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Pòrtic Anuari 2009 1

Benvolguts veïns i veïnes,

Aquest any 2009 que s’acaba cadascú, individual-
ment, ha viscut la seva realitat, distinta, única. I
junts, com a poble, hem viscut il·lusions, dificul-
tats, noves realitats...

La crisi econòmica ha fet difícil la vida per alguns
de nosaltres. L’ajuda en el sí de les famílies i tam-
bé en el poble ha permès tirar endavant i notar
com la cooperació i la solidaritat són virtuts ne-
cessàries i útils. És bo reconèixer aquí l’aportació
tan important de moltes persones, de Càritas i del
poble en el seu conjunt.

Amb la voluntat de ser una llum en l’educació dels
infants i les famílies ha nascut l’escola bressol del
Rieral. També enguany hem col·locat junts la pri-
mera pedra de la nova biblioteca-casa de cultura i
hem connectat millor els barris de Pinedes
Castellet, can Barnils i can Sabater amb la resta del
municipi. Són exemples de com Santa Eulàlia de
Ronçana evoluciona, vol millorar i encarar el futur.

Però sobretot és la vida social, les moltes i positives
iniciatives ciutadanes, les que donen una embran-
zida col·lectiva al nostre poble. És una sort que te-
nim aquests anys i l’hem de valorar molt. L’Anuari
ens les vol recollir totes. Les celebracions de 125
anys de Gitanes i de 25 anys de Patinatge són una
ocasió per reconèixer la trajectòria d’unes entitats i
unes persones. L’inici de les emissions en TDT de
Canal SET significa projecció cap el futur. Que nei-
xi l’Empenta Ronçanenca per a l’Autodeterminació
i organitzi una consulta popular per la independèn-
cia de Catalunya ens ajuda a recordar que sempre
podem treballar per uns ideals, nobles i desitjables,
com són els de la llibertat, la pau i la cooperació.

Tant de bo que el temps de Nadal ens serveixi per
valorar el que som i per fer nova llum en la nostra vi-
da personal i col·lectiva. En nom de tots els que for-
mem l’Ajuntament us desitjo un pròsper any 2010.

Enric Barbany
Alcalde

anuari 2009_anuari 2006 retocat.qxd  24/02/11  12:51  Página 1



Ple ordinari:
27 de novembre de 2008

Donar compte conveni Ajuntament i
Sorea per les obres de la canonada
en alta de connexió dels dipòsits de
Rosàs i Can Lluc (fase 1 i 2 )

L'Alcalde dóna compte del conveni aprovat
per la Junta de govern Local en data 20 de
novembre d'enguany entre l'Ajuntament i
SOREA, per les obres de la canonada en alta
de connexió dels dipòsits de Rosàs i Can
Lluc. (Fase 1 i 2). 

Aprovació acord regulador de les
condicions de treball del col·lectiu de
la Policia Local

S'aprova el "Pacte de Condicions pel col·lec-
tiu de la policia local de Santa Eulàlia de
Ronçana". 

Aprovació conveni/acord de les 
condicions laborals per al personal
de l'Escola Bressol Municipal 

S'aprova el "Conveni/Acord de les condi-
cions laborals per al personal de l'Escola
Bressol Municipal L'Alzina de Santa Eulàlia
de Ronçana" 

Atorgament distinció Creu de Santa
Eulàlia

Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia al Senyor Joan Ruiz i Calonja

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
concedeix, al Senyor Joan Ruiz i Calonja, la
Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la
tasca desenvolupada al poble, en l'àmbit
educatiu i cultural, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 4art del Reglament Municipal

de distincions de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia al Casal Parroquial 

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
concedeix, al Casal Parroquial de Santa
Eulàlia, la Creu de Santa Eulàlia en reconei-
xement a la tasca desenvolupada al poble, en
l'àmbit cultural, d'acord amb el que estableix
l'article 4art del Reglament Municipal de
distincions de l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana.

Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia a l'APINDEP

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
concedeix, a l'APINDEP, la Creu de Santa
Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvo-
lupada al poble, en l'àmbit social, d'acord
amb el que estableix l'article 4art del
Reglament Municipal de distincions de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Proposta nomenament Jutge de Pau
titular i substitut

S'acorda proposar el nomenament del Sr.
Josep Solé i Padrós pel càrrec de Jutge de Pau
del municipi i la Sra. Trinitat Folch i Sampera
pel càrrec de Jutge de Pau substitut.

Aprovació modificació estatuts
Mancomunitat de la Vall del Tenes

S'aprova la modificació del Projecte d'estatuts
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.

Moció sobre la millora del
finançament local

S'acorda:

Primer.- Donar suport a les dues associa-

Ajuntament Anuari 20092
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cions municipalistes de Catalunya –FMC i
ACM– en totes les actuacions que portin a
terme en defensa d'un millor finançament
dels ajuntaments catalans.

Segon.- Donar suport a les negociacions que
la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) està portant a terme amb
el Govern espanyol per donar una resposta
positiva a les necessitats d'un nou finança-
ment per als ajuntaments.

Tercer.- Instar al Govern espanyol a què,
l'any 2008, a més de l'establiment d'un nou
model de finançament autonòmic, es defi-
neixi un nou marc de finançament adequat
per als ajuntaments. 

Quart.- Donar suport al Govern de la
Generalitat en el seu procés de negociació
amb el Govern espanyol pel nou finança-
ment de Catalunya i, una vegada aprovat el
model de finançament autonòmic, demanar
la creació d'una Comissió mixta Generalitat
- Governs Locals per tractar de manera es-
pecífica el finançament dels ens locals.

Cinquè.- Instar al Govern espanyol a què re-
consideri la proposta de congelar l'aportació

als ajuntaments per al proper any 2009, que
considerem clarament inassolible, tot just
en un període en el qual caldria incrementar
la despesa social de proximitat en tots els
municipis.

Sisè.- Sol·licitar al Govern espanyol que,
mentre no s'acordi un nou model, estudiï
com a mesures transitòries una moratòria en
l'aplicació de la Llei General d'Estabilitat
Pressupostària, i una reforma urgent de la
mateixa, que permeti que aquelles adminis-
tracions que compleixin amb la resta de ratis
legals i que demostrin una suficient capacitat
financera, puguin augmentar la seva capaci-
tat d'endeutament en un nombre limitat d'e-
xercicis; i també la creació d'un fons específic
que permeti retornar l'IVA pagat per les in-
versions fetes pels ajuntaments, amb l'obli-
gació de reinvertir-los en nous projectes.

Moció sobre declaració del municipi
lliure d'organismes modificats 
genèticament

S'acorda:

Primer.- La declaració de Santa Eulàlia de
Ronçana com a Zona Lliure de Transgènics. 

Ajuntament Anuari 2009 3

Els tres guardonats després de rebre la Creu de Santa Eulàlia de mans de l’Alcalde Enric Barbany.
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Segon.- Que farà tot el possible per assolir
aquest objectiu mitjançant campanyes de
sensibilització i a través de totes les eines de
què disposi. En aquest sentit, es compromet
a promoure en els menjadors escolars del
seu àmbit territorial una dieta lliure d'ali-
ments modificats genèticament i provinents
de l'agricultura ecològica. 

Tercer.- Que s'oposa a l'acceptació de nivells
de contaminació inevitable de transgènics,
així com a l'etiquetatge dels productes agro-
alimentaris que no informin de la presència
d'OMG en qualsevol quantitat, no tan sols
quan és superior al 0,9 %. 

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat
de Catalunya que iniciï els tràmits norma-
tius necessaris per declarar Catalunya com a
Zona Lliure de Transgènics, tal i com ho han
fet més de 4.500 municipis i més de 170 re-
gions europees, entre elles les Illes Balears,
Euskadi i Astúries.

Cinquè.- Donar suport a la Iniciativa Legis-
lativa Popular que, a Catalunya, promou la
prohibició dels cultius transgènics, un millor
etiquetatge dels aliments transgènics i la in-
vestigació dels seus efectes sobre el medi, la
salut i l'àmbit socioeconòmic, instant al Parla-
ment i els seus diputats a la seva aprovació. 

Sisè.- Sol·licitar a la Generalitat que l'agroe-
cologia i l'agricultura ecològica siguin decla-
rades com a pràctiques d'interès públic i se'n
prioritzi el seu desenvolupament. 

Setè.- Sol·licitar a la Generalitat l'aturada de la
investigació pública en cultius transgènics i el
recolzament de la investigació agroecològica. 

Moció en favor de la delegació del
vot com a mesura per a possibilitar
permisos de maternitat i paternitat
dels càrrecs electes.

S'acorda:

Primer.- Demanar al Govern de l'Estat que,
d'acord amb allò que disposa la llei Orgànica
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició
Final setena, promogui l'acord per tal de fer
efectiu el dret de regidores i regidors que s'a-

cullin a permisos de maternitat i paternitat,
d'exercir la seva obligació de votar en els
Plens de les Corporacions Locals, mitjançant
la delegació en favor d'altres membres del
Consistori.

Segon.- Demanar també a tots els grups par-
lamentaris presents a les cambres legislati-
ves que es predisposin amb la sensibilitat i
receptivitat que reclama un consens sufi-
cient per assolir aquell objectiu.

Tercer.- Adoptar el compromís d'impulsar la
modificació del Reglament Orgànic Munici-
pal vigent a Santa Eulàlia de Ronçana, en el
moment que la normativa supramunicipal
ho permeti, per tal de traslladar al nostre àm-
bit local l'efectivitat immediata d'aquest dret.

Quart.- Traslladar els anteriors acords a la
Presidència del Govern espanyol, a la Pre-
sidència del Congrés dels Diputats i a la del
Senat, a la Presidència del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i a la Presidència del
Parlament de Catalunya. 

Moció sobre l'enregistrament dels
plens de la corporació

S'acorda:

Primer.- Facilitar els mitjans tècnics per tal
que la secretària municipal pugui enregistrar
els Plens de la corporació, amb la finalitat de
facilitar la posterior elaboració de l'acta.

Segon.- La cinta enregistrada serà custodia-
da per la pròpia secretària municipal, que la
destruirà o esborrarà un cop aprovada l'acta
per la qual s'hagi fet servir.

Afers urgents i sobrevinguts

Modificació condicions en la 
concertació del préstec amb Caixa
d'Estalvis de Catalunya

S'acorda aprovar la modificació de les condi-
cions del préstec amb la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, d'import 329.000 euros, aprovat
en el Ple de la Corporació de data 6 de no-
vembre de 2008.

Ajuntament Anuari 20094
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Ple extraordinari:
24 de desembre de 2008

Aprovació despesa plurianual

S'acorda adquirir el compromís de despesa
plurianual per import de quatre milions
vuit-cents quaranta-set mil nou-cents euros
(4.847.900,– euros) per a la realització d'a-
questes inversions:

Pla actuació al riu Tenes 1.291.681,– 
Biblioteca/Casa Cultura 2.782.358,–
Casal de joves 773.861,–

Aprovació pressupost 2009 i 
plantilla personal Ajuntament i Set
Comunicació

S'acorda

1.- Aprovar el pressupost General de
l'Entitat i els seus organismes autònoms pel
2009, amb el següent resum per capítols:

Ajuntament

Ingressos: 

I .- Impostos directes 2.668.870,–
II .- Impostos indirectes 150.000,–
III .- Taxes i altres ingressos 1.686.600,–
IV .- Transferències corrents 2.178.832,–
V .- Ingressos patrimonials 48.500,–
VI .- Alineació inversions reals 727.500,–
VII.- Transferència de capital 1.476.654,–
IX.- Passius financers 1.146.813,–

Total: 10.083.769,–

Despeses:

I.- Despeses de personal 2.797.360,–
II.- Despeses en bens 

corrents i serveis 2.176.280,–
III.- Despeses financeres 204.565,–
IV.- Transferències corrents 198.205,–
VI.- Inversions reals 3.957.034,–
VII.- Transferències de capital 30.000,–
IX.- Passius financers 720.325,–

Total: 10.083.769,–

SET Comunicació

Ingressos: 

III.- Taxes i altres ingressos 17.000,–
IV.- Tranferències corrents 67.100,–
VII.- Transferències de capital 15.000,–

Total: 99.100,–

Despeses: 

I .- Despeses de personal 62.400,–
II.- Despeses bens corrents i serv. 11.100,–
III.- Despeses financeres 200,–
VI.- Inversions reals 25.400,–

Total: 99.100,–

RESUM

Ajuntament 10.083.769,–
Set Comunicació 99.100,–

Total: 10.182.869,–

2.- Aprovar la Plantilla Orgànica Municipal,
de personal funcionari i de personal laboral.

Delegació a la JGL de l'aprovació de les ac-
tuacions a incloure al fons estatal d'inversió
local

Ajuntament Anuari 2009 5
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S'acorda delegar en la Junta de Govern
Local la facultat d'aprovar les actuacions
consistents en projectes d'obres a incloure a
la sol·licitud per concórrer al Fons Estatal
d'Inversió Local. 

Ple ordinari:
29 de gener de 2009

Donar compte de les conclusions de
la Comissió d'estudi dels habitatges
socials

L'alcalde dóna compte de les conclusions de
la Comissió d'estudi dels habitatges socials,
després de llegir l'escrit de conclusions que
es transcriu a continuació. Explica que han
estat 4 mesos de treball intens i rigorós de la
Comissió, vol agrair la feina feta a aquesta, a
la col·laboració de la Diputació de Barcelona
i a la Sra. Anna Blanch. 

Conclusions que la comissió 
d'examen del procés d'adjudicació
d'habitatges socials presenta al ple
de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana

I.- No s'ha pogut examinar tota la documen-
tació dels expedients que van presentar els
adjudicataris el novembre de 2004, perquè
una part ha estat destruïda per la Diputació
de Barcelona. De la documentació examina-
da, no es desprèn que hi hagi hagut irregula-
ritats en cap dels expedients dels adjudicata-
ris. 

II. Examinada la documentació i els antece-
dents disponibles en el procediment d'adju-
dicació d'habitatges socials a Santa Eulàlia
de Ronçana, en data 28 de gener de 2009,
aquesta Comissió conclou que les actuacions
van ser en tot moment correctes i ajustades
a dret i amb respecte de les bases aprovades
pel Ple d'aquest ajuntament en data 27 de ju-
liol de 2004. 

Aprovació Pla Local de Joventut

S'acorda aprovar el Pla Local de Joventut
2009-2011 de Santa Eulàlia de Ronçana,
d'acord amb el document que s'incorpora a
l'expedient.

Pròrroga termini suspensió de tra-
mitacions i llicències urbanístiques
als àmbits de clau 1 (Casc Antic)

S'acorda prorrogar la suspensió de tramita-
ció d'instruments urbanístics i de l'atorga-
ment de llicències urbanístiques en els àm-
bits qualificats a les vigents NSP com a clau
1 (Casc Antic) pel termini d'un any més, de
manera que la data límit serà el 31 de gener
de 2010.

Afers urgents i sobrevinguts

Acord sobre exempció de ICIO i taxes
per a llicència d'obres derivada de
reparació de danys ocasionats pel
temporal de vent

S'acorda l'aplicació de l'exempció de l'ICIO i
taxes per a llicència d'obres derivada de re-
paració de danys ocasionats pel temporal de
vent i facultar al Sr. Alcalde per la gestió i
execució d'aquest acord. 

Ple extraordinari:
19 de febrer de 2009

Aprovació inicial de la constitució i
dels estatuts del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Vallès
Oriental Sector Central

S'acorda aprovar inicialment la creació i
constitució del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Vallès Oriental
Sector Central, amb la finalitat d'assolir el
grau adequat d'integració de les competèn-
cies en l'àmbit de la salut de l'Administració
de la Generalitat i les administracions locals
i millorar així la salut de la població. 

Ajuntament Anuari 20096
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Delegar en el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, per tal que procedeixi a la publica-
ció unitària dels acords relatius a la consti-
tució de l'esmentat Consorci.

Designar a Enric Barbany i Bages com a re-
presentant titular i a Anna Blanch López
com a representant suplent al Consell Rector
del Govern Territorial de Salut del Vallès
Oriental Sector Central.

Resolució al·legacions a la 
modificació puntual de les NSP en els
sectors de clau 1 (Casc Antic) i 
aprovació provisional

S'acorda estimar parcialment les al·lega-
cions presentades a l'aprovació inicial de la
Modificació Puntual de les Normes Subsi-
diàries de Planejament en els àmbits qualifi-
cats d'Edificació Tradicional: Casc Antic
(clau1), i aprovar provisionalment la modifi-
cació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en els àmbits qualificats
d'Edificació Tradicional: Casc Antic (clau1)
de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Aprovació inicial projecte de
Biblioteca Municipal

S'acorda aprovar inicialment el Projecte de
Biblioteca Municipal, redactat per Nomen i

Associats Arquitectes SL i supervisat per
Eloi Juvillà responsable d'equipaments de
l'Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraes-
tructures de la Diputació de Barcelona, i
amb un pressupost total de contracte de
2.306.941,50 €. 

Ple ordinari:
26 de març de 2009

Sol·licitud de delegació de competèn-
cies a favor de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia en matèria de procés de
preinscripció i admissió d'infants a
les dues Escoles Bressol del municipi

S'acorda sol·licitar al Departament d'Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya la delega-
ció a favor de l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de competències relacionades amb el procés
de preinscripció i admissió d'infants  per les
dues escoles bressol que hi ha al municipi.

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

S'acorda convocar el concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats i activi-
tats culturals i esportives de Santa Eulàlia de
Ronçana, totes elles amb subjecció a les ba-
ses generals aprovades per l'Ajuntament.

Ajuntament Anuari 2009 7

El pati de les antigues Escoles de la Sagrera i les obres de la nova Biblioteca, a primers de desembre.
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Convocatòria subvencions fons de
solidaritat

S'acorda convocar concurs per a la destina-
ció de fons de solidaritat corresponents a l'e-
xercici d'enguany, amb el límit global de
37.725,– €, corresponent a la partida 313/
489000

Aprovació inicial modificació 
ordenança municipal de tinença 
d'animals de companyia 

S'aprova inicialment la modificació de l'or-
denança municipal de tinença d'animals de
companyia i disposar que, si no s'hi formula
cap al·legació ni reclamació durant el termi-
ni d'informació pública, l'ordenança que ara
s'aprova inicialment quedarà aprovada defi-
nitivament sense necessitat de cap tràmit ul-
terior, i es procedirà directament a la seva
publicació íntegra.

Dissolució i liquidació de la Societat
Promotora d'Habitatges Santa
Eulàlia

S'aprovar la dissolució i liquidació de la
Societat mercantil denominada "Promotora
d'Habitatges de Santa Eulàlia, S.L.", en els
termes que acordi la Junta General de la
Societat.

Aprovació plecs de clàusules i 
licitació conjunta per l'execució de
les obres corresponents al projecte
de la Biblioteca Municipal i 
urbanització exterior d'accessos i 
entrega amb l'entorn.

S'acorda aprovar el Plec de clàusules econo-
micoadministratives particulars, que han de
regir la licitació per a la contractació de les
Obres de la Biblioteca Municipal i urbanitza-
ció exterior d'accessos i entrega amb l'en-
torn", i procedir a la licitació per a contrac-
tar les esmentades obres i, a aquest efecte,
publicar simultàniament l'anunci de convo-

catòria, amb subjecció a les prescripcions
del Plec de clàusules economicoadministra-
tives particulars, si bé condicionada a allò
que disposa l'article 122 del RDLeg.
781/1986. 

Moció per la defensa i el respecte
dels drets dels animals

S'acorda declarar el municipi de Santa Eulà-
lia de Ronçana municipi amic dels animals i
respectuós amb els seus drets.

Que el municipi de Santa Eulàlia de Ronça-
na esdevingui municipi antitaurí, contrari a
la pràctica de les curses de braus i a l'exerci-
ci de qualsevol tipus de violència envers els
animals que els pugui causar estats d'ansie-
tat, por, maltractament, patiment o qualse-
vol dany físic o psicològic.

Manifestar la nostra voluntat que no se cele-
brin curses de braus ni altres espectacles on
es produeixi la mort o s'infligeixi estrès  psi-
cofísic a un animal en cap plaça de toros dels
Països Catalans, així com que aquests espais
es converteixin en equipaments públics o
tinguin altres finalitats, en consonància amb
els acords d'aquesta moció.

Sol·licitar al Parlament de Catalunya la mo-
dificació de l'actual llei de protecció dels ani-
mals per tal que prohibeixi la tauromàquia
en totes les seves formes, així com qualsevol
espectacle que produeixi patiment a un ani-
mal.

Ple ordinari:
28 de maig de 2009

Atorgament subvencions per a acti-
vitats i entitats culturals i esportives

S'acorda adjudicar, d'acord amb les bases i
la convocatòria acordada a la sessió ordinà-
ria del Ple de data 26 de març, les següents
subvencions:
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Entitats i activitats culturals

Santa Eulàlia Camina 1.100 €
Esplai Santa Eulàlia 1.600 €
Fundació Arts Musicals de 

la Vall del Tenes 950 €
Col·lectiu Acció Cultural el Ganxo 900 €
Colla Bastonera Trinxaires 1.100 €
Coral Santa Eulàlia 3.000 €
Ronçana Revista de la Vall del Tenes 1.500 €
Casal d'Avis Santa Eulàlia 3.000 €
Ass0c. Dones del Tenes 500 € 
Colla de Gitanes 2.000 €
Grup de Teatre del Casal 1.500 €

Límit pressupostari: 17.680€

Total adjudicat:      17.150 €

Entitats i activitats esportives

Club Ciclista Vall del Tenes 900€
Soc. Caçadors Santa Eulàlia 400 €
Club d'Escacs Ronçana 1.200 €
Jordi Vilardebó 600 €
Club Patinatge 2.000 €

Límit pressupostari: 5.300€

Total adjudicat:      5.100€

Atorgament ajuts del fons de 
solidaritat municipal

S'acorda destinar el fons de solidaritat co-
rresponent a l'exercici d'enguany d'acord
amb la distribució següent:

Ajuntament Anuari 2009 9

Projectes Entitat Població Subvenció

“Construcció d’un pont a Ajuntament Blangoua 20.000 €
Blangoua” CAMERÚN

“Estades temporals nens i nenes Vallès Obert UCRAÏNA 3.500 €
afectats per les radiacions de la Manuel Pedraza 
central nuclear de Txernòbil”

"Juntos nos capacitamos Amautas Tierra Amarilla 2.000 €
y avanzamos" Nelson Traslaviña Xile

“Integració social i laboral d'infants Mosaic Iquitos 3.000 €
i adolescents amb discapacitat" Eva Cansino PERÚ

“Recolzament a l'estructura de la Fraternitat Missionera Kinshasa 2.500 €
reinserció de les persones que Verbum Dei R.D del CONGO
viuen amb una disminució física" Teresa Cortés

“Projecte recolzament a la coope- ONG Makary-Blangoua Kemkada 2.000 €
rativa agrícola de Kemkada al Daniel Ruano Rubia Txad
Txad” Constance Madyom

“Proyecto de asesoria  psicolegal a Fundació Pau i Solidaritat Chinandenga 1.000 €
mujeres en las comunidades de Joseba Mendizabal NICARAGUA
Chinandenga 2009-2011 "

“Escola secundària de noies de Fundació Rokpa Gannan 1.000 €
Gannan". Educació per a noies Núria Pocurull Tibet-XINA
de la minòria ètnica Tibetana

Total Projectes 33.000 €

I destinar la resta de límit pressupostari, d’un import de 4.725 € al Fons Català de Cooperació
al desenvolupament (obligacions com a socis) i a situacions d’emergència.
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Aprovació definitiva modificació 
ordenança municipal de tinença 
d'animals de companyia 

S'aprova definitivament l'ordenança muni-
cipal de tinença d'animals de companyia, i
publicar el text íntegre de l'ordenança en el
Butlletí oficial de la Província i a la pàgina
web municipal, i inserir-los en el tauler d'e-
dictes de l'ajuntament i anunciar en el
DOGC la referència del BOP en què s'hagi
publicat íntegrament el text. 

Modificació nomenclàtor municipal

S'aproven les denominacions següents al
nou parc i passatge del municipi ubicats a la
zona urbana de la UAU-32 Can Mallorca:

– Parc de Can Mallorca
– Passatge Conflent

I Incorporar-los al nomenclàtor de Santa
Eulàlia de Ronçana. 

Adjudicació provisional del contrac-
te per l'execució de les obres corres-
ponents al projecte de la Biblioteca
Municipal i urbanització exterior
d'accessos i entrega amb l'entorn.

S'acorda adjudicar provisionalment el con-
tracte d'obres per la construcció de la Biblio-
teca Municipal i urbanització exterior d'ac-
cessos i entrega amb l'entorn, a l'empresa
FERROVIAL AGROMAN, per un import de
1.704.535,59 € (IVA exclòs), i un termini
d'execució de 14 mesos.

Aprovació liquidació definitiva de les
obres d'urbanització del carrer del
Mig 

S'aprova la liquidació definitiva de l'obra
d'urbanització del carrer del Mig, per import
de 261.630,59 €, que s'han de repartir de la
manera següent:

1.1. Distribució del repartiment de despeses:

a) Ajuntament: 44.278,47 €
b) Equip Promotor del Vallès: 135.184,52 €
c) Contrib. esp. altres veïns 82.167,59 €

Aprovació liquidació definitiva de les
obres d'urbanització del carrer Salve
Regina  

S'Aprova la liquidació definitiva de l'obra
Fase 1a del projecte d'urbanització del Camí
de Salve regina (tram de c/Can Brunomestre
al c/Farigola) per import de 422.771,97 €,
que s'han de repartir de la manera següent:

1.1- Cost imputable als veïns de Camí de
Salve Regina: 243.742,11 €

1.2. Distribució del repartiment de despeses:

a) Contribucions especials: 182.806,58 €
b) Ajuntament: 60.935,527 €

Acceptació renúncia de la regidora
Anna Blanch López

S'accepta la renúncia al càrrec de regidora
presentada per la Sra. Anna Blanch López,
del grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya. 

Ple ordinari:
23 de juliol de 2009

Apresa de possessió d'un regidor del
Grup Municipal del PSC

L'Alcalde dóna compte que la Junta
Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor Armando Cañizares Batlle, en subs-
titució de la regidora Anna Blanch López.

l'Alcalde demana al Sr. Armando Cañizares
Batlle que presti jurament o promesa tot uti-
litzant 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?"
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El regidor respon "Sí, prometo".

L'Alcalde dóna formalment possessió del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Armando Cañiza-
res Batlle. 

Aprovació festes locals 2010

S'acorda establir com a dies de festa local el
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 30 de
juliol, Festa Major d'Estiu.

Aprovació del resum numèric del
padró d'habitants corresponent a
1 de gener de 2009

S'aprova el resum numèric del Padró
Municipal d`Habitants a 01.01.2009 amb
una xifra total de 6.802 habitants.

Declarar inhàbil el mes d'agost als
efectes de còmput de determinats
terminis

S'acorda declarar inhàbil el mes d'agost de
2009 als efectes de còmput dels terminis per
a tramitacions municipals.

Modificació preus públics servei
d'Escola Bressol Municipal

S'aprova la modificació dels preus públics
per al servei d'Escola Bressol Municipal se-
gons les següents tarifes

Preus públics per la prestació del
servei d'Escola Bressol Municipal

*Tarifa 1. Quota mensual d'escolaritat         
152,- € x 10 mensualitats

Tarifa 2. Altres serveis:

Dinar diari fix 7,1 €/dia
Dinar esporàdic 8,2 €/dia
* Hora extra diària 35 €/mes

(acollida i comiat)      
* Hora extra esporàdica 2,50€/hora extra

(acollida i comiat)

* Aquests serveis s'incrementaran un 30%
per als no residents a Santa Eulàlia de Ron-
çana.

Aprovació Compte General
Ajuntament i organismes autònoms
exercici 2008

S'acorda aprovar el Compte General del

Porta principal de la nova Escola Bressol Municipal del Rieral.
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Pressupost Únic de l'exercici 2008 de l'Ajun-
tament i de l'organisme SET Comunicació. 

Proposta d'acord en relació a la 
implantació d'un Centre
Ocupacional i Hortes Socials
Ecològiques al Camí de Caldes

Vista la sol·licitud de la Cooperativa APIN-
DEP RONÇANA S.C.C. L. per la implantació
d'un centre ocupacional i hortes socials
ecològiques al Camí de Caldes.

Vist l'avantprojecte del Centre ocupacional i
hortes socials que s'incorpora en el docu-
ment del Pla Especial Urbanístic,  

S'acorda fer constar que els documents es-
mentats als antecedents d'aquest acord, amb
les variacions que es deriven de la modifica-
ció que es tramita, s'ajusten a les determina-
cions generals del Planejament Urbanístic i,
en conseqüència, sol·licitada la llicència a
l'empara de la modificació i del Pla Especial,
es podrà acordar la seva concessió. 

Moció de suport al Correllengua

S'acorda: 

1. Donar suport al Correllengua 2009 com a
instrument reivindicatiu de la societat a fa-
vor de la plena normalització de l'ús social
de la llengua arreu dels territoris de parla ca-
talana i a favor de la seva unitat.

2. Donar suport a les entitats i grups del mu-
nicipi interessats en organitzar el Corre-
llengua i aportar la infraestructura i l'ajuda
necessària per al bon desenvolupament de
les activitats programades.

3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la
a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta
corporació.

4. Donar suport a les iniciatives de volunta-
riat promogudes per la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua i encaminades
a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral

entre persones i col·lectius, i especialment
entre la població nouvinguda. 

Moció per a l'adhesió al pacte 
d'alcaldes contra el canvi climàtic

S'acorda :

Primer.- L'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana fa seus els objectius de la Unió
Europea per l'any 2020 i adopta el compro-
mís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d'acció en
favor de les fonts d'energies renovables.

Segon.- L'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana es compromet a elaborar un Pla
d'Acció d'Energia Sostenible en un termini
màxim d'un any des de la data d'Adhesió al
Pacte. 

Tercer.- L'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana es compromet també a elaborar un
informe bianual per l'avaluació, control i ve-
rificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l'Energia, a informar de les fites obtingudes
en acompliment de Pla d'Acció i a participar
(en els termes que consideri oportú) en la
Conferència d'Alcaldes/esses per l'Energia
sostenible a Europa.

Moció en relació a la situació del 
sector agropecuari i la pagesia 
professional catalana

El sector agropecuari català arrossega un
conjunt de dèficits estructurals que el man-
tenen en general entre els sectors més febles
de l'economia catalana: explotacions agrà-
ries de dimensió econòmica reduïda, envelli-
ment de la mà d'obra amb un baix relleu ge-
neracional, un nivell d'instrucció deficient i
poca capacitat per assolir valor afegit en les
seves produccions.

Els darrers anys la situació econòmica de la
pagesia professional ha portat al límit  de la
viabilitat moltes explotacions agràries cata-
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lanes, com a conseqüència d'uns preus per-
cebuts pels productors en regressió o poc re-
muneradors en bona part de les orientacions
productives, d'un notable encariment dels
costos de producció i d'una continua dismi-
nució del suport directe a les rendes de la
política agrària comuna. Tot això s'ha vist
reflectit en una evolució negativa a Catalu-
nya de l'ocupació agrària, de l'afiliació a la
Seguretat Social de la ma d'obra familiar i
del nombre d'explotacions agràries; així com
la recessió del sector agropecuari, que ja
acumula vuit trimestres consecutius del PIB
agrari català negatiu, o en els darrers anys
un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agra-
ri que ha passat de ser el 67,5 % del VAB per
ocupat del conjunt de l'economia catalana a
tan sols el 57,4 %, o la disminució en els da-
rrers anys, a preus constants, d'un 33 % de
l'anomenada renda agrària. 

En l'actual context de crisi econòmica gene-
ral les explotacions agràries catalanes també
s'han vist immerses en les dificultats deriva-
des de l'accés al finançament i de la comer-
cialització de les produccions. 

Donada la preocupant situació descrita del
sector agrari i de la pagesia professional, en
la qual es sustenta, així com dels reptes als
que ha de fer front derivats de la internacio-
nalització de l'economia i donada la seva im-

portància per a l'economia de les zones ru-
rals i periurbanes de Catalunya. Així com
per a la cohesió econòmica i social i per la
preservació del medi ambient del paisatge i
la cultura de Catalunya es proposa al ple l'a-
dopció dels següents acords: 

Primer.- Instar al president del Parlament
de Catalunya perquè traslladi als grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya el
suport d'aquesta corporació local a què se
celebri, el més aviat possible, un debat mo-
nogràfic al Parlament de Catalunya sobre la
situació del sector agropecuari i la pagesia
professional catalana 

Moció en relació a la llei de consultes
populars

S'acorda: 

Primer.- Demanar al Parlament de Catalu-
nya que tramiti amb la màxima celeritat el
projecte de llei de Consultes Populars, per
tal que el Govern de la Generalitat i els ajun-
taments disposem d'una llei que ens doni co-
bertura per a la celebració de consultes po-
pulars.

Segon.- Demanar als grups parlamentaris
presents al Parlament de Catalunya que es-
mercin tots els esforços per fer possible l'a-
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provació de la Llei amb el màxim consens, i
que aquesta llei esdevingui un símbol de la
unitat dels partits polítics en la defensa d'un
principi democràtic bàsic en qualsevol socie-
tat com és del dret a decidir i el dret a l'auto-
determinació del poble de Catalunya.

Tercer.- Recalcar la importància de la unitat
d'acció del conjunt democràtic del poble ca-
talà, i de tots els seus moviments i platafor-
mes, perquè aquesta unitat és l'única que
pot garantir l'èxit de totes les iniciatives a
l'entorn del dret a decidir i l'autodetermina-
ció. I el mateix respecte al món municipal.
Només si la gran majoria dels municipis
Catalunya participem i ens coordinem en
una iniciativa sobre el dret a decidir, aques-
ta tindrà força.

Ple ordinari:
24 de setembre de 2009

Donar compte delegacions d'alcaldia

Es dóna compte al Ple de la següent resolu-
ció dictada en matèria de nomenaments i
delegacions:

Modificar les delegacions especials per a
encàrrecs específics a favor del següent regi-
dor:

Sr. Armando Cañizares Batlle, Joventut i
Salut Pública i Consum.

Designació representant al Consell
Escolar Municipal

S'acorda nomenar el Sr. Armando Cañizares
Batlle com a representant del grup de PSC
en el Consell Escolar Municipal.

Aprovació sol·licitud de subvenció en
relació a la convocatòria d'ajuts per
a la regularització i millora d'urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics

S'aprova la sol·licitud de subvenció per ac-
tuacions de millora de les urbanitzacions de
Santa Eulàlia de Ronçana, en el marc de la
convocatòria d'ajuts per a la regularització i
millora d'urbanitzacions amb dèficits urba-
nístics, amb el compromís de dur a terme les
inversions i despeses que siguin necessàries. 

Moció per l'adhesió a la proposta de
candidatura de la Fundació Vicente
Ferrer per al Premi Nobel de la Pau

S'acorda donar suport a la candidatura de la
Fundació Vicente Ferrer per al premi Nobel
de la Pau. 

Moció que presenta CiU en relació
als treballadors autònoms

S'acorda instar als Governs de l'Estat i de la
Generalitat l'adopció de mesures de protec-
ció als treballadors autònoms en situació de
cessament d'activitat similars a les que s'a-
doptin per als treballadors per compte aliè
que hagin esgotat les seves prestacions d'a-
tur.

Disposar el pagament preferent, i en un ter-
mini màxim de trenta dies, dels subminis-
traments efectuats a aquest Ajuntament per
treballadors autònoms o empreses que acre-
ditin una facturació anual inferior a 250.000
euros. 

Afers urgents i sobrevinguts

Aprovació del document d'al·lega-
cions al projecte de Pla Territorial de
l'Àmbit Metropolità de Barcelona

S'acorda aprovar el document d'al·legacions
al Projecte de Pla Territorial de l'Àmbit me-
tropolità de Barcelona (PTMB)i donar tras-
llat d'aquest acord i del document d'al·lega-
cions al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques per tal que siguin tingudes
en consideració.
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Ple extraordinari:
13 d’octubre de 2009

Aprovació inicial de modificació
puntual de les NSP en el sector de sòl
no urbanitzable situat al Camí de
Caldes per a la implantació d'un
Centre Ocupacional i Hortes Socials
Ecològiques de la Cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL.

S'acorda aprovar inicialment la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en el sector del sòl no urbanit-
zable situat al Camí de Caldes per a la im-
plantació d'un centre ocupacional i hortes
socials ecològiques de la cooperativa APIN-
DEP RONÇANA SCCL, al terme municipal
de Santa Eulàlia de Ronçana.

L'Alcalde explica la importància que té l'a-
provació d'aquest acord, per poder tirar en-
davant la implantació del projecte promogut
per la Cooperativa APINDEP per desenvolu-
par un equipament  consistent en la cons-
trucció d'un centre ocupacional per a uns 60

usuaris, que constarà d'una aula de natura,
de l'explotació d'agricultura ecològica i de
diversos serveis de dependència fomentant
l'autoocupació i l'accés al treball, destinat a
persones amb risc d'exclusió laboral.

Destaca la importància d'aquest projecte
que té per  a moltes persones, per APINDEP
RONÇANA, pel poble i la comarca, i la con-
tribució que significa pel país i el món.

Per tal que sigui factible aquest projecte ha
estat necessari fer una sèrie de gestions tant
per part d'APINDEP com per l'Ajunta-ment
i la Generalitat, i atès que després de treba-
llar-hi tots, han donat bon fruit, és per
aquest motiu que avui es celebri aquest ple
per aprovar els acords que són necessaris
per tirar endavant aquest projecte on s'hi
adjunten molts valors, treball de qualitat,
medi rural etc. i el poble fa l'esforç de gestio-
nar  i tramitar per la seva realitat.

És un dia molt especial per tots i agreix l'es-
forç que ha fet APINDEP, i que espera i de-
sitja que en la tramitació que s'inicia s'hi po-
si tot l'esforç necessari per fer realitat aquest
projecte.
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El regidor Joaquim Brustenga, en nom del
grup municipal CiU, destaca la importància
d'aquest projecte perquè hi creuen des del
principi, que aquest projecte honora al poble
i va molt més enllà. Destaca així la voluntat
per desenvolupar-lo, fet que agraeix, i mani-
festa la seva satisfacció perquè aquest pro-
jecte tindrà un final i serà una realitat, i feli-
cita molt especialment a l'APINDEP pel seu
treball.

El regidor Joaquim Blanch, en nom del grup
municipal PSC, s'afegeix a les manifesta-
cions fetes pels altres grups destacant la se-
va satisfacció per aquest projecte i que espe-
ra que ajudin a moltes persones i els enco-
ratja a tirar endavant.  

Aprovació inicial del pla especial 
urbanístic en el sector de sòl no 
urbanitzable situat al Camí de
Caldes per a la implantació d'un
Centre Ocupacional i Hortes Socials
Ecològiques de la Cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL.

S'acorda aprovar inicialment el Pla Especial
Urbanístic del sector de sòl no urbanitzable
situat al Camí de Caldes per a la implantació
d'un centre ocupacional i hortes socials
ecològiques de la cooperativa APINDEP
RONÇANA SCCL, al terme municipal de

Santa Eulàlia de Ronçana, en el benentès
que, d'acord amb el que consta a l'informe
del Cap dels Serveis Tècnics Municipals es-
mentat en els antecedents, caldrà incorporar
en la documentació tècnica del Pla Especial,
per a la seva aprovació provisional, les tres
prescripcions establertes a l'esmentat infor-
me.

Acceptació subvenció del
Departament d'Educació per al curs
2008-2009 de l'Escola Bressol
Municipal l'Alzina.

S'acorda acceptar la subvenció atorgada pel
Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya, d'import 192.600,00 €, per a
l'Escola Bressol L'Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana i  trametre la documentació ne-
cessària al Servei de Règim Econòmic de la
Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu del Departament d'Educació, per
tal de fer efectiva aquesta subvenció. 

Abans de finalitzar el ple l'alcalde manifesta
que com a cas excepcional, ja que es tracta
d'un ple extraordinari, però degut a la im-
portància del cas, dóna la paraula a
l'APINDEP, fet que aprofiten per agrair a
tots els grups l'aprovació dels acords i poder
tirar endavant un projecte que tant han llui-
tat perquè es pogués fer a Santa Eulàlia.

Ajuntament Anuari 200916

Terrenys on es proposa construir un centre ocupacional i hortes socials ecològiques de la cooperativa APINDEP.
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Novembre 2008

Al novembre Canal SET explicava que es tor-
naven a produir robatoris silenciosos des-
prés de gairebé dos anys. Concretament, al
barri del Serrat i al Rieral. A tot això, la poli-
cia localitzava un cadàver en avançat estat
de descomposició al bosc de l'Areny. Hi por-
tava, almenys, 15 dies. Pertanyia a un home,
de 46 anys, veí de Santa Perpètua de la
Mogoda que s'hauria suïcidat. Una platafor-
ma d'afectats per l'accés directe a la C-17 que
proposava Santa Eulàlia plantejava a la
Generalitat millorar la carretera entre
l'Ametlla i Bigues i fer una variant de 600
metres pel Rieral. En plena celebració de
Tots Sants, la regidoria de Participació expli-
cava que destinava 20.000 euros a repara-
cions per vandalisme i comportaments incí-
vics en equipaments municipals. Mentres-
tant, l'Ajuntament quantificava en un 3,5%
l'augment mitjà de les ordenances fiscals.
L'Impost sobre Béns i Immobles (IBI) puja-
va gairebé un 10%, increment que Conver-
gència i Unió va considerar exagerat. En la
mateixa sessió, el consistori va aprovar un
crèdit d'1,3 milions d'euros. També al no-
vembre, es posava la primera pedra de la
llar-residència per a discapacitats intel·lec-
tuals de la Fundació Privada Vallès Oriental,
a Can Sabater. L'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes de l'Escola Ronçana enviava una
carta a la Generalitat on demanava una sub-
venció per ajudar a pagar els 17.000 euros
d'inversió que l'AMPA havia fet a la cuina
del centre docent. Dies més tard, la Comissió
de Veïns del Tenes es queixava de manca
d'informació i de l'endarreriment en l'infor-
me alternatiu que havia de tenir a punt la
Generalitat per al Pla d'Actuació al riu. Es
començaven a saber els canvis que hi hauria
a la festa jove de la Festa Major d'Estiu, i
Santa Eulàlia ampliava els espais d'oficines
municipals, lluny del consistori. L'antic con-
sultori mèdic de la Sagrera es convertia en

seu de la nova àrea de Serveis Personals.
Aquests dies, l'Ajuntament i la Generalitat
signaven un conveni per iniciar un progra-
ma educatiu a l'IES Vall del Tenes per a es-
tudiants amb dificultats per seguir el ritme
de treball a l'aula amb l'objectiu d'oferir for-
mació laboral a alumes fora de l'institut. A
tot això, l'Ajuntament obria un compte cor-
rent a l'anomenada banca ètica i Santa
Eulàlia acollia una jornada sobre qualitat i
sostenibilitat al Turisme Rural. L'actual mi-
litant de Convergència i Unió, Àngel Colom
tornava al poble en un sopar del Pa amb
Tomàquet. A finals de novembre, s'inaugu-
rava el CEIP La Sagrera i l'Ajuntament s'ad-
heria a la setmana europea de reducció de
residus. El nivell de participació dels veïns al
sistema de recollida selectiva porta a porta
confirmava les bones dades de feia dos anys.
En crònica cultural, la colla de Gitanes ini-
ciava el procés per constituir-se oficialment
com a entitat i dotar-se d'estatuts.

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

L’lcalde de Santa Eulàlia Enric Barbany, el
Director dels Serveis Territorials d’Educació del
Maresme-Vallès Oriental, Josep Ma. Fernández, la
Directora de l’Escola, Marta Areñas, i dos alumnes
el dia de la inauguració de l’Escola La Sagrera.
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En esports, el primer equip del Club
Esportiu queia al municipal d'Esports da-
vant el líder de la lliga. Els homes d'Antonio
Pérez eren golejats per La Llagosta. El feme-
ní, per la seva banda, guanyava el Llerona i
el San Mauro amb solvència. A mitjans de
mes, el Club Esportiu Santa Eulàlia presen-
tava els 13 equips de l'entitat i destacava la
bona salut del futbol a Santa Eulàlia. 

Desembre 2008

El darrer ple de novembre va aprovar per
unanimitat, però després d'una llarga dis-
cussió, una moció per demanar un millora
en el finançament local. El text donava su-
port a les dues associacions municipalistes
de Catalunya en totes les actuacions que
portessin a terme per defensar un millor fi-
nançament dels ajuntaments del país. La
moció també instava el govern espanyol a
definir un nou marc de finançament adequat
per als ens locals. L'Assemblea de Joves des-
tinava els 15.000 euros de l'àrea de joventut
pel 2009 a 12 propostes. Entre d'altres, l'edi-
ció d'una revista, el Sarau de Primavera i les
primeres 3 hores de resistència en Derbi
Variant. A les portes de la Festa Major
d'Hivern, el grup de Teatre Jove del Casal
Parroquial estrenava l'obra El visitant, amb
una gran actuació i posada en escena,
l'Associació Ronçana Comerç Actiu reunia
150 comensals a la Mostra Gastronòmica i, a
pocs metres, es col·locava la primera pedra
de la segona escola bressol municipal, al
Rieral. A mitjans de mes, el judici per una
pressumpta falta d'injúries contra el regidor
d'Independents-ERC Santi Martí i que havia
interposat Joaquim Brustenga (CiU), no es
va arribar a celebrar. Tot i això, les versions
de defensa i acusació, sobre la resolució del
cas, no coincidien. Des de la defensa, I-ERC
deia que el regidor Martí va ser absolt per in-
comparença de les parts mentre que des de
Convergència i Unió explicaven que va ser el
seu líder Joaquim Brustenga qui va demanar
la suspensió del judici. Recordem que el mo-

tiu de la denúncia de Convergència i Unió,
contra el regidor d'Independents-ERC s'ha-
via produït, tres mesos abans, després que
Martí hagués dit a Canal SET que CiU havia
amenaçat a personal de l'Ajuntament. El 8
de desembre, en plena Festa Major d'Hi-
vern, es lliuraven, a la Fàbrica, tres noves
Creus de Santa Eulàlia. El filòleg i exdirector
de l'Escola de Segon Ensenyament La Vall
del Tenes, Joan Ruiz i Calonja, el Casal
Parroquial, i l'Associació de Pares per a la
Integració de Nens Discapacitats a l'Escola
Pública, més coneguda com APINDEP, eren
els distingits. Mentrestant, els alumnes de
6è de primària de l'Escola Ronçana i de
l'Escola La Sagrera rebien la vacuna contra
el papil·loma humà. La fira d'Artesania i
Entitats Solidària atreia molt públic, en ple-
na Festa Major d'Hivern, en una diada en
què els balls tradicionals amb les colles de
Bastoners Trinxaires i de Gitanes van portar
la música al Rieral. Tot i que havien tingut
pocs dies per revisar-les, les noves propostes
que va presentar la Generalitat per resoldre
els problemes d'inundabilitat als barris del
Tenes no convencien l'Ajuntament ni als
veïns. En l'estudi, l'Agència Catalana de
l'Aigua plantejava dues alternatives per re-
baixar el risc d'inundació i afectar el mínim
les parcel·les. Una proposta afectava 45 so-
lars i l'altra 35. Veïns i Ajuntament pensaven
que aquestes alternatives, i tampoc les hi-
potètiques indemnitzacions, no s'acostaven
a la solució desitjada. La Generalitat aprova-
va la redacció del projecte del bus exprés en-
tre la Vall del Tenes i Barcelona i es presen-
tava un nou calendari municipal per al
2009, dedicat a edificis representatius de
Santa Eulàlia, dels més antics als més mo-
derns. A mitjans de mes, la Festa Major
d'Hivern acabava després de 10 dies d'actes.
Unes 400 persones van presenciar l'especta-
cle Audiència Irreal que va protagonitzar
l'actor Toni Albà en el comiat del Col·lectiu
Olla a Pressió, que es dissolia a després de 7
anys d'història. S'anunciava que Santa
Eulàlia rebria 1,2 milions d'euros del Fons
Estatal d'Inversió Local amb què el govern
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central volia ajudar a combatre la crisi
econòmica. El poble sortia de la fase d'ex-
cepcionalitat 1. En ple episodi de sequera,
els veïns van reduir el consum d'aigua més
del 35 per cent, segons la regidoria d'obres.
L'Ajuntament signava un conveni amb
Caldes de Montbui per a les obres d'urbanit-
zació del sector de la Font d'Abril, inclosa
dins del barri de Can Maspons, de Caldes. A
tot això, es feia pública la sentència del judi-
ci de faltes contra el regidor d'Independents-
ERC Santi Martí. El text deia que s'absolia a
Martí i que no hi havia proves de càrrec su-
ficients per considerar-lo autor de la falta
d'injúries. En els antecedents de fet la
sentència explicava que el dia assenyalat per
al procés, no va acudir-hi ni la part denun-
ciant, el regidor de Convergència i Unió,
Joaquim Brustenga ni la denunciada, tot i
haver estat citades. Davant d'això, el text re-
collia que l'única cosa que es dictava era

sentència absolutòria per la falta d'acusació.
El col·lectiu Olla a Pressió es dissolia amb
una festa en la que van participar prop de
200 persones i posava punt i final a 7 anys
d'activitat. L'aleshores secretari de Comerç i
Turisme de la Generalitat, Emili Valdero,
que dies més tard deixaria el càrrec, es va
comprometre a subvencionar el Pla Turístic
de la Vall del Tenes en una reunió a Bigues.

En esports, a principi de desembre, partit
polèmic i sense acabar al municipal
d'Esports. El primer equip del Club Esportiu
empatava a 2 gols amb el Lourdes a 8 minuts
del final quan els visitants es van quedar
amb sis jugadors i l'àrbitre va haver de sus-
pendre el matx. El femení, per la seva banda,
seguia als primes llocs de la classificació. El
pilot de l'Automòbil Club Ronçana Enric
Folch i el seu copilot Joan Argemí es procla-
maven campió de Catalunya de Ral·lis de
Terra en el grup N.

L’alcalde de Santa Eulàlia i el de Caldes signant el conveni de col·laboració per les  obres d'urbanització del
sector de la Font d'Abril, inclosa dins del barri de Can Maspons, de Caldes.
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Gener 2009

El SET Informa començava l'any 2009 expli-
cant l'aprovació del pressupost municipal
del 2009, en un ple celebrat el passat 24 de
desembre. Les xifres arribaven als 10 mi-
lions d'euros, tot i que es reduïa un 5,5% res-
pecte l'anterior. Era un pressupost social, se-
gons el govern, per fer front a la crisi econò-
mica amb increments d'un 20% en les parti-
des d'Acció Social i Promoció Econòmica.
Des de l'oposició, el PP es va abstenir i CiU
va dir que el pressupost no afrontava la crisi
econòmica com caldria. Convergència i Unió
va demanar un pla de xoc per ajudar els sec-
tors econòmics de Santa Eulàlia i va dir que
calia reduir els costos del dia a dia de
l'Ajuntament. El primer informatiu de l'any
també repassava els actes de Nadal i recor-
dava que l'estudiant Anna Velasco havia
guanyat el premi Joan Costa i Riera, a la
Garriga, per un treball sobre immigració. En
la crònica de successos, un nen de Santa
Eulàlia, de 9 anys, moria en un accident
domèstic a Lliçà de Vall. A tot això, el ro-
mancer Jaume Arnella, en col·laboració amb
el coreògraf Joan Serra, presentava al
Tradicionàrius un ball d'homenatge català,
semblant a l'aurresku del País Basc. Els Reis
d'Orient van deixar un últim regal abans de
retornar a casa seva. La tarda del 6 de gener
va nevar sobre Santa Eulàlia i altres pobla-
cions del Vallès Oriental. Els primers flocs
van començar a caure cap a quarts de set de
la tarda i no va parar fins a les 9 del vespre.
La nevada no va provocar cap conseqüència
greu, llevat de branques d'arbres caigudes i
alguna relliscada. Amb tot, i com a mesura
de precaució, la policia local va tallar el camí
de la Rovira, entre la carretera de Barcelona
i l'IES La Vall del Tenes, per evitar accidents
de trànsit. En temps de crisi econòmica,
APINDEP posava en marxa un projecte per
integrar joves discapacitats al mercat laboral
i persones amb risc d'exclusió social i la
Generalitat derogava el decret de sequera,
vigent durant dos anys. El poeta visual
Joaquim Brustenga publicava el primer lli-

bre en solitari. Titulat Veure o mirar, reco-
llia una selecció de 45 de les seves darreres
obres. A finals de mes, el temporal de vent,
dels dies 23 i 24 de gener, també es va deixar
notar al poble. Tot i que no es van haver de
lamentar desgràcies personals, la ventada va
afectar la via pública, alguns habitatges i va
provocar talls de subministrament elèctric
en algunes zones. Sobretot, a causa de la cai-
guda d'arbres. A tot això, Canal SET també
parlava amb el santeulalienc Xavier Planas,
colorista de Disney.

En esports, i després del parèntesi de
Nadal, l'esport local reprenia l'activitat. A
mig mes, l'àrbitre suspenia el partit entre el
Club Esportiu i el Sentmenat, al municipal
d'esports, a causa de les protestes i les agres-
sions entre els jugadors. I en motor, l'aven-
turer Rafa Tornabell, finalitzava en 55ena
posició el 17è Ral·li Dakar de la seva carrera.
Tornabell, que corria al costat del pilot italià
Riccardo Garosci (Mitsubishi Pajero 3.2 TD
Common Rail) tenia com a principal missió
acabar la cursa que es va disputar en terres
argentines i xilenes. L'equip ha acabat a més
de 76 hores del vencedor en la categoria de
cotxes, Giniel De Viliers (Volkswagen). 

Febrer

A principi de mes es tancava, almenys admi-
nistrativament, un dels episodis més polè-
mics de la vida municipal de Santa Eulàlia.
Era la Comissió d'Investigació sobre habitat-
ges socials -oberta al setembre- que con-
cloïa, per unanimitat, que l'adjudicació de la
promoció dels 14 d'habitatges socials de Can
Font va ser, en tot moment correcta, com el
paper de la regidora socialista Anna Blanch.
Amb tot, la Comissió també va admetre que
no s'havia pogut examinar tota la documen-
tació dels expedients presentats pels adjudi-
cataris el novembre del 2004, perquè una
part va ser destruïda per la Diputació de
Barcelona. Santa Eulàlia actualitzava el Pla
Local de Joventut fins el 2011 amb una se-
tantena de propostes i el Casal Parroquial
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acollia una obra en anglès, que representava
un grup d'alumnes de 2n d'ESO. Es feia pú-
blica una enquesta sobre el grau de satisfac-
ció respecte el comerç local. Els clients esta-
ven notablement satisfets del servei. La nota
superava el 8,5. Destacava la qualitat del
producte i el tracte i, en canvi, calia millorar
el nombre de comerços especialitzats i la de-
pendència del vehicle privat per anar a com-
prar. Una altra de les conclusions de l'estudi
revelava que 7 de cada 10 enquestats pensa-
ven que el comerç local tenia molt de futur.
Santa Eulàlia celebrava els Tres Tombs més
participatius dels últims anys. Aquests dies,
Correus anunciava que ampliava els serveis
de les instal·lacions del Rieral que es reclas-
sificaven en oficina Tècnica. Moria als 83
anys Manel Cabot, un dels cololaboradors

més actius de la Revista Ronçana. Entre
d'altres aspectes, Cabot era recordat perquè
va guanyar, el desembre del 2001, la quarta
edició del premi Romà Planas i Miró de
l'Arxiu de Memorialisme Popular de la Roca
del Vallès, amb l'obra La història d'un petit
pagès i ramader. La professora de l'IES La
Vall del Tenes Rosa Ribas presentava el ter-
cer llibre de la col·lecció en què estudiava art
religiós català. En aquesta ocasió, era una
pintura barroca que es trobava a la Catedral
de Barcelona, dedicada a Santa Eulàlia i
Sant Oleguer. A finals de mes, esclatava una
nova polèmica a l'Ajuntament motivada per
la modificació del planejament urbanístic a
la zona del casc antic, concretament, en sis
zones de la Sagrera i el Rieral. L'aprova-ció
provisional d'aquest punt va provocar una
dura discussió entre govern i oposició du-
rant el ple extraordinari. CiU i, sobretot el
PP, pensaven que es volia limitar la densitat
d'edificació als promotors privats en aquesta
zona mentre que el govern deia que no esta-
va obligant a res. Tres encaputxats atracaven
a punta de pistola el supermercat Pròxim, al
barri de Can Font, obtenint uns 1.300 euros
en metàl·lic. Aquell mateix dia, Santa Eulàlia
sortia al carrer per celebrar Carnestoltes.
Unes 1.300 persones van participar a les
dues festes que va acollir la Fàbrica. En al-
guns casos, amb disfresses sobre la crisi
econòmica. També aquests dies acabava el
cicle de tres conferències sobre el món antic
que havia organitzat el col·lectiu de Promo-
ció Cultural El Ganxo amb èxit de públic.

En esports, el femení del CE Santa Eulàlia
jugava un amistós amb el juvenil de l'Es-
panyol que empatava 1 gol i el sènior mascu-
lí de Club Escola de Bàsquet Ronçana perdia
amb el Lliçà d'Amunt tot i l'equilibri de for-
ces entre els dos conjunts. El primer equip el
CE queia golejat davant el Sant Celoni, en un
partit suspès abans d'hora i l'aleví es col·lo-
cava segon a la classificació després de 4 jor-
nades consecutives sense perdre. 
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Març

Feia un any de l'aprovació de l'ordenança
municipal de residus i l'Ajuntament anun-
ciava sancions per qui incomplís repetida-
ment la normativa. Les dades del jutjat de
Pau revelaven que s'oficiaven més matrimo-
nis civils que canònics i la 17ena calçotada
popular ignorava la pluja. Unes 500 perso-
nes van consumir 10.000 calçots al pavelló.
A principi de març el Facebook reunia més
de 10 grups sobre Santa Eulàlia, de diferents
àmbits i amb diversos objectius. Mentres-
tant, els senglars que habitaven als boscos
del poble o hi transitaven seguien augmen-
tant. La temporada passada la Societat de
Caçadors en va abatre 13. En 9 mesos, la ta-
xa d'atur es doblava i s'arribava a 422 atu-
rats. El dia 8, la música i una selecció de tex-
tos diversos marcava el concert-recital en
motiu del dia internacional de la Dona.
També aquests dies, el Cor de Noies de
l'Escola de Música Vall del Tenes actuava al
Palau de la Música. A mig mes es feien pú-
blics el resultats d'una enquesta sobre civis-
me que l'Ajuntament impulsava dins de la
campanya SER-Cívic. Les prioritats eren: la
contaminació acústica, la neteja, el manteni-
ment dels espais públics, la mobilitat i la ti-
nença responsable d'animals domèstics. A
tot això, moria el professor de l'IES La Vall
del Tenes, David Seuma. L'institut va sus-
pendre les classes un dia i va rebre nombro-
ses mostres de condol. Els Mossos d'Esqua-
dra detenien els atracadors del supermecat
Pròxim. La santeulalienca Montserrat Bar-
bany guanyava, per segona vegada, el certà-
men literari De dona a dona, a Granollers i
obtenia un segon premi a Manlleu. En tots
dos casos eren obres relacionades amb el dia
internacional de la Dona. El també santeula-
lienc Ivan Sanmartín, treia disc amb el seu
grup, Sin Papeles. La crisi econòmica, a l'or-
dre del dia, provocava que durant el primer
trimestre del 2009 s'engegués un pla d'ajuda
extraordinària a les famílies que ho necessi-

tessin. La iniciativa més destacada era la
creació estable d'un banc d'aliments que
gestionava Càritas. En els últims 2 mesos,
Serveis Socials havia notat un increment del
20% de sol·licituds d'ajudes, vinculades als
efectes de la crisi. La colla petita de les gita-
nes ballava a Santa Perpètua de la Mogoda i
s'adjudicaven les obres del Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL). Eren 15 del 16 pro-
jectes previstos, a falta del camí de vianants
sobre el torrent de Can Burguès. Conver-
gència i Unió calculava que més d'un 50% de
la inversió prevista al Fons se n'aniria fora
de Santa Eulàlia i es queixava que el govern
no havia convocat tots els industrials del po-
ble que podien optar a les obres. L'equip de
Govern negava aquestes afirmacions i expli-
cava que s'havien seguit els mateixos criteris
de contractació de sempre. A tot això, i en
ple municipal, el govern tombava una moció
de CiU que sol·licitava l'agilització del paga-
ment de factures als proveïdors de l'Ajunta-
ment. I-ERC i PSC deien que l'Ajuntament ja
estava pagant amb rapidesa. S'aprovava una
modificació de l'ordenança d'animals de
companyia, es licitaven les obres del a
Biblioteca-Casa de Cultura, i la deixalleria de
Santa Eulàlia recollia 1.500 CD i DVD, un
4,5 % del total de la comarca.

En esports, el Primer equip del Club
Esportiu perdia contra el Llinars un partit
que es va decidir a l'últim quart d'hora i, en
bàsquet, el Sub 21 aconseguia la victòria en
un encontre davant el Ripollet. Els equips de
les categories base de futbol i bàsquet mos-
traven el seu bon estat de forma i s'imposa-
ven amb comoditat als seus rivals. L'aleví del
CE Santa Eulàlia va guanyar el Tona per 9 a
0 i el mini femení del CEB Ronçana va vèn-
cer sense problemes el Lliçà d'Amunt. La
santaeulalienca Cassandra Gimeno (CN
Granollers) guanyava dues medalles d'or i
una de plata al Campionat de Catalunya
Open absolut a Terrassa.
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Abril

Començaven les obres del Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL) amb l'adequació de
l'aula que l'Escola de Música La Vall del
Tenes disposava a Santa Eulàlia, concreta-
ment a l'Escola Ronçana. A tot això, la poli-
cia local estrenava nou tot terreny que subs-
tituïa l'antic, i Canal SET visitava el Banc
d'Aliments que Càritas tenia a la parròquia.
L'Ajuntament col·laborava en l'edició de la
Guia i mapa excursionista El Farell, amb ru-
tes per Caldes, la Vall del Tenes i la Garriga.
El Petit Recorregut de Santa Eulàlia hi apa-
reixia com una de les propostes. Durant
Setmana Santa, Canal SET explicava que la
Diputació estava disposada a millorar el re-
volt de can Baró, un dels trams de la carrete-
ra que travessa el poble que més ho necessi-
tava. Aquests dies, la regidoria d'Obres feia
públic que Santa Eulàlia havia reduït un 14%
el consum domèstic d'aigua el 2008, un any
marcat per la sequera que va patir el país.
Un grup de joves del poble organitzava una
Remember Session al pavelló i l'endemà, el
dilluns de Pasqua, els nens i monitors de
l'Esplai cantaven les tradicionals Caramelles
per tot el poble. En crònica mancomunada,
seguia el projecte sobre el patrimoni cultural
i paisatgístic de la Vall del Tenes, que calia
preservar, potenciar i posar en circuit.
Aquest era el moll de l'ós d'una iniciativa
que volia tirar endavant la Mancomunitat i

pel que s'estava redactant una diagnosi.
L'Ajuntament tancava en positiu l'exercici
2008 i arrencava la Setmana Cultural. Un
dels actes destacats va ser el col·loqui i con-
cert sobre els 50 anys de la Nova Cançó, amb
Quico Pi de la Serra. A tot això, moria el cap
de colla dels Verds, Andreu Valiente, a qui es
podia veure cada dia al Rieral, prop de Can
Ferrer perquè era venedor de cupons de
l'ONCE. A finals d'abril, resorgia un tema re-
corrent fins ara: el Quart Cinturó. El Conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, afirmava, en la inauguració
de la Ronda de Granollers, que els tres par-
tits del Govern s'havien posat d'acord per tal
de tirar endavant el projecte conegut ara
com a Ronda del Vallès. També aquests dies,
Santa Eulàlia escollia l'estudi d'arquitectura
que havia d'elaborar el projecte constructiu
del Casal de Joves. Una comissió de Joves va
participar en el procés d'elecció.

En esports, el Benjamí A del Club Esportiu
era sisè a la classificació després de guanyar
a casa el Premià de Mar (7-3). El santeula-
lienc Jofre Ciurans es convertia en l'entrena-
dor de l'Esport Club Granollers i rellevava al
fins aleshores tècnic Lluís Bach. El primer
equip del Club Esportiu, per la seva banda,
seguia amb una mala ratxa de resultats que
l'acostaven a la zona de descens. Mentres-
tant, el mini masculí del CEB Ronçana tor-
nava a vèncer, ara al Sant Adrià (69-23). A
aquestes alçades de lliga, els verd i blancs
encara no havien perdut cap partit i eren lí-
ders.

Maig

El maig arrencava amb les primeres concre-
cions del Pla d'Ajuda a les famílies amb difi-
cultats econòmiques que estava tractant de
tirar endavant l'Ajuntament. Entre d'altres,
seguir amb les ajudes escolars, cursets de
formació, campanyes d'estalvi d'energia i ai-
gua, petites subvencions i, fins i tot, bestre-
tes en casos extrems per al pagament dels
subministraments bàsics, a més de l'ajorna-Imatge virtual del nou Casal de Joves.
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ment en el pagament de taxes i tributs. La
mesura més destacada, però, era el Banc
d'Aliments que gestionava Càritas Parro-
quial. Els alumnes de 2n del Cicle Formatiu
de Grau Mig en administració i comerç inau-
guraven una botiga, que afegien a l'empresa
simulada de jardineria. Tot plegat, per a la
formació pràctica d'aquests estudis. La
Generalitat només donava el vist-i-plau a 2
de les 7 propostes d'obres al CEIP Ronçana
que Ajuntament, Escola i Associació de Ma-
res i Pares havien consensuat. La Generali-
tat es comprometia a reformar els lavabos
del pavelló de P4, de P5 i direcció, i a ins-
tal·lar una pica d'aigua calenta a l'aula de
ciències. La resta de sol·licituds quedaven en
l'aire. L'Ajuntament continuava fent franges
de protecció contra incendis a les urbanitza-
cions pròximes a zones boscoses. L'Àrea de
Serveis Ambientals calculava que a finals de
2009, un 90% de les previstes estarien aca-
bades. Un vermut cívic al Rieral servia per
agrair la tasca anònima de molts veïns en la
conservació d'espais públics. Sortia la nova
revista Juvenil La Serp. En sintonia amb el
projecte de Patrimoni Cultural, la Manco-
munitat es proposava preservar el paisatge

de la Vall del Tenes a partir de la redacció de
la Carta del Paisatge, que acaba de fer un
primer pas públic, amb la redacció de la
diagnosi. Entre les principals propostes hi
havia la creació d'una Oficina mancomuna-
da del Paisatge i accions més visibles, com el
Camí Fluvial del Tenes, que recorreria la
Vall. I aquests dies, vam poder veure espec-
taculars imatges d'un porc senglar i cinc
cries que havien entrat en un camp al Pla de
Can Naps. La conseqüència, danys conside-
rables a l'horta. A poca distància, quatre
hectàrees de la finca del Bruguer Vell aco-
llien una plantació d'herbes aromàtiques
que s'havien d'utilitzar per a la indústria
cosmètica. Era el resultat d'un conveni entre
el Parc de les Olors, de Riells del Fai i l'em-
presa vallesana Provital. En el ple ordinari
de maig es produïa la primera baixa del
mandat a la Corporació de Santa Eulàlia. A
pocs dies d'arribar a l'equador, la regidora
Anna Blanch, que s'ocupava de les carteres
de Joventut, Salut Pública i Consum, deixa-
va el càrrec per motius personals. El seu
substitut era Armando Cañizares. Com a fi-
nals d'abril, el 4t Cinturó rebrotava, tal com
passaria fins a final de temporada. El traçat
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La campanya de recollida d’aliments s’ha intensificat per fer front a l’augment de la demanda.
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tornava a acostar-se a Santa Eulàlia. L'apro-
vació inicial del Pla Territorial Metropolità
dibuixava l'autovia més al nord que a l'a-
vantprojecte i pròxima, una altra vegada, a
la Cruïlla de Lliçà d'Amunt. A tot això, les
dues Colles de Gitanes de Santa Eulàlia, pe-
tits i grans, uns 50 balladors, van participar
a la cloenda de la Roda del Ball de Gitanes a
Montserrat. A finals de mes, un equip de
Moià guanyava la primera baixada de carre-
tons de Santa Eulàlia. Un calorós Sarau de
Primavera a la plaça de l'Ajuntament i un
musical Sopar del Ronçana completaven el
programa d'actes del darrer cap de setmana
de maig.

En esports, nova victòria del premini mixt
del Club Escola de Bàsquet (CEB) Ronçana
que col·locava el conjunt segon de la classifi-
cació, a dues jornades del final de lliga. El
gimnasta santeulalienc Nil Pineda s'enduia
l'or per equips amb la selecció catalana al
Campionat d'Autonomia d'Espanya, cele-
brat a les Illes Balears. Mentrestant, el mini
mixt guanyava el campionat de Lliga en vèn-
cer l'Assumpció de Badalona per un contun-
den 139 a 21. 

Juny

El primer informatiu de juny explicava que
s'adjudicaven les obres per a la construcció
de la Biblioteca - Casa de Cultura. L'empresa
escollida era Ferrovial-Agroman i l'import,
1,7 milions d'euros. L'Ajuntament notificava
a Vodafone i a la Parròquia que s'havien de
retirar les antenes de telefonia mòbil del
campanar de l'Església; la Generalitat eme-
tia un informe desfavorable de la seva ubica-
ció. Mentre es feia la primera sessió del nou
club de lectura de la Biblioteca, amb l'escrip-
tor lliçanenc, Lluís Olivan es representava
amb èxit de públic el muntatge Danses del
món, que alumnes de 4t d'ESO va organitzar
a la Fàbrica. La cinquena Trinxada reunia un
centenar de balladors i músics a la plaça de
l'Ajuntament. Les eleccions europees del 7-J
van despertar un interès baixíssim i la parti-

cipació no va arribar al 32%. Es produïa una
abstenció rècord a Santa Eulàlia en una cita
amb les urnes. La victòria va ser per al PSC,
amb davallada inclosa i segona posició per a
CiU amb augment de vots. A continuació,
PP, ERC i IC-EUiA. A tot això, una de les
sorpreses de l'any: la Generalitat dibuixava
una variant per la plana agrícola del Tenes a
l'aprovació inicial del Pla Territorial Metro-
polità. El vial que desdoblaria l'actual carre-
tera substituiria l'accés directe a la C-17 que
demanava Santa Eulàlia. Era la recuperació
de l'Eix del Tenes. El vitraller Pere Cànovas
ultimava un nou vitrall per a una església de
Mallorca. Cànovas elaborava quatre vidrie-
ries per a la parròquia de Sant Jaume
d'Alcúdia, on representava quatre moments
de la vida d'aquest apòstol de Crist. Men-
trestant, CiU presentava una Oficina d'Aten-
ció al Ciutadà (OAC) a la seu de la Sagrera.
També acabava amb bona nota la primera
edició del Projecte Nou Tenes a l'Institut que
donava formació laboral a joves de 4t d'ESO
amb dificultats acadèmiques i el Sefed La
Vall impulsava un meeting Point a Sant
Miquel del Fai. En plena efervescència pel
Quart Cinturó i l'Eix del Tenes, la Campanya
d'Oposició a l'autovia orbital reunia 150 per-
sones a l'ermita de Santa Justa en una nova
acció contra el que es coneixia ara com a
Ronda del Vallès. La Campanya va aprofitar
la trobada per sol·licitar a la Generalitat que
es demanés a l'Estat la transferència de les
competències sobre el 4t Cinturó. L'actor i
col·laborador de Canal SET, Ricard Serra
feia temporada a Barcelona amb La Fàbrica
de la Felicitat i el romancer Jaume Arnella
recuperava unes 40 cançons que es cantaven
a Santa Eulàlia a principi del segle XX, pro-
vinents de l'obra del Cançoner Popular.
L'equip de Govern d'I-ERC realitzava un ba-
lanç positiu de la seva acció al capdavant de
l'Ajuntament, a l'equador del mandat. En
canvi, els partits de l'oposició, Convergència
i Unió i Partit Popular, posaven un suspens
al govern municipal. Santa Eulàlia inaugura-
va dues pavimentacions de vials que enllaça-
ven barris: un tram del camí Antic de Gra-
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nollers i el camí de Can Figueretes. Actua-
cions de final de curs d'uns 120 alumnes
d'Educació Musical Ronçana en diversos
concerts a la Fàbrica, i també final de tem-
porada de la Coral Santa Eulàlia, que estre-
nava dues peces en una trobada de corals a
l'església parroquial. Santa Eulàlia entrava a
la primera fase de l'apagada analògica, amb
afectació només dels habitatges amb l'ante-
na de televisió orientada al repetidor de
Vallromanes. S'instal·laven 500 plaques so-
lars fotovoltaiques a la teulada del pavelló
poliesportiu, que en ple rendiment suposa-
rien uns ingressos anuals d'uns 18.000 Eur
per a les arques municipals. A final del mes
de juny també s'iniciava un nou casal d'estiu
i els veïns de la Primavera celebraven la seva
festa de barri, amb la inauguració del parc
infantil amb què l'Ajuntament equipava la
pista del carrer Guatlla.

En esports, el primer equip marxava de va-
cances amb una victòria a l'últim partit de la
temporada (3-1) contra el Vilamajor i acaba-
va novè a la classificació. La pedalada popu-
lar de BTT, del Club Ciclista Vall del Tenes,
va ser un èxit amb 130 inscrits. El femení del
CE Santa Eulàlia aconseguia el tercer lloc al
Segon Torneig de Futbol femení de Santa
Eulàlia i nou títol per als mini masculí del
CEB Ronçana. Ara es proclamaven campio-
nat de Trofeu Vila Horta, a Barcelona. Pre-
cisament, el premini mixt, el mini masculí i
el mini femení, celebraven a l'Ajuntament
els títols aconseguits aquesta temporada. 

Juliol

A principi de juliol destacàvem l'èxit del pro-
cés d'inserció laboral de joves discapacitats
que impulsava l'APINDEP des de principi
d'any. El projecte comptava amb 20 perso-
nes, 7 de les quals ja tenien feina. També
dins el marc de la mateixa iniciativa, la coo-
perativa APINDEP-ronçana obria una nova
línia de negoci: APINGOS, un centre de ren-
tat i perruqueria canina. En la primera set-

mana de temperatures estivals extremes,
amb màximes de 35 graus, començaven les
obres de muntatge de la passera del pont de
l'Arcada, que havia d'unir el camí de via-
nants sobre el torrent de can Burguès, al
barri del Rieral. El grup Ton Rulló i la Pege-
banda ultimaven el seu segon disc Menja i
calla, amb l'exploració de nous camins de la
música tradicional catalana i la recuperació
de textos i cançons populars. L'Ajuntament
de Santa Eulàlia es pronunciava en clar de-
sacord amb les solucions de mobilitat supra-
municipal que dibuixava el Pla Territorial de
Barcelona, que mantenia el Quart Cinturó o
Ronda del Vallès al sud del municipi i que
incorporava l'Eix del Tenes sobre la plana
agrícola del rieral. Alhora, convidava a veïns
i entitats a presentar també al·legacions. Els
veïns de Can Juli organitzaven un concert
solidari a l'esplanada del Pavelló Poliespor-
tiu per recaptar fons per al banc d'Aliments
de Santa Eulàlia, en un cap de setmana en
què també van celebrar les seves festes de
barri. A mitjans de juliol també s'adjudicava
la redacció del projecte del segon pavelló po-
liesportiu de Santa Eulàlia, que es podria co-
mençar a construir durant el primer semes-
tre de 2010, en funció de l'arribada d'una
Subvenció de la Generalitat. L'Escola Bres-
sol l'Alzina celebrava el 5è aniversari amb un
berenar, un àudiovisual, una exposició de fo-
tografies i l'actuació del grup d'animació in-
fantil El Petit Tramvia. Desenes de famílies
van participar en l'acte que es va celebrar a
La Fàbrica. S'ultimaven els preparatius per
la propera Festa Major d'estiu, de pressu-
post més baix que en anteriors edicions,
amb la música com a ingredient principal, i
el trasllat dels actes joves al pàrquing de
l'Ajuntament. Els Grocs es preparaven per
defensar la victòria al Joc dels Colors. Els
veïns del Tenes es reunien en una nova as-
semblea a la Fàbrica, i acordaven presentar
una nova proposta a l'Agència Catalana de
l'Aigua per aconseguir l'inici del pla per evi-
tar inundacions als barris propers al riu. La
mancomunitat de la Vall del Tenes canviava
de president: d'Enric Barbany, alcalde de
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Santa Eulàlia, a Ignasi Simón, alcade de
Lliçà d'Amunt, que ocuparia el càrrec fins al
final de la legislatura actual. A final de mes
Canal SET començava les emissions regulars
a través de TDT que s'inaugurarien oficial-
ment a partir de la propera Festa Major.
L'Ajuntament ja presentava les primeres
al·legacions contra l'aprovació inicial del Pla
Territorial metropolità, mentre en l'últim
ple abans de vacances prenia possessió el
nou regidor del grup socialista Armando
Cañizares, en substitució de la regidora
Anna Blanch, que havia renunciat al seu càr-
rec a final del mes de maig. El mestre serra-
ller Manel Martí inaugurava a La Fàbrica
una exposició de maquetes d'edificis de
Santa Eulàlia, mentre que un multitudinari
aplec de Sant Simple donava el tret de sorti-
da a la Festa Major d'Estiu de 2009, amb ac-
tuació de bastoners i gitanes, i un sopar mul-
titudinari, entre altres actes.

En esports, durant tot el mes de Juliol es
celebrava el casal esportiu a Pinedes de
Castellet, amb la pràctica de gran varietat
d'esports, i amb activitats de piscina i excur-

sions a l' aire lliure. Bernat Guàrdia, corre-
dor de BTT, es proclamava campió del
Campionat d'Espanya i es preparava pel
Campionat del Món. A mitjans de juliol aca-
bava el curs d'iniciació a tècnics d'esport,
amb un balanç de 40 joves inscrits de tota la
comarca. A final de mes, la primera edició de
les tres hores de resistència en derbi variant
destacava pel nombre d'escuderies que van
participar i pel nombre de públic que va se-
guir la cursa.

Agost

Canal SET posava punt i final a la 18ena
temporada d'emissions regulars amb els es-
pecials de Festa Major, els primers emesos
amb tecnologia digital, en el marc de la TDT.
Els Grocs s'emportaven, per tercera vegada,
i amb una autoritat gairebé insultant el 14è
Joc dels Colors, reeditant la victòria del
2008. Darrera els pollets o llimones es van
classificar, a molta distància, Blaus, Ver-
mells i Verds. El veredicte es va fer públic el
diumenge de Festa Major, després del sopar

Els veïns dels barris propers al riu Tenes i l’Ajuntament fan una nova proposta a l’ACA per aconseguir l’inici
de les obres per minimitzar el risc d’inundacions.
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que va reunir un miler d'integrants de les
quatre colles, a la plaça de l'Ajuntament. Un
any més, aquest recinte va reunir els princi-
pals actes, sobretot de nit. Entre d'altres, el
Ronçana Dancing Show de divendres, el
concert de dissabte i el ball de diumenge.
Molt a prop, el nou espai jove del Xafarranxo
–que suplia l'exterior del pavelló poliespor-
tiu– va aplegar nombrosos espectadors als
concerts, a les sessions de DJ nocturnes i a
les barraques instal·lades per diverses enti-
tats i col·lectius de Santa Eulàlia. 

Setembre

El SET Informa obria la dinovena tempora-
da d'emissions regulars de Canal SET de la
mateixa manera que havia acabat la darrera.
Parlant del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona. Si dos mesos abans eren propie-
taris i entitats, ara era l'Ajuntament qui
aprovava, en ple, presentar al·legacions con-
tra l'Eix del Tenes i tornava a reclamar l'ac-
cés directe a la C-17. Tot plegat, en un ple
que obria un nou curs i que servia per estre-
nar el sistema de so i de gravació de ses-
sions. A tot això, el nombre d'alumnes, esco-
laritzats en centres de Santa Eulàlia, s'incre-
mentava gairebé un 10% respecte l'any pas-
sat i s'arribava als 1.316. El curs 2009-2010
també arrencava amb les recomanacions de
Salut per prevenir contagis de la Grip Nova.
En crònica educativa, obria la segona escola
bressol municipal al Rieral i Canal SET inau-
gurava la primera temporada, completa-
ment, en TDT. Uns 200 ciclistes visitaven els
històrics molins fariners del poble en un ac-
te emmarcat en les Jornades Europees de
Patrimoni. Els participants a la bicicletada
també van pedalar contra el canvi climàtic i
estalviaven 340 quilos de CO2. 

En esports, s'estrenava el parquet que
s'havia instal·lat al pavelló poliesportiu dins
les obres del FEIL i les entitats esportives del
poble iniciaven una nova temporada.

Octubre

El mes d'octubre començava amb bones no-
tícies per als veïns del Tenes, ja que les pri-
meres obres al pla d'actuació al riu podrien
començar aviat. L'Ajuntament proposava a
l'Agència Catalana de l'Aigua l'inici de les
obres destinades a evitar el risc d'inundació
i a assegurar les zones urbanes pròximes,
amb la supressió o ampliació d'infraestruc-
tures de la llera. Tot, amb l'empenta d'una
subvenció d'un milió d'euros que Santa
Eulàlia rebia de la Unió Europea. També a
principi d'octubre es celebrava la festa dels
vint anys de la inauguració del casal d'avis.
Una missa, una emotiva volada de coloms i
un dinar a un restaurant del poble va ser al-
guns dels actes de la celebració, que també
va servir per homenatjar els socis històrics
Constanci Molas i Francesc Abellán. El grup
d'Ornitologia del Tenes reunia unes 300
persones al Parc Fluvial de Can Font, amb
activitats per a tots els públics per celebrar el
dia mundial dels ocells, el mateix matí que
645 caminaires participaven en la 29ena
edició de la Marxa Passeig de la Vall del
Tenes, en un recorregut que coronava el cim
del Puiggraciós. Amb les obres començades
de feia gairebé un mes, el conseller de
Cultura Joan Manuel Tresserra posava la
primera pedra de la nova Biblioteca-Casa de
Cultura, cofinançat per Ajuntament de
Santa Eulàlia, Diputació de Barcelona i Ge-
neralitat de Catalunya. Mentrestant, Santa
Eulàlia constatava un augment d'un 20% de
les sol·licituds d'ajuda al Banc d'Aliments,
gestionat per Càritas i es demanava la conti-
nuïtat de les donacions. A iniciativa del col-
lectiu El Ganxo, el naturalista vallesà, Martí
Boada, inaugurava l'exposició Destrals, eina
de construcció i de destrucció, un recull de
més de 100 destrals provinents de tot el
món. A mitjans d'octubre, la Cooperativa
APINDEP-Ronçana posava les bases per
construir un centre ocupacional i uns horts
ecològics a Santa Eulàlia destinats a joves
amb discapacitat, enfocats a desenvolupar
les habilitats i aptituds d'aquestes persones
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per poder accedir al món laboral. L'Ajunta-
ment donava llum verda a les aprovacions
per obrir els tràmits per adequar el planeja-
ment urbanístic, necessaris perquè la coope-
rativa construís l'edifici. L'IES la Vall del
Tenes continuava el projecte Nou Tenes, de
formació laboral per alumnes de 3r i 4t
d'ESO que no podien seguir el ritme del curs
escolar. Es presentava l'àlbum de cromos
"Santa Eulàlia, un poble, una gent", una ini-
ciativa del Projecte Educatiu de Poble amb
col·laboració amb l'Ajuntament i Ronçana
Comerç Actiu; els objectius, incentivar la
participació ciutadana i recuperar l'ambient
de poble. Les policies de la Vall del Tenes
alertaven d'una sèrie de robatoris amb ca-
racterístiques molt similars: intrusions a do-

micilis particulars de dia i en poc espai de
temps, aprofitant qualsevol sortida dels pro-
pietaris. A mitjans d'octubre, el SET-Infor-
ma també es feia ressò de la participació del
Santaeulalienc Bernat Guardia en la primera
escola de Pastors de Catalunya, una iniciati-
va de l'associació cultural Rurbans i de l'em-
presa Montanyanes, del Pallars. A final del
mes d'octubre es presentava l'ERA, Empen-
ta Ronçanenca per a l'Autodeterminació,
amb l'objectiu d'organitzar una consulta so-
biranista a Santa Eulàlia pel 13 de desembre.
Santa Eulàlia era un dels 100 pobles cata-
lans que preparava una consulta no vincu-
lant sobre la independència de Catalunya.
La Mancomunitat de la Vall del Tenes i els
Mossos d'Esquadra signaven un protocol
d'actuació en cas de detectar menors d'edat
consumint o en possessió de droga; la parti-
cipació en un programa educatiu substitui-
ria la sanció econòmica. Alumnes de l'IES
Vall del Tenes assistien a Alemanya a una si-
mulació d'una assemblea de les Nacions
Unides, anomenada conferència MUNOG i
en què van participar una vintena de centres
eductius d'arreu del món. 

En esports, el primer equip del Santa
Eulàlia començava el mes d'octubre amb
una derrota davant l'Atlètic Vallès; no acon-
seguiria una victòria fins l'última jornada del
mes i es mantenia a la zona mitjana de la
classificació. A mitjans d'octubre, l'aleví 11
del Santa Eulàlia aconseguia sumar tres
punts contra el Sant Celoni desprès de dis-
putar un partit molt vistós que es va resoldre
els minuts finals. El Club de Petanca de la
Campinya celebrava el seu 25è aniversari re-
cordant que van iniciar les seves activitats
sense cap ajuda econòmica i que amb el
temps van aconseguir disposar d'un local,
pistes i zona de descans.

300 dies de notícies Anuari 2009 29

El Conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras,
el Diputat de Cultura de la Diptació Joan Manel
González i l’Alcalde Enric Barbany en el moment
de col·locar la primera pedra de la nova
Biblioteca-Casa de Cultura.
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14.11.2008 Eloi Mazuecos Molins 
16.11.2008 Abril López Barrios 
13.11.2008 Marcel Pérez Palacios
17.11.2008 Laia Flores Vilardebó
25.11.2008 Mario Nogueira Romero
27.11.2008 Jordi Pané Vizcaíno
03.12.2008 Marta Casado Pérez
07.12.2008 Didac Bollero Baltasar 
03.12.2008 Ariadna Bautista Pingarrón
02.12.2008 Aina Montserrat Farrés
13.12.2008 Irene López Magariños
17.12.2008 Leyre Aigñe Sosa Estor
19.12.2008 Hugo Soriano Sánchez
19.12.2008 Biel Soriano Sánchez
18.12.2008 Abel Rubio Bassa
21.12.2008 Pol Andrades Sala
26.12.2008 Arnau Uñó Parera
28.12.2008 Franc Porras Moreno
21.12.2008 Lluc Pagan Álvarez
26.12.2008 Nora López Contreras
15.12.2008 Didac Carceller Peña
23.01.2009 Emma Lucía Badita
28.01.2009 Alfonso Solís Moreira
23.01.2009 Alex Bertran Casas 
02.02.2009 Thais García Ortega
08.02.2009 Nuria Calle Alegre
16.02.2009 Avril Serrano Moreno
20.02.2009 Anna Ventura Garrido
23.02.2009 Xenia Baulo Degracia
05.03.2009 Yanira Lorenzo Rubio
13.03.2009 Marc García Gimeno
20.03.2009 Lynette Paya Gallego
23.03.2009 Xavier Soriano Arimany
30.03.2009 Elsa Guma García
31.03.2009 Adrian Bogas Casado
28.04.2009 Roc Martín Vilardebó
14.05.2009 Ingrid Alcalde Espígul
18.05.2009 Estefani Torrez Cuba
31.05.2009 Cora Valls Ortiz
31.05.2009 Aleix Cabrera Martínez
08.06.2009 Ariadna García Álvaro
04.06.2009 Celia Bella Bueno Lozano
04.06.2009 Joel Eliseo Flores García
31.05.2009 Hector del Pozo Cabanillas

15.06.2009 Max Juhl Bizarro
22.06.2009 Ainara Gierecke Robles
28.06.2009 Martina Vizcaíno Morán
26.06.2009 Esteban Luque Rosales
11.07.2009 Nil Frutos Valades
17.07.2009 Iria Mañes Alba
20.07.2009 Marta Montes Gené
23.07.2009 Ambar Zavala Allué
23.07.2009 Claudia Cabezos Lopera
30.07.2009 Hector Carrasco Hernández 
01.08.2009 Alex Gómez González
03.08.2009 Lucía Márquez Abad
28.07.2009 Max Giménez Villaseñor
07.08.2009 Emma Ortega Surra
03.08.2009 Carla Gómez González
06.08.2009 Marta Cruz Casas
06.08.2009 Arnau Cruz Casas
14.08.2009 Gala Méndez López
23.08.2009 Leyre Lara Correas
17.08.2009 Nil Ibàñez Cano
30.08.2009 Pol Escudero Becerro
01.09.2009 Ariadna Encinas Duran
02.09.2009 Isaac Tan da Silva
15.09.2009 Lucia Cabecera Santiago
13.09.2009 Pau Aran Medel Carbonero
19.09.2009 Arnau Murciano Guillén
23.09.2009 Abril Rodríguez Ciurans
04.10.2009 Paola Núñez Peruga
06.10.2009 Lucía Noguera Moliné
09.10.2009 Erika Siles Rodríguez
08.10.2009 Unai Rascón Villalba
08.10.2009 Ahren Rascón Villalba
14.10.2009 Danae Sánchez Martín
26.10.2009 Ivan Abasolo Siles
30.10.2009 Julia Escartín Cívico
26.10.2009 Ariadna Romero Pallarés
30.10.2009 June Barastegui Tomás
29.10.2009 Bryan Santos Colmenar
28.10.2009 Núria Piqueras Arrúa
29.10.2009 Aaron Sánchez Hernández
03.11.2009 Aitana Esteban Almazan
08.11.2009 Luís Enrique Corral Carvalho
14.11.2009 Alba Muñoz Bertran
16.11.2009 Maria González Barranco

Naixements
Periode del 14 de novembre de 2008 al 23 de novembre de 2009

Data Nom Data Nom
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Casaments
Periode del 29 de novembre de 2008 al 28 de novembre de 2009

Data Nom

06.12.2008 Roberto Bertre Frias i Wendy Modesta Herrera
13.12.2008 Antonio Cuerva Izquierdo i Leslie Arlene Ferrin Ferrin
21.12.2009 Jose Manuel Paredes Giráldez i María del Rosario Ramos Morgado
10.01.2009 Silvio Rivas Rivas i Mirian Ferrera González
10.01.2009 Victor Mañes Castillo i Soledad Larralde Larralde
14.01.2009 Gastón Federico Paracha i María Dolores Alcaide Olvera

06.02.2009 Francisco Rivilla Moro i Ana María González López
14.02.2009 Jaime Lleixa López i Alicia Guadalupe Vázquez Manrique
14.02.2009 Antonio Gili Sampera i María del Carmen Jou Carnasa
20.02.2009 Roberto Medina Alcántara i Viseida Montero Montero
07.03.2009 Manuel Morales Pérez i Graciela Cecília Mortola
07.03.2009 Carlos Vacas Rodilla i Leticia Vanessa Pérez Armenteros
27.03.2009 Ahmed Kovied Chahed i Hakima Jdibba
04.04.2009 Roger Sales Casas i Mireia Martín Arráez
11.04.2009 Eduardo García Casas i Raquel Pérez Flores
18.04.2009 Arian Tarbal Roquer i Cristina Noguer Ventura
15.04.2009 Cesar Augusto Rivas Batista i Geralda Santana del Rosario
26.04.2009 Marcos Gómez Borrell i Inna Strelchenko
02.05.2009 Esteban Manuel Ferndández Campaña i Lucía Colombo Martín
02.05.2009 Carlos Villalba Colas i Núria Cortés Segura
08.05.2009 Ramon de Jesús Mejia i Lorena Galán Rodríguez
08.05.2009 Roger Balduino Bejarano Herrero i Altagracia Toribio
08.05.2009 Bernardo Eugenio Méndez Pérez i Lucía Monaliza Matos Castillo
09.05.2009 Antonio Roberto Pardo i Janet Adalgisa Pérez Nin
15.05.2009 Martín Batlle Vila i Miguel Alejandro Vintimilla Ledesma
20.05.2009 Juan Roberto Batallanos Sandoval i Edit Dania Graneros Almanza
22.05.2009 Oscar Antonio Frutos Martínez i María Alejandra Valades Zambrano
23.05.2009 Javier Gracía Prim i Roser Monteis Guerrico
30.05.2009 Yuri Casasín Alonso i Maria Montserrat Sans Guerrero
23.05.2009 Xavier Jorge Font i Ana María Benito Moneo
05.06.2009 Bernardo Ramiro Ortiz Ruíz i Jamara Tamajón Benito
06.06.2009 Mario Jiménez Blanqué i Ana Belén Zapata Rueda
13.06.2009 Juan Manuel Moreno Rodríguez i Nieves Fernández Guerrero
19.06.2009 Castor Cela Blanco i María Lourdes García Rosa
20.06.2009 Daniel Rivas Bragado i Sara Montes Cabot
20.06.2009 Marcos Pérez Sánchez i Estefania Valverde Gala

Data Nom Data Nom

13.11.2009 Mark Cordero Casals
17.11.2009 Adrià López de los Santos Juanes
17.11.2009 Alex Franco Moreno

20.11.2009 Paula Guerra Moreno
22.11.2009 Júlia Villaronga García
23.11.2009 Aleix Pomares Espigares
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Data Nom

20.06.2009 Juan Cruz Venegas i Elisabet Casas López
20.06.2009 Cristobal Pérez Aguayo i María de Nazaré Lima da Silva
23.06.2009 Bernardo Sánchez Corredera i Laura Rodríguez González
26.06.2009 Jonatan Barrera Sánchez i Raquel Díaz Teniente
26.05.2009 Washington Milton Miraba Vascónez i Patricia Jessenia Reyes Matao
26.06.2009 Mariano Meléndez Soto i Gleni Altagracia Tejada Polanco
28.06.2009 Josep Sureda Miralles i Lídia Venegas Atalaya
03.07.2009 Carlos Retana Pendón i María Jesús Galan Hernández
04.07.2009 Fernando Leon Tripiana i Isabel Tripiana Muñoz
27.06.2009 Carles Ferreiro Casanovas i Marina Poy Rodríguez
11.07.2009 Antonio Cañadilla Zúñiga i Cristina Fonseca Gimeno
11.07.2009 Domingo López Barreira i Anna Blanch López
11.07.2009 Angel Ferruz Mañas i Gemma Serrano Dujol
16.07.2009 Konrad Alejandro Reclusa-macchi i Yemina María Mulet López
17.07.2009 Abel Rodríguez Páez i Gisela Cabeza Marín
17.07.2009 Yuan Manuel Feliz Rivas i Juana Tomasa Mañón de la Cruz
18.07.2009 Ginés Pedro Cano García i Meritxell Gallemi Ventosa
18.07.2009 Antoni Eduard Pagès Martínez i Montserrat Grau Calvo
18.07.2009 Andres Chinchilla Castro i Yesica Martín Guerrero
24.07.2009 Manuel Candial Espi i Leonor Castro Jori
24.07.2009 Alberto Guerra Moldón i Maria Teresa Moreno Frías
25.07.2009 David Navarro Trapero i María de los Ángeles Gutierrez Fernández
25.07.2009 Jordi Mercader Rabot i Araceli Caparrós Castro
25.07.2009 Jorge Serret Mele i María Angeles Caparrós Estirado
25.07.2009 Miguel Angel Baños Núñez i Sara Sevilla Gómez
01.08.2009 Raul Ortega Gracia i Jessica Córdoba Pinto
28.08.2009 Jordi Carrillo Jiménez i Aroa Alvarez Quiles
04.09.2009 Alberto Miguel Castaño Montes i Raquel Ayaviri Mejia
05.09.2009 Daniel Mataró Garví i Sandra Martínez Bueno
06.09.2009 Esteban Jesús Marín Escuderos i Isabel Pérez Riera
06.09.2009 Fermín Abel Santos Jiménez i Ana Belén Portillo Abad
11.09.2009 Rafael Castro Jurado i Susana Collado García
12.09.2009 Juan Rodríguez Martínez i Sandra Font Valverde
12.09.2009 Juan Casas Casas i María Trinidad Medel Torres
26.09.2009 José Antonio Cantero Galisteo i Ouafae Safi
18.09.2009 David Subies Osés i Maria Esther Santos Blanco
03.10.2009 Francisco Javier Baselga Lova i Maria Lourdes Carmona Sepúlveda
03.10.2009 Luís Amaro Gómez i Sonia Martínez Satoca
10.10.2009 Jonathan Guardado Berruezo i María Antonia Rueda Sancho
12.10.2009 José María Hernández Leal i María del Carmen Sánchez Martínez
16.10.2009 Genis Barnils Cabanillas i Meritxell Deamo Morillas
18.10.2009 Juan Manuel Hitos Ortega i Desiree Gual Martínez
31.10.2009 Juan Manuel Fernández Tajes i Dolores Zamora Delgado
13.11.2009 Julian González Albella i Osmaira Ferreras Urbaez
20.11.2009 Luis González Ferreira Pérez i Yuderka Rosario de la Rosa
28.11.2009 Alberto Saorín Reig i Eva Gil Mir
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Defuncions
Periode del 1 de desembre de 2008 al 18 de
novembre de 2009

06.12.2008 Antonio Riera Dalmau

20.12.2008 Francisco Barnils Corcera

01.01.2009 Montserrat Pérez Romaguera

01.01.2009 Rosa Barbany Sayol

13.01.2009 Angela Lecha Pradas

19.01.2009 Asunción Puig Rof

12.02.2009 Manuel Cabot Cuscó

16.02.2009 Antònia Gili Corominas

28.02.2009 Núria Burch Martínez

11.03.2009 Francisco Vega Ramírez

13.03.2009 Montserrat Martí Vila

21.03.2009 Juan Pujantell Fíguls

06.04.2009 Pilar Rodrigo Sinúes

15.04.2009 Andrés Valiente Martín

04.05.2009 Joaquim Martín Belmonte

09.05.2009 Antonio González Rodríguez

13.05.2009 Pere Espel Grau

14.05.2009 Miquel Sampera Molins

21.05.2009 Josep Bonet Ciurans

25.05.2009 Josefa Navarro Sánchez

27.05.2009 Fermin Linuesa Garrote

04.06.2009 David Cruz Pozo

19.06.2009 Montserrat Moret Cuscó

03.07.2009 Misericordia Travessa Xiberta

18.07.2009 Enrique Férriz Mateos

27.07.2009 Rosa Blasco Gimeno

07.08.2009 Isidre Barbany Bonet

12.08.2009 Francisco Martínez Blaya

16.08.2009 Concepció Puigdomènech Valls

27.08.2009 Federico Rodón Sotos

04.10.2009 Ramona Barbany Uñó

21.10.2009 Maria Iglesias Pau

30.10.2009 Ricardo Fernández Vas

10.11.2009 Ana Rodríguez Richarte

17.11.2009 Isabel Pómez Blasco

Data Nom

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 238 224 462
5 - 9 226 195 421

10 - 14 184 171 355
15 - 19 173 159 332

20 - 24 158 163 321
25 - 29 215 234 449
30 - 34 312 324 636
35 - 39 350 318 668
40 - 44 292 282 574
45 - 49 262 246 508
50 - 54 212 228 440
55 - 59 194 191 385
60 - 64 164 163 327
65 - 69 147 139 286
70 - 74 1o6 119 225
75 - 79 111 138 249

80 - 84 63    83 146
85 - 89 25 53 78
90 - 94 10 25 35
95 - 99 2 10 12

TOTAL 3.444 3.465 6.909

Piràmide d’edats
A 6 de novembre de 2009

Població per Barris
A 6 de novembre de 2009

BARRI HABITANTS

El Bonaire 348
El Rieral 1.934
La Sagrera 1.274
Sant Cristòfol 1.223
La Serra 585
El Serrat 888
La Vall 657

Total 6.909

Padró de vehicles
A 20 de novembre de 2009

Turismes 3.771
Busos 0
Camions 803
Tractors 184
Remolcs 155
Motos 913

TOTAL 5.826 
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Jutjat de Pau

Jutge de Pau: Josep Solé
Secretària: Verònica Mateos
Telèfon: 93 844 86 50 

Més feina al Registre Civil

Un cop més ens plau poder fer cinc cèntims
del que ha estat enguany la vida judicial en el
nostre municipi. 

Ja estem arribant als darrers mesos de l'any
2009 i us volem fer una valoració del més
destacat que ha ocurregut al Jutjat de Pau. 

L'agrupació número 47 ha portat a terme,
com ja va essent habitual, les seves tasques
d'auxili judicial. Ara bé, aquest any hi ha ha-
gut molts actes de concil·liacions entre veïns
així com diversos judicis de faltes. 

També el personal ha hagut de que fer cur-
sos de formació degut a les continues refor-
mes que experimenta la llei i també per po-
der donar un servei més eficaç a l'hora de
portar a terme els actes i redactar les sentèn-
cies. 

Al Registre Civil, hi ha novetats pel que fa al
sistema informàtic. Per fi, el Departament
de Justícia ha instal·lat tot el material neces-
sari per portar a terme la informatització del
Registre Civil. Ens han instal·lat un ordina-
dor nou amb el sistema INFOREG, és a dir,
el sistema que començarà a regir a partir del
proper mes de Gener de l'any vinent. Amb
aquest sistema d'INFOREG les inscripcions
de naixements, matrimonis i defuncions es
faràn digitals i quedaràn registrades a una
base de dades central de Madrid. Per tant,
els llibres que fins ara es portaven manual-
ment quedaràn en desús.

El sistema Inforeg és un avanç tecnològic
important però com en tot sistema informà-
tic hi ha inconvenients. Per exemple, quan
no funcioni la linea d'internet no es podrà

treballar amb el sistema fins que el Depar-
tament de Justicia solventi el problema. Un
altre inconvenient és que, a partir del seu
funcionament, per poder practicar una ins-
cripció de naixement hauràn de comperèixer
els dos progenitors i portar tot un seguit de
documentació que fins ara no es requeria.
Per tant, demanem paciència i tranquil·litat,
que si bé per una banda, la novetat ens pot
portar avantatges, per una altra ens causarà
trastorns. 

El personal a càrrec del Registre Civil ha ha-
gut de fer tota una sèrie de cursos de forma-
ció realitzats pel Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya per adaptar-se al
nou sistema d'INFOREG. 

En un altre àmbit, el treball del Registre
Civil ha aumentat en el nombre de naixe-
ments i adopcions internacionals. En quan a
matrimonis i defuncions es mantenen en la
mateixa tónica d’anys anteriors. Hem obser-
vat que han baixat en picat els matrimonis
canònics.   

Fins aqui un resum del que ha estat l'any
2009 en la justícia local. Restem sempre a la
vostra disposició. BONES FESTES. 
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

A La Fàbrica no hi ha crisi

Aquest any 2009 serà recordat com un any
marcat per la crisi, però la Fàbrica se n’ha
quedat al marge. Aquí no hi ha hagut crisi.
Des del Centre Cívic, el nostre objectiu ha es-
tat tenir una oferta dirigida a la majoria.
Integradora, plural i a l’abast de tothom. Amb
una programació d’activitats per a tots els
gustos i per a totes les edats: cinema, especta-
cles infantils, concerts, balls de saló, xerrades,
exposicions i festes populars entre d’altres, i
un gran ventall de cursos i tallers que han fet
que la Fàbrica no s’hagi aturat mai.

Pel que fa al cinema, s’ha dut a terme un ci-
cle  dedicat a la Guerra Civil en motiu del
70é aniversari de la seva fi  i un cicle infantil
en català amb la projecció de pel·lícules d’es-
trena  com Up, Kunfu Panda o Madagascar
2, amb més d’un centenar d’espectadors.
Igual que els espectacles  infantils, on el llop
de la Caputxeta o en Pinotxo han fet  les de-
lícies dels més menuts.

I pel què fa a la música,  cada vegada hi ha
més adeptes al ball de Saló que se celebra
l’últim dissabte de mes. I s’ha continuat
també amb les Nits de Concert on s’han fet
actuacions molt recomanables com  les de
Martí Ventura, Blackbirs o Diapaswing on
hem comptat amb la col·laboració, com a te-
loners, d’alumnes de l’Escola de Música de
la Vall del Tenes o d’Educació Musical
Ronçana. 

Juntament amb les activitats organitzades
des de l’Ajuntament, s’ha recolzat  a  les en-
titats en la realització de xerrades, cursos,
celebracions, tornejos, reunions i concerts
que han construït  el dia a dia del centre.

Cap d’any, Reis, Carnestoltes i la Castanyada
han estat els actes més multitudinaris però
cal fer un esment especial a l’acte literari dut
a terme durant la setmana cultural on Quico
Pi de la Serra i Lluís Serrahima ens van par-
lar dels 50 anys de la nova cançó i fins i tot
va comptar amb la visita  de 2 agents de la
brigada social de la policia franquista que va
fer recordar temps passats a més d’un.
Simulació feta per 2 actors del TNT (Teatre
Nacional del Tenes).
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Comissió de Festes
Responsable: Jordi Sala
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: santaeulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Imatges de Festa

Hem passat ja els dotze fulls del calendari
un cop més, això vol dir, entre moltes altres
coses, que hem celebrat també totes les fes-
tes de l'any.

En primer lloc cal reconèixer i agrair l'esforç
i dedicació de molts clubs, col·lectius, enti-
tats i diferents organitzacions que col·labo-
ren en les festes. Començarem per les pri-
meres protagonistas que són la comissió de
festes i la de colors, però també Joves,
Amics del Cavall, Escoles, Ampes, Patinatge,
Futbol, Básquet, Ciclistas, AAVV, …

Aquí en teniu una petita mostra gràfica, que
no vol ser exhaustiva.

La cavalcada de Reis és cada any més digna.
De fet  la feina de la comitiva real comença
amb la visita a les residències de Santa Eulàlia
abans de ser rebuda per les autoritats a
l'Ajuntament i dirigir el missatge al poble. A
continuació la passejada fins a La Fàbrica on
es recullen totes les cartes, desitjos, esperan-
ces, peticions ... i plors de petits i no tan petits.

La fira centra la festa Major d'hivern. Al vol-
tant de la Plaça 11 de Setembre, parades, ta-
llers, animació infantil, gitanes, bastoners, ac-
ció solidària... Tota una colla d'activitats om-
plen de vida un matí al mig del carrer

La prova de colors de la Festa Major d'Hivern
també és un acte més que va esdevenint tradi-
cional.
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La revetlla de Sant Joan ha anat prenent for-
ma any rere any. Ens sentim part activa dels
Països Catalants participant de la Flama del
Canigó. Aquest any va anar a buscar la flama
el Casal d'avis. A la foto, el moment de ser re-
buda i encendre el peveter.

L'ofrena floral de l'Onze de setembre ha anat
esdevenint tradicional. Cada any hi participen
més entitats i si no, vegeu com queda el mo-
nument!

La festa de Sant Antoni, que organitza la co-
missió d'amics del Cavall, ha anat recuperant
protagonisme i any rere any va augmentant la
participació. Des de bon matí esmorzar a la
Fàbrica, passada, tres tombs,benedicció, dinar
i ball fan que sigui una festa ben completa.

El Carnestoltes, tant l’infantil com l’adult van
augmentant la participació. Els últims anys la
rua des de la plaça Onze de setembre fins a la
Fàbrica ha anat esdevenenit més llarga.

Encara que de fet l'aplec de Sant Simple es
pot considerar de Festa Major, oficialment
sembla que ha de començar amb el pregó.
Com a colla guanyadora de l'any anterior, va
tocar organitzar-lo als Grocs. Ala foto el mo-
ment en que arriben els components de "De
cara a la pared" que van protagonitzar-lo.
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Una novetat important d'enguany va ser uni-
ficar la festa al voltant de la Plaça de
L'Ajuntament. La festa jove va tenir el seu es-
pai al "Xafarranxo". Les entitats i colors que
ho van demanar, van tenir la seva barraca en
aquest espai. La comissió ha valorat com a
molt positiva aquesta unificació pel que té
d'integradora, multigeneracional i facilitadora
de tota l’organització en general. A la foto el
mag actuant al Xafarranxo.

Els colors són els protagonistes de la festa i
l'eix vertebrador. A la foto la prova de dissab-
te al matí a la piscina, que queda plena i inun-
dada de color.

Un moment per al record la foto al costat
de.... Victor Electric Band.

Després de les sardanes, concert; tal com ma-
na la tradició. La plaça feia goig, realment
plena per escoltar-lo.

Hi ha tantes llesques sucades! Això vol dir
moltes coses. Que la festa s'acaba, que la co-
missió té més col·laboradors, hi ha tingut
molta feina, que el moment de saber el gua-
nyador del joc dels colors s'acosta.... I fins
l'any que vé si Déu vol.
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Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera 
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Canal SET per internet

S'acaba el 2009 i aquest any per Canal SET
és l'any de la TDT. Finalment, després
d'anys d'incerteses i de moments amb un fu-
tur més fosc que clar, el mes de juliol vam
començar a emetre per la via digital, i això
vol dir que Canal SET té una llarga vida per
endavant.

El dia 25 de setembre al vespre, ens vam
reunir la gent de la tele amb representants
de totes les entitats de Santa Eulàlia i Set
Comunicació per celebrar-ho. Parlaments,
imatges, novetats... i brindis!

De fet, ho vam voler celebrar dos dies abans
de començar la 19a temporada i començar
així el curs 2009-2010 amb il·lusió i energia.
És per això que també ho vam aprofitar per
presentar el nou logo de Canal SET, la nova
imatge que ens representa.

A continuació llegireu un fragment del dis-
curs que l'Edu Sola va fer al final de la ce-
rimònia i que resumeix el nostre procés: (...)
"En el món global on vivim, la informació va
de banda a banda, circula com el vent en tra-
muntana. De tant en tant et ve una flaire de
podrit que t'espanta, que et pregunta si tu
també estàs en aquell estat de putrefacció.
Però també hi ha dies que aquesta flaire ve
perfumada d'agradables i entranyables noti-
cies. Sigui com sigui estem d'acord en que
els  mitjans de comunicació tenen la virtut
d'ubicar-nos en aquest món podrit i perfu-
mat alhora. De fet, la informació viatja tan
ràpid que sovint sabem com estan les coses
per Corea, per Birmània o per Istambul però
no sabem què passa a casa. I quan dic a casa
dic aquí, a Santa Eulàlia. I el fet irrefutable
és que quan coneixes on vius, quan coneixes

com és la casa, només llavors, es converteix
en la teva llar.

Però no, no m'oblido del que em porta aquí:
Avui, en directe, ens hem reunit per presen-
tar i inaugurar la digitalitat de Canal SET. I
és que senyores i senyors, ja estem a la TDT;
o el que és el mateix, la televisió digital ter-
restre dels pebrots, amb perdó. Ha donat
guerra de les bones. De fet, a la tele ens hem
militaritzat: hem comprat cascs per calmar
els maldecaps, botes per suportar les iagues
de la Generalitat i fusells que disparen entu-
siasme per defensar-nos de pessismistes i
contraris.

I sembla que hem vençut o això ens ho diu el
fet que estiguem aquí reunits. Felicitem-nos
doncs per ser aquí i no al cementiri de les te-
les! Sentim eufòria davant la pervivència del
que és nostre i de tots, davant d'una televisió
local viva i dinàmica, davant quelcom que
ens identifica com a poble i per molts anys!
Res de felicitat, eufòria per favor!" (…). 

I després de les paraules de l'Edu, no cal afe-
gir gaire cosa més…

GRÀCIES A TOTHOM PER FER POSSIBLE
CANAL SET.

Recordin, ara Canal SET també a qual-
sevol hora i a qualsevol lloc del món a
www.canalset.com. 

Parlaments durant la festa d’inauguració de la
19a temporada i Canal SET a la TDT
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Punt Jove
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: santaka.jove@gmail.com 
Web: www.santaka.cat
www.myspace.com/santaka

Un any 2009 per no oblidar

L' any 2009 ha estat un any "mogut" pel que
fa al servei de Joventut de Santa Eulàlia.
Durant el mes de gener és va aprovar el nou
pla local de joventut del municipi 2009-2011
amb l' aprovació de tots els grup polítics del
consistori. Aquesta planificació permetrà or-
ganitzar i prioritzar les polítiques de joven-
tut de Santa Eulàlia fins l' any 2011. En
aquest document s'hi inclouen totes les ac-
cions que caldrà avaluar una vegada acabi el
període d'aplicació, i que afecten a la vida
dels joves de Santa Eulàlia.  

A banda, cal destacar el nou impuls donat,
gràcies a la Mancomunitat de la Vall del
Tenes i al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, a l' assessoria laboral per joves, que

donarà servei a Santa Eulàlia els dimarts ca-
da quinze dies.

També s'ha continuat oferint els serveis pro-
pis del Punt d'informació Juvenil, on joves
del municipi han pogut rebre assessorament
i acompanyament sobre tots aquells temes
relacionats amb la condició juvenil, a més de
tenir un espai gratuït de connexió a internet. 

Paral·lelament s'ha avançat considerable-
ment en la concepció del nou equipament de
joves de Santa Eulàlia, després de la redac-
ció del pla d'usos, i del concurs per redactar
el projecte arquitectònic, al febrer del proper
2010, és tindrà el projecte executiu del que
ha de ser un nou espai pensat per cobrir un
munt de necessitats dels joves de Santa
Eulàlia.

L'objectiu més important del servei de
Joventut des de fa quatre anys és la partici-
pació dels joves en el municipi, és per això
que és realitza el projecte de pressupostos
participatius. Durant aquest 2009 s'han fet
10 accions de les 12 escollides en l'assemblea
jove del novembre del 2008.

Els joves a la F’abrica, debaten les seves propostes.
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Les accions que s'han fet o s’ha donat suport
a través del pressupostos participatius han
estat:

• La revista la SERP
• Suport als viatges de 4rt d’ESO i 2on de

Batxillerat
• Bus nocturn a la Festa Major de

Granollers
• La Baixada de Carretons
• Sortida a la Molina
• Cursos i Tallers (break dance, astrono-

mia, televisió, monitors de lleure...)
• Sarau de Primavera
• 3 h de resistència de Derbi Variant
• Sopar Gal de Festa Major
• Suport a iniciatives artístiques (teatre)

Per encarar el proper 2010, ja s’han rebut
210 propostes, d'aquestes els joves de Santa
Eulàlia hauran d'escollir les més importants
i engrescadores amb els 15.000 € dels que es

disposa per activitats. El 27 de novembre és
la data clau per decidir-les entre els assis-
tents a l’assemblea i per celebrar que ja són
cinc anys decidint democràticament com s’-
han de gastar una part dels diners públics
destinats als joves de Santa Eulàlia.

L’any 2009 també ha estat l’any on s’ha can-
viat una part del model de Festa Major, ide-
ant el nou espai del Xafarranxo amb l’objec-
tiu de fer una Festa Major més participativa,
popular i cohesionada, amb la implicació de
les diferents entitats del poble.

Aquest any s’ha posat el llistó ben alt i caldrà
agafar molta més empenta de cara al 2010,
ja que és plantegen reptes importants pel
que fa a la joventut de Santa Eulàlia. Sense
cap dubte des del servei de Joventut posa-
rem tots els esforços possibles perquè el pro-
per any sigui encara millor. 

La baixada de carretons i les 3 hores de resistèn-
cia de Derbi Variant, dues de les accions que an
han proposat els joves i que s’han portat a terme.
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Centre de Cultura Sant Jordi
Bibliotecari: Berta Roca
Telèfon: 93 844 81 88

Una crida a la lectura

Diuen que els mitjans de comunicació ser-
veixen per informar, divulgar, mostrar, rela-
tar, fomentar... doncs què millor que
l’Anuari del poble per continuar la crida a la
lectura iniciada en aquestes mateixes pàgi-
nes l’any passat.

Un any després d’incitar-vos a llegir, a pas-
sar per la biblioteca, a remanar llibres, a dis-
frutar de línies d’expressió escrita i il·lustra-
da, seguirem amb la mateixa tònica. I és que

si hi ha alguna cosa que mai canviarà, mal-
grat les noves tecnologies, són els llibres,
textos en estat pur, petites peces de plaer,
narradors d’històries tan personals i quoti-
dianes com sorprenents i excèntriques,
obrellaunes de nous móns. Llibres, antics o
nous, per quantes mans hauran passat?
Llibres, per nens, joves o adults, quin enig-
ma ens desvetllaran? Llibres, curts o llargs,
quantes hores ens faran reflexionar? Llibres,
de ficció o realitat, quant de ens tindran en-
ganxats? Llibres, històrics o futuristes, ens
poden ensenyar a millorar?

Llibres al cap i a la fi. 

Volem arribar al miler de socis, ens hi aju-
des? Més de 8.000 llibres t’estan esperant!
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Pel bon camí

Acaba un any i en neix un altre, i RONÇANA
COMERÇ ACTIU fa recompte des les activi-
tats que s'han dut a terme, des de la Xoco-
latada de Reis fins la campanya de Nadal,
passant per la festivitat de Sant Antoni, el
Carnestoltes, el Sarau de Primavera, "Desco-
breix Santa Eulàlia" amb el trenet turístic, o
la Mostra Gastronòmica.

Cada 15 dies ens hem reunit a La Fàbrica per
organitzar les activitats previstes i els nous
projectes, i aquest any ens feia molta il·lusió
poder començar-ne dos de nous: el nostre
butlletí informatiu ACTIVA'T, i l'ÀLBUM DE
CROMOS en col·laboració amb el PEP I
LAIA (Projecte Educatiu de Poble). Ha estat
molt satisfactori i engrescador veure l'alt ni-
vell d'aquestes iniciatives i la bona acollida
que han tingut per part de la població.

No s'ha volgut descuidar la promoció per in-
centivar les vendes dels nostres socis, distri-

buint vals de descompte als clients i fent di-
vulgació de productes dels nostres artesans,
exposant i presentant els seus productes en
diferents botigues de Santa Eulàlia.

Finalment, cal recordar la col·laboració so-
lidària amb diferents entitats del nostre po-
ble, principalment amb CÀRITAS, procu-
rant assistència a famílies amb dificultats.

Agraeixo la col·laboració de tots els nostres
socis, ja que sense ells no seria possible que
la nostre associació estigui ben activa any re-
re any.

Moltes gràcies.
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AAVV Can Juli
President: Mateo Tomás
Secretari: Marc Tengo
Telèfon: 608 837 490
C/e:  mtengo@terra.es

Una associació de veïns 
amb història

És la primera vegada que escrivim a l’anuari
local, esperant això sí, que no sigui l’última i
sense intenció de fer-nos pesats, voldríem
fer cinc cèntims de l’AA,VV Can Juli. L’asso-
ciació va néixer ara fa 30 anys de la mà d’uns
quants propietaris preocupats per una sèrie
de mancances pròpies de principis dels 80,
tot i que no és fins 1988 que és inscrita en el
registre d’associacions de la Generalitat de
Catalunya, on són aprovats els seus estatuts
per la junta constituïda.

Afortunadament, al llarg dels anys, moltes
d’aquelles deficiències es van anar superant
i millorant amb l’esforç de tothom, tot i que
a dia d’avui encara queda molt per fer.
Durant tots aquests anys l’AA.VV ha promo-
gut i promou la convivència dels veïns, la cu-
ra i millora del barri i dels seus serveis per
obtenir en definitiva un barri i un poble en el
seu conjunt millor.

Com tots sabeu ja fa 15 anys que organitzem
les festes del barri, que es celebren a princi-
pis del mes de juliol, on no hi falten els jocs
per la quitxalla, teatre, torneig de tenis, el
sopar popular amenitzat per havaneres o va-
rietats i el ball de nit. En definitiva tot allò
que està a les nostres mans per disfrutar tots

plegats d’un temps de lleure i alegria.

A més, el 10 de juliol d’aquest any es va por-
tar a terme a les instal·lacions poliesportives
municipals el Concert Solidari. Durant 6 ho-
res van actuar 7 grups musicals de la nostra
comarca d’una manera desinteressada. La
recaptació del megaconcert, així com els ti-
quets fila zero que es van vendre a diferents
botigues del nostre poble, va anar destinada
a la compra d’aliments per part dels serveis
socials de l’Ajuntament i gestionat per
Càritas i la Creu Roja, a la gent necessitada
de Santa Eulàlia.

Des d’aquí volem donar les gràcies a
l’Ajuntament, comerços, músics i a tots els
col·laboradors que van participar activa-
ment en el concert, com tots els que van es-
tar darrera les barres del bar. Però d’una
manera molt especial al poble de Santa
Eulàlia de Ronçana, per la seva solidaritat
vers a tota aquella gent que ho passa mala-
ment per no tenir el mínim per subsistir. 

Des de l’AA.VV Can Juli hem intentat amb el
concert solidari, portar humilment el nostre
granet de sorra a totes aquelles persones
que, en èpoques de crisi com l’actual ho pas-
sen malament econòmicament.

Però no ens aturem aquí i ja pensem en no-
ves activitats per l’any que ve. Ens agradaria
també dir que estem treballant per poder
reunir-nos tots els veïns. Ben segur que amb
la col·laboració i participació de tots ho
aconseguim.

Bones Festes.
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AAVV Can Marquès
President: Joan Quintana
Telèfon: 669486544
C/e:  quintana.joan@gmail.com

20 anys de Festa Major

La Urbanització Can Marqués data dels anys
1960 quan es van començar a edificar las
primeres cases, però l’Associació de Veïns de
Can Marquès es va crear oficialment l’any
1979, quan es van aprovar i registrar els pri-
mers Estatuts.

Tenim l’orgull de dir que a l’any 1989 vàrem
celebrar la primera Festa Major i així, any
rere any, fins arribar a aquest 2009 que hem
celebrat la 20ª edició.

La Festa Major de Can Marquès, es celebra a
mitjans de juliol en els espais esportius de
què disposem: camp de Bàsquet, pistes de
Petanca i Local Social de l’Associació de
Veïns. 

Aquest any, s’han organitzat diferents activi-
tats de caràcter lúdic, com són:

• Al febrer, una calçotada popular que va
acollir 80 persones i on es van cuinar més de
1.200 calçots. 

• Al juliol, la Festa Major, i que enguany hem
volgut celebrar els seus vint anys de forma
mes completa, per la qual cosa s’ha augmen-
tat la quantitat i la qualitat dels actes: cine-
ma a la fresca, cercavila, pallassos, jocs in-

fantils, festa de l’aigua, festa de l’escuma,
torneig de Petanca i com ja es tradició, el so-
par de germanor per més de 250 persones,
amb espectacle, conjunt musical i ball. 

• Al novembre, “Festa de Castanyada”, amb
castanyes i moniatos per a tots els veïns. 

• Festa de Cap d’Any, a la que no hi pot fal-
tar el raïm i el “Cotillón”.

També tenim la intenció d’organitzar sorti-
des a diferents punts característics de la nos-
tra geografia.

A més d’aquestes celebracions, hi han altres
accions socials i actuacions que també s’han
dut a terme aquest any.

• En col·laboració amb l’Ajuntament s’han
col·locat dues marquesines per l’ús dels nos-
tres veïns i que també cobreixen la ruta es-
colar. 

• Des l’Associació de Veïns, es va comprar
una tanca per protecció de l’espai del parc
infantil que hi ha al costat del local social. 

• També seguim molt de prop, temes que ens
afecten i ens inquieten, com és poder des-
plaçar una de las torres de molt alta tensió (
M.A.T.) instal·lada al nostre barri i el traçat
definitiu del 4rt. Cinturó o Ronda de
Granollers.

Aprofitem aquesta porta oberta que és
l’Anuari Local, per desitjar a tothom unes
bones festes Nadalenques i un pròsper any
2010.
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AAVV Can Font
President: Amadeu Cortés
Telèfon: 93 844 93 46
C/e:  amadeu_cortes@apb.es

Novetats d’enguny

Fa tant temps que no participàvem en l’a-
nuari de Sta. Eulàlia que ja ningú recorda
quan fou la darrera vegada que hi varem te-
nir presència.

Els motius son diversos. En primer lloc cal
que succeeixi quelcom digne de ser explicat.
En segon lloc cal tenir algú disposat a es-
criure-ho. I en tercer lloc cal que la persona
triada tingui temps i ganes de fer-ho.

És més fàcil la quadratura del cercle.

Malgrat tot, aquest any sí que tenim coses
per explicar i tan de bo siguin els brots verds
que esperàvem.

Enrere queden les trobades d’entitats, la car-
rossa dels nens de la cavalcada de Reis, el ca-
ga-tió per la mainada, les fires d’intercanvi i
els sopars de veïns alguna nit d’estiu. Són ac-
tivitats que s’han anat diluint en el temps i
en l’espai.

Cadascú gaudeix del seu temps lliure com
més li agrada i cada cop més es van oblidant
les oportunitats per compartir quelcom amb
els veïns més directes. 

Els saludes; quatre paraules de futbol si es
un veí.

Tres paraules de la salut i de la família si es
una veïna coneguda. 

O dos mots del temps, si són nouvinguts i
llestos.

I si per mala sort resulta ser que entre ells
n’hi ha que estan barallats, ja és inviable de
totes, totes, fer cap activitat.

L’associació de veïns no pot fer miracles i
acaba totalment desmotivada. 

Però enguany si que tenim novetats. Modes-
tes, però novetats al cap i a la fi. 

Ànecs, el Got i mosquits tigre

A la primavera, al mateix temps que dues pa-
relles d’ànecs coll verds criaven en el tram de
riu Tenes que passa a tocar del Parc Fluvial
de Can Font, els companys del GOT feien una
activitat d'anellament; també feien l’arribada
oficial els mosquits tigre a la zona del mateix
torrent de Can Font. Els veïns que hi tenen la
casa a tocar n’estan ben tips i fastiguejats i
han passat un estiu, entre la calor i les pica-
des dels mosquits, realment insuportable.
Cal que tots seguim al peu de la lletra les re-
comanacions que es fan des de Medi Am-
bient per evitar que s’expandeixin arreu.

Com que les activitats que es fan al Parc
Fluvial de Can Font durant la Festa Major
són de tots conegudes, les obviem d’aquest
resum.

Diada Nacional de Catalunya

Per la Diada Nacional de Catalunya no và-
rem poder trobar ningú que volgués fer l’o-
frena floral i per tant aquest any, lamenta-
blement, no hi vàrem tenir representació.

El Got (2ª part)

A l’inici de la tardor els amics del GOT (Grup
Ornitològic del Tenes) feien la segona activi-
tat d'anellament de fringíl·lids i de visita
guiada per l’entorn natural del riu Tenes.
Esperem que ho puguin fer durant molts
anys i que les obres de condicionament del
riu Tenes no malmetin de forma irreversible
aquest mini paradís que tenim.

Xarxa wi-fi

A finals d’octubre, mitjançant la xarxa gui-
fi.net, hem estrenat en fase de proves, la con-
nexió a la tecnologia Wi-fi . Quatre veïns han
fet de conillets d’Índies. Com que la valora-
ció, tant de les prestacions com del servei han
estat satisfactòries, ho farem extensiu a la
resta de veïns de Can Font i en una segona
etapa, quan l’Ajuntament ho vulgui assumir,
a tots els veïns del poble que ho demanin.

Això voldrà dir que tothom que ho desitgi es
podrà connectar de franc a Internet.
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No s’haurà de pagar cap quota mensual però
sí que serà necessari fer una mínima despe-
sa inicial per adquirir i instal·lar una petita
antena exterior, un "router" i el cablejat per-
tinent. 

Inicialment hi ha 30 connexions disponibles
que es podran anar ampliant segons la de-
manda existent.

Neteja del sotabosc i poda

En resposta a les peticions dels veïns l’Ajun-
tament ha realitzat la neteja de marges i so-

tabosc del torrent de Can Font i també ha re-
tirat tota la brossa acumulada de plàstics i
deixalles varies. Amb la runa que hi ha abo-
cada haurem de buscar una solució de con-
sens entre els veïns i l’Ajuntament.

La poda dels roures que envaeixen part del
carrer dels Àngels i fan perillar la instal·lació
elèctrica s’intentarà que la realitzi l’empresa
elèctrica Estebanell.

Per aquest any ho deixem aquí.

Feliç 2010 a tots.
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AAVV Primavera
Presidenta: Núria Garcia
Tel.: 93 844 67 82 - 616 301 398
C/e:  nestranygarcia@terra.es

La nostra història

La urbanització PRIMAVERA va néixer amb
totes les limitacions, falta de serveis i planifi-
cacions, com tantes d’altres al nostre poble, a
mitjans dels anys 60, amb la gran especula-
ció existent al moment, el boom de les hores
extres, dels Seats 600 que va donar a tothom
la possibilitat de sortir de la ciutat i anar des-
cobrint l’entorn de Barcelona, i el més im-
portant, creant les segones residències.

Als voltants de l’any 1975, i donades les
mancances existents a la nostra zona, un
grup del que aleshores el poble anomenava
“estiuejants”, s’uniren i formaren l’Associa-
ció de Propietaris de la Urbanització PRI-
MAVERA.

Sortosament, amb el temps varem canviar
l’adjectiu de Propietaris pel de VEÏNS, que
és com realment ens sentim.

Avui, passat un bot grapat d’anys, aquella
urbanització, s’ha convertit en un BARRI
més de Santa Eulàlia. Gairebé tots els solars
han estat edificats, amb una xifra superior al
centre d’habitatges i podem dir que més de
la meitat ja corresponen a famílies censades
al poble. La gran majoria parelles joves i
amb mainada, que han fet canviar aquesta
intenció de segona residencia pel de lloc on
viure de manera estable i definitiva. També
cal comptar amb els jubilats que han deixat
la ciutat per quedar-se aquí.

En els darrers mesos hem vist com els ser-
veis de l’Ajuntament han instal·lat a la nos-
tra zona verda una casa de fusta que ens ser-
veix com a local social i també un petit parc
infantil pels més menuts.

Manifestar la nostra voluntat de col·laborar
amb tot el què ens sigui possible per a l’en-
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

Coordinadores: Dolors Barbany, Joana Moreno
i Esther Casadesús - Telèfon: 93 844 83 16

El 6è Nadal de l’Alzina

Estem a punt de celebrar el 6è Nadal a la
nostra Escola Bressol Municipal l'Alzina, es-
tem molt emocionades, són unes dates molt
especials.

Tot l'equip estem d'acord en el fet que cal
respectar totes les cultures i tradicions, ja si-
guin de Catalunya com de fora, i sempre
busquem la manera d'apropar aquesta festa
als nostres infants aprofitant la màgia d'a-
quests dies.

Per nosaltres el Nadal és compartir l'escola
amb les nostres famílies, pares, mares, ger-
mans, avis..., és aprendre músiques, cançons
diferents, és tastar aliments tradicionals, és
experimentar amb materials propis d'aques-
tes dates, és guarnir entre tots, els passadis-
sos i les aules, omplint els racons de purpu-
rina de colors, guirnaldes daurades, boles
brillants, és fer-nos petons i abraçades per-
què ens sentim contents de poder celebrar
plegats dies de màgia.

Durant el Nadal l'escola obre les portes a les
il.lusions de tothom, ja que ens agrada molt
aprendre noves coses, convidem a les mares
i pares a crear un coral i cantar nadales d'ar-
reu del món, ens visiten uns patges reials i
els expliquem entre tots quins regals ens
agradaria per les aules, quines joguines ens
agraden més, quins nous jocs necessitem.
De vegades aquests patges se'n porten unes
sorpreses molt importants, ja que els nens i
nenes de l'escola que creuen que ja s'han fet
una mica més grans i ja no necessiten objec-
tes com el xumet, la manteta, el ninotet de
dormir.... doncs els donen als patges directa-
ment i així poquet a poquet van superant
una nova etapa.

I per últim, ens agradaria explicar-vos, que a
l'Escola Bressol l'Alzina, cada Nadal és únic,
perquè cada any les vivències són diferents,
els nens i nenes canvien, l'equip va creixent,
de vegades hi ha gent nova, gent que ha mar-
xat per buscar noves aventures, famílies que
ens estan coneixent, famílies que trobem a
faltar, noves idees, altres propostes....en de-
finitiva, ens espera un Nadal màgic, un
Nadal per a tots i de tots.
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Escola Bressol Municipal 
La Font del Rieral

Coordinadora: Montserrat Miró
Telèfon: 93 844 83 16

Estrenem escola

L’equip d’educadores de l’escola bressol mu-
nicipal del barri del Rieral, també volem
col·laborar fent el nostre article per l’anuari
del poble. Som un equip de persones que es-
tem molt il·lusionades amb aquest nou pro-
jecte i us ho volem fer saber. 

Estem treballant perquè l’escola sigui un es-
pai on els infants puguin créixer amb con-
fiança i relacionar-se amb altres infants i
adults. Volem que sigui una escola on hi tro-
bin un lloc per desenvolupar-se mitjançant
una gama d’activitats de joc on les rutines de
cada dia els ajudin a adquirir una seguretat i
una estabilitat. 

L’escola té una forma arrodonida i això fa

que sigui acollidora. Volem una escola on
tothom hi trobi el seu lloc i es respiri benes-
tar. L’escola bressol, pensem, ha de ser un
espai per aprendre de la vida.

L’edifici té 6 estances, una sala gran, una
cuina, un magatzem, sala de reunions... bé,
tot el què cal perquè funcioni. Actualment hi
han 3 estances en funcionament, dues d’in-
fants entre 1 i 2 anys, i una per infants de 2 a
3 anys. En total, l’escola pot acollir 46 nens i
nenes.

L’equip consta de 5 educadores i 1 coordina-
dora. Però a l’escola també hi treballen 2
cuineres i 1 netejadora, entre totes estem
fent que l’escola vagi el millor possible. 

També volem donar les gràcies a les famílies
que cada dia ens acompanyen per la seva
col·laboració que ens ajuda a fer l’escola mi-
llor.  

L’equip d’educadores i tot el personal de
l’escola bressol municipal: LA FONT DEL
RIERAL
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Escola Ronçana
Directora: Elisabet Palau
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@centres.xtec.es
Web: http://elcargoldigitalcs.blogspot.com 

Memòria d’activitats de l’any
Durant aquest any a l'escola s'han fet algu-
nes obres de millora. Per part del Departa-
ment d'Educació s'ha dut a terme la remode-
lació i adequació dels lavabos de P-4 al pa-
velló d'educació infantil i dels de P-5 al pa-
velló del despatx. Per part de l'Ajuntament
s'han pintat les parets exteriors, així com les
baranes.

Una altra obra important ha estat el cablejat
del centre, de manera que hi ha connexió a la
xarxa des de tots els equips informàtics de
qualsevol dels edificis. Ho ha portat a terme
el Departament.

Per altra banda, a proposta del Departament
d'Educació, el Consell Comarcal es va oferir
per fer-se càrrec de la gestió del menjador
escolar, que fins ara havia estat a càrrec de
l'AMPA. Donada la complexitat de la gestió
d'aquest servei, per la seva envergadura, el
Consell Escolar del centre va decidir fer
aquesta sol·licitud al Consell Comarcal el
qual s'ha fet càrrec de tot el procés.

Volem destacar també que hem presentat un
projecte d'innovació per a la biblioteca esco-

lar, el Projecte Puntedu, i ens ha estat conce-
dit amb la corresponent subvenció i assesso-
rament. Hi treballem amb molta il·lusió i ja
hi ha diferents activitats en marxa per a la
dinamització de la lectura. Properament s'i-
niciarà el servei de préstec i tenim també la
possibilitat de fer consultes a través del pro-
grama "epergam" que ens mantindrà en xar-
xa amb les altres biblioteques. 

En l'àmbit pedagògic, l'equip de mestres par-
ticipa en diversos cursos i assessoraments
que ens aporten recursos molt interessants
per la millora de la nostra tasca docent, en
àmbits diversos com la llengua, les ciències,
les tecnologies o l'expressió artística.

Una altra experiència iniciada l'any passat és
la dels "blogs" de l'escola, una finestra oberta
on els nens i nenes mostren algunes de les ac-
tivitats que van realitzant al llarg del curs. El
blog es diu elcargoldigitalcs.blogspot. com.,
n'hi ha un per cada cicle educatiu. Hi podeu
trobar textos, imatges, dibuixos i també un
enllaç amb canal Set que permet veure els
programes de televisió del cargol noticiari,
que fem a l'escola des de ja fa molts anys.

Totes les novetats, afegides als objectius de
continuïtat que mantenen la línia de l'escola,
tenen la finalitat de motivar i donar qualitat
al procés d'aprenentatge de cada un dels
nostres alumnes. 

Treballem, un any més, amb optimisme, es-
forç i confiança en el futur. 

P-3 B amb Carme Betorz, Anna Figueras i
Oriol Codoñés.

P-3 A amb Elisabet Ortega, Anna Figueras i
Oriol Codoñés.

Fotografies de tots els grups-classe en acabar els curs pel juny d'aquest any 2009
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P-4 A amb Glòria Martí, Mercè Barbany i
Mariví Riera.

P-4 B amb Sílvia Navarrete i Mercè Barbany.

1r B amb Lourdes Guitart, Lluïsa Bosch i Isabel
Ibáñez.

P-5 B amb Ada Margenat i Sònia Garcia.P-5 A amb Gina Portabella i Sònia Garcia.

1r A amb Montse Martín i Margarida Bonet.
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4t A amb Mireia Jurado i Cruz Tapia. 4t B amb Sete Salguero i Cruz Tapia.

3r B amb Margarida Plumé i Jordi Ricart.3r A amb Òscar Gómez i Pilar Lara.

2n A amb Marga Mas i Roser Panyella. 2n B amb Concepció Bernadas i Roser Panyella.
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6è A amb Mercè Pérez i
Elisabet Palau.

5è B amb Rebeca Rof i Sònia Paje.

6è B amb Ramon Boixader i
Emma Suñé.

5è A amb Merche Díaz i Jordi Sala.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@centres.xtec.es

Primer curs a la nova Escola
La Sagrera

Aquest setembre hem iniciat el tercer curs
de la segona escola de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Superada la fase d'adaptació del primer
temps, ens sembla que podem dir que ha es-
tat un any ple d'activitats i de satisfaccions  en
tots els sentits de la vida de la nostra escola.

Vam començar l'any 2009 amb el record de
la cantada de nadales per a totes les famílies
i amb un original pessebre en el qual hi va
col·laborar tothom. I els infants van poder
marxar cap a casa amb els informes acabats
d'estrenar i uns bons àlbums dels treballs
del trimestre. 

El febrer, quan encara els més petits cele-
braven el Carnestoltes, es va començar a
preparar tot el treball de Sant Jordi. El tema
va girar entorn de la lectura i l'escriptura i
del coneixement del dibuixant i escriptor
Josep Escobar.

Per una banda vam aprofitar  el centenari del
naixement de Josep Escobar (1808-1994),
que havia viscut a Santa Eulàlia, per donar a
conèixer els seus personatges de còmic -Zipi,
Zape, Carpanta...- i de l'altra,  per fer un tre-
ball escrit  amb textos diversos: el conte a
parvulari, els cal·ligrames a 1r, les auques a
2n, les cartes a 3r, el còmic a 4t, les descrip-

cions a 5è i les poesies a 6è. I es van exposar
els textos al costat dels dibuixos dels perso-
natges del dibuixant, Zipis i Zapes corrent
per tota l'escola. També es van escriure una
gran diversitat de lemes per animar a la lec-
tura, com "llegir ens fa grans". 

Per celebrar la Diada del 23 d'abril, es van
fer tallers, una xocolatada i la representació
de la llegenda que ens van oferir un grup de
pares i mares, després d'un intens assaig i de
passar moltes estones a l'escola per fer els
decorats.

No és per casualitat que triéssim aquest te-
ma, ja que és un principi pedagògic que
compartim tot l'equip de mestres: la im-
portància de la lectura i l'expressió. Estem
elaborant una programació de P3 a 6è per
treballar rigorosament l'expressió escrita.
Creiem que tenir unes bones competències
en aquest àmbit és bàsic per a l'èxit escolar. 

I és per això també que fem un seminari, du-
rant aquest curs 2009-10, amb un assesso-
rament extern i la participació de tot el
claustre.

I durant tot l'any 2009 s'han programat i
portat a terme un munt d'activitats discipli-
nars,  lúdiques, sortides, projectes, tallers, la
gimcana de final de curs, etc... No podem es-
mentar-ho tot ni agrair prou la col·laboració
que hem tingut de tota la comunitat educa-
tiva, però si que volem afegir-hi que tot ha
estat fet amb la màxima il·lusió, preparació i
rigor, amb l'objectiu d'EDUCAR i posar el
nostre granet de sorra des de l'escola, per-
què conjuntament amb les famílies, volem
que els nostres infants esdevinguin uns ex-
cel·lents santaeulaliencs. 

P3B amb
Melània
Fernández
i Marta
Areñas.
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P4B amb
Verónica Rossell.

P4A amb
Elisenda Codina.

P5A amb Meritxell
Fàbrega i Sonia Rios.

P3A amb Eva
de Sande i

Raquel Pla.
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P5 B amb Raquel de la Sierra i Marta Garcia.1rA amb Teresa Benet.

1rB amb Montse Ribas i Bárbara Ponsdomènech.

2nA amb Alba Paré, Jordi
Espinosa i Anna Montes.

2nB amb Betsi Vila i Ivette Gris.
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5è amb Imma Ruiz.

4t amb Pepi Noguero i
Olegària González.

6è amb Luci Casillas i
Elisabet Maspons.

3r amb Teresa Valls i
Olegària González.
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AMPA CEIP Ronçana
Presidenta: Marta Giménez
Telèfon: 93 844 84 09 / 649 243 245
Web: www.ampaceiproncana.cat
C/e: ampaceipronsana@gmail.com

Enguany l'Ampa del Ceip Ronçana, ha tor-
nat a organitzar una festa de benvinguda al
nou curs escolar fent-la coincidir amb el dia
mundial dels ocells i comptant amb la col·la-
boració del GOT (Grup d'Ornitologia de la
Vall del Tenes). La festa es va celebrar el
passat 4 d'octubre al parc de Can Font i els
assistents van poder gaudir de diferents ta-
llers com ara l'anellatge d'ocells, la construc-
ció de caixes niu i menjadores pels ocells.
També es va fer una activitat d'observació
guiada i finalment vàrem oferir un refrigeri
per tothom.

A banda d'aquesta festa, des de l'Ampa s'or-
ganitzen altres activitats i es gestionen ser-
veis que ajuden a conciliar la vida familiar i
laboral, com és el servei d'acollida matinal i
les extra escolars i el calaix de sastre. La
Generalitat de Catalunya convoca anual-
ment ajuts econòmics per ajudar a les famí-
lies en les despeses d'aquestes activitats,
subvencions que l'Ampa sempre demana i
que quan n'ingressen les quantitats, se'n fa
el retorn a les famílies.

Quan a activitats, cada any organitzem el ta-
ller de Nadal, per Sant Jordi s'ofereix xoco-
lata amb melindros als nens i es fa un mer-
cat d'intercanvi de llibres. També col·labo-
rem en la festa de comiat dels nens de sisè
de primària i preparem i celebrem la festa de
fi de curs. A més, els socis de l'Ampa gaudei-
xen cada any d'un descompte considerable
en la compra dels llibres de text. Com a no-
vetat, hi ha el projecte de fer la socialització
de llibres pel curs 2010-2011. També es va

organitzar un taller d'informàtica per a pa-
res/mares i, periòdicament, fem xerrades a
la Fàbrica on es tracten temes d'interès rela-
cionats amb els infants.

En relació al menjador escolar, cal destacar
que a partir del curs 2009-2010, la gestió
d'aquest servei ja no és competència de
l'Ampa, sinó del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, decisió que va ser presa en consell
escolar. Voldríem recordar que en el curs
passat, l'Ampa va fer un esforç econòmic
molt important en maquinària i estris per la
cuina de l'escola. Aquesta inversió va ser
d'uns 14,000 euros.

Per altra banda, enguany hi ha hagut canvis
a la Junta de l'entitat, ja que els quatre càr-
recs obligatoris varen causar baixa i han es-
tat renovats, com també s'hi han incorporat
una bona colla de pares i mares nou que
s'han posat a treballar de valent a les dife-
rents comissions de treball. La feina de tots
els pares i mares que treballen activament des
de l'Ampa és molt important i valuosa, ja que
es treballa per l'educació i pel bé dels nostres
fills, és per això que estem molt contents.

Estem segurs que aquesta nova etapa de
l'entitat serà molt positiva i gratificant i es-
perem i desitgem que tothom continuï gau-
dint d'aquesta apassionant tasca que fem
que no és altre que la d'educar.
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AFA CEIP La Sagrera
Responsable: Sergi Pina
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat
C/e: afasantaeulalia@gmail.com

Ja portem més de dos anys
treballant pels nostres infants

L'Associació de Familiars d'Alumnes del
CEIP La Sagrera (AFA), es va fundar el juny
de 2007 i el seu primer objectiu va ser fer ac-
cions mediàtiques per tal que el Departa-
ment d'Educació iniciés les obres de la Nova
Escola i un cop començades, vetllar perquè
els terminis d'execució de l'obra es complis-
sin sense retards. Durant el curs 2007-
2008, tot i compartir els espais de l'Escola
del CEIP Ronçana, l'objectiu de l'AFA va ser
treballar per preparar els serveis pel següent
curs, donar suport i col·laborar amb els
mestres, així com gestionar les subvencions
de les Administracions per tal que arribin a
les famílies.

Heus aquí els nostres objectius:

a) Donar suport i assistència als membres
de l'associació i, en general, als familiars i
els tutors i tutores, als mestres i l'alumnat
del centre i els seus òrgans de govern i de
participació, en tot allò que fa referència a
l'educació integral dels infants.

b) Participar en la gestió del centre, a nivell
econòmic i pedagògic.

c) Promoure la representació i la participa-
ció dels pares i mares de l'alumnat en els
consells escolars.

d) Facilitar la col·laboració del centre en els
àmbits social, cultural, econòmic i laboral de
l'entorn. 

e) Participar en les activitats educatives del
centre, i cooperar amb el Consell Escolar en
l'elaboració de directrius per a la programa-
ció d'activitats complementàries, extraesco-
lars o de serveis.

f) Promoure les activitats de formació de pa-
res i mares, tant des del vessant cultural
com de l'específic de responsabilització en
l'educació familiar.

g) Participar activament en la realització i
execució del Projecte Educatiu de Poble.

h) Promoure el funcionament del centre
com una comunitat d'aprenentatge.

i) Participar en l'elaboració del Projecte
Educatiu de Centre, i en el Projecte Curri-
cular de Centre.

j) Fer conèixer a l'alumnat, familiars i mes-
tres la realitat local, tenint especial cura de
transmetre una sensibilitat respectuosa amb
el medi ambient.

k) Fomentar la participació dels alumnes en
les qüestions educatives que els afecta, per
tal que la seva opinió pugui ser escoltada i
així siguin partíceps de les decisions. 

l) Qualsevol altre que l'Assemblea de socis i
sòcies cregui convenient.

Durant el passat curs 2008-2009, l'AFA va
posar en marxa el sevei de menjador amb la
corresponent gestió econòmica, iniciar les
activitats extraescolars, organitzar els ser-
veis d'acollida matinal i de tarda (SAM i
SAT), així com les seves subvencions, va or-
ganitzar la festa d'inaguració del nou Centre
i la del comiat de curs, així com col.labora-
cions conjuntament amb l'escola, en la
Castanyada, Nadal, St Jordi, ambientant i
decorant el vestíbul i els passadissos d'Ed
Infantil, va iniciar el projecte de socialitza-
ció de llibres, va gestionar les quotes de ma-
terial, de les sortides, les subvencions, va
oferir els recursos humans per construir es-
tanteries per les classes, sorrals pel pati,
confecció i actualització de la web i un llar-
guíssim etc … 

Tot això gràcies a la feina que desinteressa-
dament fan les famílies, doncs entenem que
la participació en l'àmbit escolar és bàsica
per la qualitat d'ensenyament dels nostres

anuari 2009_anuari 2006 retocat.qxd  24/02/11  12:53  Página 60



Entitats Anuari 2009 61

infants. Per això us convidem a participar-
hi.

L'Associació treballa per comissions i la
Junta Directiva marca les directrius i fa el
seguiment dels objectius que han estat pro-
posats. La Junta està formada pel presi-
dent/a, que coordina i representa l'Associa-
ció, el vice-president/a que substitueix al
president, el secretari/a, que fa les actes de
les reunions i organitza tot el paperam, el
tresorer/a que porta els comptes i optimitza
els recursos econòmics de l'Associació, els
vocals, que són els socis i sòcies que formen
part de les comissions de treball i altres re-
presentants. 

Les comissions de treball porten a terme els
projectes, objectius i funcions que els han
estat delegades per l'Assemblea, que és l'òr-
gan sobirà de l'Associació. Aquí us resumim
les principals tasques de les comissions:

La Comissió de Menjador va coordinar el
servei perquè fos de qualitat i ben gestionat.
I gràcies a una bona gestió economica, l'AFA
aportarà un armari frigorífic, un forn de
convecció i material de menjador pel curs
2009/2010.

La Comissió d'Extraescolars proposa, orga-
nitza i fa el seguiment de les activitats que es
fan fora de l’horari lectiu. 

La Comissió de Festes i Ambientació s'en-
carrega de col.laborar amb les festes de
l'Escola, organitza altres actes i fa l'ambien-

tació de l'Escola en funció del tema que es
treballa. 

La Comissió de Llibres ha fet i ha dut a ter-
me el projecte de socialització de llibres per-
què es puguin reutilitzar, així amb les sub-
vencions concedides per l'efecte pugui re-
duir notablement la despesa de les famílies a
l'hora d'adquirir els llibres de text.

La Comissió de Comunicació s'encarrega de
tenir la web actualitzada així com establir
mecanismes de comunicació entre els socis i
sòcies.

La Comissió Mixta, està formada per repre-
sentants de la Junta de l'AFA i de l'Equip
Directiu i la seva funció és proposar i dur a
la pràctica els objectius que s'estableixen per
al curs, i establir un canal directe de comu-
nicació entre l'Escola i l'AFA mitjançant reu-
nions periòdiques.

També tenim representants al Consell
Escolar de Centre, al Consell Municipal
Escolar, així com en el Grup Impulsor del
PEP i Laia. (Projecte Educatiu de Poble).

La nostra Associació és oberta, plural i par-
ticipativa i anima a tothom a què sigui així.
Ja ho sabeu. Si teniu projectes, idees, sugge-
riments… contacteu amb nosaltres.

Tal i com diu el preàmbul dels nostres esta-
tuts:

"Per educar un sol infant cal tota la tribu".
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IES La Vall del Tenes
Directora: Marta Jané
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: info@iesvalltenes.net
Web: www.iesvalltenes.net

L'Escola com a eix 
de la formació integral

Un cop més arriba el final d'any i, en la vida
escolar, el final del primer trimestre. Apa-
rentment pot semblar que hi ha una repetició
contínua, però això no és així. La comunitat
educativa sap que no sempre tot són flors i
violes. En l'escola, com en la vida mateixa, hi
ha moments d'eufòria i d'alegria, però n'hi ha
d'altres de desànim i desconcert.

El curs passat va ser especialment colpidor:
la pèrdua d'en David Seuma, exalumne i
professor estimat, va suposar un fort sotrac
per a tots nosaltres. El bon tracte, el rigor a
fer les feines de l'escola, les hores de dedica-
ció... En molts actes i en moltes reunions
continuem sentim la presència d'en David:
recordem el que deia, com ho veia...El seu
saber fer està en el nostre record.

Però la vida segueix i no ens podem aturar.
És en èpoques de crisi quan ens hem de
mantenir més ferms i fer de la imaginació
una de les eines que ens ajudi a superar les
mil i una situacions que dia a dia apareixen
en la vida escolar i en una societat com la
nostra on trobem adolescents amb una gran
diversitat d'interessos. I és que una de les ca-
racterístiques apassionants rau que cada any
és diferent i irrepetible. I això no té preu per-
què empeny a tenir nous reptes i a carregar-
nos les piles per a fer una bona tasca, si més
no, aquesta és la intenció.

I és que educar és prou complex perquè no
sigui una tasca només de l'escola. A l'IES La
Vall del Tenes comptem amb la col·laboració
de famílies, entitats, associacions, empreses,
ajuntament i Mancomunitat que ajuden a
portar endavant la tasca educativa.

Després de la valoració positiva de totes les
parts, per segon any consecutiu continuem
amb la formació exterior al centre. Tenim un
conveni signat entre el Departament d'Edu-
cació, l'Ajuntament de Santa Eulàlia i l'IES,
amb la col·laboració de l'Associació Ronçana
Actiu, que permet fer unes formacions labo-
rals destinades a alumnes de quart d'ESO.
Es tracta que, durant unes deu hores setma-
nals, facin part del seu currículum fora del
centre. En concret, aquest curs, aniran a vuit
llocs de treball de Santa Eulàlia: l'escola
bressol Alzina, el Jardí Pi, el Taller Sta
Eulàlia, la llar d'avis Santa Eulàlia, el super-
mecat La Sala i l'Auto Ronçana Renault, la
perruqueria Laia i el Centre Cívic La Fàbrica.
Agraïm moltíssim la seva col·laboració.

També en el curs 2008-2009 hem tingut la
primera promoció de tècnics de Cicle
Formatiu de Grau Mig d'Administració i
Comerç. La major part de les pràctiques que
l'alumnat ha de realitzat han estat fetes en
empreses de La Vall del Tenes. Entenem que
és una experiència molt valuosa entre el cen-
tre educatiu i la xarxa empresarial.

I els de batxillerat? Doncs el curs passat, des-
prés d'haver realitzat tant l'intercanvi amb
Irlanda com amb Bèlgica, vam ser convidats
a participar a la simulació de les Nacions
Unides que tingué lloc del 17 al 22 d'octubre
al Goldberg Gymnasium de Sindelfingen
(Alemanya). Setze alumnes de segon de bat-
xillerat amb dos professors van començar el
juny les sessions de preparació de les inter-
vencions. El programa Info-K de TV3 del di-
marts 27 d'octubre se'n va fer ressò. Si voleu
veure el vídeo, només heu de visitar el web de
l'Escola on trobareu la notícia i l'enllaç.

Però, també han continuat amb la tasca de
servei començada ja farà ara uns quants
d'anys de recollida d'aliments, roba, produc-
tes de neteja... que es lliura uns dies abans
de Nadal a les organitzacions humanitàries
de la comarca. També els nois i noies col·la-
boren dedicant-hi unes hores del seu temps
personal.
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I finalment, perquè l'escola sigui Escola ne-
cessita que tot el professorat es vegi en cor
de portar endavant el projecte pedagògic
amb il·lusió i professionalitat. Som el que
som perquè tenim uns orígens i una identi-
tat que ens permeten projectar-nos amb un
rumb determinat cap al futur complex, però

apassionant. Estem segurs que el desplega-
ment de la Nova Llei d'educació donarà el
marc legal per respondre a les necessitats
que l'Escola es mereix.

Mitjançant la il·lusió, el rigor i l'exigència en
la nostra feina diària, un any més, anirem
fent Escola.
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AMPA IES Vall del Tenes
Presidenta: Gabi Grauwinkel
Secretària: Yolanda Florenza
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Acords d’assemblea

Conciutadans,

Ens adrecem especialment a tothom qui té
fills i filles en edat d'escolarització secundà-
ria obligatòria, batxillerat i cicles formatius i
que estan cursant els seus estudis a l'IES
Vall del Tenes.

Com molts de vosaltres esteu al corrent,
L'AMPA és una entitat sense afany de lucre
que agrupa els pares i mares de l'alumnat del
Institut. Està reconeguda legalment en el
Registre d'associacions i les seves funcions
estan regulades per un Decret de la Genera-
litat de Catalunya. L'objectiu és contribuir a
la millora de la qualitat de l'ensenyament
que reben els nostres fills i filles. El funcio-
nament de l'AMPA es basa en el diàleg i la
col·laboració entre pares i mares, direcció de
l’IES i mestres.

El proppassat dia 2 de desembre, vàrem te-
nir una assemblea extraordinària, en què
com a únic punt de l'ordre del dia s'inicià un
expositiu de la situació actual de l'AMPA i es
passà a debatre la continuïtat de l'AMPA, i el
seu funcionament.

La presència de 18 persones en total (en l'an-
terior assemblea, apart de la Junta només hi
havia una persona de quòrum) ens motivà
molt a tots, als de la Junta i als que han po-
gut respondre al nostre prec d'assistència.
La primera decisió que es pren és que
l'AMPA continuarà com a agrupació activa

dins l'estructura de suport de l’IES Vall del
Tenes.

Vàries persones de les assistents es varen
comprometre a donar suport amb assiduïtat
en la organització d'activitats i coordinació
d'actes.

Es decidí que com a junta, de moment es
mantindrien els càrrecs de les persones ac-
tuals, fins a la propera assemblea que es pre-
pararà pel mes de març o abril aproximada-
ment.

S'acordà que cada primer dimecres de mes
ens trobarem a l'IES a 2/4 de 9 del vespre,
com fins ara, mentre decidim si és el millor
dia i la millor hora per al col·lectiu de perso-
nes que s'hi vinculi més. També s'acordà que
la propera reunió tindrà lloc el dia 13 de ge-
ner, amb un objectiu principal: aportar ide-
es per treballar, i especialment sobre com
enfocar la setmana de festa del febrer del
2010 en endavant, la reutilització dels llibres
de l'alumnat a cursos posteriors, intentar
augmentar el coneixement de l'anglès entre
els nostres fills i filles, i d'altres coses com
podrien ser ensenyar hàbits d'estudi, efecti-
vitat i rapidesa en la lectura, arts dramàti-
ques, etc. 

Per aquesta tasca, necessitem comptar amb
un equip que se'n pugui encarregar.

Ens podeu fer arribar les vostres idees i pro-
postes per estudiar entre tots quines poden
ser les més adients (si pot ser per e-mail am-
paies.vt@gmail.com).

La Junta directiva de l'AMPA IES Vall del
Tenes, us desitgem que l'any 2010 sigui un
any molt més positiu per a totes i tots vosal-
tres..
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Puntaires

Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

Mantenim la tradició

El passat 26 de juliol, com ja és habitual, es
va celebrar la trobada de puntaires a l’entorn
de l’ermita de Sant Simple i formant part
dels primers actes de la festa major.
Enguany ens vam aplegar al voltant de 170
puntaires de la rodalia i també van acudir-hi
alguns professionals del ram amb les seves
parades.

Durant l’acte es va obsequiar a tots els parti-
cipants amb berenar i un regal per gentilesa
de l’Ajuntament. Així mateix es van sortejar
una bona colla de presents per gentilesa de
diversos comerciants del poble.

D’aquesta manera les puntaires de Santa
Eulàlia volem mantenir una tradició que
aquí, al nostre país, es remunta al segle XVII

quan els centres puntaires més importants
foren Barcelona, Arenys de Mar, Pineda,
Tordera, Malgrat i Mataró. D’aquell segle te-
nim notícies de Narcís Feliu de la Penya elo-
giant la qualitat de les blondes fetes a
Catalunya, com si fossin fetes a França.

Del segle XVIII tenim constància que en la
costa del Maresme s’embarcaven quantitats
importants de puntes al coixí cap a Amèrica,
especialment a la zona del Carib.

Al segle XIX, malgrat la fabricació indus-
trial, l’artesania de les puntes al coixí tingué
un moment de veritable esplendor. L’any
1850 hi havia dedicades a aquest ofici
34.000 dones a Catalunya dins la zona cos-
tanera que va de Lloret a Vilanova i la
Geltrú. En aquests anys la burgesia catalana
realitza, cada cop, més i millors encàrrecs, i
així molts randers –com els Fiter, Castells i
Rimblas– arriben a ser força coneguts i par-
ticipen en mostres internacionals.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Vicepresidenta: Mª Angeles Garolera
Telèfon: 93 844 63 44 / 672 774 743
C/e: casal_davis@hotmail.com

Nova directriu i noves idees

La nova Junta directiva té les idees molt cla-
res, s’havien de fer canvis; canvis en les ex-
cursions, en les festes, en el sistema de
comptabilitat, en trobar la manera d’impli-
car més a la nostre gent, fen tertúlies i tallers
de treballs, ja que volem que la nostra gent
tingui el seu temps ocupat en tot allò que pu-
gui representar un benefici per a la seva sa-
lut i també ens havíem de posar al dia amb
les noves tecnologies,      

Aquests varen ser i són els reptes que volem
per la gent del nostre Casal.

Assemblea General

Va tenir lloc el 29 de març –diumenge- dins
del primer trimestre de l’any, d’acord amb el
que assenyalen els nostres estatuts. Van as-
sistir-hi 143 socis per escoltar les activitats
fetes durant l’exercici anterior, i aprovar si
s’escau l’estat de comptes, el pressupost
d’ingressos i despeses previst per l’any se-
güent i la resta de propostes que recollia l’or-
dre del dia de la convocatòria.    

Pel que fa a la renovació de la Junta Gestora
s’hi havia de formar una nova Junta

Directiva, tota vegada que els senyors
Abellan i Molas, vicepresident i secretari-
tresorer volien deixar definitivament els
seus càrrecs.

L’assemblea general, per unanimitat, va do-
nar la seva conformitat a les anteriors pro-
postes i a la constitució de la nova junta pro-
posada que va quedar composta per les se-
güents persones:

President, Ramón Restori Cazorla
Vicepresident, Mª Ángeles Garolera Iglesias
Secretari/Tresorer, Francisco López Roldán
Vocal, Francisco Blanca Navia
Vocal, Josep Manel Dosdad Teruel 

En aquests moments el Casal està regit per
la senyora Maria Ángeles Garolera Iglesias
com a presidenta en funcions per la dimissió
presentada pel senyor Ramón Restori
Cazorla.

Festa de Sant Jordi

Una festa clàssica en el nostre Casal, hi van
assistir 169 persones i tots els assistents a
part del berenar van ser obsequiats amb la
tradicional rosa per a les senyores i un llibre
pels senyors i, per acabar, va haver-hi el ball
de saló amb l’actuació de Joan Badia que va
agradar molt a tots els assistents.

Festa de Sant Joan

En aquesta festa és tradicional homenatjar a
les parelles que han arribat a complir els cin-
quanta (50) anys de casats. En aquesta oca-

L’Assemblea General.
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sió si bé hi havia unes quantes parelles que
els havien complert, aquests van declinar la
seva celebració per motius personals. 

Per que fa a la festa de Sant Joan va transcór-
rer extraordinàriament bé, van assistir-hi 173
persones que van ser obsequiades amb co-
ques de crema i de fruites i les corresponents
begudes. Pel que fa al ball de saló va anar a càr-
rec de Marcos que va ser del gust de tothom.

20è. Aniversari del Casal

Un any més el Casal ha volgut celebrar l’ani-
versari de la seva constitució, amb tota la so-
lemnitat que correspon, i amb aquest motiu
es va confeccionar un butlletí en el qual hi
van participar diferents entitats del nostre
poble. En aquest butlletí, a més a més de la
salutació del nostre alcalde, hi havia el prò-
leg de la nostra vicepresidenta i el programa
d’actes previst per aquesta celebració, con-
sistent: en una missa de gràcies, la típica vo-
lada de coloms i una ballada de sardanes.
L’acostumat dinar de germanor, va tenir lloc
al Restaurant Paradís Park i en el decurs del
mateix es van lliurar sendes plaques com-
memoratives als senyors Constanci Molas i
Francesc Abellan, pels molts anys dedicats
al nostre Casal i les seves esposes van ser ob-
sequiades amb uns rams de flors. Tot això va
resultar molt emotiu. Per la seva banda el
senyor Alcalde va lliurar al Casal una placa
commemorativa pels nostres vint anys d’e-
xistència i ens va oferir una projecció d’un
àudio-visual de diferents esdeveniments
ocorreguts al llarg de la vida del Casal.

La participació dels nostres socis va ser molt
nombrosa, van assistir-hi 199 persones però,
per manca de més espai en el restaurant, un
grup de socis no va pogué participar d’a-
questa celebració. Prendrem les mesures
adients perquè això no torni a passar l’any
vinent. Tots els assistents van ser obsequiats
amb un clauer commemoratiu.

Un cop acabat el dinar vam anar al Centre
Cívic La Fàbrica, per continuar la festa amb
el ball de saló a càrrec de Nacho que va ser
molt aplaudit pels assistents, escoltar unes
havaneres i degustar el típic Rom Cremat.

La celebració de la festa de Sant Joan.

L’ofrena floral del Casal, l’11 de setembre.
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Sortides i excursions

Les sortides i excursions segueixen “incres-
cendo” en la seva participació, s’han fet can-
vis en la forma d’assignar els seients, en
aquests moments els seients són assignats
per sorteig (extracció d’una bola amb el nú-
mero del seient).

La freqüència és la mateixa de sempre, una
vegada al mes, si bé hem incrementat les
sortides de vacances, aquest any han sigut
dues; una a Penyíscola i l’altra a l’Ametlla de
Mar. La participació va ser de 26 persones
per la primera i 48 per la segona.

Les sortides culturals aquest any van ser una
a la població de Pals i l’altra al Castell de
Sant Ferran on vam poguer passejar per la
seva fortalesa (construïda l’any 1753), i con-
siderada en el seu temps com la més “bella”
d’Europa.

Activitats i serveis

1.- Les sardanes segueixen sent un element
primordial al nostre Casal i els dimarts, de
17,30 a 18,30, venen els balladors a practicar
aquesta dansa, que enguany s’ha vist incre-
mentat amb més participants.

2.- El control de la tensió arterial es porta a
terme un cop al mes. Aquest servei és atès
per part del professionals del Centre de
Salut del nostre poble, que es desplacen al
nostre local.

3.- El servei de podologia segueix incremen-
tant-se, ja que si bé aquest servei es duu a

terme cada quinze dies, alguns mesos s’ha
hagut de fer setmanalment.

4.- La vacunació antigripal per a la gent gran
(no era la de la grip A) es va portar a terme
el mes d’octubre i com sol ser habitual van
ser administrades pel personal del Centre de
Salut, que es van desplaçar al nostre local.

5.- En el servei de perruqueria per a senyors,
aquest any hi ha hagut un canvi, ja que el
Salvador, el nostre company i perruquer de
gairebé tota la nostra vida, ens va demanar
la jubilació ben merescuda i guanyada. Per
això vam haver de buscar una altra persona
per fer aquest servei i la vam trobar en la
persona de la nostra companya Dolors, que
ens talla els cabells tots els dimarts i dijous.

Conferències

Aquest any van ser programades dues con-
ferències. Una de clàssica en el nostre Casal,
com és LA MARATÓ de TV3, que enguany
va tractar de les Malalties Minoritàries i va
tenir lloc el 17 de novembre, i l’altra va tenir
lloc el 24 de novembre que va ser patrocina-
da per la Farmàcia d’Anna Riu, va tracta el
tema de la Hipertensió Arterial. Ens van ob-
sequiar amb un mesurador de la tensió, que
quedà a disposició de tots els socis, i al final
hi va haver un petit pica-pica.

Festes socials

Han estat les ja tradicionals al nostre Casal; la
festa de Sant Jordi, la de Sant Joan, i la del
nostre Aniversari, totes elles amb molta parti-

A Peñiscola A Santa Clotilde
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cipació i la darrera de l’any correspon a la fes-
ta de Nadal: hi ha un bon berenar, es fa el lliu-
rement d’un lot de productes nadalencs als
assistents i també hi ha una sessió de ball de
saló i, durant la mateixa, el Casal aprofita per
fer un homenatge al soci/sòcia de més edat.

Novetats de l’any

Enguany hi han hagut algunes novetats com
per exemple:

1. El canvi de Junta Directiva i la incorpora-
ció de noves persones.

2. La dimissió del nostre president, el mes de
juliol, la qual cosa va implicar haver de fer
canvis en l’estructura de treball de la Junta.

3. Aquest any i per primera vegada el nostre
casal es fa càrrec de les classes de Català per
a Gent Gran. Les mateixes van a càrrec del
nostre vocal Josep Manel Dosdad.

4. Des del mes de maig, hi ha cada divendres
ball de saló en viu, amb els millors músics
d’aquest gènere.

5. El servei de perruqueria ara es atès per la
senyora Dolors tots els dimarts i dijous.

6. Les excursions i sortides culturals s’han
vist incrementades amb el nombre de perso-
nes que vénen per visitar museus, fabriques,
exposicions, conjunts històrics o llocs d’in-
terès socioculturals.

7. Està en proves la instal·lació d’una aplica-
ció informàtica per portar el fitxer de socis,
que ens permeti obtenir una millor informa-
ció i ens permeti elaborar tota mena de llis-
tats, pel control d’assistents a les festes, a les
excursions i d’altres dades. 

8. Des de l’entrada de la nova Junta Directi-
va, s’ha instal·lat un programa informàtic
per dur la comptabilitat, que a més a més de
tenir-la al dia, ens permet obtenir dades per
l’elaboració dels pressupostos, estadístiques
de desviacions amb el pressupost, etc., etc.

9. Enguany el nostre Casal va ser escollit per
l’Àrea de Cultura del nostre ajuntament per
anar a recollir la Flama del Canigó, per en-
cendre la foguera de Sant Joan. Hi van anar
membres de la nostra Junta Directiva.

10. També vam ser escollits, per l’Àrea de
Cultura, per llegir el manifest el dia de la
diada però, per falta de temps no vam poder
fer-ho i només vam participar en l’ofrena
floral de l’11 de setembre. 

Projectes

Es pretén incrementar el nombre de con-
ferències, també volem crear grups de tertú-
lies, tallers de treballs, cursos de formació,
d’informàtica o qualsevol altre tema que pu-
gui motivar a les persones del nostre Casal.          
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A
l’Ametlla
de Mar
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Eduard Sola
Telèfon: 619 872 573
C/e: esplaiers@hotmail.com
www.esplaisantaeulalia.com

On són els esplaiers?

Un any més l’Esplai de Santa Eulàlia es pre-
senta a l’anuari amb un sac de dubtes a l’es-
quena. Portem anys arrossegant preguntes
amunt i avall, activitat rere activitat. Totes
elles poden ser liderades per la següent: On
són els nens santaeulaliencs?

Des d’aquestes ratlles mentiríem si evités-
sim esmentar una realitat més que evident:
Al nostre poble hi ha pocs esplaiers. Una
trentena de nens i nenes formen a dia d’avui
el grup d’Esplai. Davant d’aquesta xifra les
preguntes surten del sac esverades: Què està
passant? Tant de mal han fet els videojocs?
Tanta oferta tenen els infants d’avui? La res-
posta a totes elles hauria d’anar precedida
d’un estudi social que escapa de les nostres
possibilitats. El que sí que està a les nostres
mans és fer-vos una crida:

L’Esplai és una entitat que té l’educació en el
lleure com a objectiu. Des del col·lectiu de
pares i mares teniu la gran responsabilitat
de desenvolupar el millor futur possible, te-
niu com a deure educar uns infants que fa-
ran del nostre món un lloc habitable, just,
igualitari, fraternal i conscient de les seves
habilitats i defectes.  Des de l’Esplai creiem
que perquè aquesta educació sigui completa
cal que sigui col·lectiva. Des de la unitat de
grup es poden treballar valors tals com el
companyerisme, la tolerància o la diversitat
d’opinions. Aquests aspectes són més difícils
de treballar des de l’àmbit familiar. 

Sigui com sigui, i per sobre de tot això,
l’Esplai té el joc com a eina i, conseqüent-
ment, la diversió com a mètode de treball.

L’Esplai no és en cap cas un lloc on deixar les
criatures per passar la tarda. L’Esplai és
molt més que això. L’Esplai és, sens dubte,
una aventura que cal no deixar escapar.

Gràcies a tots aquells que any rere any, men-
tre arrosseguem el sac de preguntes amunt i
avall, ens doneu ànims per continuar enda-
vant; a tots aquells que confieu en l’Esplai i
heu pogut comprovar com, de tot el que s’ha
exposat a dalt, no hi ha cap ratlla que men-
teixi.
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Agrupació Fotogràfica (AFSE)
Responsables: Jordi Iglésias i Josep M. Molist
Telèfon: 93 844 88 84 - 93 844 81 16
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Gitanes
Responsable: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
Web: http://gitanesantaeulaliaron.blogspot.com
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com

125 anys de cultura en dansa

La colla de gitanes de Santa Eulàlia acaba de
celebrar els 125 anys que fa, com a mínim,
que es ballen gitanes a Santa Eulàlia. Ho sa-
bem perquè un fragment de l’article Ball de
gitanes en lo Vallès del llibre Miscelánea
Folk-Lórica (1887), de Francesc Maspons i
Llabrós, diu que el 1884 una colla del poble
va anar a ballar a l’Ametlla. 

A partir d’aquesta descoberta, que va fer
l’estudiant i balladora Irina Quintana quan
feia el seu treball de recerca de batxillerat, la
Colla de Gitanes va prendre consciència del
patrimoni heretat i al març va començar els
preparatius de l’exposició i de la festa que
van tenir lloc el 4 i el 12 de desembre.
L’objectiu ha estat fer un reconeixement pú-
blic per preservar part de la nostra identitat
i cultura. I alhora, ballar i homenatjar els ba-
lladors que van dansar a Santa Eulàlia abans
de 1954.

La temporada

Tot i això, aquest 2009, les activitats de la
colla de gitanes han anat més enllà. En el
procés de consolidació iniciat fa pocs mesos,
la Colla de Gitanes ha tornat a ballar a la
Roda, l’entitat que engloba i promou els
grups de Ball de Gitanes del Vallès Oriental.
I s’han fet actuacions a La Llagosta, Castellar
del Vallès, Cerdanyola i Santa Perpètua de la
Mogoda. La temporada va acabar amb el tra-
dicional comiat de totes les agrupacions a
Montserrat, el 24 de maig. En total, 500 ba-
lladors, 50 provinents de Santa Eulàlia, en-
tre els grans i els petits. També s’ha anat a
Sant Climent de Llobregat i Avinyó. Ara ma-
teix, entre grans i petits, hi ha 63 balladors.

Com a dada destacada, la colla de petits ha
tornat a ballar fora de Santa Eulàlia. Va ser
el 15 març, a Santa Perpètua de la Mogoda,
també dins la Roda de Gitanes del Vallès
Oriental, després de 8 anys de no fer-ho de
manera més o menys estable.

A tot això, Santa Eulàlia podria organitzar,
l’any vinent, la segona trobada infantil de gi-
tanes de la comarca. La data encara s’ha d’a-
cabar de determinar però la colla santeula-
lienca ja s’hi ha ofert. Tot parteix d’una ini-
ciativa que hi ha hagut a Lliçà d’Amunt,
Canovelles i Santa Eulàlia perquè els nens i
nenes que ballen gitanes es trobin, almenys,
una vegada a l’any i es coneguin. La primera
trobada es va celebrar a principi de juny a
Canovelles. Els petits, a més, també van par-
ticipar en el Ronçana Dancing Show de la
Festa Major d’Estiu. 

Dies abans, durant l’aplec de Sant Simple,
les colles de grans i petits van ballar a l’es-
planada de l’ermita. Un miler de persones
van seguir l’actuació, molt aplaudida per tot-
hom. Altres ballades a Santa Eulàlia van te-
nir lloc durant la Festa Major d’Hivern i en
el marc dels Pastorets.

Canvis i novetats a l’octubre

A l’octubre, la colla va tornar a l’activitat per
preparar el 125 aniversari de les gitanes amb
diverses novetats. La primera és la creació
d’una colla de xics (de 3 a 5 anys), que assa-
gen els dijous de 5 a 6 a la Fàbrica. Precisa-
ment, el centre cívic i cultural constitueix el
nou punt de trobada per a la colla de petits,
que fins ara assajaven al CEIP La Sagrera o
al CEIP Ronçana, una hora més tard que els
xics. El lloc d’assaig de la colla de grans tam-
bé canvia i, al novembre, el nou local d’as-
saig és el gimnàs del CEIP La Sagrera. Tot
plegat, l’any en què la colla ha inscrit el nom
de l’entitat al satèl·lit Glory de la NASA, en
una missió de l’agència especial nordameri-
cana per estudiar el canvi climàtic.
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Colla de grans

Josep Solé – Anna Brosa
Xavier Requena – Montse Brosa
Lluïsa Cano – Mercè Pujol
Fina Carrera – Maria Torrellas
Sussana Barrios – Mària Garcia
Josep Maria Bonet – Mireia Cladellas
Oti Jiménez – Carme Godeo
Marta Salgado – Joana Martí
Sebi Guerrero – Rosa Sans
Francesc Cladellas – Antònia Cladellas
Marta Gimeno – Araceli Barroso
Irina Pineda – Irina Quintana
Pere Bellavista – Mercè Franch
Xavier Costa – Teresa Cortés
Mònica Cladellas – Anna Valls

Assajadors: Antònia Cladellas i Xavier Costa

Colla de petits

Carla Garcia – Paula Poma
Xexu Hermosilla – Aina Altimira
Carla Alcedo – Valèria Hermosilla
Ona Vilar – Jana Vilar
Marc Torres – Berta Torres
Ariadna Espel – Marina Roure
Violeta Alcojor – Carla Parisi
Paula Sanz – Laia Guillem
Mireia Solomando – Judit Poma
Maria del Mar López – Sílvia Pérez
Andrea Isern – Mariona Massagué
Mònica Sagrera – Eduard Devos
Eric Devos – Anna Fèlix
Alba Rosàs – Mia Tucto

Assajadores: Irina Quintana i Alba Quintana

Colla de Xics

Clara Nadal – Pol Sales
Berta Fructuoso – Nina Sales
Carla Arias – Genís Rosàs
Olivia Sanz – Octavi Isern

Assajadores: Irina Quintana i Alba Quintana
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Coral Santa Eulàlia
Presidenta: Corinne Mathis
Telèfon: 93 844 84 27
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

La Coral Santa Eulàlia va estrenar el 2009
amb la trobada de Corals de la Vall del Tenes
que es va celebrar a Bigues el 10 de gener i
que va servir d’escalfament per afrontar un
programa molt variat i fins i tot excepcional.

Començàrem tornant la visita a la Coral Voces
de la Tierra el 21 de març, tot participant en
una trobada de corals que van organitzar a
Reus. Aquesta coral va cantar a la nostra tro-
bada de corals celebrada el juny de 2007.

I el mes següent, el 19 d’abril, vam celebrar
el concert de Primavera a l’església parro-
quial. Però ara ens quedava la feina més im-
portant: organitzar el viatge a Argelès-
Gazost, ja que vam acceptar la invitació que
ens va fer la Chorale du Lavedan durant la
seva actuació a Santa Eulàlia l’octubre del
2007. En no poder disposar de tots els can-
taires per aquest concert i aprofitant que
compartim director amb la Coral l’Amarant
de Bigues, els vam proposar d’ajuntar les
dues corals per poder oferir un bon concert

als nostres amics francesos. Acceptaren la
nostra proposta amb il·lusió i moltes ganes,
i van aportar 15 cantaires, de manera que
amb els 19 nostres vam poder formar una
coral amb “cara i ulls”. El director es va en-
carregar de buscar un repertori ja treballat
per les dues corals, i amb algunes cançons
noves estrenades per l’ocasió, vam confor-
mar un repertori llarg i variat, tant en estil
musical com en diferents llengües. Vam tre-
ballar de valent assajant conjuntament en
els dos pobles per poder marxar l’1 de maig
cap a França amb els deures fets!

Un cop arribats i ben instal·lats en uns pre-
ciosos i acollidors bungalows al càmping de
Gérard, el president de la Chorale du Lave-
dan, vam descansar per afrontar la moguda
jornada que ens esperava l’endemà: visita del
circ de Gavarnie i actuació al vespre. El con-
cert va demostrar la feina feta i la compene-
tració i la complicitat que es va establir entre
les dues corals. Tan bona va ser la simbiosi
entre ambdues corals que en el viatge de tor-
nada ja vam començar a fer plans sobre un
intercanvi futur a Holanda, que el vam bate-
jar amb el nom de “Projecte Tulipa”. 

Aquests són alguns dels comentaris dels nos-
tres cantaires a l’hora de fer balanç d’aquest
primer intercanvi a l’estranger: “fantàs-
tic”,”em vaig sentir molt ben acollit/da”, “els
cantaires de la Chorale ens van tractar molt

Concert el
2 de maig
de 2009 a
l’església
d’Argelès-
Gazost.
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bé i van estar pendents de tot”, “molt cor-
dials, hospitalaris. Vaja, com a casa!”.

Un cop arribats a Santa Eulàlia vam haver
de canviar el xip i posar-nos a treballar en la
Missa de TVE2 que se celebra a Sant Cugat i
ho vàrem fer el dia 7 de juny.

Per finalitzar les actuacions del curs, orga-
nitzàrem la nostra trobada de Corals el 21 de
juny amb la participació de la Coral de l’esco-
la Bressol Sant Jordi de Canovelles i la Coral
infantil Sol Ixent de Granollers. Aquesta dar-
rera ens va escenificar la “Cantata del llop i
les 7 cabretes” amb petits cantaires a partir
de 3 anys. Tota una experiència!

I dues setmanes més tard, l’1 de juliol, ens
vam reunir a Can Burguès amb els cantaires
de Bigues per fer un sopar de germanor per
recordar el viatge i intercanviar impressions.

Però encara no estàvem de vacances, ja que
quedava la Festa Major! La coral va fer front
a un nou repte: portar una barraca en l’espai
xafarranxo. Quina feinada! Quin malson!
Però va valdre la pena i ens ho vam passar
molt bé, així que ja hem demanat barraca
per l’any vinent. Us hi esperem!

Passat l’estiu, i les merescudes vacances, vam
iniciar el curs el 8 de setembre i ja estressats
per un calendari molt atapeït d’activitats:

15 de novembre: participació a Catalunya

Coral, a Camarles (Baix Ebre) juntament
amb la Coral Santa Maria d’Avià i la Coral
Sant Jaume Apòstol de Camarles.

10 de desembre: missa de Santa Eulàlia, en
honor a la patrona del poble.

12 de desembre: actuació de la coral en la
festa dels 125 anys de les Gitanes.

A més a més, aquest any el concert de Nadal
es fa juntament amb la coral l’Amarant de
Bigues per poder oferir un repertori especial
amb acompanyament musical, el 19 de de-
sembre a Bigues i el 20 de desembre a Santa
Eulàlia. El concert constarà de dues parts: la
primera part serà una cantada de nadales in-
terpretada separadament, és a dir, la Coral
Santa Eulàlia cantarà 3 nadales i després la
Coral l’Amarant en cantarà 3 més. La segona
part serà una cantada conjunta de les dues
corals amb acompanyament instrumental
(petita orquestra). Les peces seran aquestes:
Contradanza de colegio, del mestre Antonio
Soler, Beatus vir de Vivaldi, i Magnificat de
Pergolesi.

Tota aquesta feina feta i els projectes futurs
requereixen una bona colla de cantaires, o
sigui que ja ho sabeu, si us agrada cantar te-
niu les portes obertes per a formar part de la
nostra Coral. El gener seria un bon moment
per començar! Desitgem que passeu unes
bones festes de Nadal i un millor any 2010!

Foto de
grup a

Saint–Savin.
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Casal Paroquial
Responsables: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Rebem amb agraïment la
Creu de Santa Eulàlia.

A finals de l’any 2008, el dia de la Immacu-
lada, 8 de desembre, en el marc del 75e
aniversari, l’Ajuntament de Sta. Eulàlia va
fer entrega de la «Creu de Sta. Eulàlia» al
Casal Parroquial. També es va entregar al Sr.
Joan Ruiz i Calonja i a l’APINDEP.

Pel que fa al Casal va ser un reconeixement a
la tasca desenvolupada al poble en els àm-
bits pastorals i culturals durant aquests 75
anys. L’activitat més freqüent ha estat el
teatre, però també s’han organitzat cicles de
conferències, cinema i cinema-forum, reci-
tals, excursions, viatges i diversos cursets.
Ha estat lloc de celebracions de moltes festes
locals així com també ha acollit diferents
actes, reunions o assemblees d’altres enti-
tats o associacions del nostre poble.

Agraïm aquest reconeixement i ens agrada-
ria tenir l’encert i la disponibilitat per con-
tinuar servint humilment, el nostre poble.

Pastorets

Per Nadal i Reis el Casal s’omple de cares
conegudes: en Lluquet i en Rovelló, els di-
monis i els àngels, pastors i pastores, St
Josep i la Mare de Déu. És com retrobar-nos
vora la llar de foc després d’un any.
Xerrades, converses, records i rialles. Tots
fem els Pastorets, actors i públic i recor-
darem una vegada més que «un Nadal sense
Pastorets, no és Nadal». 

El visitant

«El visitant” d’Eric-Emmanuel Schmitt ha
estat representat a més de 30 països i s’ha

traduït a més de 25 llengües. Segurament
l’interès generalitzat d’aquesta obra ha fet
que la representéssim 12 vegades durant un
any: 3 vegades a Sta. Eulàlia, Matadepera,
Montornès, Mollet, Palau-Solità i Plega-
mans, Terrassa, Lliçà d’Amunt, Bigues,
Caldes de Montbui i Sabadell.

En totes les representacions hem pogut cop-
sar reaccions semblants entre el públic: si-
lenci, moltíssima expectació, somriures
tímids, algunes llàgrimes i múltiples pre-
guntes sobre la identitat del misteriós per-
sonatge que visita a Sigmund Freud una nit
real, en què la Gestapo s’havia endut la seva
filla Anna. Qui és aquest visitant? un boig?
un mag? un somni? la consciència? una pro-
jecció de l’inconscient?...Els diàlegs dels ac-
tors fan reflexionar sobre el transcendent, el
més enllà, Déu...L’obra no deixa indiferent i
per tot el seu contingut, en acabar les repre-
sentacions el públic tenia ganes de parlar-
ne. En alguns llocs es van fer guions per
poder fer debat en grups (Matadepera,
Terrassa) en altres es va organitzar un
col·loqui entre els actors i el públic després
de la representació (Sabadell).

Després de l’última representació ens queda
encara la sorpresa de l’èxit assolit, el record
d’anècdotes i coneixences que hem fet i la
petita aportació a la cultura provocant una
reflexió sobre el sentit de la vida i l’obertura
de la persona a la transcendència.

La llarga temporada del Visitant ha fet que
no tiréssim endavant altres projectes. Quan
s’hagin acabat els Pastorets d’aquest Nadal
2009 començaran les obres de remodelació
del Casal, especialment la seva teulada.
Després, tant de bo fóssim capaços de re-
començar nous projectes comuns on ningú
s’hi senti exclòs i  treballéssim com sempre,
fent activitats al servei del nostre poble. 
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El Ganxo, 
col·lectiu de promoció cultural

Responsable: Ramon Vilageliu i Carme Badia
Telèfon: 93 844 65 01
C/e: ramonv.scripta@gmail.com
Web: www.lamevaweb.info/323

Enganxant

Les  activitats del col.lectiu el Ganxo es cen-
tren en la celebració de xerrades sobre di-
versos aspectes de la cultura. Aquesta activi-
tat, que a hores d’ara arriba a altres pobles
de la Vall del Tenes, ha acomplert els objec-
tius que ens havíem plantejat ara fa set anys.
Tots aquests actes que ressenyem tenen com
a objectiu principal acostar a la gent del nos-
tre poble i de la comarca argumentacions i
criteris de persones que tenen una autoritat
indiscutible en els seus àmbits d’actuació,
investigació o recerca. Es tracta de xerrades
amb una estructura oberta que facilita la
participació de la gent i que permet generar
criteris sobre els temes tractats. Així, amb
una indiscutible convicció d’arrelament al
país, hem intentat en tot moment que els te-
mes tractats siguin diversos i abracin aspec-
tes ben diferenciats del que es pot anomenar
cultura: des de l’oceanografia a la literatura,
del compromís cívic al naturalisme, la histò-
ria, la física, la demografia, etc.

El públic assitent als actes ha estat, també,
divers i acomplim així un dels altres grans
objectius de la nostra associació: diversificar
la promoció de la cultura a gent que, amb in-
teressos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg. No cal dir, d’altra banda, que utilit-
zem com a llengua vehicular d’expressió i
amb tota naturalitat el català i que ni ens
hem plantejat que cap dels conferenciants
n’utilitzi cap altra. Durant aquests anys, les
activitats del Ganxo han arribat a un promig
que supera les 50 persones per sessió, amb
la qual cosa (i comptant que organitzem xe-
rrades a Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i
Riells, i a Lliçà d’Amunt), arribem les 3500

persones que han assistit a alguna de les
nostres xerrades que intenten seguir un or-
dre cadencial durant l’any.

A banda, l’impacte de les diferents xerrades
ha estat ben alt, donat que, a més de la pu-
blicitat feta a les botigues, centres d’ense-
nyament i negocis públics de la comarca, en
cada sessió hem enviat d’una manera perso-
nalitzada una mitjana de 600 correus
electrònics amb el cartell i una explicació de
l’acte. Hem creat, doncs, una xarxa de co-
municació telemàtica que optimitza els re-
cursos i genera corrents de complicitat entre
les persones que, de mica en mica, observen
les nostres propostes com a interessants i
positives. Cal dir que totes aquestes xerrades
tenen entrada lliure i que en cap cas prete-
nem fer pagar entrada a les persones que hi
vulguin participar.

Les darreres conferències de l’egiptòleg
Josep Cervelló, el biòleg Anton Montsant,
l’arqueòloga Isabel Rodà, la filòloga Eulàlia
Vintró, el físic José Ignacio Latorre, l'escrip-
tor Pau Vidal, el filòleg Andreu Bosch, l’oce-
anògrafa Marta Estrada, el sociòleg Francesc
X. Altarriba i l’escriptor i periodista Salva-
dor Cardús, el sinòleg Manel Ollé, la traduc-
tora i professora de rus Helena Vidal van te-
nir una acceptació ben alta tant a Lliçà
d'Amunt, Bigues i Riells com a Santa Eulàlia
de Ronçana. 

La salapolivalent de la Fàbrica plena per escoltar
Salvador Cardús.
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Revista Ronçana
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 840 22 70
C/e: roncana@e.infologic.es

Arribem al número 250

Un any més, l’activitat de la Revista
RONÇANA han consistit en la publicació de
cinc números des del passat Nadal (del nú-
mero 245 al 249), tots ells amb una extensió
de 46  pàgines, més les corresponents porta-
des, amb la qual cosa aquest Nadal arribem
al número 250 i 41 anys de publicació inin-
terrompuda.

Com és habitual, hem mantingut les sec-
cions fixes de TRIBUNA que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat, també destinem un
espai a la INFORMACIÓ, tot incloent noti-
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 destinats a la infor-
mació relativa a esports, meteorologia, etc., i
quan s’escau, intentem fer-nos ressò de lli-
bres escrits i publicats per persones que re-
sideixen als pobles de la Vall del Tenes. Les
diferents editorials publicades als números
indicats han estat: reconeixement en relació
al lliurament de les Creus de Santa Eulàlia,
la crisi econòmica, 50 anys de nova cançó,
gegants de la informació i els límits de la de-
mocràcia.

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

Al nº 245, l’entrevista es realitzava a Ton
Rulló, compositor i cantant. Incorporàvem
una relació de totes les persones que han
col·laborat amb Ronçana al llarg dels seus
quaranta anys de vida, i com ja és habitual
en el darrer número de cada any recollíem
“el fet de l’any” que els col·laboradors de la
revista creien oportú. En aquest número

inauguràvem una nova secció amb incorpo-
ració d’articles que, sota el títol d’Hemero-
teca, recolliran en cada revista un article es-
crit fa quaranta anys.

Al nº 246, l’entrevistada fou na Maribel
Panosa i Domingo, arqueòloga. Ens fèiem
ressò dels problemes derivats de la crisi
econòmica amb un reportatge.

Al nº 247, En aquest número recordàvem el
sopar de Ronçana d’aquest any. La persona
entrevistada era en Josep Sabatés Ibañez,
més conegut per Pep Salsetes, cuiner. 

Al nº 248, la persona entrevistada fou na
Roser Nadal Vinyeta, artesana i artista.
Registràvem els resultats als nostres pobles,
de les eleccions al Parlament Europeu. En
l’apartat Hemeroteca d’aquest número re-
cordàvem “El manifest de la Volta en Carro”.

Al nº 249, s’entrevistà a na Teresa Parellada
i Garrell de can Ribas de Montbui. 

Pa portada del número 247.
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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 cultural d'interès. 

Enguany el tema escollit fou “50 Anys de la
Nova Cançó”, i els convidats, en Joaquim
Vilarnau, periodista i autor d’un llibre sobre
la nova cançó, en Josep Porter periodista i
primer manager dels Setze Jutges i els can-

tautors Jaume Arnella i Ton Rullò.

Amb un ambient molt distès i un llenguatge
fluid ens recordàren tots els avatars de tota
mena que tingueren als inicis de la Nova
Cançó, especialment tot el relatiu als grups
Setze Jutges i Grup de Folk.

La cloenda anà a càrrec d’en Ton i en Jaume
que ens oferiren algunes de les seves peces
més conegudes.

Josep porter, Joaquim Vilarnau, Ton Rutllò i Jaume Arnella en el sobretaula del sopar d’enguany.
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Associació Catalana de Gossos
d’Assistència (ACGA)

Presidenta: Neus Izquierdo Figarola
Telèfons: 93 8446931 i 646876237
C/e: acga.cat@gmail.com
Web: www.perrosdeasistencia.org

L’Associació Catalana de Gossos d’Assistèn-
cia (ACGA) és una entitat sense ànim de lu-
cre, registrada oficialment en el Registre
d’Associacions de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques amb el núm.
26500 i el C.I.F. núm. G-62879309. Mem-
bre actiu de la Federació Espa-
nyola de Gossos d‘Assistència
(FEPA), de l’Associació Europea
de Gossos d’Assistència (ADEu) i
de l’ Associació Inter-nacional de
Gossos d’Assistència (ADI).

L’ACGA té com a principal objec-
tiu: proporcionar més inde-
pendència a la vida de les perso-
nes amb necessitats especials.

Per aconseguir aquest objectiu, els volunta-
ris de l’ACGA ensinistren gossos procedents
de gosseres, protectores o trobats abando-
nats a assistir en les activitats del dia a dia de
les persones amb necessitats especials.

Altres activitats que realitza l’ACGA
són:

1. Fer teràpia assistida amb gossos seguint
un programa basat a millorar la condició
física, social, emocional i cognitiva de les
persones que estan en centres residencials
o hospitals.

2. Col·laborar amb associacions de discapa-
citats en les seves activitats socials i cultu-
rals donant a conèixer:

- La problemàtica de les persones que pa-
teixen deficiències.

- L’ajuda i l’amor incondicional que un gos
abandonat pot donar a una persona amb
necessitats especials.

3. Donar una llar a alguns dels molts gossos
abandonats que hi ha en el nostre país.

4. Educar a la població en general sobre tots
els aspectes del món del gos amb l’objectiu
d’augmentar el respecte que l’home té en-
vers al gos i així aconseguir disminuir el
seu abandonament. 

Per poder dur a terme l’objectiu educatiu,
l’ACGA organitza diversos seminaris, cursos
i conferències que tracten sobre tots els as-
pectes de l’educació canina amb l’objectiu de
millorar la seva convivència amb l’home.
També realitza xerrades i demostracions per
diversos col·lectius interessats en conèixer el

treball de l’associació.

Aquests seminaris, cursos i con-
ferències sempre estan oberts a
tothom i sempre es realitzen sense
ànim de lucre. El preu que es co-
bra als assistents és per cobrir les
despeses de l’organització i per aju-
dar al funcionament de l’ACGA,
en cas que hi hagi beneficis.

Treball de l’ACGA actualment

En aquest moment, els voluntaris de l’ACGA
estan treballant per aconseguir una llei que
permeti a tots els gossos d´assistència poder
tenir accés a llocs públics. De la mateixa ma-
nera que tenen els gossos pigall actualment. 

També estem donant cursos de formació per
a persones discapacitades que ja poseeixen
un gos a casa i per al public en general que
vulgui aprendre a ensinistrar gossos a nivell
particular o professional.

Estem ensinistrant un gos per donar-lo en
adopció definitiva a una persona en cadira
de rodes.

Estem organitzant programes de teràpia as-
sistida amb animals pel curs 2010-2011.

Estem traduïnt llibres d’ensinistrament de
gossos de l’anglès al castellà.

Estem organitzant seminaris on convidem
especialistes internacionals del mon dels
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animals de companyia per mostrar, a tots
aquells qui estan interessats, quins són els
camins per a realitzar treballs d’ensinitra-
ment en positiu.

Estem fent xerrades-demostració on donem
a conèixer el treball dels gossos d’assisten-
cia.

Qué és un gos d’assistència

Hi ha diversos tipus de gossos d’assistència:

Gossos pigall: gossos que guien a persones
cegues.

Gossos de servei: gossos que assisteixen a
persones amb problemes físics.

Gossos per a persones sordes: gossos
que guien a la font del so a persones amb
problemes d’oïda.

Gossos d’avís: gossos que avisen a la per-
sona minuts abans de patir una baixada de
glucosa, un atac epilèptic, etc…

Gossos de teràpia: gossos que donen una
ajuda puntual física, cognitiva o emocional a
persones residents en centres, hospitals,…

Quins serveis donen els nostres gos-
sos d’assistència

1. A SORDS

El nostre treball és ensinistrar gossos a assi-
tir a gent parcialment o totalment sorda a
través de la resposta del gos als sons diaris.
Els nostres gossos es comuniquen per con-
tacte i guien a la persona a la font del so. 

Els sons que ensenyem als nostres gossos a
assistir són principalment els següents:

• Despertador
• Timbre de la porta
• El telèfon
• Els plors d’un nen
• L’alarma de la cuina
• L’alarma d’incendis
• Etc...

2. A DISMINUÏTS FÍSICS

El nostre treball és ensinistrar gossos a as-
sistir a la persona en les seves activitats del
dia a dia. A través d’una ordre verbal el nos-
tre gos pot arribar a:

1. Obrir i tancar portes de l’entrada, d’arma-
ris, de la nevera...

2. Obrir i tancar calaixos
3. Obrir i tancar  llums
4. Collir coses del terra i portar-les a la per-

sona de manera adequada
5. Trucar l’ascensor
6. Ajudar a desvestir-se
7. Posar coses en una cistella
8. Equilibrar la persona quan es canvia de

cadira o quan ha de caminar
9. Anar a buscar ajuda
10. Etc...

3. GOSSOS DE TERÀPIA

El nostre treball és anar a casals d’avis, re-
sidències, hospitals i altres llocs on la com-
panyia temporal d’un dels nostres gossos
pugui fer sevei als residents en aquell mo-
ment. Els nostres gossos són una part activa
dels programes de terapia que ajudaran a
millorar aspectes cognitius, físics i emocio-
nals de la persona. 
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Amics del Cavall
Responsable: Francesc Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera7@hotmail.com

La Festa de Sant Antoni Abad

La colla Amics del Cavall és el col·lectiu que
fa uns anys està encarregat d’organitzar els
actes que es porten a terme per celebrar la
festa de Sant Antoni Abad, patró dels ani-
mals.

Com ja ve essent habitual, us farem un petit
resum de l’última edició que es va celebrar el
dia 8 de febrer: un cop més vàrem fer un es-
morzar molt concorregut i, com a novetat
ens van delectar amb un magnífic espectacle
de música i ball de cavalls a càrrec de
l’Hípica Fontanet del nostre poble; seguida-
ment vàrem formar la comitiva, encapçalada

per la banda de música, el carro amb la imat-
ge de Sant Antoni, els abanderats seguits per
tots el col·laboradors i públic assistent, en
direcció vers l’Església per rebre la benedic-
ció solemne i el record de la diada de mans
del nostre alcalde i, ja beneïts i amb una mi-
ca de gana, ens vàrem traslladar a La
Fábrica, on ens hi esperava un bon àpat se-
guit de ball i fi de festa.

Aprofitem per dir-vos que ja estem prepa-
rant el programa per la Festa del 2010 i fem
una crida a qui tingui fotografies antigues o
actuals de la festa de Sant Antoni i que li
agradaria que sortissin en l’edició del llibret,
que ens les faci arribar.

La pròxima data fixada per la Festa del 2010
és el dia 7 de febrer, sense massa variació en
el programa, però us hi convidem a tots a
participar-hi i gaudir-ne. Us hi esperem.
Bones festes i fins l’any vinent.
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Bastoners Els Trinxaires
Cap de Colla: Jordi Ciurans
Telèfon: 626 54 18 57 
C/e: bastoners_trinxaires@googlegroups.com
Web: www.trinxaires.tk

Benvolguts santeulaliencs, 

Els Trinxaires portem un any força mogu-
det, i és que hem viscut molt canvis i moltes
actuacions durant tot l’any!

Enguany hem participat en diferents actua-
cions al llarg del tot el territori català, anant
a parar a l’Acampada Jove de Montblanc,
arribant a tenir com a “teloners” Els pets! A
més de participar en les Festes Majors dels
nostre poble i d’altres actuacions ja fixes de
cada any, com els Tres Tombs de Bigues i
Riells, festa de final de curs del C.E.I.P. El
Colomer, Festa Major de Caldes i Granollers,
Trobada Bastonera de la Garriga, Diada
Castellera a Mollet, etc. destacant la I
Trobada del Vallès realitzada a Castellar i la
34ena Trobada Nacional, feta a Barcelona
amb més de 2000 bastoners i músics.

També vàrem celebrar el nostre Vè aniversa-
ri amb una trobada de tres colles convidades
i on es va realitzar la I OlimpioTrinxada,
amb un seguit de proves divertides i relacio-
nades amb el ball de bastons i la seva músi-
ca, per tal de crear més caliu i bon fer entre
les colles. Els nostres convidats s’ho van pas-
sat d’allò més bé!

I és que ha estat un any de canvis, i força im-
portants! El passat 4 de setembre, es va rea-
litzar una Assemblea per al canvi de Junta,
s’ha creat un Reglament de règim Interior,
s’han actualitzat els Estatuts, s’han renovat
les comissions i tota l’organització interna
buscant la participació de totes les persones
per ser cada vegada més colla.

Però el que a nosaltres ens agrada, i ens
agrada molt,  és ballar amb un bon parell de
bastons a les mans. És per això que des de fa
uns dies ens posem les piles tots els diven-
dres al vespre al C.E.I.P. La Sagrera. Hem
començat amb la creació de nous balls, te-
nint sempre com a objectiu la innovació, la
diversió i el bon fer de compartir una molt
bona estona per tal de que no es perdi
l’essència bastonera!

Salut i a trinxar!
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Dones del Tenes
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499
C/e: donestenes@mixmail.com

Memòria d’activitats 2009

L'Associació "Dones del Tenes" ha dut a ter-
me al llarg de l'any diverses activitats, entre
les quals podríem destacar les següents:

• Curs de microgimnàstica d'una hora set-
manal. La microgimnàstica (o gimsuau) és
una teràpia que proporciona la flexibilitat i
el to adequats a les diferents estructures
musculars i articulars, disminueix les ten-
sions i restableix la vitalitat de l'organisme. 

• Curs de creixement personal (autoestima)
d'una hora i mitja setmanal. Un nivell ade-
quat d'autoestima és la base de la salut men-
tal i física de l'organisme. Allò que ens ha
succeït influeix en el nostre caràcter i en la
imatge que tenim de nosaltres mateixos.

• Publicació de la revista mensual gratuïta
"DdT, la revista de l'associació Dones del
Tenes", que ha arribat al número 58 el mes

de desembre de 2009. Amb un tiratge inicial
molt modest, actualment se'n reparteixen
dos-cents cinquanta exemplars mensuals en
les tres poblacions que abasta l'associació:
Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i
Lliçà de Vall. Aquesta publicació es pot tro-
bar als ajuntaments, als centres de salut, a
les biblioteques, als centres cívics, i en gene-
ral en aquells llocs on hi ha moviment de
persones.

• També fem excursions culturals, el mes de
maig vam visitar el TEMPLE BUDISTA DEL
PARC NATURAL DEL GARRAF i la darrera
va tenir lloc dissabte 24 d’octubre quan va-
rem anar a ELNA a visitar la maternitat suïs-
sa i la Catedral.

• El mes de maig, amb ocasió del Sarau de
Primavera organitzat a Santa Eulàlia de
Ronçana, l'associació Dones del Tenes hi va
participar amb una parada en la qual pre-
sentàvem un taller per fer cistellets de paper
(origami), un taller per a fer moneders
ecològics a partir de briks de llet, de sucs,
etc., i un joc que porta per títol "Fes diana al
català" i que està pensat per a difondre el co-
neixement de la nostra llengua. 
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• El mes de setembre varem fer la FESTA DE
LA VEREMA al Bruguer Vell de Santa
Eulàlia de Ronçana.

• El novembre col·laborem amb la Marató de
TV3, aquest any dedicada a les malalties mi-
noritàries.

• El desembre hem visitat TV3 per veure el
programa DIVENDRES.

• L'associació Dones del Tenes participa
també activament a les Fires de Nadal que es
celebren tant a Santa Eulàlia de Ronçana
com a Lliçà d'Amunt i a Lliçà de Vall, amb
una parada on venem articles de regal de to-
ta mena, una bona part dels quals elaborats
per les nostres sòcies.

• L'associació celebra el seu aniversari el mes
de novembre, i el celebrem amb un sopar on
ens trobem totes les sòcies i els/les
amics/amigues que hi volen assistir. El
nombre de persones que hi assisteixen sol
estar entre seixanta i vuitanta, i és un acte

molt ben valorat tant per les sòcies com per
la resta d'assistents. Aquest any serà el 10é
Aniversari.

• També el mes de març, per a commemorar
el Dia de la Dona Treballadora, celebrem un
sopar una mica més íntim. És un acte de ger-
manor en el qual ens retrobem amb aquelles
amigues a les quals potser no veiem amb
gaire freqüència al llarg de l'any.

• L'associació Dones del Tenes ja disposa
d'una web, en la qual es pot trobar un munt
d'informació i d'imatges de les diferents ac-
tivitats que portem a terme. L'adreça és:
http://dones.santaeulaliaroncana.cat

• Les sòcies i Junta Directiva de l'associació
Dones del Tenes es reuneix, de mitjan se-
tembre a finals de juny, els dimecres de sis a
vuit de la tarda a la Sala Polivalent d'El
Galliner de Lliçà d'Amunt, i les reunions són
obertes a tothom que tingui ganes de partici-
par-hi.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Orintal

Delegat a Sta. Eulàlia: Sr. Eduard Nobile Giménez
Telf.: 93 841 83 64 – 608 69 41 29

Molte feina per fer

El Banc de Sang i Teixits és l’entitat del
Departament de Salut que gestiona i admi-
nistra la donació, l’anàlisi i la transfusió de la
sang i el plasma sanguini a tots els Centres
Sanitaris públics i privats de Catalunya a més
de vetllar per mantenir uns estocs estables
durant tot l’any.

Tot i que Catalunya presenta un dels millors
índex de donació de tot l’Estat Espanyol,
amb 40,55 donacions per cada mil habitants

i any, encara hi ha molta feina per fer.

Per disposar de sang suficient i segura, cal
que incorporem la donació de sang com un
hàbit a la nostra vida i com una forma de
participació cívica en la societat.

L’Organització Mundial de Salut (OMS) situa
el llindar òptim de donació entre les 43 i les
45 donacions per cada mil habitants i any.

Relació de donacions en els últims 5 anys a
Sta. Eulàlia:

Anys 2005 2006 2007 2008 2009
Febrer 24 38 38 37 48
Juny 42 47 38 33 33
Octubre 27 46 38 45 40
Especial 
Festa Major - - 51 30 37

Total Any 93 131 165 145 158
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Santa Eulàlia Camina
Telèfon: 93 844 89 93

Passejades variades i
diferents

En acabar l'any és l'hora de recordar les ex-
cursions del curs passat, i com sempre ens
adonem que tot i que ja fa catorze anys que
ens trobem, de moment no perdem les ganes
de continuar, i que sou molts els que ens
acompanyeu en les sortides.

Com sempre la primera és la Marxa-Passeig
de la Vall del Tenes, la següent és el moment
de veure la tardor des del Montseny, el de-
sembre ja és costum de fer el Petit
Recorregut de Santa Eulàlia amb esmorzar
inclòs, al gener, de Rosàs a Cadaqués pel

Camí de Ronda, continuem visitant la serra
de Marina, el Corredor. Aquest mes també
tenim la caminada de la calçotada, fem un
recorregut per la Vall del Tenes. L'esclat de
la primavera en el mes de març l'anem a
veure des del Lluçanès, a l'abril fem un re-
corregut per Castellcir, maig ens anem cap al
Cabrerès fins al santuari del Far, al juny
anem al Moianès i, per acabar temporada,
visitem la Vall d'Eina, amb l'objectiu de tenir
dues alternatives, fer la Vall per poder dis-
frutar de tota la bellesa de la natura, i els que
poguessin, pujar al cim.

És un resum molt breu de les sortides, cal-
dria dir que disfrutem de gaudir d'unes esto-
nes de contemplació de la natura, esforç per
aconseguir arribar al final i moltes ganes de
compartir amb tots vosaltres camí i com-
panyia. 
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: Joan Iglesias
Coordinador futbol base: Fran Padilla
Tresorera: Merçe Fajardo
Vocals: Francesc Vilardebó, Vicenç Corbera,
Josep Mª. Aubeso
Telèfon: 93 844 95 41

Com la temporada passada

El Club aquest any per fi ha completat la ca-
dena, que s'havia trencat ja fa més de 6 o 7
anys. Per fi tenim equips en totes les catego-
ries, i en els de futbol 7 hi ha dos equips per
categoria fins aleví, la resta, un equip per ca-
tegoria. A més parlant de categoria cada ve-
gada tenim més equips, en categories supe-
riors, ja que aquest any ens han pujat dos
equips més a primera divisió, l'aleví i el ca-
det, que sumant-lo al benjamí ja són 3 els
equips a primera, això jo crec que és fruit de
l'esforç de tots, a més amb això aconseguim
que nens que tenen una mica de nivell no
marxin a altres equips pel caramel d'una ca-
tegoria superior, també d'altra banda obliga
una mica més a la resta de nens a esforçar-se
per estar a l'altura de les circumstàncies. No-
saltres sabem que som el Santa Eulàlia i hem
d'estar orgullosos de ser d'aquest equip, per-
què quan juguem amb aquesta samarreta a
casa o a fora, estem representant a tot un po-
ble, no a un jugador, un equip o un club. 

Els equips del futbol base, són, mai més ben
dit, la base, els fonaments, són el futur i el
present, però el cap visible i el referent del
nostre futbol i, per als nostres equips de la
base, és el Primer equip que s'està mante-
nint en una categoria que cada vegada és
més difícil i complicada pel tema econòmic,
ja que altres equips paguen salaris als seus
jugadors i nosaltres seguim fidels als nostres
principis, sense poder posar-nos a l'altura
d'altres clubs de la nostra categoria en matè-
ria econòmica. Cal agrair als jugadors per-
què molts tenen nivell per poder estar guan-
yant un dinerets fora i no obstant això són

aquí, però si no els donem diners creiem que
donem un altre tipus de satisfaccions que
també són importants en aquesta vida. 

També volem fer una menció especial per al
femení que s'està consolidant i aquest,
creiem pot ser el seu gran any. Agrair a totes
elles la seva continuïtat i compromís ja que
moltes d'elles tenen ofertes d'altres clubs i
han decidit quedar-se aquí, a Santa Eulàlia,
jugant per passar-s'ho bé, amb les seves
amigues i companyes de tota la vida. 

També és d'agrair els entrenadors del club,
que en definitiva són els responsables que el
nostre joc vagi millorant any rere any, pas-
sant fred aquí a les nits d'hivern i treballant
amb uns nens que de vegades no és fàcil,
però que ells ho fan amb il·lusió. Antigament
se'ns n’anaven els entrenadors a altres club,
des de fa uns anys estem aconseguint que no
marxin i es quedin aquí, que és on els agra-
da estar i, si és en bones condicions, millor;
si tenim més i millors categories també sig-
nifica que tenim nous reptes per millorar i
aconseguir alguns objectius i també és un
alicient per a ells, com abans podia ser, anar
a altres equips a millorar la seva formació o
currículum. 

Bones festes, Santaeulaliencs.

Petits (n0 disposem de foto) - Oriol Garcia, Martí
Partegàs, Biel Soriano, Ferran Gubern, Marc Bata-
ller, Nicolas Ferrer, Andreu.
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Aleví 7 - Marc Sánchez, Marc Brustenga, Guillem
Iglesias, Sergio Jurado, Ivan Dalmau, Bernat Relats,
Marc Balado, Raul Pérez, Josua. Entrenador: David
Bonet. 2º Entrenador: Jose Luis Pascual.

Prebenjamí A - Gerard Garcia, Quim Zanuy,
Arnau Ramos, Bernat Iglesias, Ignasi Miró, Gerard
Pericas, Marc Torres, Generoso Sender, Carles Ber-
nal, Xavi Hernández, Dani Muñoz, Jose Armando.
Entrenador: Pere Montes. 2º Entrenador: Matí Vega.

Prebenjami B - Pablo Moreno, Gerard Gubern,
Guillem Fructuoso, Artión Valor, Xavier Rodés, Eric
Navarro, Eric Bataller, Oriol Montosa, Jan Mollet,
Hugo Aguera, Ferran Iglesias, Albert Fortuny, Adrià
Fanlo, Laura López. Entrenador: Marc Vilardebó.
2º Entrenador: Jordi Mitjavila.

Benjamí A - Marco Tremolaterra, Ramon Vilage-
liu, Eric Ticó, Xavi Girbau, Guillermo Agüera, Abel
Segura, Marc Taberner, Gerard Rius, Albert Grifolls,
Guillem Cabot, Joel López. Entrenador: Marc
Montasell. 2º Entrenador: Marc Serra.

Benjamí B - Andres Olivero, Nacho Moreno, Nil
González, Ignasi Masdeu, Jose Romero, Tony Díaz,
Francisco Esteban, Dani Vizcaino, Diego Mordillo.
Entrenador: Oriol Ferrés. 2º Entrenador: Jordi
Pericas.

Escola - Miguel Angel Llanos, Hector Paredes, Kenai
Romero, Iker Olivero, David Margalef, Kai Sacrest,
Unai Montolio, Alvaro Crespo, David Méndez, Jacob
De La Torre, Hugo Cabezera, Biel Soriano. Entrena-
dor: Diego Crespo. 2º Entrenador: Eric Padilla.
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Infantil - Oriol Villegas, Victor Losada, Roger Solé,
Oscar Prats, Jordi Sanz, Raul Moyano, Victor
Estirado, Oriol Fuertes, Manuel Sender, Daniel
Segura, J. Carlos Barroso, Aleix Cabeza, Erik Álva-
rez, Xavi Sánchez, Aleix Sabata, Guillem Gutiérrez,
Pau Garcia, Jofre Gascón, Nil Congost, Youssef El
Hniti. Entrenador: Francisco Padilla. 2º Entrena-
dor: Mireia Gironès

Cadet - Joan López Garrell, Sergi Miró Congost,
Javi López Gómez, Genís Soler Vega, Jordi Millán,
Aaron Garcia, Pere Grau, Eric Padilla, Marc Come-
llas, Jordi Poma Güeldos, Ezequiel Rita, Quim
Ibañez, Lucas Tejedor, Roger Costajussa, Saul Mo-
reno, Sergio Julio, Josep Angel Casado. Entrena-
dor: Eugenio Julio. 2º Entrenador: Victor Toro

Juvenil - Miguel Angel Moyano, Oriol Solaní, Dani
Castro, Alberto Yagüe, Jano Torre-marín, Carlos
Alexandre, Cristian Silvestre, Aitor Carreras, Claudi
Mansanet, Albert Manso, Pau Vila, Richard Corra-
les, Jose Luis Pascual, Gerardo Rodríguez, Jesús
Paredes, Xavi Nateras. Entrenador: Xavier Vallés

Aleví 11 - Fco. Javier Martínez, Aleix Carreras,
Jordi Comellas, Sergio Gil, Oriol López, Oscar
López, Bakta Girbau, Joel Guevara, Paula Cardona,
Oscar Martín, Roger Pericas, Albert Dantí, Dani
Rodríguez, Enric Cabot Foz, Albert Puig, Aaron
Verdaguer, Abel Fàbregas. Entrenador: Ferran
Garcia. 2º Entrenador: Carlos Alexander

Femení - Merixell Alemany, Elisabet Moral, Maria
Oller, Anna Mª Montes, Aida Portero, Cons
Gonzalez, Silvia, Sandra Serrano, Estefania Molina,
Clara Canals, Cristina Brustenga, Jessica Martín,
Cristina López, Anna Carles Barroso, Araceli
Barroso, Laia Margenat, Teresa Pascual, Mireia
Gironès, Tania González, Berta Roca. Entrenador:
Vicens Corbera. Delegat: Carlos Jordá
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Primer Equip - Oriol de la Salut, Alvaro Fuentes, Dani Ruso, Josep Bosacoma, Marc Pérez, Bernat Sala, Ignasi
Bonet Pujol, Miguel A. Belmar, Marc Camps, Marc Sala, Lluis Pujol, Victor Aubeso, Guillem Requena, David
Rebollo, Marc Vilardebó, Marc Costa, Juan Carlos Pérez, Javier Jordan, Ferran Crusens, David Resina, Jaume
Saurí, Andreu Batlles, Francisco Padilla, Sergio Luque. Entrenador: Antonio Pérez Ureña. 2º Entrenador: Joan
Ballús Regaña. Fisioterapeuta: Cristian Funes Rodríguez. Delegat: Francesc Vilardebó Badia.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

L’any del minibàsquet

Com ja és tradició en el nostre cas, primer
una carta i després una trucada des de l’a-
juntament ens recorda que som a final d’any
i que és el moment de fer recompte del que
ha donat de si el 2009.

Sens dubte, aquest any ha estat l’any del mi-
nibàsquet i de les obres al Pavelló.

A finals de maig el mini masculí assolia el
primer lloc del seu grup en el Campionat
Promoció Barcelona nivell C1 després d’ha-
ver derrotat tots els contraris a la fase regu-
lar; el mini femení es proclamava també
campió del seu grup en el nivell C2 havent
perdut tan sols un partit en tota la tempora-
da; i el premini mixt quedava tercer classifi-
cat en el Campionat Promoció Barcelona ni-
vell D. Pocs dies després el mini masculí
guanyava el Torneig Vila d’Horta enfrontant-
se a equips de categoria superior a la seva.

A començaments de juliol s’iniciava la remo-
delació del Pavelló Poliesportiu: instal·lació

de parquet i rehabilitació dels vestuaris; que
va finalitzar al mes de setembre quan ja co-
mençàvem a preparar l’actual temporada:
les noves equipacions i el IV Campus de mi-
nibàsquet que enguany estrenava emplaça-
ment a les Piscines Pinedes Castellet i que
amb una durada de dues setmanes va fer que
més d’una cinquantena de nens i nenes del
nostre poble entre 6 i 12 anys s’ho passessin
d’allò més bé a l’hora que aprenien els fona-
ments del nostre esport o es consolidaven en
la seva pràctica.

Amb el mes d’octubre han tornat les competi-
cions i amb elles els problemes del dia a dia:
calendaris, arbitres que no arriben, falta de
personal per constituir les meses quan aques-
tes no són professionals i una sorpresa!: el
club arribava a les 135 llicències federatives
trencat el sostre de les 120 en el que ens ha-
víem estancat les temporades passades.

I tot això sense oblidar la feina que fan els
voluntaris del CEB, responsables de les acti-
vitats extraesportives de l’entitat, que ja es-
tant treballant per donar la benvinguda a
SSMM els Reis d’Orient.

En nom de tots ells, així com en el dels juga-
dors i tècnics, us desitgem un any 2010 ple
de ventura i bon bàsquet.

Premini Mixt - Dani Muñoz, Sergi Castro, Ra-
fael Sánchez, David Manchón, Guillem Cardona,
Josep Traslaviña, Dani Rodrigo, Judit Montosa,
Alejandra Sánchez, Marina Casals, Carolina Es-
puña, Anna Vilà. Entrenadors: Imanol Gómez i
Jaume Rocabert. Coordinadora: Conchi Mariño.

Escola de Bàsquet - Carles Cabezas, Alex
Contador, Alba Rus, Sara Serrano, Adrian Yáñez,
Jorge Concha, Laia Vidal, Eduardo Vicente,
Arnau Valls. Entrenadora: Rosa Granados.

anuari 2009_anuari 2006 retocat.qxd  24/02/11  12:54  Página 92



Entitats Anuari 2009 93

Cadet Masculí - Albert Romero, Yeray Cortés,
Jesús Ruíz, Xavier Cañadilla, Carles Martínez,
Marc Candeal, Dídac Pineda. Entrenador: Oriol
Romero. Ajudant: Anna Barbany. Delegat: Pedro
Cañadilla.

Mini Femení - Ester Gómez, Laia Roldan,
Aylen Rita, Judith Madrona, Laia Gran, Inés
Manchón, Marina Sunyer, Angela Moreno, Laia
Ribera, Gemma Montes, Maria Callizo, Micaela
Ferrer, Núria Armengol, Claudia Ibáñez. Entre-
nador: David Ferrer. Coordinadora: Mari Ortega.

Infantil Femení - Laia Martí, Raquel Marín,
Raquel Melgares, Mireia Dantí, Maria Aragall,
Clàudia Hernández, Laura Turrillo. Entrenador:
Adrià Castejón. Col·laborador: Manel Melgares.
Coordinador: Jaume Aragall.

Mini Masculí - Jordi Pérez, Jesús Castejón,
Miquel Ventalló, Víctor Serrano, Adrià Brau, Yoan
Contador, Raul Montilla, Daniel Rodríguez, Albert
Villar, Oscar Yàñez, Daniel Serrano. Entrenador:
Adrià Castejón. Ajudant: Marina Candeal. Dele-
gat: Jaume Villar. Coordinadora: Rosa Granados.

Júnior Femení - Anna Barbany, Maria Aguilar,
Marta Vilageliu, Gisel·la Pujante, Cristina
Herrerías, Carla Flores, Carmen Martínez.
Entrenador: Joan Olivé. Ajudant: Albert Dantí.
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Sènior Masculí - Miki
Martín, Albert Casals, Albert
Dantí, Jordi Bassa, David
Verduo, Xavi López, Joan
Arteaga, Joan Olivé, Richard
Almagro, Pedro Bote, Jesús
Cabezas. Entrenadora: Roser
Caroz. Delegades: Imma
Lloreda i Anna Gijón.

Sots 21 Femení - Yolanda Ibáñez, Andrea
Martínez, Noemí Franch, Sandra Anguita, Anna
Villaronga, Marina Candeal, Ruth Pérez, Berta
Castellet. Entrenador: Joan Olivé. Ajudant: Oriol
Romero.

Sènior Femení - Sònia
Domínguez, Imma Lloreda,
Laura Alonso, Esther
Castillom, Roser Caroz, Anna
Vilà, Joanna Jorquera, Anna
Cortés, Isa Chacel, Maite
Pérez, Eli Artigas, Gemma
Arbat, Anna Gijón,
Entrenador: Xavi López.
Delegat: Carles Cortés.

Sots 21 Masculí - Albert Bigordà, Oriol
Romero, Roma Cantoni, Felipe Núñez, Marçal
González, Adrian Aranda, Axel Hurtado, Albert
Turón, Adrià Castejón. Entrenador: Joan Olivé.
Delegat: Carles Bigordà.
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Club Ciclista Vall del Tenes
Contacte: Pere Duran 
Telèfon: 667 63 91 41
C/e: ccvalldeltenes@gmail.com

Bones pedalades

La pedalada popular en mountain bike d’a-
quest any, ha tornat a ser l’activitat principal
del Club Ciclista Vall del Tenes (CCVT), a
banda, del calendari de sortides en BTT i
també de carretera. La bicicletada es va cele-
brar el 7 de juny i va ser un èxit. Tant pel
nombre de participants com pel bon temps.
El CCVT va dissenyar dos recorreguts: un
circuit curt de 15 km, més assequible, i un de
llarg de 30 km que arribava fins a Bigues. La
diada va comptar amb un 130 inscrits, pro-
vinents de molts municipis de la comarca.
Entre els ciclistes, força nens i nenes que
també volem gaudir unes hores de la bicicle-
ta. Com és habitual en aquest tipus de peda-
lades, es va haver de matinar una mica: a les
8 del matí es van obrir les inscripcions i a les
9 començaven les dues bicicletades. Els
traçats constaven de trams molt diferents:
pujades, baixades, trossos asfaltats, de pe-
dra... I amb algunes zones difícils, per al re-
corregut llarg. Fins i tot, en algun tram els
corredors van haver de baixa de la màquina
i avançar uns quants metres empenyent-la a
peu. Després d'arribar a la meta, hi va haver
un bon esmorzar per recuperar forces: un
entrepà de botifarra, beguda freda i cafè.
L'organització també va habilitar una zona
de rentat de bicicletes que van arribar ben
brutes després de tot el recorregut. 

El 27 de setembre, el Club Ciclista Vall del
Tenes també va col·laborar en l’acte sobre
les Jornades Europees de Patrimoni que es
va celebrar a Santa Eulàlia. Va ser una altra
pedalada, també inclosa en la setmana de la
mobilitat sostenible, que va visitar diversos
molins fariners del poble. 

Doble èxit de Bernat Guàrdia

El santeulalienc Bernat Guàrdia, que al ge-
ner va fitxar per l’equip Massi, va guanyar el
campionat d’Espanya de descens que es va
disputar a l’estació de la Molina (Girona),
l’11 i 12 de juliol. Van acompanyar-lo al podi
final, el seu company d’equip Ivan Oulego i
Jorge Agui (Chapelo Racing). 234 decenders
van prendre part a la competició. El recorre-
gut va ser de 2,3 quilòmetres i el desnivell de
550 metres. 

D’altra banda, Guàrdia ha reeditat la victòria
a l’Open d’Espanya de Descens (DHI). El bi-
ker santeulalienc va guanyar les dues prime-
res proves a Vall d’Uixò (març) i al Tartareu
(maig), i no va ser necessari que disputés la
quarta, a Galdakao, per proclamar-se cam-
pió, com el 2008. El segon a l’Open d’Espa-
nya DHI 2009 va ser Cèsar Rojo (158 punts),
a només dos punts de Bernat Guàrdia, i ter-
cer, Ivan Oulego (149), company d’equip de
Guàrdia.

A nivell internacional el corredor del Club
Ciclista Vall del Tenes va acabar la general
de la Copa del Món de Descens en 25ena po-
sició. Va ser el ciclista estatal amb millor
puntuació. Pel que fa al Mundial d’aquesta
especialitat, disputat a principi de setembre
a Camberra (Austràlia), Bernat Guàrdia va
finalitzar 34è la prova de descens. A finals de
novembre, Guàrdia era el 16è ciclista al ran-
king mundial de Descens (DH), i primer de
l’Estat, amb 620 punts. L’australià Samuel
Hill (1.703 punts) liderava la classificació.
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Club d’Escacs Ronçana
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
C/e: info@escacsron.net
Web: www.escacsron.net

Pujem dos equips de categoria

Aquest any 2009, els resultats obtinguts ens
porten a definir-lo com un any molt bo.

Hem presentat 65 fitxes federatives que ens
situa entre els 25 clubs de Catalunya amb
més jugadors entre els 210 que hi ha. Tenim
més jugadors que diversos clubs de Divisió
d'Honor, la màxima categoria dels escacs ca-
talans. Al Vallès Oriental també estem en el
grup capdavanter.

Hem participat als Jocs Escolars amb 30
nens (quasi el doble que el 2008) en el que
Alvaro Fernández s'ha classificat segon del
Vallès Oriental a la categoria sub-12. A les fi-
nals de Catalunya, Agustín Fernández ha es-
tat el 14 i Alvaro Fernández el 29. Anem con-
solidant l'equip de monitors, amb 5 grups
totalment estructurats per a diferents edats i
nivells, els dilluns als Galliners de Lliçà i els
divendres a La Fàbrica de Santa Eulàlia.

Com a preàmbul del Campionat de Catalu-
nya per equips, hem participat a la Copa
Catalana, un torneig per equips en partides
semiràpides a 20 minuts en que han partici-
pat 93 equips de les 7 categories dels escacs
barcelonins. Sortint al lloc 83 del rànquing,
hem acabat en un molt meritori 23 lloc, en-
frontant-nos sempre amb equips de superior
categoria, incloent equips de Divisió d'Ho-
nor i Primera Divisió (les dues primeres ca-
tegories en escacs). Ens hem proclamat
Campions de Barcelona de Segona Categoria.

Al Campionat de Catalunya per equips hi
hem presentat cinc equips, tres a Tercera
Provincial i dos a Segona Provincial, amb un
èxit total pel que fa als objectius que ens pro-
posàvem: l'equip A ha quedat campió del seu
grup guanyant tots els encontres disputats,

que suposa l'ascens a Primera Categoria
Provincial. L'equip B tenia el repte de man-
tenir la categoria a Segona Provincial, cosa
que hem aconseguit amb penes, treballs i
una miqueta de sort. El tercer equip tenia
aspiracions de quedar primer del seu grup i
també ha complert les expectatives. Els al-
tres dos equips s'han classificat en els llocs 5
i 8 als seus grups.

Com a campions dels respectius grups, el
primer i tercer equips s'han guanyat el dret a
participar als play off, uns enfrontaments
eliminatoris contra els campions dels altres
grups de la mateixa categoria. Ambdós
equips han quedat eliminats a les semifinals.

A la primavera hem organitzat per primer
cop els primers tancat de Santa Eulàlia, en
tres grups de 10 jugadors, un d'ells per a la
obtenció de Norma de Mestre Català. Hi ha-
via tres jugadors nostres a aquest grup i vuit
mes als altres dos.

El tercer Obert de Santa Eulàlia, que s'ha ju-
gat a La Fàbrica els dissabtes a la tarda d'oc-
tubre i novembre, amb la participació de 125
jugadors, 92al grup A i 38 al grup B (sub 14)
dels quals 38 són del nostre club.

També hem participat en diverses activitats
més durant l'any com el 25è aniversari del
Club Escacs Montmeló. Simultània d'Ale-
xander Fier, campió de Brasil. L'Alvaro
Fernández el va guanyar i el seu germà
Agustín va perdre. Festa Major de Les
Franqueses. 20 de setembre, 8 jugadors.
Festa Major de Caldes Montbui, 12 d'octu-
bre, 6 jugadors. Festa Major de Lliçà de
Munt, 11 de setembre, presentem 2 equips
de 5 jugadors. Torneig de ràpides a Llinars,
5 de setembre, 4 jugadors. Torneig de ràpi-
des a Centelles, 30 d'agost, 2 jugadors, un
d'ells guanya el seu tram. Simultània de
Viktor Moskalenko a L'Ametlla del Vallès, 21
d'agost, 2 jugadors. Tancat social d'estiu,
mes d'agost, 8 jugadors. Festa Major de
Canovelles, 25 de juliol, 14 jugadors. Tor-
neig de ràpides a Parets, 12 de juliol, 5 juga-
dors. Obert de Llinars, abril, maig, juny, 9
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setmanes, 15 jugadors. Torneig de ràpides a
Montcada, 31 de maig, 2 jugadors, un juga-
dor subcampió de la seva categoria. Torneig
de Primavera a Sant Simple, amb arrossada
inclosa. 

Per al nou any i pel que fa al Campionat de
Catalunya per equips som optimistes per als
equips A i B que han de lluitar per les pri-
meres posicions, l'equip A amb el permís de
dos equips molt potents com són els primers

equips de Granollers i Vic. L'equip C ha de
lluitar per salvar la categoria i l'equip D ha
de buscar un nou ascens, mentre hi haurà un
o dos equips més dedicats a la formació.

Per als ç insistirem en el treball formatiu set-
manal i en la participació al Jocs Escolars i
els diversos oberts per seguir fabricant el fu-
tur del nostre club que són els joves.

Us  desitgem a tots que passeu unes bones
Festes i que tingueu un feliç any 2010.
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Club Patí Santa Eulàlia
Presidenta: Carme Serrat
Telèfon: 699 752 218
Correu electrònic: clubpatiser@live.com
Web: clubpati.santaeulaliaroncana.cat

(1984-2009) 

25 anys d’història esportiva
al nostre poble

Una mica d’història

El Club Patinatge Santa Eulàlia va néixer
l’any 1984 en un municipi que no arribava
als 3000 habitants de la mà de la Mercè
León. Durant tots aquests anys hem crescut
i ens hem consolidat com entitat. Sempre
hem estat al servei de l’esport i del nostre
poble. Hem tingut molts èxits esportius i ens
hem mantingut fidels als nostres principis
d’educar, formar i desenvolupar persones
amb criteris d’esportivitat i sociabilitat.
Hem portat els colors de Santa Eulàlia de
Ronçana amb orgull i satisfacció per tot
arreu. Hem donat a aquest esport un lloc
privilegiat a les nostres vides.

En l’anuari local número 28 (1989-1990) es
publica el primer escrit del Club com entitat
del poble: èxits esportius i festival d’estiu. La
tradició de fer un festival d’estiu obert a tot
el poble com a entrada de la Festa Major ha

estat un esdeveniment de referència durant
els 25 anys d’història del Club (tot i que al-
gun any no s’ha pogut fer per qüestions
econòmiques). L’any 1994, el de les riuades,
el club va celebrar el seu 10è aniversari i la
Junta que hi havia en aquell moment va es-
criure a l’anuari: ”estem il·lusionats per
aquesta fita tan bonica i convençuts que si el
Club ha arribat al desè aniversari, ja cap
tempesta ni tremolor ens farà plegar”. I n’hi
han hagut i de molt fortes! Però aquí estem
amb moltes ganes de tirar endavant, malgrat
la crisi (quina crisi?) i de bufar les 25 espel-
mes que demostren que el patinatge conti-
nua viu i amb força al nostre poble. Conti-
nuem amb la mateixa il·lusió i ens omple de
satisfacció que algunes de les patinadores
que des de petites han defensat els nostres
colors continuïn a l’equip tècnic del Club. 

Per tot això, FELICITATS.

• A totes les persones que amb el seu esforç
han aconseguit que el Club Patinatge Santa
Eulàlia celebri el seu 25è aniversari.

• A tots els patinadors i patinadores que han
portat els colors i el nom de Santa Eulàlia
per tot arreu.

• Als entrenadors i entrenadores, a les moni-
tores, que han fet possible molts somnis.

• Per la feina feta i per tots els èxits aconse-
guits.

Entitats Anuari 200998
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Temporada 2009

El 31 de gener l'Assemblea de socis i sòcies
ens va escollir com a Junta Directiva i vam
començar amb moltes ganes de treballar i
amb dos objectius principals : tirar endavant
un nou projecte de Club adaptat a les difi-
cultats econòmiques per les que passem i
commemorar els 25 anys de l’entitat.

Per això, l’any 2009 ha estat ple de canvis,
de decisions difícils i de noves il·lusions
compartides.

Hem participat en les diferents competi-
cions que organitza la Federació i el Consell
Comarcal, també en trofeus de caràcter local
i hem fet exhibicions al nostre pavelló.

Hem tingut resultats extraordinaris: hem fet
podiums tant a les proves convocades pel
Consell com a la final de l’Interclub organit-
zat per la Federació Catalana de Patinatge.

La temporada 2009-2010 ha començat el 14
de setembre (amb pista nova de parquet!)
amb tres grups de competició (iniciació B i
C) i un grup d’escola. Les monitores: la
Meritxell Bonet, la Laura Valcárcel i la Carol
Hernández. Les tres han portat els colors de

Santa Eulàlia i tenen un destacable currícu-
lum esportiu i un gran nivell tècnic. També
ha començat amb nosaltres l’entrenadora
Mercedes Sahuquillo que ja havia estat al
nostre Club i que és considerada com una de
les millors entrenadores a nivell nacional i
internacional.

Durant aquest temps que portem de Junta
Directiva podem afirmar que portar un Club
esportiu endavant és una tasca difícil però
alhora gratificant i enriquidora. Tenim uns
col·laboradors de luxe: el Martí i la Carol des
de l’ajuntament. L’Anna i el Jaime que dia a
dia ens acompanyen i ajuden al pavelló.
L’equip tècnic que fa la seva feina amb pro-
fessionalitat. Els patinadors i patinadores
que treballen per superar-se dia a dia. I els
socis i sòcies que ens han recolzat en tota
aquesta aventura. Gràcies.

Per últim, us convidem al festival del dia 12
de desembre, que és molt especial per a no-
saltres, per compartir emocions i sorpreses i
per gaudir d’un espectacle extraordinari.

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2010 ple de normalitat.
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Societat de Caçadors
President: Amadeu Cortés i Panadès
Telèfon: 93 844 86 59 (La Fàbrica)
Web: www.santaeulaliacazadores.com

L’any 2009 ja està albirant la llum del 2010
que despunta a l’horitzó.

Crisi un xic mes planera

Ha transcorregut un altre any per a tots no-
saltres. Un any on hi han hagut penes i ale-
gries, plors i rialles, diversions i preocupa-
cions i sobretot una gran angoixa planant
damunt de tots nosaltres, en forma de crisi
econòmica mundial i de crisi de confiança en
les institucions a nivell de casa nostra.
Patiments tots ells que esperem i desitgem
que aquest proper 2010 s’acabin d’un cop
per tots.

La caça, en tant en quant, és una activitat
que ens facilita viure plenament la natura,
també ens permet experimentar amb molta
precisió quina és la nostre dimensió real
dins el Medi Ambient. Per a tots els com-
panys que integrem la societat de caçadors
de Santa Eulàlia, el nostre esport, la caça,
ens ha estat una ajuda molt valuosa per a po-
der suportar aquesta situació de crisi, d’una
vessant, si es pot dir, més planera. 

El poder sortir durant alguns dies l’any, ja
siguin feiners entre setmana ja siguin dis-
sabtes o diumenges pels boscos i turons a
gaudir de l’entorn, ha servit perquè la nostra
ment oblidés durant unes hores les preocu-
pacions quotidianes i deixéssim els malde-
caps aparcats en un marge.

Accidents de trànsit

S’han reduït molt significativament el nom-
bre d’accidents de trànsit amb implicació de
senglars i les dues demandes judicials que hi
havien interposades s’han resolt favorable-
ment pel nostre col·lectiu. 

Gestió de l’àrea privada de caça

Durant aquest any la nostra societat i cada
un dels socis que la formem, hem continuat
fent un esforç important, perquè totes les
espècies cinegètiques que conviuen dins el
nostre terme poguessin tenir el màxim de fa-
cilitats per reproduir-se de forma natural,
salvatge i espontània. Hem fet repoblacions
de les espècies mes emblemàtiques. Quan ha
estat necessari hem deixat blat de moro i/o
d’altres cereals al camp perquè es poguessin
alimentar. Hem incrementat el nombre d’a-
beuradors perquè, en època de sequera mai
els falti l’aigua. Hem construït vedrunes,
caus i amagatalls, per tal de dificultar l’acció
de guineus, àligues, gats i fagines. Hem fet
batudes i aguaits nocturns per tal de foragi-
tar els senglars que malmetien els horts, vi-
nyes avellaners i conreus. En fi, com vulgar-
ment es diu s’ha gestionat l’àrea privada de
caça.

Qualsevol de vosaltres que vagi a fer un
tomb pel terme, si s’hi fixa be podrà veure
exemplars de molta diversitat de fauna. Com
a primícia i si esteu de sort, de moltíssima
sort !!!!... fins i tot podreu arribar a observar
una parella de cabirols que, sembla ser, ron-
da pels nostres boscos. La qual cosa ens om-
ple de joia, orgull i satisfacció.

Recordeu que si mai us trobeu una cria de
cabirol que sembla abandonada no l’heu d’a-
gafar pas. La mare sap molt bé on l’ha deixa-
da i en captivitat les cries no sobreviuen.
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Expectatives de futur

La nostra societat té actualment una mitjana
d’edat bastant alta. Però durant aquest any
hem tingut vàries incorporacions de gent jo-
ve que permetrà que la nostra entitat es vagi
enriquint i alimentant del seu esperit novell
i dinàmic, la qual cosa ens permet afirmar
que el futur del nostre col·lectiu està garan-
tit.

Vincles amb les societats veïnes

Hem refet el diàleg i les bones relacions amb
les societats de caçadors veïnes. Avui en dia,
el tracte és altament enriquidor, positiu i
cordial, això ens facilita que durant la tem-
porada de cacera fem trobades conjuntes, en
les quals el clima de germanor i caliu que s’-
hi manifesten són el principal actiu.

També varem intercedir a Medi Ambient i a
la FED. Catalana de Caça, perquè els com-
panys caçadors de Canovelles poguessin se-
guir gaudint del seu propi territori cinegètic
però finalment l’acord amb Lliça de Munt no
fou ratificat per l’assemblea.

Eleccions

Ha estat un any d’eleccions a Junta Directiva
i fou necessari efectuar dues voltes electo-
rals. La Junta sortint que es presentava a la
reelecció ha renovat el mandat per sis anys
mes. Hem d’agrair públicament, la tasca rea-
litzada pels companys Mateu Gual i Pascual
Cànoves que encapçalaven la Junta Gestora.
Han estat un model d’esforç, dedicació i bo-
nes maneres. També hem d’agrair la tasca
realitzada pels companys que integraven la
Junta Electoral, en Càndido Mañes, en
Manel González i l'Alan Monràs per la seva
responsabilitat i equanimitat durant tot el
procés electoral.

Web

És un projecte dinàmic que es va millorant
progressivament. És obert a tots els socis
que hi vulguin fer aportacions. Ja sigui en
forma d’imatges, d’escrits o d’opinions.

Bon any 2010 a tothom. 
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Automòbil Club Ronçana
President: Pere Bonet
Telèfon: 93 844 88 06

Joventut i veterania!

L’Automòbil Club Ronçana (ACR), aquest
any ha estat representat per alguns dels mi-
llors pilots del Campionat de Catalunya de
Ral·lis; és per això que l’ACR ha estat pre-
sent a tots els podis dels Ral·lis de Catalunya
d’Asfalt, la qual cosa fa que quedi en segona

posició al Campionat d’Escuderies a falta de
l’últim Ral·li, com el darrer any.

Cal destacar la Victòria de Ferran Pujol a la
disputadíssima copa de promoció Volant-
Racc. Amb 23 anys, una jove promesa que ja
es prepara per competir al Campionat
d’Espanya la pròxima temporada. (Victòria
dedicada al seu pare).

D’altra banda en Lluís Palou, que tot i haver
estat un any d’adaptació al nou vehicle a
aconseguit vèncer la seva classe. 

Ferran Pujol- Enric Rosell. Lluís Palou- Joan Argemí.

Marcos Barrionuevo-Monse Tura

Vencedors de la classe 2 amb l’habitual
Citroën Saxo VTS 16v.

Jordi Vilardebó

Vencedor de la seva classe al Campionat de
muntanya, quart classificat de grup A i
vuitè classificat general de Turismes, amb
el Peugeot 106 Kit Car.

A continuació resumim la temporada dels pilots mes destacats de l’ACR:
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Carles Palou-Albert Garcia 

Vuitens classificats a la concorreguda copa
Volant Racc amb el Peugeot 206 xs

David Cuesta-Manuel Joan Bermúdez

Vencedors del Grup F2000

Ivan Manzano-Alberto Blanco

Subcampions del Grup F2000

Enric Folch-Joan Argemí

Subcampions del grup N-4, de Ral·lis de
terra

Raúl Barrionuevo-Adrià Aragó

A falta de l’última cursa, primers classifi-
cats al Grup de Vehicles DIESEL, amb PEU-
GEOT 206 HDI.

Per finalitzar, agraïm a tots els pilots, copi-
lots i mecànics que participen en nom de
l’ACR, i que han fet possible les fites ano-
menades, entre d’altres els següents:

Ivan Martín-Marc Cendra, David Sayos-
Montse Ventosa, Eduard Moreno-Cesar
López, David Molero-J.Angel Alonso, Enric
Grau-Pau Arbós, Pere Bonet-Francesc
Vilardebó, Jordi Cañas-Jaume Muñoz, Pere
Bassa, Pere Prim, Joan Vilardebó, Jaume
Estrany, Robert Brea, Isidre Espel, Pere
Amat, Francesc Cosialls, Toni Cosialls,
Joaquim Domínguez.
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Santi Cullell
Telèfon i fax: 93 844 81 05

Un any més...

A l'article de la parròquia de l'anuari de l'any
passat s’acomiadava mn. Xavier Blanco que
havia estat rector durant un any i que estava
destinat a Montornès. Va prendre el relleu
mn. Santi Cullell que ha estat al capdavant de
la parròquia al darrer curs. Mn. Santi és tam-
bé rector de la Garriga i, per tant, ha hagut de
compartir responsabilitats en ambdues
parròquies. Això no ha impedit el funciona-
ment dels grups de Càritas i catequesi, les
reunions del consell parroquial, l'atenció als
malalts i les celebracions ben viscudes, tant
les pròpies de l’any litúrgic (Nadal, Rams,
Setmana Santa, Pasqua...) com les locals: fes-
ta de la patrona Santa Eulàlia, benedicció
dels animals per Sant Antoni, Sant Cristòfol,
Sant Simple i celebracions de la Festa Major
d’Estiu. En definitiva, que, sense fer soroll, la
parròquia de Ronçana ha continuat, un any
més, el seu camí mil·lenari. Des d'aquesta pà-
gina i des de la comunitat parroquial volem
agrair a mn. Santi la seva dedicació i esforç. 

Conferències pasquals

Tenint present la bona experiència de l'any
passat, enguany es va repetir el cicle de con-
ferències en temps pasqual, aquest cop cen-
trat en l'esperança. El dia 29 d'abril mn.

Marc Aceituno va parlar sobre "l'esperança
en els textos de sant Pau". El 6 de maig van
ser en Josep Ma Fernàndez i l'Encarna
Medina que van presentar les peregrina-
cions a Lourdes com testimonis d'esperança.
El 13 de maig el ponent va ser Carles
Cahuana que parlà sobre "Pasqua, testimo-
nis d'esperança avui". I finalment, el 20 de
maig, mn. David Abadias va parlar dels
"profetes de l'esperança".

Romiatge a Montserrat

Amb motiu de la formació del nou arxipres-
tat Montbui-Puiggraciós, enguany el Ro-
miatge a Montserrat ha aplegat fidels de to-
tes les seves parròquies. És a dir, des de
Palau de Plegamans i Caldes fins a la Garriga
i Llerona passant per Puiggraciós i els nos-
tres pobles de la Vall del Tenes. El Romiatge
va aplegar unes dues-centes persones i es va
celebrar el dissabte 3 d'octubre. Es va parti-
cipar a la Missa conventual i, com en anys
anteriors, la jornada es va cloure amb la
pregària dels pobles davant la imatge de la
Mare de Déu de Puiggraciós que hi ha al ca-
mí dels Degotalls.

Celebració dels sagraments

En el transcurs del darrer any, a la parròquia
de Santa Eulàlia han rebut el sagrament del
baptisme 44 nens i nenes; 9 parelles hi han
celebrat el seu matrimoni, i s’hi han celebrat
les exèquies de 18 difunts.  
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: prqsantaeulalia@gmail.com

“365 dies per ser solidaris”

Hem arribat al final d’any i Càrites Parro-
quial va iniciar la Campanya “365 dies per
ser solidaris”. Gràcies a les vostres aporta-
cions, ja siguin econòmiques o bé mitjançant
aliments, hem pogut ajudar a que 40 famílies
del nostre poble puguin fer front a aquests
moments de dificultat. 

Totes aquelles famílies que ho han necessitat
han rebut, quinzenalment, un lot de produc-
tes confeccionat amb els aliments entregats
per vosaltres, així com amb d`altres que
s’han comprat amb les aportacions econòmi-
ques. 

A continuació us informem de les aporta-
cions econòmiques realitzades i del destí de
les mateixes: 

Compra d’aliments 4.692.30 €
Ajuda pel Casal d’estiu 1.279,00 €

Total 5.971.30 €

Aportacions 7.271.00 €
Despeses 5.971.30 €

Total 1.299.70 €

Per part nostra i des de Càritas continuarem
realitzant la nostra tasca que sense la vostra
col·laboració, no hagués estat possible. De
nou gràcies a tots aquells que heu col·laborat
econòmicament o bé mitjançant l’entrega de
productes.

Per realitzar aportacions econòmiques podeu
fer-ho al següent número de compte de la
Caixa Catalunya: 2013 0089 00 0200598037

El Grup de Càritas Parroquial us desitja un
bon Nadal i feliç any 2010.
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Secretariat de Pastoral
Penitenciaria (SEPAP)
Responsable: Caterina Escobairó
Telèfon i fax: 93 844 80 07

Projecte “Refer-vida” casa
d’acollida

Des de la pastoral de presons hi havia -de
feia una colla d'anys- la il.lusió d'obrir un es-
pai d'acollida per nois que sortien del Centre
Penitenciari de "Quatre Camins". No es pot
entendre acompanyar i ajudar a refer la vida
d'una persona, que ha caigut "en un sac i ben
lligat", i que no té res ni ningú a l'altra ban-
da del mur, sinó és continuant el treball des-
prés del mur. Hi havia la il.lusió però no hi
havia ni el temps disponible per endegar-ho,
ni la oportunitat de la força de voluntat en
diverses entitats. En aquest món, el de la
presó, és indispensable el treball en equip, la
coordinació. Per aquest motiu, EX.-PRÈS 4
CAMINS, ASSOCIACIÓ JAUME PINEDA,
DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ LABORAL,
SEPAP QUATRE CAMINS i ONG PRESOS
SENSE FRONTERES, ens hem unit per a fer
realitat el PROJECTE REFER-VIDA d'aco-
llida d'empresonats. Cadascú hi aporta quel-
com, però, sobretot, la possibilitat d'obrir un
espai d'acollida. Ara també tenim els diners:
una voluntària guanyava aquest any el I
Premi Solidaritat Mossèn Josep Rosell, i
l'Obra Social de "la Caixa" –àrea Grano-
llers– ha fet una altra aportació. A més hi ha
disponibilitats en persones anònimes per
contribuir al projecte.

Econòmicament i amb professionals-volun-
taris. Tot plegat farà que, finalment, doni a
llum el primer espai d'acollida per presos
–d'inspiració cristiana– al Vallès Oriental.
En el moment d'escriure aquestes línies ens
trobem davant l'oportunitat d'un pis que
reuneix totes les condicions geogràfiques, fí-
siques, econòmiques.... Caldria pintar i cal-

dria amoblar-lo. Però som valents. Som la
força de moltes persones que volem seguir
estimant la persona que un dia va ficar la po-
ta i ara vol tornar a viure humanament.
Crèiem que els cristians i cristianes dels ar-
xiprestats de Montbui-Puiggraciós i
Granollers es trobaran al nostre costat el dia
que se'n facin públics els detalls. Estem con-
fiats també en les petites ajudes socials de
les institucions públiques. I estem confiats,
sobretot, en la Providència de Déu.

Sabem que no tenim res a perdre i molt a
guanyar. Perquè sabem que treballem amb
persones que només ens tenen a nosaltres i
que només de persones sinceres i amigues
se'n poden refiar. Volem refer persones.
Però, sobretot, volem refer la vida: la vida
d'algunes persones i la vida del teixit empre-
nedor dels cristians. Crèiem que en els
temps que corren segur que hi ha homes i
dones de bona voluntat, amb capacitat per
engrescar-se en projectes nous. Aquest és un
i aquesta és la primera vegada que ho fem
públic. Per tots els qui s'hi vulguin posar en
contacte poden fer-ho a través de l'adreça de
correu electrònic següent: joan@presossin-
fronteras.org. Indicant en l'assumpte:

Projecte Refer-vida. I les persones rebran
molta més informació escrita.

Mossèn Joan d'Arquer
Capellà del Centre Penitenciari "Quatre
Camins"

anuari 2009_anuari 2006 retocat.qxd  24/02/11  12:54  Página 106



Entitats Anuari 2009 107

APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com
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ONG Mosaic
Responsable: Eva Cansino
Telèfon: 93 844 94 30
C/e: mosaic@yahoo.es
Web: www.bcn-associacions.org/mosaic

CEBE 9 de Octubre

A l’escola especial 9 de Octubre ja estem en-
trant a la recta final, ja que aquí al Perú el
curs escolar va de març a desembre.

Ja es comenca a fer balanc del realitzat du-
rant l’any i… Déu ni do!!! 

Es segueix amb ple ritme amb el TRANS-
PORT ESCOLAR, portant diàriament 40
nens i nenes procedents de famílies en ex-
trema pobresa. Està costant molt tirar-ho
endavant ja que les autoritats, que s’havien
compromès a ajudar amb les despeses de la
combi, no están acomplint amb els seus
compromisos. Però, malgrat les dificultats,
seguim!!!

L’altra activitat forta aquest any han estat els
tallers ocupacionals, on els adolescents po-
den continuar rebent una formació. L’any
passat ja vam comencar amb un petit taller
agropecuari i enguany s’ha ampliat amb la
zona de crianca de pollastres. Part d’aquests
pollastres són per consum propi (els nens
reben un àpat a l’escola, per la majoria, l’ú-
nic de tot el dia) i l’altra per venda. Els in-
gresos van destinats, majoritàriament, al
manteniment de la combi.

També cal destacar la gran feina que s’està
fent en inclusió educativa. Recordem que
allà gairebé tots els nens i nenes amb alguna
discapacitat, per lleu que sigui, queden ex-
closos de l’escola ordinària, reduint conside-
rablement les seves possibilitats d’aprenen-
tatge i d’integració social. Aquest curs esco-
lar ja han estat inclosos 40 nens i nenes amb
diferents discapacitats, però també s’ha es-
tat preperant a 70 nens i nenes més perquè
l’any vinent puguin ser matriculats a l’escola
ordinària. Tot això gràcies a l’excel·lent tas-
ca de l’equip SAANEE, que dona suport, for-
mació i seguiment als mestres de l’escola or-
dinària amb un nen en inclusió i que han es-
tat treballant amb els nens que l’any vinent
aniran a l’escola ordinària.

Carlos, el primer estudiant amb discapacitat
que està acabant la secundària a Iquitos.
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Si aconseguim els recursos necessaris, és
previst que durant les vacances escolars es
continui treballant amb aquests nens i nenes
per tal que la seva integració a l’escola or-
din}aria pugui ser un èxit.

L’altra programa que està donant molt bons
resultats amb relativament poca inversión,
és d’ATENCIÓ SANITÀRIA, amb conveni
amb la Clínica de San Juan de Dios. En un
principi, es va signar un acord per atendre a
40 nens i nenes que podíen rebre una visita
mensual o de neuròleg o pediatría o medici-
na general. Aquest any, però, s’han atès un
total de 66 nens i nenes. Cal destacar que no
hi ha hagut cap defunció entre els infants
atesos pel programa (anteriorment, moríen
una mitjana de 6 a 10 nens per any).

I per últim, es segueix amb les rehabilta-
cions a San Juan de Dios, a domicili i a l’es-
cola

anuari 2009_anuari 2006 retocat.qxd  24/02/11  12:54  Página 109



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  2008 10,9 02,4 06,4 15,3 (20) -2,7 (11) 110 75 29 (27) 3,7 64,4 (1)0
GENER   2009 11,4 01,9 06,3 18,4 (23) -4,4 (8)0 7 67 36 (31) 4,3 98,2 (24)
FEBRER 14,9 02,2 08,0 22,5 (27) -1,8 (8)0 4 41 17 (1)0 4,0 66,0 (10)
MARÇ 18,7 04,3 10,8 25,5 (13) -1,2 (7)0 4 62 19 (31) 3,3 48,3 (5)0
ABRIL 20,3 06,8 13,0 29,6 (23) -3,5 (4)0 110 1040 32 (26) 4,3 56,3 (26)
MAIG 27,5 11,8 19,2 32,1 (21) -7,6 (2)0 3 27 14 (1)0 3,3 40,2 (31)
JUNY 30,6 15,3 22,8 34,5 (30) 12,0 (6)0 1 15 13 (5)0 3,1 38,6 (9)0
JULIOL 31,7 17,6 24,7 37,8 (23) 12,4 (18) 5 30 15 (5)0 3,1 69,2 (5)0
AGOST 33,9 18,2 25,6 39,3 (18) 15,9 (4)0 1 19 17 (9)0 2,5 33,8 (9)0
SETEMBRE 28,2 14,4 20,5 32,2 (4)0 10,1 (16) 6 51 23 (18) 2,8 41,8 (22)
OCTUBRE 23,9 11,0 16,4 30,8 (8)0 -3,5 (17) 6 65 29 (21) 1,9 43,5 (8)0
NOVEMBRE 17,1 06,2 11,0 22,4 (16) -1,2 (25) 2 08 04 (29) 3,7 51,5 (8)0

61 564

Els números entre parèntesi assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.

Dies de pluja: 61
Dies de tempesta: 16
Dies de pedregada: 3
Dies de gelada: 39 
Dies amb temp. màx. Superior a 30º: 92
Dies de boira: 6
Dies de nevada: 1 (6-1, 8 cm)
Precipitació total: 564 lt/m2
Mes més sec: Novembre.
Mes més plujós: Abril

De tot el recull de dades cal destacar els següents punts:

La pluja ha estat lleugerament inferior a la mitjana degut principalment a què el segon semes-
tre les pluges han estat més escasses.

L'hivern ha estat fred, amb temperatures mínimes no excessivament baixes.

El dia de Reis hi va haver una nevada d'uns 8 cm.

El dia 24 de gener hi ha haver una de les ventades més fortes de les darreres dècades.

Entre els dies 17 i 21 d'agost els termòmetres varen acostar-se als 40º.

El mes de novembre ha estat excepcionalment sec i càlid.

Com a conclusió es pot afirmar que el comportament meteorològic de l'any 2009 ha estat
força normal, considerant que la irregularitat ja forma part de la normalitat.

Pep Margenat

El temps Anuari 2009110
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Caterina Escobairó

“Els fills, primer 
els vols entendre 
i després 
els entens”
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D’on és la Caterina Escobairó de Can
Burguès?

Vaig néixer a Martinet de Cerdanya i el meu
pare era secretari municipal de Lles. A l’any
1936 va agafar una plaça, també com a secre-
tari a Jorba, a l’Anoia, i carregat tot i tots no-
saltres en un camió, cap a Jorba. Poc després,
va accedir a una nova destinació, a Hostalets
de Pierola i allà hi vam passar set o vuit anys.
Va ser allí on vam fer la nostra infantesa, una
infantesa que, per a mi, va ser deliciosa, de
carrer i de córrer amunt i avall. Més tard, a
l’any 1945, hi va haver una altra convocatòria
de places de secretari municipal i vam venir a
viure a Santa Eulàlia de Ronçana.

Així eres la filla del secretari!

Sí, sí. Jo vaig arribar a Santa Eulàlia que te-
nia quinze anys. Aleshores Santa Eulàlia era
un poble petit, de vida de pagès que contras-
tava amb la vida d’Hostalets, poble a on,
com per exemple Lliçà d’Amunt, hi havia
una fàbrica i això feia que la gent ja tingués
un altre punt de vista. La indústria generava
una visió que s’allunyava una mica de la vi-
da estrictament de pagès. Santa Eulàlia de
Ronçana, als meus ulls, era un poble de vida
molt més rural del que havia viscut fins ales-
hores. Quan vam arribar, a més, ens estra-
nyava molt que fos un poble amb cases tan
disperses, sense massa nucli. Però de segui-
da ens hi vam acostumar.

I ben aviat vau començar a festejar
amb l’hereu de Can Burguès, en
Josep. Déu n’hi do, oi?

I tant. Vam festejar sis anys i cap a aquesta
casa on ara encara visc! De fet, acostumada
a un pis petit per a quatre persones i una vi-
da de secretari d’ajuntament, estreta i sense
massa arrels a cada poble, vaig arribar a una
casa com Can Burguès, amb documentació
escrita de la mateixa família ininterrompu-
dament des del segle XIII. Vaig arribar aquí,
una casa amb sogres i tres cunyats. Haig de
dir que en tot moment tota la meva nova fa-

mília em va acollir amb gran proximitat,
eren molt bona gent. Però és clar, em vaig
enyorar molt perquè la manera de viure era
essencialement diferent a la que havia viscut
fins aleshores. És que a mi em feia molt res-
pecte aquesta casa, tan gran, tan maca, amb
tanta història.

Quin canvi.

Sí, jo inicialment no sabia valorar-ho, tot ple-
gat. El meu sogre sempre era molt curós amb
la documentació antiga, els pergamins, els
estris d’aram a l’entrada i tot el que significa-
va tot plegat. A mi no em deia gran cosa tot
això fins que, de mica en mica, em va co-
mençar a interessar i ho vaig començar a va-
lorar. I ho vaig començar a valorar molt, de
fet. I el meu home em va ensenyar a estimar
la terra. Em vaig anar fent a aquesta casa i
aquesta terra, i les vaig valorar i estimar. De
fet, la meva sogra va viure fins a l’any 1998,
amb noranta-vuit anys i era testimoni viu,
durant molt temps de la història de Can
Burguès. Ella havia estat educada en uns
principis molt rectes, venia d’una casa de
pagès molt humil i era molt treballadora. Ens
vam respectar molt i molt sempre i mai no
vam tenir cap esquerda en el nostre dia a dia.

Però tu devies esbatanar les finestres
a Can Burguès.

Hi ha una mica de la manera de ser, sempre
m’han agradat les persones, relacionar-me i
intercanviar punts de vista. I aprendre. Cal
dir que el meu home, en Pep, era una gran
persona i tenia un punt de vista molt obert,
de trencar motlles. I, a més, els fills. Ens van
educar molt, els fills: ens van fer canviar la
mentalitat i en dono moltes gràcies. Estic
molt contenta que fos així.

Però vols dir que tu no hi estaves feta,
també, a acceptar aquests canvis?

No t’ho sé dir. De fet, és clar, aquí a Can
Burguès eren gent que tenien arrels a la Lliga
i molt religiosos i, amb tot plegat, hi va haver
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La Caterina i en Josep Margenat, ballant a l’envelat de la Festa Major, l’any 1947.
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tot un procés de presa de consciència perquè
amb la nostra filla gran de seguida en parlà-
vem, de política. Obertament, perquè aquí a
casa hi passava gent molt diversa amb mane-
res de pensar ben diferents a les que regna-
ven en aquell temps. No us penseu, però, que
tot era tan senzill. A mi, això també em va
costar perquè hi havia qui no ho veia bé, qui
no entenia aquesta presa de consciència feta
de mica en mica però inexorablement. Amb
conflictes interiors inclosos, és clar!

I també canvis en l’aprofitament de la
terra i en l’ofici de pagès, oi?

Això també. De fet, vaig implicar-me ben a
fons en el canvi en l’explotació agrícola de
Can Burguès, al costat del meu home. Així,
des dels anys seixanta vam anar eixamplant
les maneres i els sistemes de treball posant,
primer, una granja de porcs i després de po-
llastres, alhora que començàvem a substituir
els cultius tradicionals per la plantació de
pomeres i presseguers. I regats gota a gota,
ja aleshores! Va ser un gran moment en què
la pagesia tradicional també havia de fer el
tomb i haig de dir que nosaltres vam ser uns
dels primers.

Vosaltres vàreu viure uns moments
històrics de grans canvis

Molt interessants, realment. Ha estat un
canvi necessari pel món i per la gent. No po-
díem continuar d’aquella manera, tan encar-
carats! Vam viure en directe moments molt
intensos. De fet, estimes tan i tan els fills que
encara que siguin tan diferents dels pares,
els vols comprendre i, vulguis que no, et fi-
ques a fons en les  seves inquietuds i vivèn-
cies. T’hi fiques. Primer els vols entendre i
després el entens. I, de fet, acabes vivint
amb més tranquil·litat de consciència.

I també has estat un membre actiu de
grups com el del “pa amb tomàquet”.

Sí, a mi sempre m’ha agradat molt relacio-
nar-me amb la gent i tot el que és cultura

m’agrada molt. Sobre això, haig de dir que a
mi m’hagués agradat molt estudiar però, és
clar, acabada la guerra tot era molt difícil.
Els sous eren molt justos i no em van poder
pagar els estudis. Cada any, a casa meva, em
deien: “sí, l’any que ve aniràs a estudiar a les
escolàpies de Sabadell”. Però cada any hi ha-
via algun impediment i només vaig poder es-
tudiar ben poca cosa. Amb les ganes que en
tenia! Jo volia fer medicina i sempre he
enyorat no haver pogut estudiar. Per això,
sempre que he pugut aprendre ho he aprofi-
tat i el grup “pa amb tomàquet” em va agra-
dar molt i encara hi vaig sempre que puc. En
un primer moment els actes que feien tenien
un punt que sobrepassava l’acte estricta-
ment cultural. En Ballester, en Farriol, en
Muñoz i tanta altra gent van marcar-me: hi
va haver moments de tot, però van obrir la
perspectiva. Per exemple, en el moment en
què l’Assemblea de Catalunya ens havia
il·lusionat tant,  una bona colla  de gent del
“pa amb tomàquet” ens reuníem a la rectoria
de Lliçà d’Amunt i un vespre vam dir, “au
vinga! anem a plantar cartells de l’Assem-
blea”. Vam agafar la furgoneta, hi vam enca-
bir galledes, raspalls i cola, i vinga enganxar
cartells a Santa Eulàlia. Quan ja érem a la
Sala i ja marxàvem, ens diuen que la
Guàrdia Civil estava venint! Vam agafar el
camí de Can Torras i amunt, camps a través.
Una estona després, quan ens va semblar
que ja érem fora de perill, vam fer cap a ca-
sa, però a les sis del matí ja ens trucaven.
Que amaguéssim les escombres i les galle-
des, que havien agafat en Jaume Farriol i la
Carme Prim, i que estaven declarant… Bé, fi-
nalment no va passar res, però un bon fart
de córrer!

Però tu també vas fer coses pel teu
compte. Vas muntar una escola, oi?

Ho vam fer amb la Montserrat Pallarès. Ella
era infermera i anava per les cases quan ca-
lien els seus serveis. És clar, tot i que les fa-
mílies cuidaven tan bé com podien els fills i
filles, veia que era necessari que una institu-
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ció escolar es fes càrrec dels més petits. Un
parvulari. Llavors hi havia el parvulari de la
Dolors Barbany, que sempre ha estat un
gran parvulari i ella una gran dona, però ens
va semblar que el Rieral també en necessita-
va un, de parvulari. Un parvulari que hi pu-
gués anar tothom i que no fos gens prohibi-
tiu d’anar-hi. Hi havia una casa lliure al cos-
tat del Cafetí i la vam llogar, vam fer de ma-
nera que fos una lloc adequat per a la cana-
lla i ja vam obrir una matrícula amb un preu
ben mòdic. És clar, no teníem mestres però
com que la Montserrat ho era, de mestra, va
cedir el títol a dues noies: una que estudiava
magisteri de nit i que venia de Gòsol i una al-
tra noia, la Laura Fernández, que feia psico-
logia. De fet ho feien gairebé com si fos una
obra social perquè de diners, no massa. 

A l’any següent ja vam anar a la Sala, a un lo-
cal que hi havia lliure. Ens hi vam posar amb
molta il·lusió i els vam tenir allà fins que
l’Ajuntament ja va fer un parvulari que co-
bria aquesta necessitat. Però hi va haver mo-
ments de tot, fins i tot ens havíem arribar a
fer la neteja nosaltres mateixes i les mestres
hi ajudaven. Va ser, durant un bon temps,
“El parvulari del Rieral”. I, realment, ho vam
fer perquè ens semblava que era de justícia
fer-ho.

També has estat de les iniciadores de
la Coral, i encara hi ets.

La Coral va començar a l’any 1982 i jo vaig
anar-hi a l’any següent. A mi em sembla una
inicativa fantàstica. Inicialment hi havia
Mossèn Dídac, però quan el van enviar a una

Cada any un personatge
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altra parròquia, cap a Girona, vam trobar un
noi de la Garriga, en Quique, que ho va con-
tinuar. Més tard, encara vam tenir l’Anna
Casanovas que realment va accentuar el pro-
cés que anàvem fent de millora. En els dar-
rers anys la Coral s’ha anat refermant amb la
Gabi i el seu marit. 

I com veus ara la gent més jove.

Mira, hi ha de tot, però sempre dic que la
responsabilitat de com són o deixen de ser
els joves és nostra. Vull dir que, si tenen
mancances, jo també hi tinc una part de cul-
pa. A mi em satisfà molt confiar en la gent
jove. Mai culpo la joventut que va esgarriada
pel món, que n’hi ha. I quan algú els critica,
a mi em sap greu, perquè estic convençuda
que en aquests casos cadascú ha de mirar el
tros de responsabilitat que també hi té. Ells,
de fet, pobrets, són cera tendre que se’ls ha
amotllat de la manera que són. De fet, en el
món hi ha tan bé com mal perquè els hu-
mans som, alhora, bé i mal. 

Tu també ajudes a les mares de nenes
i nens que fan la comunió, oi?

Sí, de fet, com que el món no va per aquest
camí les ajudo a preparar-se i a entedre què
vol dir que els seus fills facin la comunió. Els
dic que, si els sembla bé, farem una mica de
cultura religiosa i entre tots anem fent. Un
dia parlàvem de la pau al món, i tothom es-
tava esvalotat sobre què hi podíem fer. A mi
em va semblar de dir que el que havíem de
fer és que a casa de cadascú hi hagués res-
pecte per tots. Amb petits detalls potser,
però amb aquesta idea, els vaig dir que no hi
havia d’haver, a cap casa, cap cop de porta ni
res que trenqués la pau. Per donar la pau al
món, comencem per cadascú de nosaltres. I
això em fa dir que a vegades aquests infants
esgarriats que dèiem abans potser també ho
són perque a casa seva no n’hi prou, de pau. 

De fet has vist en directe un gran can-
vi en el nostre poble….

És clar, quan vaig arribar hi havia 1.500 per-
sones i ara ja som a la ratlla dels 7.000. Això,
indiscutiblement, aquest creixement sobtat,
fa que s’esborrin una mica els signes de per-
tinença i, és clar, es desdibuixa una mica el
que és un poble. Això ens ha de fer pensar
que cal enfortir molt les entitats perquè si-
guin un lloc d’acollida que reforci els signes
d’identitat de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Ramon Vilageliu i Relats
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