Catalunya
Nord durant la Revolució Francesa. La seva
Cançó d’Amor i de Guerra és un clam a la lli-
bertat dels pobles i també la reivindicació
d’una dona que vol poder decidir el seu des-
tí per ella mateixa. A hores d’ara, quan estic
escrivint aquestes línies, encara se’m posa la
pell de gallina recordant el moment que vaig
escolta la cançó; no cal dir que la sortida
també va ser tot un èxit. 

La Família Irreal

El 10 de novembre, 30 persones (socis i no
socis), vam tornar a anar al Teatre Victòria
per veure aquest cop la comèdia musical La
Família Irreal. Es tracta d’una comèdia es-
bojarrada on la sàtira i la ironia es combinen
amb números musicals. Un espectacle en el
que vam veure com se’n surt la nostra mo-
narquia, com una família real en una nova
visió de les virtuts del sistema monàrquic.
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No cal dir que ens vam fer un tip de riure i
que tothom va tornar a casa molt satisfet.

El Gran Ballet de l’Exèrcit Rus

Aquesta sortida estava organitzada per
l’Agencia de Viatges Samblas i el 29 de de-
sembre un grupet de socis i no socis, van
anar a L’Auditori de Barcelona per veure el
Gran Ballet de l’Exèrcit Rus, conegut com el
primer exèrcit de la pau. Fan servir la veu en
comptes de les armes. El cor, el ballet i l’or-
questra de l’exèrcit rus de San Petersburg
reuneix sobre l’escenari a un centenar d’ar-
tistes que interpreten cançons populars rus-
ses acompanyades d’enlluernadors vestuaris
i espectaculars coreografies que van fer les
delícies de tothom.

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 és
molt bona i sembla que les destinacions es-
collides són ben rebudes per tots i esperem
que, amb els temps, aquesta participació se-
gueixi augmentant. 

El passat mes de gener, un grup de 43 per-
sones vam anar a Visitar els Estudis de TV3.
Acompanyats per una hostessa vam realitzar
la visita guiada i van recòrrer els estudis,
vam veure els platós, les sales de control, els
camerinos i el gran magatzem on guarden
tots els decorats que veiem des de casa nos-
tra per la TV. Durant el recorregut va venir a
saludar-nos la presentadora del magazín

“Els matins” de TV3, Ariadna Oltra, no per-
què el nostre grup fos especial sinó perquè
entre les 43 persones n’hi havia una de molt
important per ella, el seu avi, el nostre com-
pany Manel Marti.

Al febrer vam anar a Les Borges Blanques,
per visitar El Museu Espai Macià, on s’expli-
ca el viatge del polític més llegendari de
Catalunya, des de l’inici de la seva aventura
com a diputat, fins a la Presidència de la
Generalitat, seguint sempre el seu somni de
llibertat i progrés per al poble Català. Un cop
visitat el museu vam fer una passejada per
Les Borges Blanques i tot seguit vam anar a
celebrar la festa de la calçotada a un acredi-
tat restaurant de Tàrrega. 

El passat mes de març, un grup de 30 perso-
nes vam anar cap a Lleida per visitar la Fàbrica
de Cervesa San Miguel. Acompanyats per una
persona de l’empresa vam fer una visita a les
instal·lacions i ens va explicar com s’elabora
el producte i els seus orígens i el perquè del
nom San Miguel. Un cop acabada aquesta
interessant visita vam ser obsequiats amb
una degustació de les seves diferents elabo-
racions i un petit obsequi com a record de la
nostra visita. 

A l’abril vam anar a visitar la població de
Cardona i la Muntanya de Sal. Les 34 perso-
nes que hi vam anar vam fer una passejada
pel nucli antic, acompanyats per un guia lo-
cal que ens va explicar el passat de la ciutat
amb més de mil anys d’història, declarada
Bé d’interès Cultural. Un cop acabada
aquesta visita ens vam dirigir cap a la
Muntanya de Sal per visitar les antigues ins-
tal·lacions de la Mina Nieves. L’espectacle

69

Visita a TV3.

A la Passió d’Esparreguera.



Anuari 2013Entitats

que vam poder contemplar dins d’aquesta
mina, no trobo les paraules adients per ex-
plicar-vos aquesta meravella de la naturale-
sa i l’esforç i la constància que van tenir les
persones que van treballar en aquestes ins-
tal·lacions sota unes condiciones gairebé in-
humanes.

El mes de maig vam anar cap a Vallter 2000,
on vam poder gaudir d’unes panoràmiques
d’extraordinària bellesa. Uns quants dies
abans havia tornat a nevar com si fóssim a
ple hivern, i quan vam arribar només uns
quants valents es van atrevir a baixar de
l’autocar, ja que feia molt fred i aire barrejat
amb aigua procedent del desglaç de la neu.
Tot seguit vam anar a visitar Camprodon, tí-
pica localitat de muntanya.

Al juny vam anar una mica més lluny, i ens
vam dirigir cap a Lleida per visitar La Seu
Vella. Vam visitar l’antiga catedral, dedicada
a Santa Maria, que domina la ciutat i què és
un dels monuments més emblemàtics de les
terres de ponent; el campanar no el vam po-
der visitar ja que es trobava en procés de res-
tauració. 

Al juliol vam anar a visitar Tarragona, con-
cretament per veure el museu del port i tot
seguit fer una passejada amb “golondrina”
pel port de Tarragona. Vam poder veure la
ciutat des d’una altra perspectiva.

Al setembre vam anar a Montserrat. En-
guany aquesta sortida la vam fer diferent, en
primer lloc vam anar a esmorzar a La Gleva,
tots vam fer un bon esmorzar, i això va ser
un error ja que hi vam estar més temps del
previst i tot seguit vam fer camí cap a

Monistrol per agafar el cremallera. Quan
vam arribar ens vam trobar amb la primera
sorpresa. Hi havia una gentada enorme es-
perant el cremallera (un company va comp-
tar 42 autocars aparcats), això era un mal
presagi del que ens podíem trobar a dalt.
Durant la pujada vam poder gaudir d’unes
magnifiques vistes, i efectivament així va
ser, hi havia gent per totes bandes i les seves
corresponents cues. Un cop a dalt les 49 per-
sones que hi van anar es van disgregar pels
diferents llocs, fins després del Virolai que
ens vam tornar a reunir per agafar l’autocar
i anar a fer un bon dinar.

A l’octubre vam anar cap a Tarragona per vi-
sitar el Monestir de Santes Creus, al terme
municipal d’Aiguamúrcia de la comarca de
l’Alt Camp, on hi ha les tombes reials de Pere
el Gran, de Jaume II i la seva esposa Blanca
D’Anjou, i que no les haviem pogut veure
l’últim cop que hi vam anar, ja que l’accés
era tancat com a conseqüència dels treballs
de restauració que duia a terme la
Generalitat de Catalunya. 

Al novembre vam anar cap a Vic per visitar
el Museu de l’Art de la Pell. Es tracta d’un
museu dedicat a les arts decoratives i s’hi ex-
hibeixen tot tipus de peces elaborades total o
parcialment en pell. Hi ha peces de gran ri-
quesa artística i són de procedència i èpo-
ques molt diverses. Cal destacar la tècnica
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del guadamecí (pell de xai daurada i policro-
mada), utilitzada per la confecció de revesti-
ments murals, frontals d’altar, etc. 

Al desembre teníem la sortida Nadalenca i
per celebrar-ho vam anar cap a Girona, con-
cretament vam anar a Banyoles, on vam fer
una visita guiada per la Fàbrica de Xocolata
Torras, on vam veure com és fabrica aquest
dolç producte, i quines són les seves propie-
tats; en finalitzar la visita vam ser obse-
quiats amb unes xocolatines. Tot seguit vam
fer una visita panoràmica al Llac de Banyoles
vam aprofitar l’ocasió per veure l’Església de
Porqueres i finalment vam anar a fer el dinar
nadalenc. 

Sortida de primavera

L’agència de Viatges Samblas ens va dema-
nar la nostra col·laboració per fer una sorti-
da de primavera de cinc dies (del 22 al 26
d’abril) a Santa Susana. Només hi van haver
dues persones que s’hi van apuntar, van tor-
nar satisfets de la sortida.

Sortida d’estiu

Del 5 al 10 de juny l’Agència de Viatges
Samblas ens va demanar la nostra col·labo-
ració per fer una escapada de sis dies a la
platja. Concretament a Calafell, hi van anar
un grup de 16 persones que van tornar-hi
amb moltes ganes de tornar l’any vinent.

Sortida per acomiadar l’estiu

Aquest cop l’Agencia de Viatges Samblas ens
va fer dues propostes, una del 16 al 20 de se-
tembre per anar a l’Ametlla de Mar i l’altra
del 23 al 27 de setembre per anar a Vinaròs.
En totes dues sortides només hi van haver
dues parelles, una per cada destinació.
Segons ens van dir van tornar molt satisfets.

Altres esdeveniments
Carnestoltes

El divendres dia 9 de febrer es va celebrar,
com cada divendres, el ball de saló a la sala
gran. 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, optimisme i il·lusió.

Flama del Canigó

El dia 23 de juny, va arribar la Flama del
Canigó de la mà de milers de persones que la
porten des de la muntanya que li dóna nom
fins a Caldes de Montbui. Enguany va ser re-
collida per membres de la Colla de Gegants
de Santa Eulàlia, que la van portar fins el
Parc de Sant Simple on es va fer la lectura
del manifest, la distribució del foc pels barris
i també hi va haver l’actuació dels Diables de
la Vall del Tenes. L’encesa de la foguera va
ser feta un any més per membres del nostre
Casal i tot seguit va haver-hi coca i moscatell
per a tothom.

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 passat 26 de novembre va tenir lloc la ja
tradicional xerrada de LA MARATÓ DE
TV3, enguany dedicada a les MALALTIES
NEURODEGENERATIVES. Un cop acabada
la presentació va haver-hi un animat col·lo-
qui entre els assistents a la mateixa.

Serveis

• El control de la tensió arterial així com la
vacunació antigripal com a conseqüència de
les retallades han quedat suspesos. 
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• 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
porta a terme dos cops per setmana, tots els
dimarts i divendres.

Activitats

El ball de saló, que es duu a terme cada di-
vendres és l’activitat que més destaca. El
nombre d’assistents sobrepassa les 2.000
persones, i en relació a l’any anterior ha pu-
jat una mica ( 1.542 ), si bé segueix estant
per sota de les 2.650 persones que vam as-
solir fa dos anys enrere.

Les sardanes segueixen sent un element pri-
mordial i els dimarts vénen els balladors a
practicar aquesta dansa.

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’octubre

El nombre d’associats en aquests moments
és de 844 persones, dels quals 354 són ho-
mes i 490 són dones.

Durant l’any s’hi han incorporat un total de
29 associats; 13 homes i 16 dones.

Les baixes produïdes són un total de 20 as-
sociats; 8 homes i 12 dones.

Tota vegada que els nostres Estatuts estan
oberts a admetre qualsevol persona que
compleixi tots els requisits i que d’alguna
manera faci vida social al nostre poble, la
distribució geogràfica dels nostres associats
és molt amplia. 

Resum d’associats per poblacions:

Argentona 1
Badalona 3
Barcelona 12
Bigues i Riells 61
Caldes de Montbui 27

Canovelles 1
Granollers 19
Hospitalet de Llobregat 2
L’Ametlla del Vallès 17
Lliçà d’Amunt 35
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 640
Santa Perpetua de la Mogoda 1
Vilanova del Vallès 2

Total 844

Piràmide d’edats:

Edats Homes Dones Total

45 – 49 1 0 1
55 – 59 0 4 4
60 – 64 8 16 24
65 – 69 44 63 107
70 – 74 65 93 158
75 – 79 95 125 220
80 – 84 88 104 192
85 – 89 36 60 96
90 – 94 14 16 30
95 – 99 3 7 10
100-104 0 2 2

Total 354 490 844

Defuncions i baixes voluntàries:

Defuncions (*) 9 Homes 5 Dones 4
Baixes voluntàries 11 Homes 3 Dones 8

Total 20 8 12

(*) Aquestes xifres no corresponen a les defuncions
produïdes durant aquest any, ja que recullen defun-
cions d’associats d’altres municipis i els seus fami-
liars no ens havien comunicat 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 hi 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

Relació de donacions en l’últim any a Santa
Eulàlia:

Donació Oferiment Total
Febrer: 36 - 36
Juny: 38 3 41
Octubre: 26 4 30
Total Any 100 7 107

En referència a les donacions hem de fer

constar que hem tingut menys donacions
que l’any anterior.

El Banc de Sang i Teixits és l’únic responsa-
ble a Catalunya de vetllar per mantenir els
estocs mínims de sang durant tot l’any.

Les necessitats de sang són constants; per
tant també ho han de ser les nostres dona-
cions.

Agraint un cop més la seva col·laboració re-
bin una cordial salutació.

Loli Bretones i Eduard Nobile, 
delegats.

Els representats de l’Associació fan l’ofena floral l’Onze de Setembre.



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

L’activitat més significativa que aquest any ha
realitzat la Coral és el viatge a Escòcia. Ens ha
portat mesos de treball i d’intensa preparació,
de molta il·lusió i de gran satisfacció. Va tenir
lloc durant el pont de Sant Joan.

Sortir a cantar fora de Catalunya ja va sent
habitual els darrers anys. És un al·licient i
un estímul alhora. Enguany hem estat més
ambiciosos i hem portat les nostres cançons
fins a Edimburg, capital d’Escòcia, país amb
el que tenim, malgrat la distància, algunes
coses en comú. Edimburg és una ciutat inte-
ressant i amb molts recursos turístics que no
hem desaprofitat. 

Normalment viatgem junts amb la Coral
Amarant de Bigues. No és fàcil que tots els
integrants de les corals estiguin en disposi-
ció de fer un viatge tan llarg i així, junts, po-
dem reforçar el grup de cantaires. A més,

ens facilita molt les coses que ambdues co-
rals assagem amb el mateix director.

A Edimburg vàrem fer dos concerts. Vàrem
tenir l’honor de ser la primera Coral catala-
na en cantar a la catedral Saint Gilles d’a-
questa ciutat. Formacions corals de tot el
món, d’alt nivell artístic, ho fan regularment.
Cantar en un escenari tan meravellós com
aquest serà difícil d’oblidar. Vàrem fer un al-
tre concert convidats pel casal català
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d’Edimburg davant de gent que per diverses
raons es troba lluny de casa seva i que es van
emocionar molt en poder escoltar cançons
en la seva llengua.

Vàrem triar un repertori per donar a conèi-
xer fronteres enllà la nostra cultura i la nos-
tra música. I també ens ho vàrem passar
molt bé interpretant Loch Lomond, em-
blemàtica i bonica cançó popular escocesa.

L’anècdota d’aquest viatge va ser el concert
que vàrem improvisar a l’aeroport de la ca-
pital escocesa. Arribats allà per emprendre
el viatge de tornada ens comuniquen que el
nostre vol sofrirà un retard de set hores.
Superada l’enrabiada inicial, i després d’ha-
ver fet les corresponents reclamacions, per
alleugerir la llarga espera ens vàrem posar a
cantar al vestíbul de l’aeroport davant la sor-
presa de viatgers i personal de l’aeroport.
Concert relaxant, divertit i entranyable.

Malgrat el bon record que guardarem d’aquet
viatge mai no podrem oblidar que pocs dies
abans va morir de manera inesperada l’Ob-
dúlia, presidenta de la Coral Amarant. D’ella
va partir la idea del viatge i ella va fer els pri-
mers contactes i gestions per dur-lo a terme.

La resta d’activitats de la Coral durant l’any
han seguit un calendari molt semblant al
que venim realitzant normalment.

El primer concert de l’any va tenir lloc durant
el mes de gener en el marc de la Trobada de
corals de la Vall del Tenes. Enguany ha arri-
bat a la trentena edició i es va celebrar a
Lliçà de Vall.

Durant el mes d’abril vàrem realitzar tres
concerts: el tradicional concert de primave-
ra tingué lloc el dia 6 a la Biblioteca, i el dia
7 vàrem ser convidats a la XXVII Diada de
Cant Coral a Arenys de Munt on vàrem can-
tar juntament amb les corals locals “Coral el
Remei” i “Els Rossinyols” (infantil), i les co-
rals “L’Espiga” de Cubelles i “L’agrupació
coral de Matadepera”.

Molt agradable, malgrat el temps fred i plu-
jós que no va acompanyar, va ser la sortida a
Os de Balaguer el dia 28 d’abril, en la XXVI
Trobada de Campaners que celebren anual-
ment, on vàrem ser molt ben acollits.

El darrer diumenge de juny, i encara amb el
record ben recent del viatge a Edimburg, và-
rem fer el concert de fi de curs a la Biblioteca.

Descans estiuenc i tardor sense concerts
però preparant noves cançons per incorpo-
rar al repertori per al proper Concert de
Nadal que celebrarem el dia 15 de desembre
i així acabarem les activitats d’aquest any.

Bones Festes i Bon Any Nou a tothom !!

Diada de Cant Coral a Arenys de Munt Trobada de Campaners a Ós de Balaguer.



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

La colla de gitanes ha tornat a completar una
temporada plena d’iniciatives. Podríem dir
que farcida. No hi ha hagut mes que no s’ha-
gi sortit a ballar o dut a terme alguna activi-
tat. Fins i tot, a l’agost. Seguim impulsant
aquesta dansa pròpia del Vallès a Santa
Eulàlia i, com dèiem en el darrer Anuari, te-
nim les portes obertes a noves incorpora-
cions. De ganes i d’objectius no ens en fal-
ten.

Com sempre, es va obrir any –que no tem-
porada- al gener. Balladors dels grups de pe-
tits i mitjans van ballar a la segona repre-
sentació dels Pastorets que per Nadal es fan
al Casal Parroquial. I va arribar un dels mo-
ments culminants del 2013: la ballada de la
roda del Ball de Gitanes del Vallès, a la
Fàbrica, el 10 de febrer. Era la tercera vega-
da consecutiva que les instal·lacions del
Rieral acollia aquesta trobada a la que tam-
bé van participar les de Parets del Vallès,
Santa Perpètua de la Mogoda, els Antics
Dansaires de Cerdanyola del Vallès i Lliçà
d’Amunt. Per Santa Eulàlia van dansar els
petits, els mitjans i els veterans. Més de 200
persones van passar per la Fàbrica durant
les poc més de dues hores de ballada.
L’Orquestra La Catxutxa de Lliçà d’Amunt hi
va posar la música. En acabat, balladors i
acompanyants locals es van reunir en un so-
par de germanor. L’experiència, un any més,
va valer la pena.

Febrer i març van significar sortides de la
Roda a Canovelles (17 de març) i a la
Llagosta (21 d’abril). Dos dies després d’a-
questa ballada, les gitanes van dansar a la
festa de Sant Jordi que va organitzar l’AMPA
de l’Escola Ronçana i va portar-hi un taller
de castanyoles. Al maig, la colla de Grans
van portar les seves danses a Barcelona, a la 5a

Diada Intercultural de l’Escola Víctor Català i
a Lliçà d’Amunt (12 de maig), a la quarta tro-
bada de la Roda. Aquest maig intens va se-
guir amb la participació de les colles de pe-
tits i mitjans a la Trinxada de la Colla de
Bastoners Trinxaires, a la plaça de Can
Torras i amb la 5a Trobada Infantil del
Vallès que va tenir lloc a Canovelles. També
al maig, les tres colles van assistir a la 23
Trobada de Colles de Gitanes de Llinars (26
de maig) en el marc de la Roda del Vallès.

L’entitat va tancar aquesta Roda amb la cita
final, de cada any a Montserrat, el 2 de juny.
Va ser una jornada especial perquè va fina-
litzar amb un dinar a La Granja Les Pedreres
de Sant Fruitós de Bages. Després de men-
jar, els més petits de la colla van poder visi-
tar els animals de la granja. Només una set-
mana més tard, la colla de petits participava
en una trobada infantil a Santa Perpètua de
la Mogoda i el dia 14 aquests joves balladors
van assistir a la festa de fi de curs de l’Escola
Ronçana.

Des d’aleshores i durant el juliol, els esforços
de la colla de gitanes es van centrar en el fi
de temporada, a l’aplec de Sant Simple.
Petits, mitjans i veterans van portar una vin-
tena de balls a l’esplanada de davant l’ermi-
ta. És la mateixa esplanada que el 2004 va
veure l’enèsim retorn d’aquesta dansa a
Santa Eulàlia i on aquest 2014 s’hi celebrarà
el 10è aniversari de la recuperació de les gi-
tanes a casa nostra. Després de la ballada,
com al febrer, un sopar de germanor va tan-
car la diada.

Al juliol, la colla de gitanes va participar a la
prova del Joc dels Colors que es titulava
Carnet i entitats i va ser una de les associa-
cions amb parada al Xafarranxo jove, del
costat de l’Ajuntament. I com dèiem al prin-
cipi ni a l’agost va parar l’activitat de la colla.
A principi de mes, representants de les gita-
nes no es van voler perdre del 50è aniversa-
ri de la balladora i secretària de l’entitat,
Mercè Pujol.

La temporada 2013-2014 es va iniciar, des-
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prés de les vacances d’estiu, amb l’ofrena
floral a la plaça 11 de Setembre i amb una ba-
llada a Caldes de Montbui. Aquesta va ser,
fins al moment, la darrera actuació d’aquest
2013 que finalitzarà amb la participació en
els balls populars en motiu de la Festa Major
d’Hivern, al Rieral.

El que dèiem, al principi. La colla de gitanes
no atura la seva activitat febril. Entre les
pròximes fites es troba la commemoració,
aquest 2014, dels 10 anys del retorn al poble
d’aquesta dansa vallesana però que a Santa
Eulàlia té el seu propi segell. Si us hi voleu
afegir podeu fer-ho. No ho dubteu ni un se-
gon. Els petits assagen el dijous, de 5 a 6 de
la tarda i els mitjans de 6 a 7, a la Fàbrica. En
canvi, si opteu pels veterans, es troben els
dimecres de 2/4 de 10 del vespre a les 11 de
la nit, també a les instal·lacions del Rieral.
Us hi esperem.

Balladors i balladores  
(Setembre 2012-Desembre 2013 )

Colla de Petits

Clara Nadal, Daniel Guerra, Oriol Nadal,
Erik Imedio, Judith Imedio, Jana Múñoz,
Laura de la Torre, Santi Espel, Abril López,

Edurne Oliveras, Júlia Lahosa, Laura Mulet,
Elsa Díaz, Paola Ortuño, Joan Rus, Guillem
Montosa, Berta Zanuy, Alba Lumbreras,
Martina Masagué i Brenda Cardozo. Assaja-
dora: Alba Quintana i Anna Barbany

Colla de Mitjans

Mª del Mar López, Sílvia Pérez, Mònica Sa-
grera, Abril Guerra, Laura Álvarez, Ainhoa
Oliveras, Montse Oviedo, Mariona Lahosa,
Jana Vilar, Alba Rus i Mar Reus. Assajado-
ra: Irina Quintana

Colla de Grans

Maria Torrellas, Pere Bellavista, Antònia
Cladellas, Xavier Requena, Sebi Guerrero,
Josep Solé, Francesc Cladellas, Mireia Cladellas,
Araceli Barroso, Irina Quintana, Mercè
Pujol, Teresa Cortés, Marta Gimeno, Susana
Barrios, Marta Salgado, Fina Carrera, Otilia
Jiménez, Jesús Marfà, Pol Guerra, Antonio
Marín, Dolores Moreno, Rosa Mª Paretes i
Santiago Oliveras. Assajadora: Antònia Cla-
dellas

Antònia Cladellas i Pou, presidenta Colla
Gitanes Santa Eulàlia de Ronçana.
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El ball de la Roda, a Santa Eulàlia, el 10 de febrer.
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Bastoners Els Trinxaires
Presidenta: Coral Gascón Carrillo
Telèfon: 627 746 443
C/e: trinxaires@gmail.com
Facebook: collabastonera.trinxaires

10è Aniversari!

Enguany la Colla els Trinxaires celebrarem
el nostre 10è aniversari en el qual organitza-
rem una sonada Trinxada que volem com-
partir amb tots/es vosaltres.

Malgrat que aquests últims tres anys ha es-
tat present la pluja en la nostre diada festiva,
les ganes, l’empenta i l’esforç dels bastoners
del vostre poble continuen amb el desig de
fer-vos gaudir d’un dia on viureu una petita
demostració del folklore català.

A part de ser una festa oberta a tot el poble

volem comptar amb els nostres companys i
companyes que han aportat el seu granet de
sorra a la nostra entitat.

Un dels altres objectius de la Colla és aug-
mentar el nombre de balladors/es i músics,
així com de totes aquelles persones que ens
vulguin acompanyar en els nostres assajos i
actuacions. 

Si estàs interessat en conèixer de més a
prop una tradició catalana mentre recorres
diferents poblacions i a la vegada colles bas-
toneres d’arreu, en un ambient festiu i de
bones experiències ens trobaràs cada diven-
dres de 19 a 21h a l’escola La Sagrera, o bé
enviant un correu electrònic a través del
mail "trinxaires@gmail.com.

Us hi esperem!

Salut i a Trinxar!
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Nàdia Garrell Baños
Telèfon: 650871057
C/e: garrell.b24@gmail.com /
esplaiers@gmail.com

Si busquem la definició d'Esplai, molt possi-
blement trobem alguna cosa semblant a la
següent:

Un esplai, és una associació voluntària sense
ànim de lucre que treballa per a l'educació
en el lleure d'infants i joves. Està considera-
da una opció d'educació no formal. 

No sona del tot malament. Malgrat tot, sem-
bla freda, poc humana i, parlant de l'esplai
de Santa Eulàlia, jo li afegiria que: som un
grup de 14 monitors que s'organitzen setma-
nalment per dur a terme una activitat quin-
zenal que aporti als infants, no tant sols
nous aprenentatges o la transmissió d'uns
valors, sinó somriures que d'infant a infant
arriben a les cares de tots els monitors i mo-
nitores. Ens fan sentir, d'aquesta manera,
satisfets, agraïts i orgullosos de ser presents
i poder compartir aquests instants de felici-
tat amb els nens i nenes.

Però com que mai en tenim prou, busquem

encara més somriures!! Així que ja ho saps!
Si t'animes, l'esplai t'espera!

És d’agrair, també, la participació de totes
les famílies que dipositen la seva confiança
en nosaltres i en el nostre projecte i que, a
més a més, han estat un gran suport moral i
logístic quan els ho hem demanat.

Aquest any, les activitats de l'esplai s'han or-
ganitzat utilitzant la mateixa estructura dels
altres anys. Els nens i nenes venien els dis-
sabtes, cada quinze dies, de quatre a sis de la
tarda al cau, a Sant Simple, a fer diferents
jocs, tallers i gimcanes. A més a més, al llarg
de cada trimestre s'ha organitzat una sortida
fora del poble: caps de setmana, sortides
culturals, sortida a la neu...

Gràcies, gràcies i moltes gràcies a tot l'equip
de monitors, a tots els pares, mares, avis,
tiets, ... i sobretot, a tots els nens i nenes que
fan que l'esforç que comporta tirar endavant
un esplai valgui la pena.

“L'educació en el lleure és l'oportunitat de
compartir i construir amb els altres alguns
dels nostres somnis per millorar el món.”

Pere Soler Masó



Entitats Anuari 201380

Arrencada Casal Popular
Coordinador: Marta Català Dordal
Telèfon: 619 872 573
C/e: arrencada@gmail.com
Web: www.arrencada.cat
Horari de la seu:
Divendres -20:00h a la 01:00h
Dissabte -18:00h a la 01:00h
Diumenge -18:00h a les 21:00h

Treballant de portes endins

Podríem fer un llistat d’activitats realitzades
al llarg d’aquest curs, explicar-les i adjuntar-
hi una fotografia. Però no ho farem. 

L’Arrencada ha canviat de sistema de fun-
cionament i això és el més rellevant d’en-
guany; per això, a continuació, us en expli-
quem els motius i us presentem els nostres
objectius.

El sopar de joves del passat juliol, ha estat
l’últim acte que hem fet aquest any i va ser el
dia que vam donar per tancada l’Arrencada
com a espai obert al públic i com a punt de

trobada de joves i no tant joves. Això no vol
dir que l’entitat es dissolgui, ni molt menys! 

El nostre objectiu d’ara en endavant és se-
guir fent activitats diverses, obertes al poble
i amb continguts concrets, coherents als
nostres objectius i ideals com a entitat i com
a persones que la formem. 

Ara més que mai, la situació econòmica i so-
cial, fa que es comencin a viure i a veure can-
vis polítics, socials, econòmics,... que no po-
dem obviar; ans al contrari, que cal que
aprofitem per analitzar, informar-nos i for-
mar-nos per poder tirar endavant una socie-
tat més justa, feta entre tots i per a tots. 

L’Arrencada té ganes de fer-vos partícips de
tots les activitats que us anirem presentat,
ben diverses i amb els objectius i la línia que
sempre hem seguit.

Seguirem treballant de portes endins per
compartir espais de trobada de portes enfo-
ra.

Casal Popular, L’Arrencada.
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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

Qui vulgui venir a visitar-nos o
a donar un cop de mà, ja sabeu
on som!
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Coordinador: Roser Torres Martínez
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: gegants.santa.eulalia.ronsana@gmail.com

- Bon dia Gerd!
- Bon dia Maduixa!
- Com va tot Gerd?
- Molt bé Maduixa, i tu?
- Molt i molt contenta, tot just el 2013 és a
punt de finalitzar i la veritat és que, fent
memòria, estic molt contenta de com a anat.
- Tens raó Maduixa, la veritat és que aquest
any hem anat a molts llocs amb aquells bo-
jos que ens treuen amb el remolc i que fan
que ens ho passem d'allò més bé amb els
nostres amics gegants d'altres pobles.
- I digue'm Gerd, quina ha sigut la sortida
que més t'ha agradat?
- Doncs, deixa'm rumiar i fer memòria..
... Tot va començar els dies 10, 11 i 12 de
maig a Calella. 136 colles de Catalunya, País
Valencià i Sud-amèrica varem celebrar la
nostra festa GEGANT. Tres dies de cercavi-
les i festa, d'amics i coneguts, de gegants i
gegantins... DE CULTURA GEGANTERA!
El dia 15 de juny la penya Blaugrana de la
Vall del Tenes va fer el seu dia gran a Bigues
i nosaltres vam tenir la sort d'estar convidats
i gaudir amb ells d'un matí ple d'emocions.
23 de juny, aquest va ser un dia molt espe-
cial per la nostra colla. L'Ajuntament va pen-
sar amb la nostra entitat per anar a recollir
la Flama del Canigó per poder encendre les
fogueres de Sant Joan que es van fer a tot el
nostre poble. 
A la festa major, el nostre poble veí de Bigues,
també va voler que el dia 29 de juny esti-
guéssim amb ells per fer cercavila pels seus
carres plens de grans i petits. Va ser genial!
Però, com cada any, no podíem faltar a la
festa d'un dels nostres barris, la Festa Major
de Can Marquès. El 13 de juliol va ser un ma-
tí de mooooolta calor, pujades i abaixades,
música, valls i festa... Així és la festa de Can
Marquès!
I com qui no vol la cosa, vet aquí que el po-

ble de Polinyà ens va convidar després de
molts anys a la seva festa el dia 14 de juliol.
Va ser una tarda divertida fent el que més
ens agrada, passejar pels seus carrers plens
de gent amb ganes de veure molts gegants. I
per acabar bé una festa tan divertida, balla-
ruca a la plaça!
FESTA MAJOR DE SANTA EULÀLIA!!!
21 de juliol, la festa del nostre poble i una de
les que gaudim amb més ganes la Maduixa,
la Mora, la Laia i jo, en Gerd. És un dia molt
especial, ja que compartim tarda amb les
puntaires i el sorollets de les puntes de coixí
fent aquelles coses tan boniques amb les se-
ves mans.
Els balladors de les gitanes amb els seus ves-
tits nous, les seves castanyoles picant, els pi-
carols de les espardenyes i amb la seva colla
infantil... per cert, la nostra Laia també fa un
ball de gitanes amb els menuts de la colla!
I què dieu de la colla de bastons del nostre
poble, la colla dels Trinxaires? Els seus balls
són divertits. Cada vegada que els veig ballar
amb els bastons penso el mateix, jo ja m'ha-
gués picat un dit o el nas. Són una colla
d'allò més marxosa!!!
I ara sí que sí... 
8 de setembre és el dia que els nostres esti-
mats veïns de Lliçà d'Amunt fan la festa de
les festes i nosaltres no podíem faltar a gau-
dir amb ells d'una dels cercaviles més espe-
cials. Tot comença amb un bon esmorzar i la
nostra colla gaudeix d'uns bons ous ferrats
fets com ningú mai ha fet (aixo diuen ells, és
clar!) i una vegada agafen forces, a passejar
pels seus carrers. Aquest any l'Associació
Cultural Tararì de Granollers ens va acom-
panyar amb la seva música fent el cercavila!
A Montornès es fa una festa molt especial i

Gerd i Maduixa.



Entitats Anuari 2013 83

va ser el 14 de setembre. Va ser un matí di-
vertit i també ens van acompanyar, aquesta
vegada, l'Associació Cultural Tararì de Grano-
llers amb la seva marxa. En acabat, ball a la
plaça i el millor de tot... veure-hi El Ball de la
Dansa de la Batalla ì, entre els nostres amics
els gegants de Montornès, en Bartomeu Sala i
en Pere Anton de Rocacres-pa... Sense parau-
les!
Uns dies més tard, el 22 de setembre, la nos-
tra colla ens va portar a Vallgorguina i allò
va ser molt especial, ja que també feia molts
anys que no visitàvem aquell meravellós po-
ble. Ens ho vem passar d'allò més bé i varem
gaudir de moltes colles i amics que feia molt
de temps que no veiem.
Els dies 29 i 30 de setembre varem anar a la
Catalunya Nord, a Argelès Sur-Mer, com l'any
passat i va ser el bateig de 10 membres nous
a la colla... Joan, Iolanda, Javi, Dolça, Alex,
Ariadna, Jesús, Montse, Ivan i Rocio. Va ser
un cap de setmana especial. El dissabte, la
nostra colla va fer una excursió a Carcasson-
ne, nosaltres ens vàrem quedar al càmping
d'Argelès perquè estavem cansats del viatje.
Crec que ells van gaudir força perquè reien
molt quan van tornar a la nit. L'endemà, di-
nar i cercavila pels carrers d'Argelès.
El dia 8 d'octubre ens vàrem trobar a Sant
Simple amb la protectora del poble ARBRA
que va celebrar la 2ª fira animalista. Ens ho
vàrem passar genial amb tants animalons
passejant per allà i agraïm a l'organització
que comptessin amb nosaltres per passar
una diada tan original amb nosaltres.
L'última sortida fora del nostre poble va ser
el dia 1 de desembre al barri de Sant Andreu
de Barcelona. Va ser una sortida on tots els
gegants eren especials i diferents al que tot-

hom estava acostumat a veure, ja que nosal-
tres som mooooolt especials i diferents. No
podiem faltar!
I com cada any no faltem a la Festa Major
d'hivern i així fem un punt i seguit per aga-
far forçes per l'any vinent.
- Que no em respons a la pregunta, Gerd?...
tu sempre somiant truites!!!
-... no somiava Maduixa; recordaba tots els
llocs que hem visitat aquest any i, la veritat,
és que no puc quedar-me amb un de sol... els
he gaudit tots!
- Gerd, Maduixa. Jo també he anat soleta a
llocs del poble!
-On has anat soleta Laia?
...El 5 de gener vaig fer la cavalcada amb el
Reis pujada a la carrossa del rei Baltasar i
quan varem arribar a la plaça de l'església li
vaig donar la carta als reis. Com que sóc molt
bona. Ells em van portar moltes joguines!
El dia 14 de juny vaig estar a la festa de fi de
curs de l'escola Ronçana amb els menuts de la
colla de les Gitanes i varem ballar el nostre ball.
El 30 d'octubre vaig pujar fins l'escola de La
Sagrera a explicar als nens de 6 i 7 anys el
conte dels gegants i ballar amb ells la cancó
d'en Joan Petit... sabeu que allí hi ha una clas-
se que són la colla dels Gegants?
I el dia 16 de novembre vaig anar a mercat a
comprar i repartir caramels a la gent que
passejava i feia les seves compres... va ser
moooolt divertit!!!
- Doncs si que t'ho passes d'allò més bé, Laia,
pero... no ets massa petita per anar tu soleta?
- Tranquila Maduixa, sempre va amb mi al-
gun dels membres de la colla i la Mora; ja ho
sé que sóc molt petita!!!
- Doncs com que ets petita, ja és hora d’anar
a dormir i descansar perque l'any vinent ve
ple de mooooltes sorpreses... Bona nit
Maduixa, Laia i Mora!
- Sospreses, quines sorpreses?
- Demà parlem Mora, ara a dormir!
- Nanit mama, nanit papa... nanit Laia!
- Shhhhhh a dormir!!
.... I ara que els nostres gegants estan dor-
mint, vull aprofitar per dir-vos que cada dia
som més a la colla, però encara faltes TU!!!...
T'hi animes??? Gràcies a tots.

La Laia amb samarre-
ta nova. La Mora.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Un bon any

Aquest ha estat un bon any pel Teatre
Nacional del Tenes, el grup creix i l’oferta de
teatre, tant la producció com les posibilitats
de fer-ne, també. 

Aquest 2013 ha nascut el TNT Petit, el Jove
TNT i, a darrera hora, el TNT “The Mamas
and the Papas”. El fet de biforcar-nos en di-
versos grups permet que el volum de gent
que pot gaudir fent teatre també creixi al
mateix temps que l’oferta teatral. D’aquesta
manera, el TNT Petit va estrenar, al mes d’a-
bril, l’obra “Any de neu, any de Déu”; el Jove
TNT, al mes de juny, “L’Inspector”; i al ma-
teix mes, el TNT, “L’esquella de la Torratxa”
de Pitarra. 

Un mes abans, al maig, es va fer un home-
natge a Salvador Espriu amb un muntatge
que va comptar amb la participació d’actrius
i actors del grup i els que anomenem amics
del TNT, persones de l’àmbit majoritària-
ment de la música que ens van ajudar a do-
nar forma al projecte.

I queden els “The Mamas and the Papas”,
que en definitiva són les mares i pares dels
nens del TNT Petit que, vist l’èxit dels seus
fills, també van decidir crear un grup i fer te-

atre. Ells no estrenaran fins a primers del
2014 i ho faran amb un text d’un dels millors
dramaturgs italians de tots els temps, Dario
Fo, amb l’obra “Aquí no paga n’hi Déu”.

Per tot això diem que ha estat un bon any.
Tenim 40 persones fent teatre i els nostres
muntatges, els han vist 1.000 espectadors a
Santa Eulàlia. Aquest volum de gent i crea-
cions ens omple d’esperança vers el futur del
teatre amateur al nostre poble i ens fa pen-
sar que aquest 2014 seguirem amb els ma-
teixos nivells de producció teatral. 

L’Esquella de la Torratxa.

Any de neu any de Déu, representat pel TNT Petit. L’inspector, representat pel Jove TNT.



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

Els Pastorets van ser l’activitat principal del
Casal Parroquial durant les festes de Nadal
de 2012-13. Recordem que els Pastorets de
Josep Ma Folch i Torres es representen al
nostre Casal des dels anys quaranta, i abans
de la Guerra Civil ja se n’havien representat
uns de més antics. Això fa que Santa Eulàlia
estigui entre els pobles del Vallès amb més
tradició d’aquest gènere teatral. Com passa a
Esparraguera amb la Passió, per exemple,
bona part del públic assistent pot recitar de
memòria trossos de paper del Lluquet, del
Rovelló, de Satanàs, de Jeremies, de Marta,
d’Isabeló, de Getsè... perquè qui més qui
menys, una vegada o altra ha interpretat al-
gun d’aquests personatges entranyables. A
l’entorn d’un centenar de persones, grans i
joves, entre actors i actrius, tramoies, equip
de so, treballen en els Pastorets.

En un altre ordre de coses, a primers d’any,

els alumnes de l’Institut Vall del Tenes van
representar al Casal la coneguda obra de
Dickens Bon Nadal Mr. Scrooge, en anglès,
en aplicació del crèdit d’aquesta matèria.

També els alumnes de 6è curs de l’escola la
Sagrera van fer-hi una representació per ce-
lebrar el final del curs i el seu comiat de l’es-
cola.

El diumenge 9 de juny, amb motiu del final
de curs, els nens i nenes de catequesi van re-
presentar tres obres curtes: La coca dels be-
naurats, El color essencial i la Història d’un
maó, de clar contingut solidari.

Ja fa unes setmanes que han començat els
assaigs pels Pastorets d’enguany que desit-
gem tornin a omplir el Casal per Nadal i per
Reis i facin passar una bona estona a grans i
xics. I finalment dir que, de cara al gener, es
preparen dues representacions de muntat-
ges poètics musicals, sobre coneguts autors
catalans. 

Ben humilment, i ja fa vuitanta anys, el
Casal va realitzant el seu destí de servei al
poble. 
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Els Pastorets. Nadal de 2012. Representació de “El color essencial”.



Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de redacció: Pere Cabot, Jaume Dantí,
Lluís Galobart, Martí Gonzalez, 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
2012 (compren els números 265 al 269), tots
ells amb una extensió entre quaranta-sis i
cinquanta pàgines, a les que cal afegir les
portades. I amb aquest any, ja son quaranta-
cinc anys de publicació ininterrompuda.

Com ve sent habitual, hem mantingut les sec-
cions fixes de TRIBUNA que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment so-
bre temes d’actualitat, també destinem un
espai a la INFORMACIÓ, tot incloent notí-
cies de tots els pobles de la Vall del Tenes, les
ENTITATS que tenen la seva seu a Santa
Eulàlia també tenen el seu espai, la
Parròquia de Santa Eulàlia, un apartat desti-
nat a CULTURA i altres espais destinats a la
informació relativa a esports, 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. 

Les diferents editorials publicades als núme-
ros indicats han estat: “En clau de país”, en
relació a les darreres eleccions al Parlament
de Catalunya i la correlació de forces, sense
cap majoria suficient i amb dues opcions de-
finides: el bloc sobiranista amb majoria de
diputats i el bloc unionista; “Quart Cinturó:
girem full”, motivat per l’arxivament del seu
expedient d’avaluació ambiental; “L’escola
en català, un dret de país”, motivat per la
LOMCE, també denominada Llei Wert; “La
música: Art, cultura, lleure ... identitat”, tot
coincidint amb diferents activitats musicals
protagonitzades per gent del poble i “La Via
Catalana”, tot reflexionant sobre la cadena
humana del passat onze de setembre.

A banda de les editorials i seccions indica-
des, als diferents números s’han incorporat
altres treballs, dels que destaquem:

Al nº 265, entrevistàvem Antoni Castellà i
Navarro, fotògraf i col·leccionista de càme-
res de fotografia. Incloíem els resultats de
les Eleccions al Parlament de Catalunya als
nostres pobles. Informàvem de les Bases del
III Certamen Literari de Relat Breu Sant
Jordi, i com ja és habitual en el darrer nú-
mero de cada any recollíem “el fet de l’any”
que els col·laboradors de la revista creien
oportú. 

Al nº 266, l’entrevistada fou Núria Bosch i
Roca, catedràtica d’Hisenda pública de la
Universitat de Barcelona i investigadora de
l’Institut d’Economia de Barcelona. Ens
fèiem ressò de la decisió d’arxivar l’expe-
dient d’avaluació ambiental del Quart
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La portada de l’últim número, el 269.



Cinturó. També recollíem un breu resum re-
latiu als projectes educatius de les escoles i
institut de Santa Eulàlia. 

Al nº 267, l’entrevista es realitzava a Xavi
Sáez Gómez, artista pintor i professor de
l’Institut de La Vall del Tenes. En relació al
Quart Certamen Literari de Relat Breu, pu-
blicàvem els treballs guanyadors de les dues
categories en que es pot participar: adults i
joves. 

Al nº 268, la persona entrevistada fou
Antoni Peig i Banús, mestre forner del Forn
Sant Antoni. La Via Catalana tenia un espai
a la revista. També incloíem la Constitució
de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca
(PAH) de la Vall del Tenes i l’activitat del
centre Dianova de Can Perellada, que treba-
lla en ajudar a persones amb problemes de
drogodependència.

Al nº 269, s’entrevistà a Esther Jaumà i
Cayuela, seleccionadora estatal de natació
sincronitzada. Via Catalana i articles relacio-
nats amb el camí cap a la independència fo-
ren motiu d’un dossier. També donàvem un

espai important de la revista per a informar
dels clubs esportius.

El sopar de Ronçana

L'altra activitat que du a terme l'equip de
Ronçana és organitzar el tradicional sopar
anual, que a banda de sopar es tracta un te-
ma d'interès. 

Aquest any hem escollit el tema “Llengua i
identitat nacional”, els convidats a l’acte fo-
ren el Sr. Agustí Alcoberro, historiador i di-
rector del Museu d’Història de Catalunya, i
el Sr. Pere Pugès, arquitecte de professió,
que participà en la creació del Consorci per a
la Normalització Lingüística i actualment és
el responsable de Relacions Polítiques i
Institucionals de l’ANC (Assemblea Nacio-
nal de Catalunya). Obrí l’acte el director de
la revista Mn. Pere Farriol i la cloenda anà a
càrrec de Jaume Arnella i Fèlix de Blas que
ens presentaren la cançó “Marxem rient”,
lletra de Ramon Solsona i música de Jaume
Arnella. Sara Prim, periodista de Santa
Eulàlia, s’ocupà de la conducció de les inter-
vencions.
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Pere Pugès, Sara Prim i Agustí Alcoberro en el sobretaula del sopar de Ronçana.
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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

Hem acabat la 19ª temporada. Ens acostem
a finals d’any, moment de mirar enrere, re-
passar el que hem fet durant l’any i fer-ho
arribar al poble a través de l’anuari.

En aquest moment, cap a finals de novem-
bre, ens trobem per preparar la passejada
del segon diumenge de desembre, que coin-
cideix amb la festa major d’hivern. En
aquesta ocasió, quan surti l’anuari, ja l’hau-
rem feta, haurem anat cap al cantó sud en
direcció a Lliçà d’Amunt. Coincidint amb
una altra festa local també organitzem la de
la calçotada. Aquesta, com també l’anterior,
les fem en coordinació amb l’Ajuntament.

Una certa novetat d’aquests darrers anys ha
estat la de treballar coordinadament amb
entitats excursionistes d’altres pobles, per-
què coneixedors del seu entorn, ens guiïn
per llocs realment interessants. Així va ser la
del febrer, que ens va dur a passejar per les
costes orientals del Montseny guiats per
gent de Breda, el lloc culminant va ser “El
Gorg Negre” un indret ben desconegut per la
majoria, feréstec, amagat i carregat de lle-
gendes. No menys interessant va ser la de
l’abril, a la “Roca Foradada” prop de
Cantonigròs, acompanyats per excursionis-
tes de Sant Julià.

Totes les sortides tenen un interès especial
afegit, perquè cada lloc té el seu encant i la
seva història. Amb una cadència mensual
n’anem coneixent de nous. Cada sortida
també té la seva recompensa, no només pel
sol fet de sortir a passejar, sinó a més a més
fer-ho acompanyats de moltes persones,
compartir un matí i part de l’esmorzar, con-
versa, conèixer el territori i estimar-lo...

Les dues sortides que tanquen els curs van
ser al torrent de la Cabana, prop de
Gombrèn, al maig, i la darrera, la del juliol a
Bellmunt.

La sortida del gener sol ser a la costa. En
Josep Guàrdia ens porta a seguir un tram del
camí de ronda, aquest any vàrem arribar a
Lloret. Si aneu a la platja per aquest temps
us podeu trobar amb paisatges tan paradi-
síacs com aquest. 

En aquesta ocasió l’objectiu principal era
molt concret, definit i de caire més aviat na-
tural: el castanyer de can Cuch, a Cànoves.
Va ser la sortida del març.



En aquesta sortida, la del mes de maig, l’in-
terès era més aviat de caire històric. Varem
anar del castell de Sant Martí de Centelles al
de Castellcir i, per rematar la jugada, la visi-
ta a l’esglèsia romànica de Sant Andreu.

Aquesta és la “Roca Foradada”. De fet,
veient l’indret, no costa pensar que el nom
no podia ser-ne d’altre. Vam quedar merave-
llats per la bellesa del lloc.

Un moment especial de cada sortida, entre
d’altres, és el de la foto de família. Aquesta
és la del cim del Matagalls, fins ara la darre-
ra sortida, la del segon diumenge de novem-
bre.

Al blog i a facebook de Santa Eulàlia Camina
hi podeu trobar fotos i més informació,
abans i després de cada sortida.

Esteu tots convidats a participar de les pas-
sejades del segon diumenge de cada mes,
són d’uns 12 Km, d’escasa dificultat i a l’a-
bast de tothom que estigui minimament pre-
parat.

Us hi esperem.
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esther Cañellas
Web: www.roncanacomercactiu.cat

Des del nostre naixement com associació,
ara ja fa vuit anys, i promogut per l’aposta
d’un grup d’empresaris d’iniciar una entitat,
que engloba a comerciants, productors, arte-
sans, restauradors, empreses de serveis i in-
dustrials, la nostra entitat va més enllà del
benefici econòmic propi, involucrant-nos
sòcioculturalment amb l’únic objectiu d’es-
tablir una xarxa de comunicació prou forta
entre els empresaris i el nostre poble. 

Des que varem iniciar el projecte de la TAR-
GETA VIU a Sta. Eulàlia de Ronçana, fem
una valoració excessivament positiva. Per
una primera posada en marxa es varen fer
2.000 targetes, pensant augmentar-les en
dos anys, però les exhaurÍrem abans del que
preveiem. La gran acceptació i integració d’a-
questa targeta en la vida quotidiana de la
nostre població va dur, en temps rècord, a
idear promocions, ofertes, descomptes, rea-
litzar sortejos, utilitzar la xarxa i tecnologies.
Felicitem-nos doncs, tot el poble. Seguirem
treballant per oferir-vos la millor relació dels
productes i serveis de qualitat a preus
d’escàndol! 

Ja sabeu que la targeta VIU es pot obtenir
gratuïtament als negocis adherits, amb la
que s’obtenen punts acumulables en cada
compra per tal de poder-los bescanviar en
següents compres i a qualsevol establiment
identificat, tant en productes com en serveis
de perruqueries, estètiques, restaurants, ob-
tenint així guanyar en qualitat de vida al po-
ble, mentre totes les famílies gaudim de
fantàstics descomptes en compres i serveis. 

A finals d’any celebrem les festes de Nadal; a
través de les botigues de Santa Eulàlia varem
sortejar i regalar un total de 50 cistelles. A
més, vam disposar dos punts geogràfics del
poble perquè el patge anunciador pogués re-
collir còmodament les cartes dels infants. 

A principis d’any, varem celebrar al Restau-
rant l’Ànfora el vuitè aniversari de la unió
d’empresaris amb un sopar de germanor. 

Per Sant Antoni, com ja és tradició, vam es-
tar presents a la Festa dels Tres Tombs re-
partint panets als assistents, carrosses parti-
cipants, genets, petits i grans. 

Col·laborem i ens relacionem amb al-
tres entitats del poble 

Aquest any, varem canviar la ja tradicional
xocolatada que oferíem per Carnestoltes a la
Plaça Onze de Setembre, per celebrar i re-
colzar activament una festivitat ja consagra-
da en la nostre societat; varem col·laborar
amb la carrossa de l’Ampa Escola Ronçana. 

Varem estar presents en la festa anual de la
Colla de Gitanes amb un obsequi. Bonifi-
quem les donacions de sang. 

El 2 de juny va tenir lloc la IV Fira
d’empresaris: Botigues al Carrer. 

Des de Ronçana Comerç Actiu valorem molt
positivament la IV edició de Botigues al
Carrer. En moments de crisi econòmica, re-
tallades, polítiques... l’èxit assolit és una sa-
tisfacció, gràcies al resultat de la gran partici-
pació dels associats i al bon treball d’equip en
l’organització de l’esdeveniment de la matei-
xa. Agraïments als que d’alguna manera o al-
tra heu col·laborat i fet possible aquesta fira.

Targeta de fidelització de clients.
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Gràcies als membres de la Junta, Socis, i a
tots per venir-nos a visitar als estants. 

Diada de l’11 de Setembre 

Com cada any, la nostre associació ha estat
present i ha participat en l’Ofrena Floral que
culmina la celebració d’aquesta diada, cada
any més emotiva per la població. 

Ronçana Comerç Actiu posa al vostre abast
un total de 1000 rellotges de regal per la uti-
lització dels cotxes en els aparcaments del
poble amb zona blava, per tal d’afavorir la
vida comercial del municipi. 

El 30 de novembre van celebrar-se els PRE-
MIS TARDOR. Amb el suport de l’Ajunta-

ment, es va dur a terme l’esdeveniment de
l’any: Canal Set i Ronçana Comerç Actiu us
vàrem transportar a la vida social més emo-
tiva del nostre poble, amb l’objectiu d’entre-
gar uns premis de reconeixement públic a
aquelles persones i entitats que, amb la seva
dedicació i esforç, aporten un valor afegit a
la nostra comunitat. Gaudírem d’un sopar
exquisit per a l’ocasió, i també de bona mú-
sica i dansa en viu que ens acompanyà du-
rant tota la vetllada. 

Ens plau dir-vos que estem molt encoratjats
i animats per dur a terme projectes d’esde-
veniments, actes i actuacions que, d’una ma-
nera o altra, pretenem realitzar aquest prò-
xim any. 

La sala gran de La Fàbrica plena a vessar durant la gala dels Premis Tardor.
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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/

Victòria històrica de la
Campanya Contra el Quart
Cinturó

El 17 de desembre de 2013 la Direcció
General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural va emetre una resolució
que declara la terminació del procediment i
l'arxiu de l'expedient d'avaluació ambiental
del projecte "Cierre de la Autovia Orbital de
Barcelona", especificant que la resolució po-
sa fi al procediment. 

Aquesta resolució té una gran transcendèn-
cia: implica posar a zero el comptador en la
tramitació del procediment ambiental del
Quart Cinturó per tal de garantir els objec-
tius de màxim respecte als valors ambientals
del territori.

Cal recordar que aquest expedient ja havia
estat declarat caducat: el 22 d'abril de 2010
la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental va emetre una resolució de
terminació del procediment de les consultes
ambientals de 2004, i arxiu del projecte, però
posteriorment, pressions polítiques prèvies
a les eleccions al Parlament de Catalunya
van forçar una rectificació, de manera que el
23 de juliol de 2010 el mateix òrgan va adop-
tar un acord de conservació d'actes del pro-
cediment. Aquest acord va ser objecte lla-
vors d'un recurs d'alçada per part de la
Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC)
que va ser desestimat i va motivar la inter-
posició d'un contenciós administratiu da-
vant de l'Audiència Nacional que està encara
en fase de tramitació.

Tanmateix, malgrat l'excepcional resolució
de conservació dels actes, la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de
Fomento no ha aconseguit tramitar l'Estudi
d'Impacte Ambiental en el termini de 18 me-
sos que estableix la Llei 6/2010, d'Avaluació

d'Impacte Ambiental, que finalitzaven el 9
d'abril de 2012, un incompliment que posa fi
a una llarga tramitació fallida.

L'endemà de la finalització del termini, el 10
d'abril de 2012, l'Associació per la Defensa i
Estudi de la Natura de Catalunya (ADENC),
en representació de la Campanya Contra el
Quart Cinturó, va trametre al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
la petició de caducitat de l'expedient "Cierre
de la Autovía Orbital de Barcelona", ente-
nent que qualsevol altra resolució suposaria
una clara conculcació del dret ambiental.
Petició a la que es varen sumar els plens mu-
nicipals de l'Ametlla del Vallès, Caldes de
Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà
d'Amunt, Sabadell i Terrassa. 

La CCQC va demanar la certificació d'aques-
ta caducitat. La resposta del Ministerio de
Medio Ambiente motivà la presentació d'u-
na denúncia penal per presumpte delicte de
prevaricació. 

Amb aquesta resolució el Ministerio de
Medio Ambiente reconeix implícitament la
solidesa de les argumentacions utilitzades
per la Campanya i retorna l'expedient a la le-
galitat. El Ministerio ha resolt allò que havia
d'haver fet ja el mes d'abril del 2012 sense
que hagués hagut d'intervenir la Campanya
amb recursos, sol·licituds de caducitat i de-
núncia penal.

L’última notícia és que als pressupostos de
l’Estat pel 2014 no s’hi preveu cap partida per
continuar el tram Abrera-Terrassa a mig fer i
només es destinen 5.000 € a l’estudi entre
Terrassa i Granollers. A efectes pràctics res de
res. Visca! ja ho deia tota aquesta gentada!
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Sant Antoni 2013

Comencem aquest escrit il·lusionats i con-
tents perquè el mes de setembre d’enguany
ens varem fer socis de la Federació Catalana
dels Tres Tombs. Ara ja som com els pobles
importants. Això comporta portar el nom de
Santa Eulàlia per arreu de Catalunya, allà on
se celebri la Festa dels Tres Tombs.

L’any 2013 ja ens varen deixar participar en
la trobada que fa la Federació de final de fes-
ta, que es va fer a Mataró. Hi varem anar una
mica així “destranquis”. Aquest any vinent
2014 està previst que es faci a Barcelona, i ja
hi podrem assistir amb tots els drets que
això comporta.

Això és el més important que ens ha passat
aquest any, la resta tot mes o menys com ca-
da vegada. El dia 3 de Febrer es va fer la
Passada de Sant Antoni a Santa Eulàlia, pot-

ser no hi havia massa participació, degut a
que es va haver d’avançar el dia, ja que el
que es fa habitualment, coincidia amb
Carnestoltes. Això ens comportà compartir
el dia amb altres pobles, i d’aquí la manca de
participació.

Una petita comissió dels Amics del Cavall
han anat participant en els Tres Tombs d’al-
tres pobles, com és Caldes de Montbui, Lliçà
d’Amunt, Les Franqueses del Vallès, Sent-
menat, Bigues i Riells, La Roca i molts altres.

Si tot va bé, ja s’està preparant la festa de
2014. Sembla que era ahir quan la varem
tornar a recuperar i ja en farà 18 anys. Va ser
una bona pensada ja que ha anat agafant
més èxit amb el pas del temps, i ara és una
festa molt participativa, que fa sortir la gent
encara que se celebri en ple hivern.

Nosaltres tenim moltes ganes d’anar fent
festa, però us necessitem a tots perquè ens
feu costat.

Confiem en el vostre suport.

Bon Nadal a tothom.

Els abanderats a la cercavila de Sant Antoni 2013.
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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

Ja és el nostre tercer any com associació ani-
malista de Santa Eulàlia i estem molt con-
tents de la nostra evolució.

Han canviat força les coses des de l’any pas-
sat, sobretot perquè al 2012 gestionàvem la
recollida dels gossos perduts i abandonats
del municipi, i aquest any ho vam voler cedir
a la protectora de Granollers. El perquè d’a-
quest canvi és degut a que nosaltres no dis-
posem d’instal·lacions on mantenir-hi els
animals, ja que funcionem amb cases d’aco-
llida (persones que cuiden temporalment als
animals, en l’impàs de ser recollits del carrer
o cedits a l’associació, fins que són adoptats
per una família definitiva).

L’any passat ens vam trobar amb que el vo-
lum de gossos abandonats es va incrementar
molt respecte el 2011 i, en no tenir refugi,
ens vèiem amb saturació de gossos.

Esperem que això canviï el 2014 ja que hem
aconseguit, després d’estar 20 mesos llui-
tant-hi, que ens aprovin els permisos per a
poder construir un refugi al nostre poble
perquè hi visquin animals sense sostre. Una

fantàstica notícia que vam saber al setem-
bre.

El nostre somni és construir un lloc on gos-
sos i gats visquin feliços dins de les possibi-
litats que un refugi pot contemplar, un lloc
net, harmoniós, amb voluntaris i col·labora-
dors.

Perquè aquest somni sigui possible necessi-
tem ajuda de tots els qui ens la vulgueu do-
nar, i d’aquesta manera anar-ho tirant enda-
vant. De moment ja hem tingut moltes aju-
des, per part de l’ajuntament i de persones
que desinteressadament ens donen cops de
mà, com l’arquitecte que ens ha fet el projec-
te entre d’altres.

D’altra banda, encara que no hàgim gestio-
nat la recollida dels gossos del municipi,

L’ofrena floral de l’Onze de Setembre. II Fira d’Arbra.

Membres de l’Arbra amb els gegants.



hem donat en adopció una gran quantitat de
gats i gossos. Alguns provinents de l’abando-
nament i d’altres de particulars que ja no
se’n podien fer càrrec per diversos motius. 

També hem participat en diferents actes del
poble i d’arreu de Catalunya on cada cop ens
coneixen més i tothom ens felicita per la fei-
na ben feta: Fira d’adopcions de la Mercè
(organitzat per l’ajuntament de Barcelona),
fira de les festes de Gràcia, fira de les festes
de Sants, fira de Calella, fira de segona mà
de Santa. Eulàlia, II Fira d’ARBRA, etc.

De cara al 2014 tenim uns objectius que es-
perem que es compleixin, i esperem que ens
hi vulgueu ajudar: disminuir el nombre d’a-
bandonaments i d’animals cedits, augment
del nombre de cases d’acollida, fer una bona

tasca de conscienciació, continuar partici-
pant als actes del poble, donar-nos a conèi-
xer, aconseguir que la gent del poble tingui
més ganes de col·laborar amb nosaltres, tor-
nar a fer la nostra fira (i que aquest cop no
plogui...) i construir el refugi.

Per acabar ens agradaria fer una petició a to-
ta la ciutadania: si esteu pensant en tenir un
animal de companyia heu de ser molt cons-
cients que, si tot va bé, viuen molts anys (po-
den arribar als 20), que necessiten atenció
diària, que comporten despeses econòmi-
ques, que es poden posar malalts, poden te-
nir conductes que no ens agradin, etc., tot i
que les coses positives superen en escreix a
les negatives.

També cal tenir en compte, si esteu pensant
en tenir un animal de companyia, que hi ha
molts animals a les protectores i que és un
veritable disbarat comprar-ne. És molt més
gratificant adoptar, sobretot els animalons
adults que són els més agraïts de tots i els
que tenen menys sortida.

“Salvant un animal no canviaràs el món,
però si que canviaràs el món per aquell ani-
mal”.
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Fira de la Mercè.
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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 de l’any que ens deixa. Portem uns
quatre o cinc anys que sembla ser que el sen-
glar ens porta a tots de cap, amb les seves ce-
lebracions nocturnes, per cultius i jardins en
busca d’aliment.

La Societat de Caçadors, com sempre dispo-
sada a ajudar i col·laborar amb els agricul-
tors per poder evitar danys, organitza batu-
des de senglar, tórtora turca i colom (amb
autorització prèvia de medi ambient), inten-
tant controlar la població d’aquests animals
(cosa bastant difícil).

Tots els que tenim aquesta afició tan antiga
com és la caça, i que tantes traves ens posen,
com lleis absurdes i actes incomprensibles
per part de l’administració, haurien de saber
que si actualment podem veure alguna per-
diu, conill, faisà, etc., és gràcies a les repo-
blacions que fem la Societat de Caçadors. I
així passegem per boscos i camins, ens ale-
grem de veure volar i caminar aquests ani-
mals, els quals troben els nostres abeuradors
d’aigua i menjar que posem per a la seva ali-
mentació (per descomptat de la nostra but-

xaca) i així de retruc alimentar-se les àgui-
les, 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 de
nois i noies de l’Institut.

No caldria dir llavors que es continuaran
fent batudes de senglar, en col·laboració
amb els agricultors en efectuar la sega de
camps de sorgo, sempre amb un màxim con-
trol d’actuació i seguretat per a tots.

Tots hem de ser conscients del gran canvi
urbanístic que ha fet el nostre municipi amb
urbanitzacions, carreteres, etc., amb la con-
seqüent pèrdua de 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 pas-
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.

Felices Festes!!
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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 Retro Car Club Ronçana, va ser fundat el
15 de maig de 2013 per un grup d’aficionats
als vehicles antics i clàssics. No va ser però
fins el 26 d’octubre passat que es va fer la
presentació oficial a “La Fàbrica”, on es van
explicar els objectius i les activitats princi-
pals que el Club portarà a terme. L’activitat
principal del Club serà l’organització d’un
esdeveniment de caràcter anual que es de-
nominarà “Retro Car Meeting”. Aquest esde-
veniment consistirà en una gran concentra-
ció de vehicles antics i clàssics a “La Fàbrica”
oberta als socis, convidats i aficionats que hi
vulguin participar. La Junta directiva del
nou Club, presidida per Josep Astudillo, va
manifestar que vetllarà perquè el “Retro Car
Meeting” sigui un esdeveniment de qualitat i
referència que atregui a un gran nombre d’a-
ficionats al nostre poble.
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Club Escacs
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
Web: www.escacsron.net
C/e: info@escacsron.net 

Durant l’any 2013 hem man-
tingut el ritme d’activitats 

Jocs Escolars. Hi hem participat amb 8 nens
de cada any dels que un d'ells, el Josep
Navajas, ha anat a les finals de Catalunya
sub-8 assolint un molt meritori 8è lloc.

Campionat de Catalunya per equips. Hem
fet 4 equips, els dos primers tenien el repte
de mantenir la categoria a una exigent pri-
mera categoria provincial: el primer equip
s'ha quedat a un pas de pujar de categoria,
quedant segon del seu grup, i al segon equip
li ha faltat una miqueta de sort per mantenir
la categoria i ha baixat. Els altres dos equips
tenien la funció de formació i no hem buscat
resultats.

II Obert de la Vall del Tenes. Torneig homo-
logat per la FCdE, els divendres a la nit du-
rant els mesos d'abril i maig, hem tingut la
participació de 74 jugadors, superant els 52
de la primera edició. Amb format més petit
que el de tardor es juga a grup únic, fent
també classificacions per trams.

VII Obert de Santa Eulàlia de Ronçana. Tor-
neig també homologat per la Federació
Catalana d'Escacs, es juga els dissabtes a la
tarda. Enguany tenim la participació de 180
jugadors i el nivell de joc mes alt de totes les
edicions que hem organitzat, incloent vuit
Mestres Catalans i un Mestre FIDE. Impressiona
també la quantitat de gent jove que juga als es-
cacs, i que bé que juguen!

Classes d'escacs per a tots aquells que volen
venir a aprendre i participar. Els dijous i di-
vendres a la tarda.

Tornejos socials, tornejos socials per inter-
net, torneig de partides ràpides, torneig de
partides semirapides, participació a tornejos
organitzats per altres clubs, etc.

Feliç any nou!
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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

“Aprendre, divertir-se i 
superar-se en equip”

Aquestes paraules defineixen el nostre senti-
ment i el que s’ha aconseguit aquesta tem-
porada.

Vam començar al setembre els entrena-
ments i una fase prèvia d’esforç i superació
per preparar la lliga.

Ja era Cap d’Any i els joves i no tant joves de
tot Santa Eulàlia va poder gaudir d’una festa
memorable, de més de 1000 persones, orga-
nitzada pel club i on tothom es va divertir
ballant i gaudint de bona música. Com sem-
pre els voluntaris van treballar de valent i
sense ells hagués estat impossible organit-
zar-ho.

En el Campus Excel·lent Ronçana els nois i
noies es van sentir autèntics professionals i
es van divertir i aprendre molt de la mà de
gran tècnics de l’ACB com Salva Maldonado,
Alfred Julbe o Xavier García entre d’altres.
Tothom volia fer-se una foto amb ells.

La lliga anava avançant amb molt bons re-
sultats, constància i treball en equip aconse-

guint el campionat pel Mini Femení 2 i el
Cadet Masculí A. Moltes Felicitats.

El Cadet A, a més, va jugar el Campionat
Territorial de Barcelona l’1 i 2 de juny.
Semblava que el soroll de les veus i tambors
de les grades se sentia a quilòmetres de
distància i l’esforç i l’emoció ens feia plorar.

El calor de juliol va arribar i era hora de di-
vertir-se en el Campus d’estiu i celebrar la
gran festa del bàsquet amb el sopar de cloen-
da de temporada i entrega de premis pels
campions i nois i noies que fa 10 anys que
gaudeixen del bàsquet en el Club. Els nostres
protagonistes són: Adrià Brau, Laia Gran i
Jesús Castejón. Desitgem que continueu
compartint aquest esport amb nosaltres.

Una sorpresa més s’amagava dins d’aquest
sac d’èxits: Es construiria la pista exterior
durant el mes de juliol gràcies a la generosi-
tat d’una família molt estimada per nosal-
tres, la família Aragall Closa. Fantàstic, totes
les entitats podrem tenir més horaris oberts
per entrenar.

Jugadores del Mini Femeni.

Jugadors que porten 10 anys al club.

Jugadors del Cadet A. 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.: staeulalia@hotmail.com
Web: www.cesantaaeulalia.es

La temporada 2013/2014 co-
mença i el C.E. Santa Eulàlia
continua renovant les seves
il·lusions i ganes de cada any

En primer lloc, aprofitem per anunciar que
aquesta temporada la Junta ha canviat la
Coordinació del Club. La Coordinació està
formada pel Sr. Jordi Gómez, amb gran ex-
periència desenvolupada en el C.F. Mirasol
(Sant Cugat). El Sr. Gómez tindrà el suport
del Sr. Cristian Nicolás, que exercirà les fun-
cions de Coordinador Adjunt. Tots dos són
persones amb la formació i experiència ade-
quada per poder fer una gran tasca al C.E.
Santa Eulàlia.

En segon lloc, cal destacar la gran tempora-
da 2012/2013 realitzada per tots els equips
del Club, i en especial la del Juvenil que va
ser Campió de Lliga, amb la consecució de
l’ascens de categoria (a primera divisió), i la
del Benjamí A que va assolir també l’ascens
de categoria.

Aquesta temporada el C.E. Santa Eulàlia té
un total de 162 jugadors en les diferents ca-
tegories del club. Malgrat que aquesta tem-
porada no tindrem categoria Juvenil ni
Infantil, per manca de nois d’aquestes edats,
la Junta i Coordinació del Club continuarà
treballant perquè en les properes tempora-
des, de ben segur, es puguin refer aquests
equips.

Entrenadors i Direcció Esportiva ja estan
treballant en un canvi de dinàmiques i for-
mes de treballar, potenciant: Accions tàcti-
ques i tècniques, treballar segons l’etapa for-

mativa de cada un dels nostres jugadors, els
nostres equips estan començant a jugar de la
mateixa manera, és a dir, amb un sistema de
joc uniforme, directrius comunes a l’hora de
fer escalfaments i estiraments, etc.... Hem
de donar temps a la transició però s’està fent
de forma ràpida i es pot dir que anem pel
bon camí. 

Aquesta és la manera, segons entenem des
de la Junta del Club, que ha de ser la forma
de treballar, potenciant el futbol 7 i l’escola,
perquè el futur del Club, a nivell esportiu,
estigui garantit.

Continuarem treballant perquè, a més d’ofe-
rir la possibilitat que els nens, nenes i joves
del poble puguin gaudir d’una activitat es-
portiva com és la pràctica del futbol, treba-
llant valors tant importants com el compan-
yerisme, el respecte, la solidaritat, etc... si-
guem, en un futur, un Club referent i com-
petitiu perquè els nens i nenes de la comar-
ca vulguin jugar al C.E. Santa Eulàlia.

Agraïm una vegada més l’ajuda i col·labora-
ció rebuda, per moltes de les entitats del po-
ble, així com la dels pares i la de l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia, i que esperem no de-
falleixin en el futur. 

El Club Santa Eulàlia vol desitjar unes Bones
Festes nadalenques i un bon any a tots el
ciutadans de Santa Eulàlia i a la gran família
que forma el nostre Club.

Salut.
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Un partit del CE Santa Eulàlia, a la present tempo-
rada.
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Prebenjamí C - Iker, Mario, Jaume, Pol, Ivan,
Oscar, Alex, Rodrigo, Oriol, David, Eric, Victor,
Adria, Sergi i Julian. Entrenadors: Sergi i David.

Prebenjamí B - Abel, Aleix G., Cesc, Joel, Ivan,
Aleix H, Biel, Jordi, Cesar, Carles i Oscar. Entrena-
dors: Xavi i Jaume.

Prebenjamí A - Joel, Oriol, Aleix, Edgar, Jan, Izan
F., Olmo, Juanma, Iker, Derek i Izan P. Entrena-
dors: Cristian i Alex.

Patufets (No juguem partits) - Max, Pol, Arnau,
Nil i Kilian. Entrenadores: Mireia i Anna.

Debutant - Pol, Juan, Marcos, Dídac, Marc, Axel,
Quicu, Genís, Oriol, David, Adria, Jan, Miquel i
Joao. Entrenadores: Mireia i Anna.

Benjamí C - Biel C., Unai, Nicolas, Daniel, Marc,
Jan, Santi, Noaman, Miquel, Biel, Sergi. Entrena-
dors: Nil i Oriol.



Aleví C - Francesc, Eric G., Eric A., Isaías, Joel,
Albert, Marcos, David, Gerard, Aitor, Claudia, Isaac
i Luna. Entrenadors: Eric P. i Alberto

Cadet - Roger, Dani, Álvaro, Anas, Jordi, Albert,
Joel, Oscar, Ivan, Oriol, Miguel, Guillem, Puig,
Bhakta, Leo i Adrian. Entrenador: Albert i Chris-
tian.
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Benjamí A - Jaume, Raul, Kenay, Iñaki, Víctor,
Ayrton, Iker O., Jordi, Iker N. i Sandra. Entrena-
dors: Leo i Ivan.

Benjamí B - Max, Santi, Hugo, Marçal, Martí, Pol,
Alex, Andreu i Aritz. Entrenadors: Marc i Albert.

Aleví B - Javi, Ezequiel, Eric B.,Pol, Iker, Artion,
Adrian, Albert, Eric N., Gerard i Max. Entrenadors:
Aitor i David.

Aleví A - Marc, Roger, Gerard P., Carles P., Dani,
Ignasi, Arnau, Albert, Oriol, Jose, Carles. Entrena-
dors: Carles B. i Ricard
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Veterans - Àlex, Joan, Ruli, Ricard, Josep, Jaume, Juanan, Borja, David, Andreu, Javi, Pascual, Ignasi, Marc,
Paco, Jose i Nando.

Amateur - Xavi, Marc, Arnau, Sergi, Raúl, Cristian, Dani, Bernat,. Roberto, Carlos, Jonathan, Adriá, Óscar, José,
Carlos, Marc, Ignasi, Saúl, Guillem, Joan, Albert, Miguel, David, Josep i Xavi G.
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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

Un any 2013 ple d’èxits
Ara que arribem a les acaballes de l’ any, ens
adonem que la feina ben feta, l’esforç i la
constància de tots els qui formem part del
Club té la seva recompensa. Ha estat un any
difícil però finalment podem dir amb orgull
que s’han assolit els objectius que al co-
mençar l’ any ens havíem fixat.

Comptem amb una plantilla de 65 patina-
dors, una quantitat considerable, que es re-
parteixen en diferents grups de nivell, des de
les Iniciacions Minis fins a Categories i grup
Xous, cobrint d’ aquesta manera tots els ni-
vells de competició. 

El cos tècnic, està format per la Laura
Valcàrcel (entrenadora), La Carla Torrell, la
Raquel Carvajal, la Carla Vilarrassa i la Marta
Olasz, que vetllen cada dia per la superació i
preparació tant tècnica com humana dels
nostres patinadors, formant-los no solament
com esportistes si no també com a persones.

Des d’aquí, el nostre reconeixement i agraï-
ment.

A nivell esportiu, cal remarcar que la tempo-
rada ha estat plena de podis i meritòries
classificacions dels nostres patinadors en les
diverses competicions en les que hem parti-
cipat i, especialment, en els campionats de
Catalunya, on la Mariona Cabezas ha assolit
la 8ª posició en F.O. i la Carla Méndez 10ª
classificada en el Campionat de Barcelona
en modalitat lliure. Senyalar també, la parti-
cipació de l’Andrea Arenas a la final d’Inter-
clubs d’enguany en Iniciació C, i la consecu-
ció de Categoria de l’Imma Codina.

En aquest 2013, hem organitzat diferents
competicions en el nostre pavelló, com han
estat la primera fase d’ Interclubs, la semifi-
nal d’Interclubs i el II Trofeu de Santa
Eulàlia de Ronçana, esdeveniments que han
estat un èxit rotund, tant per nombre de pa-
tinadors com per assistència de públic, fets
que ens encoratgen a continuar treballant
amb il·lusió per aquest Club.

Esdeveniments Socials

Aquest any, s’han realitzat diversos actes so-
cials. A destacar principalment el Festival
d’Estiu que va reunir a tot el Club i on l’ as-
sistència de públic va ser molt nombrosa. La
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temàtica del Festival girava entorn al film
“Hotel Transilvania”, representant un nou
format d’història continuada i on tots els pa-
tinadors i assistents van gaudir d’un excel-
lent espectacle. 

Així mateix, a finals de 2012, es va fer el
Festival d’ Hivern, en un format més íntim,
on tothom va gaudir de les festes nadalen-
ques i els patinadors van fer el “caga tió”, on
els més petits van passar-ho d’ allò més bé.

Aprofitem, doncs, per convidar-vos al Festival
de Nadal d’ enguany, el proper 14 de desem-
bre, que de ben segur, serà fantàstic.

Any 2014, nous reptes, noves il·lusions!!

Aquest any 2014, que ja el tenim a tocar, ens
proposa un munt de reptes tant esportius
com socials, que tots els qui formem part del
Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, de
ben segur acceptarem amb il·lusió i força. 

A nivell esportiu, la participació cada vegada
mes nombrosa de patinadors en competi-

cions de nivell, el recolzament als patinadors
d’iniciació i el debut en competicions oficials
del nostre Grup Xous, que s’estrena el pro-
per mes de gener en els Campionats de Bar-
celona. 

Continuarem fomentant l’esport del patinat-
ge, amb cursos gratuïts de dos mesos, espe-
cialment dirigits als mes petits, on poden ve-
nir a provar el patinatge en un ambient molt
divertit i lúdic.

Preparem el III Trofeu de Santa Eulàlia de
Ronçana, pel mes de juliol, i obrint la Festa
Major del nostre poble, el Festival d’ Estiu del
Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana.
Aquest 2014 hi abocarem tots els esforços
perquè sigui molt especial, ja que aquest any
fem 30 anys d’història, i això es mereix una
festa grossa. Us hi esperem a tots!!!

Finalment, tot l’equip humà que forma part
del Club, des dels patinadors, pares i mares,
entrenadores i Junta Directiva us volem de-
sitjar un molt bon Nadal i un feliç any nou, i
esperem de veritat que sigueu molt feliços.
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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

Hem fet un any!!!
Efectivament, ja fa un any vàrem assumir el
compromís d’engegar un projecte nou, va ser
fundar el Club Patinatge Artístic Ronçana.

Ha estat un any d’esforç i molt treball, us po-
dem asegurar que no és fácil, en els temps
que corren, començar un nou projecte. Però
ara, passat aquest primer any, en podem
parlar amb molta satisfacció i fins i tot amb
un xic d’orgull. I és que no en podem dema-
nar més d’aquest any que s’acaba:

• Hem crescut en nombre de socis, doblant-
ne el nombre inicial.

• Des del primer dia hem rebut mostres d’in-
terés de molts nens i nenes, tant del nostre
poble com de pobles veïns que volien parti-
cipar en el nostre projecte.

• Al llarg de la temporada els nostres patina-
dors i patinadores han participat en diverses
competicions (proves socials, proves de ni-
vel, Interclubs i trofeus de club) amb un re-
sultat molt satisfactori.

• Esment especial mereix l’exhibició de balls
de grup que vàrem fer per la nostra Festa
Major.

Com sovint ens agrada dir, tot això és el re-
sultat de la feina ben feta, en especial de les
nostres monitores la Meritxell Bonet i la Lau-
ra Parcerises, que han entès la filosofía del
club i han sabut mantenir una relació molt
estreta amb les patinadores que, a la fi, s’ha
traduÏt en uns resultats molt bons. No desta-
carem cap patinadora en concret, doncs al
llarg de la temporada moltes d’elles han fet
pódium dins de la seva categoría, i totes sen-
se excepció han gaudit del patinatge, que en
definitiva és el propòsit d’aquest club.

També hem d’esmentar els nostres socis,
que han tingut un grau de participació i im-
plicació en els actes del club molt elevat.

I per acabar el capítol d’agraïments, i de ma-
nera molt sincera, ens cal reconeixer públi-
cament el suport i ajuda que hem rebut d’al-
tres entitats del poble i de l’Ajuntament.

Continuarem treballant i mantenint el nos-
tre estil, la nostra filosofía i els nostres va-
lors que están en la base de la nostra con-
cepció de club. Sens dubte és la manera d’as-
segurar una bona salut pel nostre club.

Per últim us convidem a la jornada de portes
obertes que farem el dia 22 de desembre al
pavelló municipa d’esports a les 11h del matí.

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2014.

Neus Alvarez, Anna Estrany, Laia
Solé, Yara Padilla, Berta Puigdomè-
nech, Marta Puigdomènech, Brigitte
Tucto, Sara Serrano, Anna Rodrí-
guez, Núria Gutiérrez, Alba Solé,
Júlia Bassa, Marta Ruíz, Martina
Duran, Jana Grau, Àfrica Gutiérrez,
Elsa Díaz, Gemma Moreno, Abril
Guerra, Daniel Guerra, Laura Mulet,
Beatriz Rubio, Judith Subirats, Júlia
González, Guillem González, Dafne
Fernández, Judith Imedio, Rosa
Burns, Daniel Burns i  Nerea Lancho.

Monitores: Meritxell Bonet i Laura
Parcerises.
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Futbol Sala MACFRIN 
Santa Eulàlia
Responsable: Ferran Garcia
Telèfon: 673 280 436

Des del FS Macfrin Santa Eulàlia hem iniciat
la nostra quarta temporada amb el repte de
quedar campions de la categoria Divisió
d’Honor de la Federació Catalana de Futbol
Sala. Enguany el nivell dels equips contraris
és força més elevat i competitiu. Enfoquem la
temporada amb la màxima il·lusió i amb la
intenció de fer el paper més digne possible.

La plantilla, formada per dos porters i dotze
jugadors, manté el bloc de la temporada pas-
sada. Per aquest curs s’han incorporat nous
jugadors, amb l’objectiu d’intentar augmen-
tar el nivell de l’equip i, al mateix temps, cre-
ar un grup de jugadors i amics arrelats al
club i al poble. El cos tècnic segueix format
per un home de la casa i amb una llarga i exi-
tosa trajectòria, Pedro López.

Aquest any el club ha crescut, ja tenim dos
equips! S`ha format de zero un segon equip
jove i competitiu que lluitarà en la divisió 1a
territorial de la Federació Catalana. L’equip
format bàsicament per gent del poble, enfo-
ca la temporada amb il·lusió i ganes d’apren-
dre a jugar a aquest esport, per algun dia po-
der arribar a jugar al primer equip, ja que
són el futur del club.

Des del club volem donar les més sinceres
gràcies als diferents comerços del poble que
ens ajuden a cobrir el pressupost de la tempo-
rada. També destacar la subvenció anual de
l’Ajuntament i la permanent col·laboració per
part d’aquest organisme per facilitar al club
activitats i projectes que surtin rentables al
club.

Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a
assistir als partits de lliga que disputem al
pavelló. Alternen, setmana si i setmana no,
els dos equips els dissabtes a partir de les
20:30h. Aquest any hem notat un important
augment d’assistents i d’animació. Moltes
gràcies.

Plantilla A: Cristian Vilches, Ignasi Recio,
Ferran García, Cristian Rodríguez, Albert Gros,
Jordi Montserrat, Sergio Galisteo, Marc Guede,
Hector Ferreiro, Miguel Díez, Xavi Re, David
Urbano, Ivan Dionisio, Adrià Sarrià, Zouhair el
Brighli.

Entrenador: Pedro López.

Plantilla B: Gerardo Rodríguez, Josep Angel
Casado, Marc López, Jaume Coromines, Victor
Aubeso, Carlos Invernon, Javi López, Oriol
Fuertes, Jordi Tebar, Jose Luis Guzmán, Sergio
Hidalgo, David Díaz, Nil Congost, Alex Cañas.

Entrenadors: Pedro López i Ferran Garcia.
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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 12 13,2º 02,1º 06,9º 19,7º (23) -2,9º (2)- 1 02 2 (1) 3,4 45,1 (3)0
GENER 13  13,5º 01º,6 06,2º 19,2º (31) -2,5º (16) 7 28 13 (19) 3,5 46,7 (23)
FEBRER 13,6º 01,6º 06,9º 18,2º (1)0 -4,2º (24) 3 20 08 (28) 4,1 93,3 (3)0
MARÇ 17,7º 05,1º 10,8º 23,2º (28) -2,7º (15) 100 84 29 (5)0 5,1 66,6 (1)0
ABRIL 20,5º 06,8º 13,2º 27,9º (17) 2,6º (3) 8 1040 25 (4)0 4,6 56,3 (25)
MAIG 22,5º 08,9º 15,2º 28,2º (8)0 4,9º (30) 120 51 21 (15) 3,3 43,5 (18)
JUNY 27,5º 13º,6 20,2º 33,7º (13) 8,8º (9) 2 14 13 (8)0 3,6 40,2 (8)0
JULIOL 32,8º 17,3º 24,9º 36º,6 (28) 15,1º (3)0 2 15 08 (18) 2,8 49,9 (11)
AGOST 31,4º 16,9º 23,8º 34,4º (2)0 13,6º (9)0 3 61 54 (27) 2,5 35,4 (8)0
SETEMBRE 28º,6 14,1º 20,1º 31,6º (3)0 12,1º (23) 5 1140 37 (11) 1,4 67,6 (6)0
OCTUBRE 24,2º 12,5º 17,4º 31,5º (1)0 6,9º (13) 7 32 6 (4) 1,9 46,7 (4)0
NOVEMBRE 15,3º 04,8º 09,6º 24,2º (2)0 -2,9º (28)- 4 1210 60 (18) 3,8 67,6 (16)

640 6460

Els números entre parèntesi assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.

Dies de pluja: 64
Dies de tempesta: 13
Dies de pedregada: 1
Dies de gelada: 40
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 65
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 34,4º (dia 02-08)
Temperatura mínima absoluta: -4,2ºC (dia 24-02) 
Precipitació màxima en un dia: 60 lt/m2 (dia 18-11) 
Precipitació total: 646 lt/m2
Mes més ventós: març
Mes més sec: Desembre 2012.
Mes més plujós: Novembre
Temperatura mitjana anual màx: 21,7ºC
Temperatura mitjana anual mín: 8,7ºC

Ha estat un any en conjunt menys calorós que el d'altres anys. 
Això ha provocat que moltes fruites i hortalisses hagin madurat més tardanament.
L'hivern ha estat poc fred i força sec.
Els pics de calor de l'estiu han estat menys acusats que en d'altres anys i les precipitacions
força escasses.
La precipitació absoluta anual ha estat lleugerament per damunt de la mitjana.

Pep Margenat
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Josep Solé 
i Padrós
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Pagès, jutge de pau i zelador del reg.
President dels Amics del Cavall, entu-
siasta ballador de gitanes i enamorat
de Santa Eulàlia. Observador i conei-
xedor pregon de les persones, de les fa-
mílies, de les cases, i de tots els racons
del nostre poble. Home pacífic, pa-
cient, prudent, curiós i memoriós.
Acurat en les maneres, respectuós i
amant de les bones formes. Discret i
molt tímid. De mirada clara i franca. 

Arribo a Can Noguera vorejant un
tram del riu Tenes, des del Camí del
Gual i després de seguir, cap a l’es-
querra, uns quants metres per entre el
bosc. Un parell de gossos avisen, amb
els seus lladrucs, de la meva arribada.
Així que baixo del cotxe, dues esplèndi-
des oques, de plomatge gris cendrós i
blanc, nyequegen amb força i avancen
rabents cap a mi. Com que no veig
gens clar quines són les seves inten-
cions, em torno a asseure ràpidament
al volant, tanco la porta i espero una
millor oportunitat. Veig almenys qua-
tre gats mandrejant al sol i que no
s’immuten. Apareixen de seguida la
Dolors, la mare d’en Josep, que surt de
casa i en Josep que ve del porxo. 

Controlen ràpidament la situació i po-
sen ordre a l’ambient. Ja puc sortir del
cotxe sense posar en perill la meva in-
tegritat.

Avui fa fred, però el sol, que bat a la
façana de la masia i a l’era el fa més
llevador.

Amb en Josep entrem a la casa i avan-
cem cap al menjador i comencem la
conversa. 

Ell canvia els torns i em fa una pre-
gunta. 

I com és que has pensat amb mi per fer el
personatge de l’Anuari? Que no es fa a una
persona més gran, normalment? Que em
veus molt gran? 

Em poso a riure. He pensat amb tu
per diverses raons. Ets pagès, dels de
veritat, que vius de fer aquesta feina.

Fas de jutge que és una funció impor-
tant dins d’una comunitat com la nos-
tra. Ets una persona implicada en la
societat civil organitzada de Santa
Eulàlia. Pertanys a la primera gene-
ració que ha viscut en democràcia,
perquè eres petit quan va morir el
dictador. Serves una educació en uns
valors que ja no tenen les genera-
cions que han vingut després de la te-
va. Formes part d’una generació, per
l’edat que tens, que avui dirigeix la
nostra societat, cadascú des del lloc
que ocupa. És per tot això que he pen-
sat en tu. No sé si et semblen sufi-
cients raons! I mentre s’ho rumia i
sense deixar-lo reaccionar, prenc la
iniciativa i dic 

Sempre heu viscut en aquesta casa?

No. Vaig jo néixer a La Creueta el dia 22 de
desembre de 1965. 

Els teus pares? 

El pare, en Francesc Solé i Poma era el fill
petit de Can Pineda, li deien el Ciscu. La ma-
re és la Dolors Padrós i Puig, la Lola, filla de
Can Tixu de Lliçà d’Amunt. 

Es van casar i van anar a viure a La Creueta.
Van estrenar la casa que té dues plantes i
que, situada al pla del Rieral, és propietat
d’en Josep Arimany. Els meus pares només
van ocupar la planta baixa. Al pis de dalt hi
vivia, en aquell moment, una altra família,
en Paco i la Maria. 

Allà vaig néixer jo i a l’any 1968, al cap de
tres anys, la meva germana Dolors. 

I quan va ser que us vau traslladar
aquí a Can Noguera?

L’any 1973, els Arimany, els propietaris, que
provenen de Can Ros de Lliçà d’Amunt, van
anar a viure a la planta de dalt de la casa.
Aleshores ens va sorgir a nosaltres la possi-
bilitat d’ocupar Can Noguera i ens hi vam
traslladar.

Els Arimany, actualment, encara hi són allà
i hi gestionen la seva explotació ramadera. 
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I qui és el propietari de Can Noguera?

Can Noguera és propietat de la família Torras
de Caldes que a Santa Eulàlia hi tenen dues
altres finques: Can Gafa i Can Dalmau. 

A Can Noguera, abans que hi anéssim nosal-
tres, hi vivia la família Molins i en va marxar.
Tot plegat succeïa el mes de febrer del 1974.

Jo estic molt agraït al meu pare per haver-
nos portat a Can Noguera i també per haver
tingut la sort que l’amo, el Sr. Camilo Torras,
ens ha deixat fer sempre tot el que nosaltres
desitjàvem i tal i com ho volíem. Nosaltres
en vivim d’aquesta casa i d’aquesta terra i es-
tem molt contents i ens ho estimem. 

Can Noguera té un aspecte renovat. Jo
he vist fotografies antigues i ha can-
viat força! 

Sí, sí. La casa l’hem anat arreglant des que hi
vam arribar i ens hi vam posar a fer de
pagès. Sempre hem actuat com si fos nostra.
Hi vivim! És casa nostra, doncs! S´ha am-
pliat, s’ha adaptat a les nostres necessitats,
s’ha condicionat... 

L’hem anat arreglant a estones. En Lluís Gili
i el pare hi treballaven a les nits. Ara feien un
bany, ara el menjador... i, el Sr. Camilo
Torras, quan venia a veure alguna reforma
que havíem fet ens deia sempre:

- Molt bé! Us ha quedat molt bé! Fa goig, això!
Us desitjo, que ho pugueu gaudir molts anys! 

La finca tenia molta terra?

No. La finca, pròpiament dita, només tenia
un parell d’hectàrees. Així que vam arribar-
hi, vam posar-hi vedells. Ara al voltant hi ha
dues hectàrees més. En té unes quatre. 

Es mou a la seva cadira. Ara vol que
canviem de tema. Me n’adono i accep-
to el seu suggeriment encara que no
l’hagi fet de forma clara, amb unes
paraules. 

Podríem parlar de la infantesa i de
l’escola, ara...

Vaig anar a col·legi amb el Sr. Colomer, molt
poc temps. El 1970 ja vaig començar l’Edu-
cació General Bàsica a l’Escola Ronçana,
amb la Senyoreta Magdalena. Després vaig
estar amb Don Ramon, Don Marín, i amb la
Senyoreta Isabel. Amb la Senyoreta Isabel
vaig aprendre mecanografia. 

Recordo que algun any vaig haver d’anar a La
Sagrera perquè es feia alguna combinació...

A l’escola hi anaves a peu?

No, ens esperàvem cada dia al pas de la
Creueta amb l’Enric Casabon i passava l’avi
de la Casa Vella amb el 4L i ens carregava.
En duia tres de la Casa Vella, tres de la Pili i
nosaltres dos. Anàvem vuit de colla més el
conductor i, de tant en tant, l’àvia Roseta
que baixava a buscar el pa. Era molt dife-
rent, d’ara! 

I, a part de l’escola, potser practicaves
algun esport de petit? Futbol?

No. L’esport no m’ha agradat mai i la gim-
nàstica, encara menys. Només la bicicleta.
La bicicleta sí. Hi anava molt. Amb el Pere
de Can Pep, amb en Joan Lázaro, amb

Al costat de Can Pineda amb la germana Dolors, el
cosí Josep , ell a la dreta, i la gosa Xuca. 
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l’Enric de Can Riera, amb en Jaume de La
Bastida... 

Veig que en tens un bon record de la
teva infantesa

Sí, molt bon record. Durant la meva infante-
sa vaig passar molt temps a Can Pineda amb
els avis. Tot ho fèiem a Can Pineda. Sempre
hi havia la casa oberta. Recordo que, quan va
néixer la meva germana, m’hi van deixar i era
quan van fer les clavegueres de tota aquella
zona de Santa Eulàlia. He tingut la sort de
poder conèixer tots quatre avis. Ens ho pas-
sàvem bé amb la colla de canalla que érem.
Fèiem cabanes per tot arreu, anàvem dalt
dels carros, jugàvem a la sorra i no paràvem
mai. Jo tinc la idea d’una infantesa molt feliç.

I quan vas acabar l’E.G.B. què vas fer?

Jo era el més petit de la colla perquè vaig
néixer el desembre. Tenia tretze anys quan
vaig acabar al col·legi i volia anar a la Torre
Marimon a aprendre a fer de pagès. S’hi po-
dia entrar amb setze anys allà, és a dir, me
n’havia d’esperar tres. Quan vaig poder-hi
entrar per edat, ja no em va interessar, jo ja
feia unes altres coses. 

I ara entrem en un dels temes cen-
trals de la conversa: fer de pagès

Feies unes altres coses? Tan jove? 

I tant que feia altres coses i abans i tot. Quan
tenia 11 anys me n’anava a Can Plantadeta,
que hi havia una granja de gallines. Les ga-
llines eren del Pep i jo li collia els ous i els
donava menjar. No hi feia res més. Collia en-
tre 6.000 i 7.000 ous cada dia. Per fer
aquesta feina cobrava 8.000 pessetes al mes.

Quant temps hi dedicaves, cada dia, a
fer aquesta feina?

M’hi dedicava unes tres hores diàries i prou.
Cada dia hi anava tres vegades. Ho vaig fer
fins l’any 1982. Des del 1982 fins al 1987 no
hi vaig intervenir. Al 1987 hi vaig tornar i
vam tenir la granja fins al 2007. Quan hi vaig
tornar ja cobrava 11.000 pessetes al mes. 

Tenies 11, 12 i 13 anys i anaves a l’esco-
la, collies ous i ajudaves a casa amb les
altres feines, però deies que havies aca-
bat l’E.G.B. amb 13 anys. Què feia un
noi de 14 o 15 anys si no anava a escola?

Jo volia un camp d’avellaners. Sempre he
cregut en el conreu d’avellanes. I en buscava
un per poder-lo portar jo. El pare estava al
cas de la meva dèria, perquè sempre en
parlàvem i ho havia comentat amb l’amo. Un
dia els de Can Pujol de l’Ametlla en van dei-
xar un i el Sr. Camilo Torras me’l va deixar a
mi. Tenia tres quarteres i pertanyia a Can
Gafa. Vaig començar. A l’any 1980 vaig fer la
meva primera collita d’avellanes. De les ave-
llanes vaig cobrar-ne 107.000 pessetes i el
pare em va donar tots els diners a mi. Jo era
l’home més feliç del món! 

Encara te n’ocupes d’aquell camp?

Sí, sí. Ara portem dotze hectàrees d’avella-
ners i vint-i-dues quarteres de conreu de ce-
reals.

I l’hort i els vedells. I només fas con-
reu d’avellaners i cereals? 

Des de fa set o vuit anys, plantem mongetes
del ganxet cada any. Unes quatre quarteres.

A l’escola l’any 74.
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I vinya. Vaig comprar una vinya allà a Can
Magret fa vint anys, perquè anava a ajudar al
Genís de Can Maco i, quan ell va faltar, ens
vam quedar la vinya. Té gairebé tres quarte-
res. M’agrada fer vi. No en bec, però m’agra-
da fer-ne. Vi de taula i vi bo. Està bé fer vi. 

I tot això ho fas sol? 

Puntualment puc llogar algun ajudant, so-
bretot per collir les avellanes. Però, vaja, ho
anem fent. La mare s’ocupa del vedells. Ara
en tenim 400 i 130 més que mamen.

Ell parla sempre de quarteres i nosal-
tres ens hi perdem una mica, amb les
mesures antigues. Una quartera, al
Vallès, són 3.672 m2.

I com veus el futur de la pagesia? 

En aquest país no s’ha recolzat mai l’agricul-
tura. Ni ara ni mai. Anem de qualsevol ma-
nera. França, per exemple, sempre ha apos-
tat pel sector primari. És estrany, perquè te-
nim un país adequat, molt bo.

Jo sóc afiliat a la Unió de Pagesos des dels
anys 90. En aquells anys les avellanes ana-
ven molt malament de preu i aquest sindicat
va aconseguir ajudes del govern d’Espanya i
de la Unió Europea. Loyola de Palacios era la
ministra. Jo els estic agraït per aquest fet i
m’hi vaig afiliar.

En Josep estima la seva feina i la dig-
nifica. Transforma les coses senzilles
que fa cada dia, en quelcom impor-
tant. El most que surt del raïm i que
es torna vi, pren un valor especial. La
seva collita de mongetes del ganxet té
més mèrit. Les avellanes que plega es
converteixen en valuoses. El blat que
sega és un premi. En Josep és agraït
amb la vida que té i en gaudeix. 

Ara hem de parlar de les Gitanes!

Sí, també són una part molt important de la
meva vida. Vaig començar a anar amb la co-
lla de les Gitanes a l’any 1981 i fins ara, en-
cara que, des del 1986 fins al 1997 es van in-
terrompre. I el 2002 es van tornar a inter-
rompre un parell de temporades. Al co-
mençament assajàvem al Casal i fèiem mol-
tes bestieses! Tu et recordes d’en Pep
Galleda, oi? Així que paràvem una estona
d’assajar, ens posàvem a empipar-lo pobre
home!

Collint avellanes.

Amb la Mercè Molist, després d’una ballada de
Gitanes.



Qui eren els assajadors?

L’Esteve Maspons i el tiet Pepet (en Josep
Pineda).

Fèieu molta colla?

Érem 13 o 14 parelles. L’Enric Casabon de
Can Riera, en Josep Valls Baró nebot teu, en
Jaume Dantí de la Tenda, en Josep Cladelles,
la Marta Tura, la Margarida Gili, que va ser la
meva primera balladora, La Teresa Valls Baró
i la Mercè Molist de Can Cabot de la Vall que
també van ser balladores meves... i d’altres...

Com és que vau estar onze anys sense
Gitanes?

Coses que passen a les colles. Després de la
llarga pausa que t’he dit, ho vam reimpulsar
l’Anna de Can Mestret i jo. El Pepet Pineda
anava a esmorzar a Can Mestret i anava ani-
mant a l’Anna que em va venir a veure i vam
tornar a posar-nos-hi. En aquesta 2a. fase jo
ballava amb l’Eulàlia Ros, amb la Montse
Brossa, amb l’Anna Brossa, amb la Carme
Godeo i amb la Marta Gimeno... Ens assaja-
va en Josep Pineda, encara. 

I altra vegada pausa

Sí. Dues temporades. Aquest cop va ser més
curta. Vam tornar a començar i, de seguida,
ja va venir l’Antònia Cladelles. 

Ara bufen vents favorables per la co-
lla, oi?

Sí. Ara és una bassa d’oli. Assagem a La Fà-
brica, cada setmana i hi estem molt bé. Som
una vintena. Jo només parlo de la colla dels
grans, és clar. 

Per què ha estat tan important per tu
formar part de la colla de Les Gitanes? 

M’agrada molt ballar-ne. Les entenc com
una tradició que tenim l’obligació de mante-
nir i les trobo al meu abast. Hi ha coses que
jo no les podria fer bé i no m’hi posaria, però
Les Gitanes són properes.

I ho diu amb sinceritat, com gairebé
tot, perquè realment ho pensa així. És
amant de les tradicions i coneix per-
fectament quins són els seus límits,
quines són aquelles coses que pot fer
bé i a les que ha de dedicar el poc
temps lliure de què disposa. 
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Durant “la mili” a l’any 86, a una sortida que van fer a Vergel.
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Quines afeccions ens diries que tens? 

Abans esquiava, però ara em fa por.
M’agrada la música dels anys 70 i dels anys
80. Saps? Aquelles: “Eva Maria se fué, bus-
cando el sol en la playa, con su maleta de piel
y su bikini de rayas...” 

Sí que la sé ! Tu ets dels que encara va
fer el servei militar?

Pertanyo a l’última lleva que va fer 13 mesos
de “mili”. El campament el vaig fer a Alacant
i la resta al quarter Tetuan 14 de Castelló. És
una pèrdua de temps, però jo m’hi vaig
adaptar bé. 

Com recordes aquests mesos? 

Com que jo no havia marxat mai de casa, em
va costar adaptar-m’hi, però al final m’ho
vaig passar bé i vaig poder anar a casa gaire-
bé tots els caps de setmana. Em van destinar
a la secció de morters pesats del 120. Els
transportaven uns TOAS. Quan vaig arribar
eren a Segòvia a arreglar i quan vaig marxar,
encara no havien arribat. La nostra missió va
ser treure la pols de la part que hi havia allà. 

Hi havia un tinent que es deia Mercadilla i li
va fer gràcia que jo fos pagès. Em va fer capo-
ral i vaig fer d’instructor als de la lleva següent. 

Jo en tinc un bon record del servei. Té coses
positives com la companyonia i els amics
que hi fas. A Santa Eulàlia jo hi tenia algun
amic, però no tenia colla. Quan vaig acabar
el servei militar sí que en tenia i encara ens
trobem sovint. Som una trentena. De Vic, de
Sant Celoni, de Castellar de n’Hug...

En Josep valora molt positivament
l’harmonia entre les persones i la
benvolença mútua. Segurament són
aquests valors els que l’han dut a de-
dicar una bona part del seu temps a
fer de Jutge de Pau de Santa Eulàlia.

Des de fa temps que ets el Jutge de
Pau del nostre poble. 

El mes de maig del 1996 va morir l’Enric
Torras que era el Jutge anterior. Un dia vaig
anar a l’Ajuntament i l’Artur Ubac em va co-

mentar que se n’havia de designar un. Em
vaig oferir. El 17 de desembre del mateix any
em van nomenar i fins avui. Ja saps que és
un càrrec honorífic. 

Com et ve la idea d’assumir aquest càr-
rec? No és de molta responsabilitat i
difícil d’exercir?

El concepte a casa és molt proper. El meu
besavi i el meu avi materns van ser Jutges de
Pau de Lliçà d’Amunt. A Santa Eulàlia el be-
savi de la meva àvia també havia estat jutge,
a l’any 1883. A casa tinc documents i sempre
s’ha parlat d’aquest tema. És un tema assu-
mit i molt normal per la meva família. 

Home i una bona manera de treballar
pel nostre poble 

Si. A mi no m’agradaria gens dedicar-m’hi
des d’un partit polític. Prefereixo buscar els
acords que les diferències. Trobo que des
d’aquest càrrec és una bona via. Està ben
considerat i escriu el teu nom a la història
local, la qual cosa em satisfà. Fer de jutge

Preparat per exercir de Jutge de Pau a la seu del
Jutjat de Santa Eulàlia.
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m’ha enriquit molt perquè he agafat molta
seguretat i abans de fer-ne no en tenia.

Hi dediques molt de temps?

Al Jutjat hi dedico quatre hores setmanals.
Abans hi dedicava més temps, però ara tenim
estructura: una secretària, un agent judicial i,
a més a més, el Registre Civil va a part. 

I quina activitat es duu a terme a les
oficines d’un Jutjat de Pau?

Celebrem judicis, actes de conciliació i so-
brevinguts, casaments, i escoltem i donem
consell.

El sol fet d’escoltar ja redueix els temes a la
meitat, però hi ha temes del poble que es van
obrir fa 17 anys i que encara no s’han pogut
tancar. 

Hi ha molta activitat ?

A través d’altres jutjats ens arriben els judi-
cis de faltes. En celebrem 11 o 12 l’any.
D’actes de conciliació en fem uns 20 cada
any. De casaments uns 50.

I quins són els temes més habituals?

Els camins, els termes, l’aigua... D’aquests
temes, es crea aquí el procediment.

T’has de formar per exercir aquest
càrrec?

I tant. Cada any faig un o altre curs de for-
mació a través de la Generalitat, de l’Escola
Jurídica de Catalunya i de l’Associació de
Jutges de Pau de Catalunya. Hi va haver un
temps que vaig formar part de la Junta d’a-
questa Associació. Ara no que no hi sóc. 

Escoltar els fets i emetre una opinió
que aprova o blasma algú, no és pas
senzill. Decidir en contra o a favor de
les persones i de les coses que tractem
cada dia, no és pas fàcil. Emmenar la
pau quan hi ha disputes i polir les
hostilitats és complicat... Si una per-
sona, sense percebre cap compensa-
ció material, dedica una part del seu
temps a aconseguir que la seva socie-
tat més propera sigui una mica més
justa, no li hem d’estar agraïts?

L’Associació de Jutges de Pau de
Catalunya li va concedir la Medalla
d’Honor per la seva exemplar dedica-
ció a la justícia i a la pau.

El dia que l'Associació de Jutges de Pau de
Catalunya li va concedir la medalla d'honor per la
seva exemplar dedicació  a la justícia i a la pau.

En un recent viatge a Madrid amb la Pepi.
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I ara parlarem d’aquesta societat ci-
vil organitzada que tenim a Santa
Eulàlia i que compta amb més de 60
entitats i associacions. Tu presideixes
una d’aquestes entitats, els Amics del
Cavall. Com és això?

Podríem dir que també és per ser de la famí-
lia que sóc. El 13 de setembre del 2011 es va
morir el pare, de cop i volta. Ell era el
President dels Amics del Cavall des de la se-
va creació, l’any 1997. 

Però abans d’aquesta data ja se cele-
brava a Santa Eulàlia la festa de Sant
Antoni, era una festa molt important
pel poble! 

Sí, sí, però a l’any 1967 es va estroncar i fins
el 1997 no es recupera. Es van fundar els
Amics del Cavall amb en Miquel Vázquez, en
Francesc Isern, en Miquel Barbany, en
Francisco Mateo Reyes, el de Can Font... en-

tre d’altres. Primer es reunien a Can Font i
després aquí a casa, en aquesta mateixa tau-
la. Eren de riure i fer sopars i jo els escolta-
va i, com que corria per aquí a casa, estava
amb ells i els ajudava. Quan va morir el pa-
re, em van demanar que continués. Em van
fer President i aquí sóc.

Qui forma part de la Junta actual? 

Vicepresident: Pedro Iruela. Secretari: Anto-
nio Vacas. Tresorer: Juan Pedro Segovia.
Vocals: Joan Gobern, Antonio Barrasa, Mi-
guel Simon, Modesto Muñoz i Pere Vizcaíno.
Jo sóc el president. 

Ara en dieu els “Tres Tombs”, però
quan jo era petita en dèiem “La
Passada de Sant Antoni”.

Sí. Es va canviar quan en Jordi Sala era regi-
dor. Ara a molts pobles en diuen així. 

Cada any un personatge

Dalt del seu carro, participant a la Festa de Sant Antoni.
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També et dona feina aquesta respon-
sabilitat.

No gaire. Organitzem la festa de Sant Antoni
Abad amb la junta actual, però ells ja ho por-
ten tot. Poca feina per mi. Faig el que dema-
nen. Jo hi col·laboro perquè aquesta festa em
fa sentir feliç i no vull que es perdi mai al nos-
tre poble. Forma part de la nostra tradició.

I amb aquestes paraules ens confirma,
de nou, que ell creu en els costums que
han prevalgut de generació en genera-
ció i que aquestes costums defineixen
les maneres de ser de cada poble.

Ara, Josep, enfilarem el darrer tema
d’aquesta entrevista que tenia moltes ga-
nes que m’expliquessis. Tu ets zelador
d’un dels regs. Explica’ns com va, això. 

A Santa Eulàlia hi ha tres regs i, per tant,
tres comunitats de regants:

- La comunitat de regants del Molí d’en
Barbany. Comença a la resclosa de Can Barri
i vas fins a la bassa de Can Falgà. Agafa Ca
l’Uñó, Can Magre, els trossos de La Caseta,
Can Barbany, Can Trias, La Casa Vella, La
Verneda i tot el sector del Rieral. El
President d’aquesta comunitat és en Pere
Barbany de Can Donat.

- La comunitat de regants de Can Radissa.
Comença a la resclosa de Ca l’Uñó i rega el
Bon Aire i les terres de Can Plantada que són
de Santa Eulàlia. El president també és en
Pere Barbany.

- La comunitat de regants del Molí d’en
Vendrell. Comença a la resclosa de la Casa
Vella i va fins a Can Feu. Rega tota la dreta
del riu Tenes dins d’aquestes dues fites. El
president és en Josep Margenat. Jo sóc zela-
dor d’aquest reg. Aquesta figura neix als
anys 80.

Amb el Valent, el seu cavall.



I en què consisteix fer de zelador, és
qui té cura del reg? 

Això mateix. És el qui vigila que el reg tingui
aigua, que estigui net i que tot rutlli. Mira,
demà mateix haig de treure el vagant perquè
a Can Corder s’ha de fer una petita obra al
reg i no pot baixar l’aigua. Els trastelladors
els canvia cada regant, però el vagant forma
part de la meva feina.

Voldria aprofitar per dir que, entre el govern
municipal anterior i l’actual, m’han compli-
cat molt la feina de zelador. S’ha arreglat el
passeig fluvial i hi ha qüestions que no s’han
tingut en compte. 

Es poden concretar aquestes coses
que no s’han tingut en compte?

Han posat uns rocs en mig del camí i jo haig
d’anar a peu, amb la barra d’aixecar el va-
gant i la cadena, que pesen moltíssim, a l’es-
quena. Són uns 300 metres i haig de fer tres
viatges cada vegada. Jo ja ho he dit als tèc-
nics, però no se soluciona.

Doncs a veure si ara que ha quedat es-
crit i que es farà públic, es podrà re-
soldre.

A veure si m’escolten. Estaria molt bé.

Em queden dues darreres preguntes
per fer-li

Com veus Santa Eulàlia, avui?

La veig al dia, en acord amb les noves
tendències i en marxa cap al seu futur.

Encara que, com que jo sóc pagès, m’agrada-
ria veure-la menys construïda, més agrícola,
més tal com era fa molts anys. 

I de Catalunya com veus el seu futur?

Si podem tirar endavant, cap a la inde-
pendència, sense bufetades, tirem-hi. Si n’hi
ha d’haver, prefereixo que continuem tal i
com estem ara. 

I aquí ho deixem. Ens acomiadem
d’ell i de la la seva mare que no ha pa-
rat de feinejar mentre hi hem sigut. A
Can Noguera el rellotge de la natura
continuarà girant. És el rellotge que
mana, allà. Surto i m’afanyo perquè
les oques ja m’han tornat a clissar.
Porto una ampolla de vi bo de la vi-
nya de Can Magret, que m’ha regalat
en Josep. Així que arribi a casa penso
tastar-ne un glop. Me’l prendré a la
salut de la família Solé i Padrós.
Gràcies, Josep.

Isabel Valls i Bassa
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