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Benvolguts veïns i veïnes,

En acabar el 2008 i en nom de tot el poble de
Santa Eulàlia, vull donar-vos les gràcies a les per-
sones que heu contribuït a la vida de les vostres fa-
mílies, de les vostres entitats, de les vostres em-
preses i del nostre poble.

En l’Anuari hi trobem una mostra del que s’ha es-
devingut durant l’any i que ens ajuda a conèixer-
nos i estimar-nos més. És amb aquesta estimació
que el poble de Santa Eulàlia, a través del seu
Ajuntament, ha atorgat enguany la Creu de Santa
Eulàlia al Casal Parroquial (que celebra el seu 75è
aniversari), a l’Apindep i a Joan Ruiz i Calonja com
a reconeixement i agraïment per les seves aporta-
cions extraordinàries a la comunitat.

Enmig de moltes iniciatives ben arrelades i amb
una llarga trajectòria, l’any 2008 ha vist néixer no-
ves realitats col·lectives com és el Sarau de
Primavera entre d’altres. El fet d’ haver creat i es-
trenat l’escola de la Sagrera i el Centre d’Atenció
Primària representa una fita important en la histò-
ria del nostre poble.

Tanmateix les persones de Santa Eulàlia i del món
vivim uns temps que no són fàcils en molts aspec-
tes. La recessió econòmica complica encara més la
vida de molts. Tant de bo tots siguem capaços d’a-
judar-nos més els uns als altres. Tant de bo siguem
capaços d’aprofitar les crisis com una oportunitat
per a créixer i aprendre com a persones i com a
col·lectivitat. Segurament aquest moment de la
història ens reclama introduir alguns canvis en la
nostra manera de viure i ens convida a obrir-nos a
nous horitzons.

En nom de tots els que formem l’Ajuntament us
desitjo un bon Nadal i que l’any 2009 trobeu el
goig de viure.

Enric Barbany
Alcalde



Ple ordinari:
29 de novembre de 2007

Aprovació del Padró Municipal a l’1
de gener de 2007

Aprovar la revisió anual del padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2007,
en el qual el número total de població és de
6.458 habitants.

Designació vocals de l’organisme
autònom SET Comunicació

S’acorda designar com a vocals de l’Orga-
nisme Autònom Local SET Comunicació als
següents representants: 

- En representació d’altres associacions cul-
turals del poble .   .   .   Sr. Martí González

- En representació d’associacions de veïns
del municipi .   .   .   .   Sr. Amadeu Cortès

Concertació préstec per inversions

S’acorda concertar amb la Diputació de
Barcelona (Programa de Crèdit Local Caixa
d’Estalvis de Catalunya), un préstec d’im-
port (600.000 €)

Moció sobre rodalies Renfe i FGC

S’acorda demanar al govern espanyol i al go-
vern de la Generalitat, que garanteixin la se-
guretat per als treballadors de les obres, d’u-
na banda, i per als ciutadans, de l’altra. La
prioritat ha de ser el restabliment de la nor-
malitat al servei de rodalies i regionals de
RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, ja
que aquests són necessaris per la mobilitat
obligada de centenars de milers de catalans.
Tots els esforços tècnics han de centrar
aquesta qüestió. 

Sol·licitar al govern de la Generalitat i al
Govern espanyol que un cop restablert el
funcionament del servei de rodalies i regio-
nals de RENFE, previst per al proper 30 de
novembre, es garanteixi, per davant de tot,
la seguretat dels passatgers.

Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les
seves funcions a la Ministra de Foment,
Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat
d’Infraestructures, Víctor Morlán, ja que
una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la
ineficàcia de la seva gestió al capdavant de
les responsabilitats que han de desenvolu-
par. 

Exigir al Govern de la Generalitat i al
President de la Generalitat de Catalunya que
afronti amb valentia i exigeixi públicament
solucions al govern espanyol i que defensi
els interessos dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya. 

Sol·licitar al govern espanyol que es porti a
terme el traspàs de la gestió de rodalies
RENFE de conformitat amb el que estableix
l’article 140.7 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
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Moció de CIU d’adhesió a la manifes-
tació de l’1 de desembre

S’acorda donar suport a la manifestació con-
vocada pel proper dia 1 de desembre a les
17:00 hores a la Plaça Catalunya de Barce-
lona, sota l’eslògan de: “Som una nació i
diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les
nostres infraestructures”. 

Exigir prioritzar les obres i serveis de mobi-
litat basats en el ferrocarril, el tramvia i al-
tres sistemes de transport públic, tant a l’à-
rea de Barcelona com al conjunt del territori
català.

Moció de CIU a favor de la publica-
ció de les balances fiscals entre les
CC.AA i l’Estat

S’acorda instar al Govern espanyol que en-
carregui amb caràcter immediat, a l’INE o a
l’IGAE, l’elaboració de la Balança Fiscal refe-
rida al saldo de fluxos d’ingressos i despeses
fiscals corresponents a l’últim exercici liqui-
dat, d’acord amb la metodologia de càlcul
proposada a l’informe pel Grup de Treball
creat dins del Instituto de Estudios Fiscales,
amb data de setembre de 2006. Així doncs,
s’hauran de precisar els resultats de la ba-
lança fiscal segons els dos criteris d’imputa-
ció proposats: el criteri de “càrrega benefici”
i el criteri de “flux monetari”. Les esmenta-
des balances hauran de ser publicades abans
de sis mesos.

Demanar al govern espanyol que assumeixi
l’obligació de la publicació anual de les ba-
lances fiscals un cop liquidat cada exercici
pressupostari. 

Demanar al Govern de la Generalitat de
Catalunya que continuï treballant perquè el
nivell d’inversió a Catalunya, per part del go-
vern espanyol, sigui l’equivalent al PIB ca-
talà, tal i com estableix l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya. 

Instar que des del Govern de la Generalitat
de Catalunya es continuï treballant per

aconseguir que el model de finançament de
Catalunya permeti reduir el dèficit de la ba-
lança fiscal i augmentar les inversions de
l’Estat en matèria d’infraestructures per
Catalunya.

Moció de CIU per reclamar
el distintiu CAT a les matrícules

S’acorda rebutjar des de l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana la decisió final del
Govern espanyol de no incloure el CAT a les
matrícules dels vehicles matriculats a
Catalunya.  

Manifestar el descontentament de l’ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana per la de-
cisió presa i la posada en evidència de la
manca de plurinacionalitat que tant ha ma-
nifestat el govern espanyol. 

Sol·licitar al govern espanyol que no aban-
doni definitivament la possibilitat que el dis-
tintiu CAT aparegui a les matrícules dels
vehicles matriculats a Catalunya, i que tre-
balli pel consens polític que diu que manca
per aconseguir aquest objectiu. 

Exigir al govern de la Generalitat que em-
prengui les accions que siguin necessàries per
tal que el distintiu CAT aparegui a les matrí-
cules dels vehicles matriculats a Catalunya. 

Afers urgents i sobrevinguts

Moció contra el tancament de TV3 al País
Valencia

S’acorda demanar que quedi sense efecte la
sanció de l’actual govern valencià i que re-
clama 300.000 euros en concepte de multa
a ACPV per les emissions de TV3 des dels re-
petidors de la seva propietat.

Adherir-se al clam que està recorrent tot el
país en contra d’aquesta actuació sense pre-
cedents i aportar 600 euros a la campanya
iniciada per aquesta associació cívica per fer
front, si és el cas, a la multa de l’actual go-
vern valencià.
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Ple extraordinari:
13 de desembre de 2007

Planta de compostatge: Ubicació, ca-
racterístiques, adequació al terreny,
explotació, impacte mediambiental,
mesures de prevenció de la contami-
nació i altres temes relacionats.

A instàncies dels cincs regidors de CiU que
han sol·licitat aquest Ple, es debat la idoneïtat
de la ubicació de la Planta de Compos-tatge
així com l’adequació i necessitat de la ins-
tal·lació,  l’impacte ambiental i les mesures de
prevenció de la contaminació de la mateixa. 

Convocatòria immediata d’un debat
obert al poble amb participació de
tots els grups municipals, en el que
estaran expressament convocades
aquelles persones que hagin presen-
tat al·legacions al projecte bàsic
sotmès a informació pública.

El regidor Joaquim Brustenga diu que el
plantejament és molt coherent amb la volun-
tat d’atendre les inquietuds dels ciutadanes i
escoltar-los, així doncs, què més apropiat
que obrir el debat a les persones implicades. 

L’Alcalde diu que la intenció que es tenia era
fer una reunió que inclogués la visita a la
planta de Torrelles, amb els tècnics munici-
pals, polítics i ciutadans, per poder comen-
tar totes les inquietuds, comentaris i sugge-
riments. Per l’equip de govern l’expressió no
és un debat obert, sinó una visita i una reu-
nió posterior.

S’acorda fer una visita a la planta de Torre-
lles i posteriorment fer una reunió.

Ple extraordinari:
27 de desembre de 2007

Aprovació pressupost 2007 i
plantilla personal de l’Ajuntament

S’acorda aprovar el pressupost General de

l’Entitat i els seus organismes autònoms pel
2008, i la plantilla del personal de  l’Ajunta-
ment, amb el següent resum per capítols:

Ajuntament

Ingressos:

I.- Impostos directes 2.537.700,–
II.- Impostos indirectes 248.000,–
III.- Taxes i altres ingressos 1.812.764,–
IV.- Transferències corrents 1.916.100,–
V.- Ingressos patrimonials 44.600,–
VI.- Alineació inversions reals 727.500,–
VII.- Transferència de capital 2.111.014,–
IX.- Passius financers 1.266.167,–

Total: 10.663.845,–

Despeses:

I.- Despeses de personal 2.557.541,–
II.- Despeses en bens 

corrents i serveis 2.151.892,–
III.- Despeses financeres 185.440,–
IV.- Transferències corrents 203.675,–
VI.- Inversions reals 4.967.681,–
IX.- Passius financers 597.616,–

Total: 10.663.845,–

SET Comunicació

Ingressos:

III.- Taxes i altres ingressos 17.000,–
IV.- Transferències corrents 80.100,–

Total: 97.100,–

Despeses:

I.-  Despeses de personal 73.150,–
II.- Despeses en bens corrents

i serveis 13.500,–
III.-Despeses financeres 50,–
VI.-Inversions reals 10.400,–

Total: 97.100,–

RESUM

Ajuntament 10.663.845,–
SET Comunicació 97.100,–

Total: 10.760.945,–
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Resolució al·legacions a ordenances
fiscals 2008

S’acorda desestimar les al·legacions presen-
tades, i aprovar definitivament la modifica-
ció de les següents ordenances fiscals:

Número 1.- Impost s/ béns immobles
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció
mecànica
Número 3.- Impost s/ construccions, ins-
tal·lacions i obres
Número 4.- Impost s/ increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Número 6.- Taxa per expedició de docu-
ments administratius
Número 7.- Taxa de llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa llicències obertura establi-
ments
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació
d’escombraries
Número 11.- Preus Públics
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques

Aprovació estatuts Mancomunitat

S’aprova la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes-

Acceptació cessions i ratifiació
conveni zona de camí del Gual i Can
Burguès

S’acorda ratificar l’acceptació de les cessions
de tres superfícies de 300,42 m2, 308,49 m2

i 923,05 m2 de les finques propietat de Can
Burguès SAT, afectades per les obres d’am-
pliació del Pont del torrent, del Pas de
Vianants entre el Pont del Torrent del Camí
de Can Burguès i el Camí del Gual, i del Pas
de Vianants al camí del Gual. 

Acceptació cessions camí del Serrat

S’acorda ratificar l’acceptació de la cessió
d’una superfície de 391,64 m2 de la finca pro-
pietat d’Associated Investiment S.L., afecta-
da per les obres de construcció de l’aparca-
ment per la segona escola de primària de
Santa Eulàlia, al camí del Serrat.

Ple ordinari:
31 de gener de 2008

Adhesió al protocol general del pla
de concertació de la xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2011

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al protocol general del
Pla de concertació de la Xarxa Barcelona
Municipis de qualitat 2008-2011.

Modifiació puntual de les NSP a
l’àmbit de la UAU-3, Font d’Abril

S’acorda aprovar inicialment la Modificació
Puntual de Planejament a l’àmbit de la
UAU-3 Font d’Abril, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals.

Aprovació inicial ordenança munici-
pal de residus

S’acorda aprovar inicialment “l’Ordenança
Municipal de Residus”.

Ratificar convenis de cessió de Can
Sabater

S’acorda ratificar els convenis subscrits amb
els propietaris Sra. Carme Vinyeta, Miquel
Sampera i Jaume Falgà, per l’execució de les
obres del Projecte del vial d’accés a Can Sa-
bater a la Ctra. BV-1435 de Parets a Bigues.

Moció sobre sol·licitud de dictamen
jurídic en relació a l’enregistrament
dels plens

S’acorda sol·licitar d’immediat als serveis ju-
rídics de l’ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana l’elaboració d’un dictamen jurídic
que determini si els grups municipals tenen
dret a enregistrar en àudio o en vídeo les ses-
sions plenàries de l’ajuntament.
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Afers urgents i sobrevinguts

Ratificació de la urgència

Es sotmet a votació la ratificació de la urgèn-
cia de la inclusió com a punt del ple, com a
afer urgent i sobrevingut, la “Suspensió po-
testativa de tramitacions i llicències urbanís-
tiques”. 

Suspensió potestativa de tramita-
cions i llicències urbanístiques

S’aprova, com a mesura preventiva, la sus-
pensió de tramitació d’instruments urbanís-
tics i de l’atorgament de llicències urbanísti-
ques pel termini d’un any i en els àmbits
qualificats a les vigents NSP com a clau 1
(casc antic). 

Ple ordinari:
27 de març de 2008

Donar compte liquidació tancament
exercici 2007 de l’Ajuntament

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corpora-
ció de la liquidació del tancament de l’exer-
cici 2007 de l’Ajuntament.

Donar compte liquidació tancament
exercici 2007 de SET Comunicació

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corpora-
ció de la liquidació del tancament de l’exer-
cici 2007 de l’organisme autònom Set Co-
municació. 
Acceptació concessió de crèdit de la Caixa
Crèdit Cooperació Local de Diputació de
Barcelona.
S’accepta el crèdit amb càrrec a la Caixa de
Crèdit de Cooperació Local, per import de
145.021,57 € destinat al finançament de l’ac-
tuació Urbanització carrers Serrat i altres,
amb un tipus d’interès del 0%, i a retornar
en 10 anualitats.

Acceptació subvenció del Departa-
ment d’Educació per al curs 2007-
2008 de l’Escola Bressol municipal

S’accepta la subvenció atorgada pel Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, d’import 192.600,00 €, per a
l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana. 

Ratificació conveni de cessió us
Estabanell

S’acorda ratificar el conveni signat, amb da-
ta 21 de desembre de 2007, entre aquest
Ajuntament, i l’empresa elèctrica “Esta-
banell i Pahisa Energia, pel qual aquest
Ajuntament cedeix i posa a disposició de
l’empresa elèctrica, l’ús del local situat a l’es-
pai de terreny de 12,5 m2 de superfície, entre
els carrers Salve Regina i el Camí del Serrat
per tal d’albergar un Centre de Transfor-
mació de maniobra i medició convencional
per al subministrament elèctric en Baixa
Tensió al nou edifici destinat a CEIP.

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 de Santa Eulàlia de Ronçana,
amb el límit pressupostari de 17.680 €; per a
la concessió de subvencions a entitats i acti-
vitats esportives amb el límit pressupostari
de 5.300 €.

Convocatòria 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
37.195 €.
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Aprovació inicial reglament intern
Policia Local 

S’acorda aprovar inicialment el “Reglament
intern de la Policia Local de Santa Eulàlia”. 

Aprovació plecs i convocatòria per
concessió bar de la Fàbrica   

S’aprova convocar, simultàniament, el con-
curs per a l’adjudicació del contracte del ser-
vei de gestió, explotació, conservació i man-
teniment de les instal·lacions del bar de
l’Espai sociocultural La Fàbrica, en règim de
concessió, mitjançant procediment obert i
d’acord amb el plec de condicions.

Aprovació provisional modificació
puntual planejament en l’àmbit de la
UAU3 

S’acorda aprovar provisionalment la modifi-
cació puntual de Planejament en l’àmbit de
la UAU-3 Font d’Abril, de Santa Eulàlia de
Ronçana. 

Aprovació provisional modificació
puntual de planejament en l’àmbit
de Ca l’Espardenyer

S’aprova provisionalment la modificació
puntual de Planejament en l’àmbit de Ca
L’Espardenyer de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Aprovació projecte canonada en alta
de connexió dels dipòsits de Rosàs
amb Can Lluc, Can Penedes i
Puigdomènech

S’acorda aprovar inicialment el Projecte de
canonada en alta de connexió de dipòsits de
Rosàs amb Can Lluc, Can Penedes i Puigdo-
mènech, per un import total de 568.786,48 €.

Aprovació projecte urbanització Can
Maspons

S’acorda aprovar inicialment el projecte
d’urbanització de Can Maspons, redactat per
l’enginyer Sr. Joan Cutrina Segón, a partir
de l’encàrrec de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. 

L’aprovació definitiva vindrà condicionada a
les al·legacions que s’hi puguin presentar ai-
xí com a l’aprovació definitiva i executivitat
de la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament de la UAU3
Font d’Abril, actualment en tràmit.
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Adhesió municipis porta a porta

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana a l’Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta. 

Modificació nomenclàtor

S’aprova la modificació i incorporació dels
següents carrers: 

Modificacions: 

Carrer Bascongades, per Carrer País Basc

Carrer Verge de Montserrat, per Carrer
Mare de Déu de Montserrat

Carrer Verge de La Salut, per Carrer Mare de
Déu de la Salut

Carrer Verge del Remei, per Carrer Mare de
Déu del Remei

Carrer Verge del Roser, per Carrer Mare de
Déu del Roser

Carrer Verge de Núri, per Carrer Mare de
Déu de Núria

Carrer Verge del Pilar, per Carrer Mare de
Déu del Pilar

Incorporació: 

Camí Antic del Bruguer

Ple ordinari:
15 de maig de 2008

Aprovació inicial projecte segona es-
cola bressol

S’acorda aprovar inicialment el projecte de
la segona escola bressol de Santa Eulàlia de
Ronçana, redactat per Ecoarquitectura Gabi
Barbeta.

Ple ordinari:
de maig de 2008

Aprovació inicial, del pacte de condi-
cions de treball/conveni col·lectiu del
personal al servei de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana

S’aprova inicialment el Pacte de condicions
de treball/Conveni col·lectiu del personal al
servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana,

Designar, com a representants de l’Ajunta-
ment a la Comissió Paritària del conveni-
pacte a: Enric Barbany i Bages, Joaquim
Blanch Conejos, Anna Arnella Ventura i
Jordi Sala Druguet.

Atorgament subvencions activitats i
entitats culturals i esportives

S’acorda adjudicar les següents subven-
cions:
Entitats i activitats culturals

Esplai Santa Eulàlia 1600,–
Casal d’Avis 3000,–
Coral Santa Eulàlia 3000,–
“Ronçana”Revista de La Vall del T.” 2000,–
Fundació Arts Musicals 1200,–
El Ganxo 900,–
El COP 1200,–
Assoc. Dones del Tenes 500,–
Ball de Bastons “Trinxaires” 1100,–
Santa Eulàlia Camina 1100,–
Límit pressupostari: 17.680,–
Total adjudicat: 15.600,– 

Entitats i activitats esportives

Societat de Caçadors 400,–
Club d’Escacs Ronçana 1400,–
Jordi Vilardebò Casas 600,–
Club Ciclista Vall del Tenes 1000,–
Club de Petanca Can Marquès 300,–

Club Patinatge 1400,–

Límit pressupostari: 5.300,–
Total adjudicat: 5.100,–
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Atorgament fons de solidaritat

S’acorda destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord amb la dis-
tribució següent:

Projectes Entitat Població Subvenció

“Construcció d’un pont a Vallès Obert CAMERÚN 15.000 €
Blangoua” Manuel Pedraza

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

“Colònies per a infants sahrauís” Acció solidària amb el Sahara Poble Sahrauí 2.300 €
Dolors Soriano 

“Transport Escolar especial a Mosaic PERÚ 3.000 €
Iquitos” Eva Cansino Iquitos 

“Ajuda per a casos socials de Fraternitat Missionera Kinshasa 2.500 €
minusvàlids indigents a Kinshasa” Verbum Dei R.D del CONGO

Nelson Traslaviña
Teresa Cortés
Irene Traslaviña
Roser Morera Sardà

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

“Projecte de suport a l’escolaritza- Fundació Educació Oussouye 1.000 €
ció en el departament d’Ossouye, Solidària Escola Pia SENEGAL
Senegal” Jordi Ciurans

“Campaments Solidaris a Somotillo” Agrupament escolta de Bigues Somotillo
Projecte Internacional de Coopera- Nelson Traslaviña, NICARAGUA
ció a Somotillo Irene Traslaviña, 

Teresa Cortés

“Projecte d’ assessoria legal per Fundació Pau i Solidaritat Amunorchi 1.000 €
dones. Anys 2006-2007-2008 Joseba Mendizabal NICARAGUA
municipis d’Amunorchi”

“Escola secundària de noies Rokpa Ganna 1.000 €
de Gannan” Núria Pocurull Tibet-XINA

Total Projectes 31.300 €

I destinar la resta de límit pressupostari, d’un import de 5.895 € al Fons Català de Cooperació
al desenvolupament (obligacions com a socis) i a situacions d’emergència.
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Adjudició concessió del bar del cen-
tre “La Fàbrica”

S’acorda l’adjudicació al Sr. MODESTO
MUÑOZ MARTÍNEZ del contracte de gestió
del servei públic Bar de l’Espai Socio-cultu-
ral “La Fàbrica” en règim de concessió.

Aprovació conveni entre Ajuntament
de Santa Eulàlia i Ajuntament de
Caldes de Montbui per les obres
d’urbanització de Can Maspons

S’acorda delegar la gestió de les obres d’ur-
banització de Can Maspons a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui d’acord en els termes
que s’expressen al conveni de col·laboració
interadministrativa, i aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes
de Montbui i l’ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana per l’execució de les obres d’ur-
banització de Can Maspons, que té per ob-
jecte fixar els termes i les condicions per a
l’execució de les esmentades obres.

Aprovació urgència de la licitació de
les obres de la 2a Escola Bressol
municipal i delegació a la junta de
Govern Local

S’acorda declarar la urgència de la licitació
per a la contractació de les obres de la
Segona Escola Bressol de Santa Eulàlia de
Ronçana i delegar expressament a la Junta
de Govern Local la competència per a l’apro-
vació dels plecs de clàusules que han de re-
gir la licitació per a la contractació de les
obres i la resolució de les al·legacions que hi
puguin haver; la convocatòria de licitació i
l’adjudicació del contracte d’obres.

Sol·licitud subvenció per la construc-
ció 2a Escola Bressol

S’acorda sol·licitar la subvenció del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’una segona
Escola Bressol municipal que crearà 94 pla-

ces per a infants de 0 a 3 anys, i subscriure el
conveni amb el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya pel qual es for-
malitza el compromís de creació de places
per a infants de 0 a 3 anys, en llars de titula-
ritat pública.

Aprovació conveni col·laboració pla
de vigilància complementària
d’incendis forestals per l’any 2008

S’aprova l’esborrany de conveni que forma-
litza la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana en el Pla de vi-
gilància complementària d’incendis fores-
tals de l’any 2008.

Aprovació estatus de l’Associació de
Municipis de Residu Mínim

S’acorda aprovar els estatuts de “l’Associació
de Municipis Residu Mínim” i trametre
aquest acord a la resta de membres funda-
dors. 

Adhesió a la Fundació de Prevenció
de Residus

S’aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
la Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus  el Consum Responsable.

Moció de suport al Correllengua
2008

S’acorda donar suport al Correllengua 2008
com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització de l’ús so-
cial de la llengua arreu dels territoris de par-
la catalana i a favor de la seva unitat.

Moció de suport a la campanya
Catalunya lliure de bosses de plàstic

S’acorda sumar-se a la campanya “Catalu-
nya lliure de bosses de plàstic”.
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Adherir-se i participar en la declaració del 3
de juliol “Dia Català Sense Bosses de Plàs-
tic”. 

Continuar les dinàmiques començades en el
marc de la Xarxa Comerç Verd de comerços
respectuosos amb el medi ambient, fomen-
tant principalment l’acord perquè els co-
merciants del municipi redueixin progressi-
vament l’ús de les bosses de plàstic del co-
merç.

Contactar amb els distribuïdors del munici-
pi per a concretar la limitació de les bosses
de plàstic de forma específica en els proveï-
ments i activitats que desenvolupi l’ajunta-
ment.

Comunicar aquest acord al Parlament de
Catalunya i al Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Ple ordinari:
17 de juliol de 2008

Aprovació compte general exercici
2007 Ajuntament i SET Comunicació

S’acorda aprovar el Compte General del
Pressupost Únic de l’exercici 2007 de
l’Ajuntament i de l’organisme SET Comuni-
cació. 

Ampliació de la delegació de funcions
en la Diputació de Barcelona

S’acorda delegar en la Diputació de Barce-
lona, les funcions de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que
a continuació s’especifiquen:

I.- Taxa per expedició de documents admi-
nistratius i altres serveis administratius.

II.- Altres ingressos de dret públic, tant tri-
butaris com no tributaris, que l’Ajuntament
pugui liquidar.

Festes Locals any 2009

Atès que des de la Conselleria de Treball i
Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre
de Festes Locals de Catalunya per l’any
2009, s’acorda establir com a dies de festa
local el 10 de desembre, Santa Eulàlia, i el
dia 31 de juliol, Festa Major d’Estiu.

Declaració del mes d’agost inhàbil

L’Alcaldia, als efectes del millor funciona-
ment en relació a terminis i seguretat jurídi-
ca, proposa que el Ple adopti  declarar inhà-
bil, als efectes de còmput de terminis de les
actuacions municipals, el mes d’agost, que
s’aprova per unanimitat.



Moció alcaldes per la Pau

S’acorda mostrar el rebuig d’aquest Ajunta-
ment a les armes nuclears i donar suport a la
Xarxa d’Alcades per la Pau.

Dur a terme el tràmits necessaris per entrar
a formar part d’Alcaldes per la Pau.

Prendre en consideració les propostes d’ac-
ció que siguin enviades per la Xarxa, per re-
colzar la feina realitzada per aquesta i con-
tribuir a la conscienciació de la ciutadania
sobre l’amenaça de les armes nuclears.

Animar als alcaldes i alcaldesses de la co-
marca i província a seguir l’exemple d’a-
quest ajuntament i sumar-se als esforços de
l’alcalde d’Hiroshima per acaba amb l’ame-
naça de les armes nuclears.

Comunicar l’adopció d’aquests acords al
Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau.”

Moció contra la Directiva Europea
de l’ampliació de la Jornada de
Treball

S’acorda rebutjar l’actual directiva europea
referent a l’ordenació del temps de treball, ja
que representa una pèrdua del benestar so-
cial, un atac als drets laborals, atenta contra
la seguretat i la salut a la feina, a més de di-
ficultar la conciliació entre la vida laboral i la
familiar i personal.

Demanar al Govern espanyol que faci totes
les gestions necessàries per defensar l’actual
jornada laboral.

Demanar als grups parlamentaris al Parla-
ment Europeu que rebutgin aquesta directi-
va.

Donar total suport al posicionament de la
Confederació Europea de sindicats, en la se-
va denúncia d’aquesta mesura.

Demanar al Consell de la Unió Europea que

adopti una nova normativa que estigui en
consonància amb els Tractats Europeus i la
Carta de Drets Fonamentals de la UE.

Informar d’aquest acord, al Govern de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al
Parlament Europeu, a la Comissió i al
Consell de la Unió Europea.

Ple extraordinari:
3 de setembre de 2008

1.- Creació d’una Comissió d’investi-
gació sobre la tramitació d’expedients
d’adjudicació d’habitatges de protec-
ció oficial

2.- Composició i funcionament de la
Comissió d’investigació

L’Alcalde,  previ a tractar els assumptes in-
closos a l’ordre del dia, explica algunes qües-
tions d’ordre i legalitat pel que fa als punts
de l’ordre del dia, i el regidor de CiU Joa-
quim Brustenga manifesta que el seu grup,
que va ser qui sol·licitava el ple, retiren els
punts de l’ordre del dia i s’aixeca la sessió.

Ple extraordinari urgent:
4 de setembre de 2008

Creació d’una comissió d’investiga-
ció sobre la tramitació d’expedients
d’adjudicació d’habitatges Socials

S’acorda crear una comissió que examini la
correcció del procediment d’adjudicació d’ha-
bitatges socials a Santa Eulàlia de Ronçana,
que serà presidida per l’alcalde de la corpora-
ció i integrada per un regidor de cada grup
polític, amb aplicació de sistema ponderat,
tot això d’acord amb els articles 125 del ROF
i 58 i 60 del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
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Ple extraordinari:
3 de setembre de 2008

Modificació preus públics Escola
Bressol

S’aprova la modificació dels preus públics
per al Servei d’Escola Bressol Municipal se-
gons les tarifes que s’annexen.

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

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat:
149 € X 10 mensualitats.

Tarifa 2. Altres serveis:

Dinar diari fix: 7,1 €/dia.

Dinar esporàdic: 8,2 €/dia.

* Hora extra diària (durant tot el mes): 34 €/mes.

* Hora extra esporàdica: 2,45 €/hora extra.

* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als
no residents a Santa Eulàlia de Ronçana.

Aprovació plecs de clàusules i convo-
catòria de licitació del servei de nete-
ja de diversos Equipaments
Municipals

S’aproven inicialment els Plecs de clàusules
economicoadministratives i prescripcions

tècniques particulars que han de regir la
contractació del servei de neteja a diversos
equipaments municipals. 

Procedir a la licitació per a contractar l’es-
mentat servei i, a aquest efecte, publicar si-
multàniament l’anunci de convocatòria,
amb subjecció a les prescripcions del Plec de
clàusules econòmico-administratives parti-
culars, si bé condicionada a allò que disposa
l’article 122 del RDLeg. 781/1986. 

Aprovació revisió anual del Padró
Municipal al d’Habitants

S’aprova la revisió anual del padró munici-
pal d’habitants referida a l’1 de gener de
2008, en que el número total de població és
de 6.669 habitants. 

Convocatòria nomenament Jutge de
Pau

Atès que el dia 21 de desembre de 2004 el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
acordà el nomenament dels actuals Jutges
de Pau Titular i Substitut,

Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial assenyala que la renovació de
Jutges de Pau es produirà cada quatre anys,
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S’acorda fer pública, mitjançant anunci al
BOP i edictes als taulers d’anuncis de
l’Ajuntament i del Jutjat de Pau, la convo-
catòria per a procedir al nomenament del
Jutge de Pau titular i substitut de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Aprovació Tarifes per
Subministrament d’aigua per
empresa SOREA

S’acorda Informar favorablement la sol·lici-
tud de revisió de tarifes del Servei Municipal
d’abastament d’aigua potable proposades
per l’empresa concessionària del servei se-
gons el detall que segueix: 

Mínim de consum: 15 m3/abonat/mes 

Tarifes de subministrament: 

Fins a 15 m3/abonat/mes  0,5906 € /m3

De 15 a 30 m3/abonat/mes 1,6782 €/m3

De 30 a 45 m3/abonat/mes 1,8312 €/m3

Excés de 45 m3/abonat/mes 2,508 € /m3

Conservació de comptadors 0,61 € /abonat
/mes

S’acorda aprovar la seva aplicació a partir
del dia 1 d’octubre de 2008

Moció que presenta CIU per tal que
l’activitat Castellera sigui considera-
da per la UNESCO Patrimoni
Cultural de la Humanitat

S’acorda donar suport a la candidatura per a
la inscripció dels castells a la llista represen-
tativa del patrimoni cultural i immaterial de
la humanitat, de la UNESCO.

Notificar la moció a la delegació de la UNESCO
a Catalunya, a la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya i a la colla de caste-
llers de Granollers i de Caldes de Montbui.

Moció conjunta: Sobre la nova
postura de l’Ajuntament de l’Ametlla
del Vallès en relació a la carretera

sol·licitada que descongestionaria el
trànsit per Santa Eulàlia de Ronçana
i l’Ametlla del Vallès

S’acorda refermar el criteri d’aquest consis-
tori en la necessitat que es construeixi una
carretera des de la rotonda de Bigues fins a
la C-17 tal i com recull el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona. 

Comunicar a l’alcalde de L’Ametlla del Va-
llès el malestar de l’ajuntament i del poble
de Santa Eulàlia per la desconsideració que
representa el seu canvi unilateral de criteri
respecte a la carretera sol·licitada des de la
rotonda de Bigues a la C-17 i enviar-li el text
íntegre d’aquesta moció, amb l’expressió del
resultat de la votació. 

Donar trasllat del text íntegre d’aquesta mo-
ció al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat, amb l’ex-
pressió del resultat de la votació, per tal de
fer prevaldre les raons de la construcció de
la carretera inicialment prevista que uniria
la rotonda de Bigues amb la C-17.

Ple extraordinari:
6 de novembre de 2008

Aprovació conveni amb departament
d’educació per a projecte Nou Tenes
d’atenció educativa de l’alumnat d’e-
ducació Secundària Obligatòria del
Municipi

S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Departament d’Educació i l’ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana per al
projecte Nou Tenes d’atenció educativa a la
diversitat de l’alumnat d’Educació Secun-
dària Obligatòria del municipi, en el marc
dels programes de diversificació curricular. 

Ratificar l’acord adoptat pel consell
escolar sobre el nom del 2on CEIP

Atès que s’ha construït un segon CEIP al
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municipi de Santa Eulàlia, al barri de la
Sagrera, 

Atès que en la reunió de data 6 d’octubre
d’enguany el Consell Escolar ha acordat que
el nom d’aquest nou centre escolar sigui
CEIP La Sagrera, 

S’acorda ratificar l’acord adoptat en data 6
d’octubre del Consell Escolar d’aprovació
del nom CEIP La Sagrera.

Declaració de l’obra consistent en la
llar residència al carrer Font del Gat
d’especial interès per concórrer-hi
circumtàncies Socials

S’acorda ratificar l’acord de Junta de Govern
Local de data 16 d’octubre d’enguany i en
aquest sentit declarar d’especial interès l’o-
bra promoguda per l’entitat sense ànim de
lucre Fundació Privada Vallès Oriental con-
sistent en la construcció de la llar-residència
Jaume Anfruns i Janer, situada al carrer
Font del Gat núm. 2 de la urbanització de
Can Sabater d’aquest terme municipal. 

Aprovació Inicial de la modificació
puntual de les normes subsidiàries
de planejament al sector de clau 1
(casc antic) de Santa Eulàlia de
Ronçana

Vista la proposta de Modificació Puntual de
les Normes Subsidiàries de Planejament a
l’àmbit de clau 1 (Casc antic) redactada pels
Serveis Tècnics Municipals.

Atès que els objectius de la modificació són
els de: 

- Regular el nombre màxim d’habitatges en
l’edificació bifamiliar i plurifamiliar.

- Definir, als efectes de parcel·lació, la faça-
na mínima a carrer.

- Establir l’obligatorietat de previsió de pla-
ces d’aparcament. 

- Ajustar la regulació de l’ús comercial en
funció de la seva posició en l’immoble.

S’acorda aprovar inicialment la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en els àmbits qualificats d’edi-
ficació tradicional: casc antic (clau 1).
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Modificació i habilitació de crèdits
pressupost general 2008

S’acorda aprovar l’expedient número 1/2008,
d’habilitacions i suplements de crèdit, al pres-
supost general d’enguany, amb el següent re-
sum:

Import partides a habilitar 21.302,00 €

Import partides a suplementar 593.601,03 €

Total expedient: 614.903,03€

Expedient concertació de préstec
d’inversions pressupost 2008

S’acorda concertar per finançar part de les
inversions incloses en el pressupost vigent
per un import total de 1.298.000, euros els
següents préstecs:

Amb la Diputació de Barcelona (Programa de
Crèdit Local-Caixa d’Estalvis de Catalunya), un
préstec d’import (319.000,00 €). 

Amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local
de la Diputació de Barcelona, un crèdit per
import de (150.000,00 €).

Amb l’entitat bancària Banc de Crèdit Local,
un crèdit per import de (500.000,00 €).

Amb l’entitat bancària Caixa d’Estalvis de Cata-
lunya, un crèdit per import de (329.000,00 €).

Modificació Ordenances Fiscals
2009

S’acorda aprovar provisionalment, per a l’e-
xercici de 2009 i següents, la modificació i
creació de les Ordenances fiscals següents:

Modificació:

Número  1.- Impost s/ béns immobles
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció
mecànica
Número 3.- Impost s/ construccions, ins-
tal·lacions i obres
Número 4.- Impost s/ increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Número 7.- Taxa de llicències urbanístiques
Número  8.- Taxa llicències obertura establi-
ments
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació
d’escombraries
Número 11.- Preus Públics
Número 12.- Taxa ocupació via pública (ma-
terials construcció etc.)
Número 13.- Impost s/activitats econòmi-
ques
Número 16.- Taxa ocupació sòl, subsòl, vol
de la via pública.

De nova creació:

Número 17.- Taxa immobilització i retirada
vehicles via pública.
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Imatge virtual del que serà la nova escola Bressol Municipal.

Novembre 2007

El novembre començava amb la polèmica
oberta al juliol per l’endarreriment en l’inici
de les obres de la segona escola. L’equip de
Govern i Convergència i Unió interpretaven,
de forma diferent, una resposta de la
Generalitat que atribuïa aquests tres mesos
de retard a un endarreriment en la tramita-
ció de la documentació. En crònica política,
el regidor del PP a Santa Eulàlia, Francesc
Montes, era nomenat secretari general del
PP del Vallès Oriental i mà dreta del presi-
dent Josep Santiago. Mentrestant, la il·lus-
tradora Teresa Giménez anunciava un nou
llibre per a les festes de Nadal. El títol: On és
el caganer?. La tensió política seguia aug-
mentant a mig mes. El Ple de l’Ajuntament
aprovava, amb els únics vots a favor de l’e-
quip de Govern, els impostos i taxes per a
l’any vinent. Convergència i Unió va criticar
l’aprovació de la taxa d’escombraries per-
què, segons van dir, s’estava incomplint un
acord de ple de dos anys abans. Mentre el
santaeulalienc Joan Làzaro era ordenat sa-
cerdot a la basílica del Sant Esperit de
Terrassa, la fundació Arts Musicals de la Vall
del Tenes celebrava el 10è aniversari de l’en-

titat amb un matí de balls popular, i amb un
dinar a la Fàbrica. D’altra banda, es donava
a conèixer l’estudi que faria el projecte cons-
tructiu de la segona escola bressol. L’Ajunta-
ment apostava per un edifici pioner a
Catalunya, basat en l’eficiència energètica, la
bioconstrucció i la sostenibilitat. A mig no-
vembre, un grup de veïns del Serrat expres-
sava la seva preocupació per la planta agrà-
ria de compostatge que es preveia construir
a Rosàs, i unes 2.000 persones protestaven a
Granollers contra la construcció del 4t
Cinturó. A finals de mes, el SET Informa re-
cuperava unes dades del butlletí municipal
Tornaveu, del setembre. Aquestes xifres,
provinents, de l’Agència de Residus de Cata-
lunya, situaven Santa Eulàlia com un dels
millors pobles de la comarca en recuperació
de residus. Una altra dada destacada era la
reducció dels quilos de deixalles que un san-
teulalienc produeix cada dia, amb l’entrada
en funcionament del porta a porta. Aquests
dies, també explicàvem que la policia local
de Sabadell havia detingut a dos veïns,  acu-
sats de dos presumptes robatoris amb força.
Entre aquests, la sostracció d’un vehicle al
Rieral, tot i que van provocar desperfectes

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
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en sis mes. També els darrers dies de no-
vembre els joves aprovaven destinar els
15.000 euros de l’Àrea de Joventut del 2008
a 8 projectes. Una cinquantena de joves van
participar en una assemblea molt participa-
tiva a la Fàbrica. 

En esports, el primer equip del Club
Esportiu Santa Eulàlia perdia els dos partits
que disputava a casa durant el pont de Tots
Sants. El Parets B i la Llagosta es van endur
els punts del municipal d’Esports. D’altra
banda, l’aleví perdia el primer partit de la
temporada però es mantenia colíder de la
classificació. A finals de novembre, el primer
equip aconseguia el primer punt de la tem-
porada a casa davant el Palautordera. Tot i
això, els escacs centraven l’actualitat. El ter-
rassenc, Joan Canal va guanyar el primer
Open que va organitzar el Club Escacs
Ronçana. El torneig va durar dos mesos i el
santeulalienc Joan Turon va ser el primer
jugador local.

Desembre

Mentre l’IES La Vall del Tenes estrenava la
xarxa wifi de connexió a Internet, Canal SET
obria el desembre parlant d’un ple marato-
nià que s’havia celebrat a l’Ajuntament.
Gairebé 5 hores. Es va aprovar un crèdit
d’uns 900.000 euros i es va adquirir el com-
promís polític de tirar endavant quatre equi-
paments destacats en aquest mandat: un se-
gon poliesportiu i una segona escola bressol,
la nova biblioteca-casa de cultura i el pla de
millora del riu Tenes. La discussió de 10 mo-
cions, la majoria de CiU, van tancar un ple
que es va allargar fins a la 1 de la matinada.
Aquests dies, can Burguès comercialitzava
les primeres avellanes sota segell ecològic i
arrencava amb força una nova edició de la
Festa Major d’Hivern. La Nit de Músics i la
Mostra Gastronòmica, amb desfilada de mo-
da inclosa, van aplegar molt públic. Tot ple-
gat en un moment en què la meteorologia
era protagonista. Retornava el fred de mig
novembre amb menys intensitat però conti-

nuava sense ploure. L’Ajuntament confirma-
va que la situació dels pous i captacions mu-
nicipals presentaven bons nivells encara que
es demanava un consum racional i un ús so-
lidari de l’aigua. A mig desembre, els veïns
de can Juli es reunien en assemblea i se ce-
lebrava el cap de setmana de la Festa Major
d’Hivern. Va destacar la fira d’artesans i
d’entitats solidàries, les ballades dels
Bastoners Trinxaires i de la colla de Gitanes,
i la primera prova del Joc dels Colors que es
feia en màniga llarga. Cada colla va haver de
representar un pessebre vivent a l’alzinar de
can Burguès. Els guanyadors van ser els
Verds, en una prova que va obrir el marca-
dor del 13è Joc dels Colors que seguiria al ju-
liol. Dies després, es va convocar un ple mo-
nogràfic, a iniciativa del grup municipal de
Convergència i Unió, per parlar de la planta
agrícola de compostatge que s’havia de fer a
Rosàs. En la sessió es va decidir, a proposta
de l’alcalde Enric Barbany, que Ajuntament,
tècnics municipals i els veïns del Serrat visi-
tarien la planta de compostatge de Torrelles
de Llobregat, probablement al gener, des-
prés de les festes de Nadal. CiU va dir que la
planta era un caprici polític de l’equip de
Govern, que era un projecte improvisat i de-
manaven més informes. El govern munici-
pal, en canvi, va defensar la planta, va recor-
dar a Convergència que feia dos anys que
s’hi estava treballant i va dir que tots els pas-
sos s’havien fet amb molta cura. També,
aquests dies, el SET Informa explicava que
ja havia entrat en funcionament el nou web
municipal. L’Ajuntament va redissenyar i
actualitzar la pàgina. Alhora, es presentava
oficialment, el cinquè calendari municipal,
el del 2008, que es dedicava la mobilitat sos-
tenible. La publicació, amb imatges de
l’Agrupació Fotogràfica i textos dels nens i
nenes de les escoles de primària, mostrava
diverses formes de circular per Santa Eulàlia
i projectes, relacionats amb la mobilitat, que
l’Ajuntament havia fet realitat en els últims
anys. En plena agenda d’actes culturals pre-
vis a Nadal, Convergència i Unió tornava a la
càrrega amb el retard en l’inici de les obres
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de la segona escola. CiU incorporava, al seu
butlletí Parlem-ne, una resposta parla-
mentària del conseller d’Educació que deia
que va ser el 13 de juliol quan l’Ajuntament
va completar la documentació necessària
per al començament dels treballs. Això, se-
gons CiU, els donava la raó i demostrava que
l’equip de Govern no havia fet els deures. De
tot plegat, la regidora d’Educació, Anna
Arnella va repetir els mateixos arguments
que dos mesos abans. Arnella va dir que el
consistori havia presentat la documentació
de seguida que van tenir-la i que s’havia en-
callat en altres organismes. En crònica cul-
tural, Canal SET explicava que la biblioteca
començava una iniciativa per fomentar l’ús
de l’equipament i la lectura entre els veïns i
que el romancer Jaume Arnella participava
l’elaboració d’un nou treball del mític Grup
de Folk. Les festes de Nadal a les escoles, la
del Casal d’Avis, que va homenatjar la sòcia
de més edat, i la resta del programa habitual
a Santa Eulàlia tancaven l’últim SET
Informa de la temporada. 

En esports, el primer equip del Club
Esportiu Santa Eulàlia seguia sense punteria

al municipal d’Esports i seguia sense gua-
nyar a casa. A mig desembre, l’àrbitre va
suspendre un partit que els homes de Joan
Casals perdien per 0 a 2. A 20 minuts pel fi-
nal, el col·legiat va assenyalar el camí dels
vestidors per haver rebut, suposadament,
una pilotada provinent de la banqueta local.
Mentrestant, el benjamí de l’entitat verdi-
blanca aconseguia una golejada per 7 gols a
1 davant el Montornès.

Gener 2008

Un miler de persones van donar la benvin-
guda al 2008 en les dues festes de Cap d’Any
que es van celebrar a la Fàbrica i al Pavelló.
Aquella nit, uns desconeguts va provocar
destrosses a l’IES La Vall del Tenes. No va
ser la primera vegada de l’any. Amb tot,
Canal SET obria el primer informatiu de
l’any amb el pressupost municipal del 2008,
que s’havia aprovat a finals de desembre. Va
ser el més ambiciós de la història, amb 10,6
milions d’euros, uns diners per començar a
afrontar quatre equipaments destacats: la
segona escola bressol municipal, la nova bi-

Per primer cop es va celebrar una prova dels colors durant la Festa Major d’Hivern.



blioteca casa de cultura, les obres al riu
Tenes i el segon pavelló poliesportiu. Les in-
versions creixien un 60% respecte el 2007 i
també creixia el personal contractat. Des de
l’oposició CiU deia que el pressupost era de-
cebedor i poc creïble mentre el PP deia que
el deute municipal seguia augmentant. En el
mateix Ple, Convergència i Unió anunciava
la interposició d’un contenciós-administra-
tiu contra l’aprovació de les ordenances fis-
cals del 2008. CiU va presentar el recurs
perquè considerava que l’adequació dels tri-
buts no estava justificada per un informe
econòmic i financer i perquè l’augment de la
taxa d’escombraries, en el cas d’algunes acti-
vitats econòmiques, incomplia un acord de
ple. L’alcalde Enric Barbany va dir que l’ac-
tualització de les ordenances era l’oportuna i
que la tramitació del procés havia estat l’a-
dequada. Dies més tard, mentre les obres del
CAP seguien acumulant retard i després del
concert de Corals de la Vall del Tenes, co-
mençava a treballar a l’Ajuntament una tèc-
nica d’ocupació i desenvolupament local,
Elisabet Navarro. L’objectiu de la nova tèc-
nica era impulsar els diferents sectors pro-
ductius de Santa Eulàlia, amb especial aten-
ció a pagesos i ramaders a través del projec-
te “Ronçana, camp i qualitat”. Un altre tema
destacat del primer mes de l’any va ser la
construcció de la segona escola de primària
que, com l’ambulatori, s’endarrerien. La
Generalitat va fer una visita d’obres. La con-
clusió de tot plegat era que els alumnes del
centre acabarien el curs al Rieral, compar-
tint espais amb els estudiants d’una satura-
da Escola Ronçana. A mig mes, l’Àrea de
Serveis Socials creava un banc solidari per a
la cessió de mobiliari i utensilis domèstics i
el grup de Heavy Metal Sargon publicava el
segon àlbum, el primer en català, titulat
Vida. El treball era un pas endavant per a la
formació santeulalienca. També al gener, el
popular actor Toni Albà participava al Sopar
del Pa amb Tomàquet i la mestra de l’Escola
Bressol l’Alzina, Joana Moreno, publicava el
seu primer conte. A finals de mes, els
Mossos d’Esquadra desarticulaven dues

bandes de lladres que estaven actuant a la
comarca gràcies a la col·laboració de la poli-
cia de Santa Eulàlia. Mentrestant, l’Ajunta-
ment col·locava reixes metàl·liques al cam-
panar de l’església per evitar els problemes
que hi provocava una nodrida colònia de co-
loms.

En esports, el primer equip del Santa
Eulàlia patia una altra derrota a casa contra
el Caldes i l’infantil femení del Club Escola
de Bàsquet Ronçana s’imposava a la Selecció
Catalana en un amistós a Barcelona. Les ju-
gadores d’Adrià Castejon van guanyar per
50 a 63 amb un bon joc de conjunt.
Mentrestant, el sènior femení se situava se-
gon a la lliga a un punt del líder, després de
vèncer l’Spínola per 60 a 44.

Febrer

El primer SET Informa de febrer obria amb
l’aprovació d’una ordenança de residus. El
text fixava les regles del porta a porta, im-
plantat dos anys abans. La discussió entre
govern i oposició va venir per l’apartat de
sancions que recollia el text. CiU considera-
va que l’ordenança arribava en un moment
poc oportú i que suposaria una pressió per a
la ciutadania. L’equip de govern, per la seva
banda, va explicar que l’objectiu de la nor-
mativa no era sancionar però que s’haurien
de vigilar les infraccions reiterades i els
comportaments incívics greus. A principi de
mes, Santa Eulàlia celebrava amb molta ani-
mació i color el Carnestoltes amb dues festes
a la Fàbrica. Mentrestant, la Generalitat feia
públic que el projecte de bus exprés entre la
Vall del Tenes i Barcelona encaixava en els
plantejaments del govern i una de les situa-
cions més problemàtiques del primer mig
any a nivell català arribava a Santa Eulàlia.
Les conques del Ter i el Llobregat entraven
en fase d’excepcionalitat 2 i l’Ajuntament
publicava un ban que restringia el consum
d’aigua a usos domèstics, tot i que l’abasta-
ment a les llars era l’habitual. Tot i això es
demana als veïns consumir aigua racional-
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ment i estalviar-ne. El 8 de febrer, Ajunta-
ment, veïns i tècnics municipals visitaven la
planta de compostatge de Torrelles de
Llobregat, per resoldre dubtes sobre la ins-
tal·lació que es projectava prop de Rosàs i
que havia aixecat protestes entre els veïns de
la zona i del grup municipal de Convergència
i Unió. A mig febrer, la biblioteca instal·lava
un sistema wifi de connexió a internet i
Santa Eulàlia sortia al carrer per celebrar la
Festa dels Tres Tombs. A tot això, la Genera-
litat avançava que la segona escola de primà-
ria s’entregaria per fases i durant el juny.
Paral·lelament, la policia local feia públic el
seu informe anual que revelava que el roba-
toris amb força en habitatges, empreses i
vehicles van créixer un 77% durant el 2007.
Amb tot, els primers dos mesos de l’any es-
taven sent molt tranquils. A finals de febrer,
la Calçotada popular reunir prop de 550 per-
sones que van consumir gairebé 12.000
calçots. D’altra banda l’Ajuntament amplia-
va la programació mensual estable que s’ofe-
ria a la Fàbrica. Als cicles de cinema, espec-
tacles infantils i balls de saló s’hi afegien les

Nits de Música i dues sortides culturals.
Canal SET tancava el mes amb una assem-
blea de veïns del Tenes a la Fàbrica. Els
veïns es van mostrar contraris a què les
obres del riu afectessin les seves parcel·les.
Un estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua
retallava alguns solars i la plataforma no vo-
lia sentir a parlar d’aquesta possibilitat. La
Comissió esperava rebre suport social i polí-
tic de Santa Eulàlia i recuperar la unitat
d’acció en un procés que, segons van dir,
s’estava tecnificant massa.

En esports, el sènior femení del Club
Escola de Bàsquet Ronçana se situava líder
de després de guanyar el Juràssic, fins ales-
hores primer classificat. Les jugadores de
Juan Antonio Ibàñez van imposar-se per 10
punts de diferència. D’altra banda, el primer
equip del Club Esportiu Santa Eulàlia acon-
seguia la primera victòria al municipal d’es-
ports davant la Romànica (2-1).

Març

El març va començar amb una sorprenent
roda de premsa de Convergència i Unió. CiU
va anunciar la seva voluntat de crear un gran
pacte entre totes les forces polítiques per de-
sencallar una sèrie de temes que, segons
Convergència, paralitzaven la dinàmica mu-
nicipal. Entre d’altres el POUM, les obres del
riu, la millora de la recollida d’escombraries
o la planta de compostatge. Des de l’equip de
Govern d’Independents ERC i PSC, l’alcalde,
Enric Barbany va dir que estudiaria la pro-
posta amb deteniment però creia que l’acti-
tud que fins aleshores havia mostrat CiU no
convidava a la creació de pactes d’aquesta
naturalesa. Barbany va afegir que la majoria
de temes que proposava CiU no eren temes
encallats sinó que es trobaven en diverses fa-
ses i que, en bona part, es resoldrien en
aquest mandat. A tot això, els Mossos
d’Esquadra detenien dos germans de Santa
Eulàlia acusats de nombrosos robatoris a
l’interior de vehicles. El 9 de març, el PSC

Les restriccions d’aigua van estar amenaçant du-
rant tota la primera meitat del 2008.



guanyava per segona vegada consecutiva
unes eleccions al Congrés de Diputats i, a
més, obtenia els millors resultats de la histò-
ria a Santa Eulàlia. Gairebé 1.500 vots i un
40% de paperetes. A continuació, però a més
de 500 vots, es va situar Convergència i Unió
per davant del PP i d’Esquerra, que va ser la
gran perjudicada de la nit. IC-Verds es va
mantenir com a cinquena força a Santa
Eulàlia. La participació va ser del 71%. A
mitjans de mes, l’Ajuntament i la Fundació
Martí l’Humà signaven un protocol de
col·laboració en diverses iniciatives. Una
dels més destacades, el projecte “Ronçana
camp i qualitat”, per vetllar pel sector pri-
mari a Santa Eulàlia. Mentrestant, l’Escola
Ronçana demanava  a la Generalitat millores
a les instal·lacions. Ajuntament, AMPA i
Equip directiu feien arribar les seves pro-
postes a la Generalitat. En crònica educati-
va, el consistori anunciava que la segona es-
cola Bressol, un dels projectes més impor-
tant dels mandat, es faria en un emplaça-
ment nou, diferent al que s’havia previst en
principi. Del Pla Especial de Reforma Camí
de la Serra, passava al Rieral. El canvi d’ubi-
cació de l’escola venia determinat, segons
l’Ajuntament, pel retard del pla especial ca-
mí de la Serra i pels problemes que presen-
taven els terrenys on s’havia d’aixecar ini-
cialment el centre docent. També al març, i
després de la diada de Rams, Ronçana
Comerç Actiu feia un balanç positiu de la se-
va activitat i es marcava com a objectiu aug-
mentar el seu programa d’activitats. Després
de Setmana Santa, es coneixien les destros-
ses que havia patit, novament, l’IES La Vall
del Tenes. Després del cas de vandalisme de
Cap d’Any, uns desconeguts van provocar
desperfectes a portes i finestres i van fer pin-
tades, a més de malmetre seriosament el cir-
cuit tancat de televisió que vigilava el centre.
A tot això, el SET Informa explicava que Can
Manent, dedicada a l’elaboració artesanals
de foies i derivats de l’ànec sumava més de
25 estrelles Michelin entre els restaurants
als que servia. Entre aquests, 3 del 6 establi-
ments amb tres estrelles de l’Estat. A finals

de mes, l’Ajuntament presentava al·lega-
cions contra el projecte de gasoducte entre
Martorell i Figueres que impulsaven el go-
vern central i l’empresa Enagàs. Mentres-
tant, la redacció del pla contra inundacions
als barris del Tenes acumulava retards, igual
que les obres del CAP. En l’últim informatiu
de març, Canal SET explicava que s’havia
creat un portal web d’entitats, i que l’Escola
de Música la Vall del Tenes participava en el
concert del 15è aniversari de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música. A més, una fa-
mília denunciava l’Escola Ronçana perquè,
segons deien, hi havia alumnes que llença-
ven tot tipus d’objectes al pati de casa seva.
Els veïns van denunciar-ho en el ple munici-
pal de finals de març.

En esports, el primer equip del Club
Esportiu guanyava el segon partit de la tem-
porada al municipal d’esports. Els homes
d’Antonio Pérez es van imposar al Montme-
ló (2-1), un rival directe a la zona de descens,
i se situaven a un punt de la permanència a
segona Territorial. D’altra banda, el ciclista
Carles Dantí anunciava la seva participació a
la Titan Desert, una cursa en BTT per etapes
al desert del Sàhara. A finals de març, la
Fàbrica acollia la cinquena sessió de Tai xí
de Santa Eulàlia. El mestre originari de
Henan, Chen Zhen Lei, va ensenyar la tècni-
ca Chen a la quarantena de participants de la
trobada. 
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El SEFED va participar en unes jornades a
Barcelona.
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Abril

La sequera continuava afectant Catalunya. A
l’abril, els pantans catalans es trobaven al
20,5% de la seva capacitat. La situació a
Santa Eulàlia era bona però l’Ajuntament,
per avançar-se i preveure el futur, va crear
una comissió municipal de gestió i segui-
ment de la sequera. Mentrestant, s’inaugu-
rava l’accés a can Sabater, que millorava no-
tablement la vialitat en aquest punt de Santa
Eulàlia. Dies després, el diputat d’Esports de
la Diputació, Josep Monràs, visitava Santa
Eulàlia i el Sefed participava en la vuitena fi-
ra internacional d’empreses simulades. A
mig mes, l’Ajuntament donava a conèixer
que 5 santaeulaliencs ja rebien ajudes en el
marc de la Llei de la Dependència, totes de
caràcter econòmic i que una trentena de per-
sones encetaven la Setmana Cultural amb
l’homenatge a l’escriptora Mercè Rodoreda,
en el centenari del seu naixement. A mig
mes, plovia sobre mullat. La construcció de
la segona escola incomplia el calendari pre-
vist al febrer. La comunitat educativa va ex-
pressar el seu malestar per aquest nou en-
darreriment que s’afegia a altres retards per
part de la Generalitat. En la crònica de suc-
cessos, dues veïnes morien en un accident de
trànsit a Sentmenat. Els Mossos d’Esquadra
van explicar que el vehicle en què viatjaven
les dues dones va perdre el control i un ca-
mió va envestir-lo. A tot això, l’autora i
il·lustradora Teresa Gimènez treia al mercat

un nou conte per Sant Jordi. Es titulava Els
prínceps blaus destenyeixen i parlava de
l’autoestima. A mig mes, s’aprovava el regla-
ment intern de la policia i l’Ajuntament re-
cordava la importància d’estalviar aigua. El
ban de sequera complia 3 mesos mentre es
coneixien dades positives de reducció de
consum. L’últim trimestre de l’any passat
cada habitant va gastar una mitjana de 12 li-
tres d’aigua menys cada dia. Durant la diada
de Sant Jordi, el llibre El Juego del Àngel, de
Carlos Ruiz Zafón va ser el més sol·licitat a
Santa Eulàlia. D’altra banda, una desena de
lectors van relatar el conte de La Venta-
foncs, en les diverses llengües que hi havia a
Santa Eulàlia. Va ser en l’acte central de la
Setmana Cultural que va aplegar molt públic
a la Fàbrica, en una vetllada que integrava la
diversitat lingüística.

En esports, el primer equip del Club
Esportiu retornava a posicions de descens,
després de la derrota davant del líder, el
Barberà (1-4). L’àrbitre, molt desafortunat,
va expulsar quatre jugadors verdiblancs i
l’entrenador local. El femení, per la seva
banda, aconseguia un empat amb el Torelló. 

Maig

Al maig, el butlletí municipal Tornaveu ex-
plicava que l’eficàcia i la participació dels
veïns en la recollida porta a porta progressa-
va adequadament. Segons l’Àrea de Serveis

El nou accès a Can Sabater es va estrenar l’abril.



Ambientals, la recuperació de materials
mantenia les xifres del 2006 i augmentava
mig punt. En el segon any complet del porta
a porta a Santa Eulàlia, la recuperació de re-
sidus se situava molt a prop del 65%, do-
blant la mitjana catalana i vallesana. El SET
Informa també explicava que l’Ajuntament
augmentava la quota en les obres amb con-
tribucions especials. El percentatge passava
del 10 al 25%. A principi de mes, el Casal
Parroquial s’omplia per començar la cele-
bració del seu 75è aniversari. La festa va
arrencar amb una missa a l’església i amb la
plantada del maig. Teatre, poesia i música
van centrar el primer acte de l’efemèride.
Pocs dies després, una exposició a la Fàbrica
resumia en unes 800 fotografies la història
del teatre al Casal. Mentrestant, l’empresa
RMT ultimava la producció d’una marca
pròpia, el NITA WOOL, una fibra de llana
natural per a aïllaments tèrmics i acústics en
construcció. A tot això, la Mancomunitat i la
Fundació Universitària Martí l’Humà impul-
saven un pla de dinamització turística de la
Vall del Tenes, basat en el paisatge i la soste-
nibilitat. Durant el maig, l’IES La Vall del
Tenes va tornar a participar al projecte Fem
una llei, al Parlament de Catalunya, Santa

Eulàlia va acollir la creació del Convívium
del Vallès Oriental, basat en la filosofia de
l’slow food i un incendi, a l’Ametlla, provo-
cava una densa columna de fum, que es va
poder veure des de diversos punts del poble.
A mig maig, la diòcesi de Terrassa, a la que
pertany la parròquia, adoptava com a patro-
na, la Mare de Déu de la Salut. Mentrestant,
els veïns del Tenes tornaven a la mobilitza-
ció. La plataforma recollia signatures per-
què, segons deien, les darreres reunions
amb l’Agència Catalana de l’Aigua no havien
servit per avançar i sol·licitaven una trobada
amb el president de l’ACA. La policia local
detenia dos joves de Santa Eulàlia i dos de
Bigues i Riells, acusats d’un intent de roba-
tori en un taller d’automòbils de Lliçà
d’Amunt i s’aprovava el projecte constructiu
de la Segona Escola Bressol. Mentrestant,
l’altra llar d’infants tornaria a estar un curs
mes al màxim de capacitat. Com un any
abans, la demanda de preinscripcions va su-
perar l’oferta. L’espectacle El nostre musi-
cal, de nois i noies de 4t d’ESO de l’institut,
va aplegar unes 700 persones a la Fàbrica en
les dues actuacions que van tenir lloc. El
muntatge va destacar per la coreografia i pel
vestuari dels actors. A tot això, l’Ajuntament
presentava el primer Pla d’Acció Municipal
de la història. Era el full de ruta que l’equip
de Govern havia marcat fins el 2011. S’hi re-
collien 170 propostes. Un dels moments des-
tacats del maig va ser el Sarau de Primavera.
Un miler de persones van passar per la pri-
mera edició d’aquesta activitat, que les plu-
ges de maig van respectar. El mateix cap de
setmana, el sopar de la Revista Ronçana va
parlar del català i els mitjans de comunica-
ció i va celebrar el 40 aniversari de la publi-
cació. Durant la vetllada es va homenatjar el
col·laborador de la revista Jaume Farriol,
cinc anys després de la seva mort. 

En esports, el sènior femení del Club
Escola de Bàsquet Ronçana guanyava la lliga
regular del seu grup a tercera catalana i es
classificaven pel play off per aspirar a reedi-
tar la victòria de la temporada passada.
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Lequip de govern va presentar el Pla d’Acció
Municipal per l’actual mandat.
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D’altra banda, el primer equip del Club
Esportiu guanyava el Sentmenat i salvava
momentàniament la categoria. Els homes
d’Antonio Pérez van sortir de la zona des
descens però la permanència no estava del
tot assegurada.

Juny

Al juny, i en resposta a una pregunta de CiU
en el ple municipal de finals de maig,
l’Ajuntament anunciava l’obertura d’un ex-
pedient sancionador a l’operadora Vodafone
i a la parròquia per haver començat la ins-
tal·lació d’una antena de telefonia mòbil al
campanar de l’església. Les obres es van ini-
ciar, segons el consistori, sense els permisos
necessaris. El SET Informa també explicava
que Santa Eulàlia havia acabat de viure el
maig més plujós dels últims 30 anys, amb
124 litres per metre quadrat. L’aigua va aju-
dar a millorar el dèficit hídric que patia el
poble i la resta del país, que començava a
respirar després de mesos de sequera.
També a principi de juny, s’aprovava el con-
veni col·lectiu de l’Ajuntament i el santeula-

lienc Adrià Castejón es va endur la Distinció
Especial Blanquerna que s’atorgava en la se-
tena edició dels Premis a Treballs de
Recerca, que va organitzar la Universitat
Ramon Llull, amb un estudi sobre el bàs-
quet. Mentrestant, la Generalitat demanava
a Santa Eulàlia que si volia introduir millo-
res en la redacció dels projectes del Tenes ho
havia de sol·licitar, per escrit, a la Generali-
tat. Les millores havien de servir per reduir
al màxim el risc d’inundació i per afectar el
mínim de propietats privades i l’espai flu-
vial. D’altra banda, la Societat de Caçadors
impulsava una iniciativa pionera a Catalu-
nya: regular la població d’espècies invasores
com el colom o la tórtora turca amb arcs i
fletxes, desestimant mètodes més agressius
com les armes de foc. 

L’Ajuntament retirava el ban de sequera
després de les pluges del maig i el juny i mi-
llorava l’atenció ciutadana a la central de
Policia. Amb 11 mesos de retard, el 16 de
juny, es posava en marxa el Centre d’Atenció
Primària del Rieral. El CAP substituïa el
consultori mèdic de la Sagrera que havia es-
tat atenent pacients durant gairebé els úl-

Pel juny va entrar en funcionament el nou CAP.



tims 4 anys, dos més del previst. La delega-
da Territorial de la Generalitat visitava
Santa Eulàlia. Carme San Miguel es va reu-
nir amb l’alcalde i el regidor d’Acció Social i
Barris. La segona escola, les obres del riu i la
mobilitat van ser a l’ordre del dia de la tro-
bada D’altra banda, la Coral Santa Eulàlia
tancava la temporada amb un gran concert
de fi de curs. A tot això, Canal SET organit-
zava un debat polític al Casal, la policia local
detenia dos ciutadans de l’Europa de l’est,
acusats d’un intent de robatori en una boti-
ga del Rieral i els veïns del Bonaire es quei-
xaven que encara no podien connectar les
seves cases a la xarxa d’aigua municipal, que
des de feia un temps arribava al barri. La
problemàtica es trobava en la connexió de
les instal·lacions interiors dels habitatges,
majoritàriament antigues. Per Sant Joan, es
feia públic l’equip tècnic que redactaria l’a-
vantprojecte de la Biblioteca–Casa de
Cultura de la Sagrera i se signava l’acta d’o-
cupació d’una part de la segona escola de
primària. Mentrestant, el Teatre Nacional
del Tenes actualitzava amb èxit el drama
Siau Benvingut, un dels muntatges del Casal
Parroquial en l’any del 75è aniversari de
l’entitat. Unes 250 persones van assistir a la
reestrena, 15 anys després. La fins aleshores
directora de l’Escola Ronçana, Pilar Lara
deixava el càrrec després de 15 anys, s’am-
pliava el parc d’ajudes tècniques dels Serveis
Socials de l’Ajuntament i la Fundació
Privada Vallès Oriental anunciava la cons-
trucció d’una residència per a disminuïts
psíquics a Can Sabater. En l’últim informa-
tiu de juny, explicàvem que l’Àrea de
Promoció econòmica iniciava una campanya
d’enquestes per conèixer l’opinió del comerç
local entre els veïns, amb l’objectiu d’elabo-
rar-ne un estudi. D’altra banda, l’Ajunta-
ment reparava les filtracions d’aigua de l’in-
terior del pavelló i se substituïen algunes fi-
nestres, afectades per actes vandàlics. El
Casal d’Estiu obria les portes amb gairebé
140 inscrits i l’associació APINDEP co-
mençava el seu amb una desena de nens i jo-
ves. Per cert, parlant de joves, el 75è aniver-

sari del Casal Parroquial va donar l’oportu-
nitat d’actuar al planter de joves actors de
Santa Eulàlia. Una vintena de nens i nenes
d’entre 8 i 12 anys van pujar a l’escenari del
Casal per representar dues comèdies, que
han estat preparant en els darrers tres me-
sos. Es tractava de Mans enlaire i de El rei
que no reia. 

En esports, el Club Esportiu Santa Eulàlia
guanyava el primer torneig de futbol femení
que va organitza l’entitat, en el que van par-
ticipar sis equips i el Club Escola de Bàsquet
Ronçana va celebrar amb un sopar el final de
temporada. Mentre es preparava el curs de
natació a Pinedes Castellet, el primer equip
del Club Esportiu baixava momentàniament
a Tercera Territorial.  Els descensos no com-
pensats i una victòria del Lourdes als des-
patxos van condemnar els verdiblancs.

Juliol

A principi de juliol, les famílies del CEIP
Santa Eulàlia van visitar el centre per prime-
ra vegada i només les aules d’educació infan-
til. Les primeres impressions van ser positi-
ves. Espais grans amb parets de colors vius i
una bona distribució van agradar els pares i
mares. A tot això, l’Ajuntament reestructu-
rava els Serveis Tècnics Municipals i s’anun-
ciava que es finançaria la construcció d’un
pont a Blangoua (Camerun), el poble amb
que Santa Eulàlia està agermanat, que servi-
ria per comunicar diversos barris. L’11 de ju-
liol, la consellera de Salut, Marina Geli, i l’al-
calde, Enric Barbany, inauguraven oficial-
ment el nou Centre d’Atenció Primària
(CAP) del Rieral. Un centenar de persones
van assistir a l’acte, que va acabar amb polè-
mica. Després de visitar les instal·lacions, un
grup de professionals de l’Àrea Bàsica de
Salut (ABS) de la Vall del Tenes van expres-
sar el seu malestar per la manca de profes-
sionals i de substitucions durant les vacan-
ces. Mentre operadors de telefonia mòbil i
consistori es reunien per millorar la cobertu-
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ra al poble, Can Marquès vivia una festa de
barri aigualida pel mal temps. En l’últim ple
municipal del curs polític, la modificació
puntual de les normes reguladores del pla-
nejament dels cascos antics del Rieral i la
Sagrera va quedar sobre la taula, i es va
aprovar, amb el vot en contra de l’oposició,
els comptes de l’Ajuntament i SET Comuni-
cació de l’exercici 2007. A tot això, l’AMPA
de l’Escola Ronçana reclamava als Serveis
Territorial d’Educació els 120.000 euros
acordats per a reformes quatre mesos abans,
i arrencava la Festa Major d’Estiu amb l’a-
plec de Sant Simple. Dissabte, unes 900 per-
sones van sopar a l’esplanada de l’ermita i
300 més van participar a la trobada de
Puntaires de diumenge.

En esports, l’equip Transports Poma-
Gueldos s’enduia, al penals, el Torneig Pro-
Seleccions Catalanes que es va celebrar al
Pavelló  i el Club Esportiu organitzava el pri-
mer Torneig de Futbol 7. Vuit entitats del
Vallès Oriental van participar-hi. D’altra
banda, el Club Patí Santa Eulàlia va tancar la
temporada amb el tradicional Festival
d’Estiu que va arribar a la 24ena edició.

Festa Major

Canal SET va tancar la dissetena temporada
d’emissions regulars amb els especials de

Festa Major, que va tenir lloc entre el 20 i el
27 de juliol. La Festa va ser molt participati-
va. Des de l’aplec de Sant Simple i fins el ball
de fi de festa, els veïns van sortir al carrer
per celebrar aquest dies tan especials. Santa
Eulàlia de Ronçana es va omplir d’actes per
a totes les edats i amb la música com a pro-
tagonista. Entre els actes destacats hi va ha-
ver les nits a la plaça de l’Ajuntament i el
Sopar dels Colors, que aquesta vegada es va
fer per primer cop a la Plaça de l’Ajunta-
ment. La colla groga va fer història i va
guanyar, per segona vegada en 13 anys, el
Joc dels Colors. Les llimones o pollets van
esclatar d’alegria després de conèixer el ve-
redicte i el resultat de les proves secretes
que, com el sopar dels Colors, es va fer per
primera vegada a la plaça de l’Ajuntament.
La darrera victòria dels Grocs datava de
1997, el segon any dels Colors i, per això, el
primer lloc d’aquesta 13a edició es va cele-
brar especialment.

Setembre

El mes de setembre començava amb una so-
tragada a l’oasi polític de Santa Eulàlia, que
Canal SET recollia en un especial informa-
tiu. El curs polític va començar amb dos
plens extraordinaris convocats en 24 hores
per tal de crear una comissió d’investigació

El pregó, tret de sortida de la Festa Major.



sobre l’adjudicació dels habitatges socials de
Can Font de feia dos anys. En el primer ple,
Convergència i Unió demanava que s’acla-
rissin presumptes irregularitats que afecta-
ven dos dels tres representants socialistes de
l’actual consistori, els regidors Joaquim
Blanch i Anna Blanch, aquesta última adju-
dicatària d’un dels immobles. Un dia des-
prés, en el segon ple, i sense la presència de
CiU, es constituïa finalment la comissió d’in-
vestigació. El que semblava un simple trà-
mit, va finalitzar amb una intervenció del so-
cialista Martí Ferrés que va acusar CiU de
xantatge polític. Més tard, en declaracions a
Canal SET, Independents-ERC hi afegia
amenaces de la federació nacionalista cap a
treballadors municipals. A banda de la tem-
pesta política, Santa Eulàlia celebrava la dia-
da de l’11 de setembre, amb una ofrena floral
i la participació de més d’una vintena d’enti-
tats del municipi. Enguany, el Casal Parro-
quial va ser l’entitat encarregada de llegir el
manifest. A mitjans de mes, també els ex-
plicàvem el començament del curs escolar,
marcat per l’inici de les obres de la segona
escola bressol municipal, i especialment per
la posada en marxa de la segona escola de
primària, situada al barri de la Sagrera. En el
ple municipal de 25 de setembre, tots els
grups polítics de Santa Eulàlia van aprovar
per unanimitat una moció impulsada per
CiU que reclamava novament un accés di-
recte a la C-17 des de la rotonda de Bigues i
Riells. Durant la setmana de la mobilitat, es
va donar a conèixer que el transport urbà
municipal seria gratuït per als veïns majors
de 65 anys, i unes 160 persones van partici-
par en una bicicletada contra el canvi climà-
tic. Finalment, destacar que el músic de
Santa Eulàlia, Ton Rulló, va guanyar el pre-
mi Cerverí amb el tema Moro Errant, que
atorgava la Fundació Prudenci Bertrana de
Girona.

En esports, l’11 de setembre es va disputar
un nou raid hípic i, el mateix dia, l’atleta de
la Garriga, Francesc Marsol, s’enduia el
quart de Marató de la Vall del Tenes. En una

cursa molt dura, la vencedora en categoria
femenina va ser la lliçanenca Libertad
Molina. 

D’altra banda, els equips del Club Esportiu
Santa Eulàlia ultimaven els preparatius per
començar la lliga. El Club Escola de Bàsquet
Ronçana, per la seva banda, estrenava equip
sub 21 masculí.

Octubre

En el primer SET-Informa d’octubre els ex-
plicàvem que Convergència i Unió havia
convocat un acte informatiu per defensar la
seva actuació durant la polèmica creada
arran de la comissió d’investigació sobre
l’adjudicació dels habitatges socials. Durant
l’acte, CiU va negar qualsevol coacció al PSC
i va anunciar la denúncia per calúmnies con-
tra el regidor d’Independents-ERC Santi
Martí. També a principi d’octubre es conei-
xia la tornada de Mn. Santi Collell, rector de
la Garriga, com a administrador parroquial
de Santa Eulàlia, per la marxa de l’actual
rector Mn. Xavier Blanco. Santa Eulàlia s’a-
fegia a la celebració del dia Mundial dels
Ocells a Can Font, el mateix dia que la
Marxa-Passeig de la Vall del Tenes aplegava
600 caminaires en una ruta que sortia de
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La millora de la circulació al nostre poble passa per
una bona conexió a la C-17.



Riells i arribava fins al Puig d’Olena, passant
per Sant Miquel del Fai. L’actualització del
Pla Local de Joventut incloïa aspectes com la
millora de la connexió amb els pobles de la
rodalia i  la construcció del Casal de Joves.  A
mitjans d’octubre els explicàvem el compro-
mís que va aconseguir la delegació d’Ajunta-
ment i Veïns del Tenes que, el 28 d’agost, es
va reunir amb l’Agència Catalana de l’Aigua
a Barcelona sobre millores en el projecte per
resoldre la inundabilitat del riu. I també co-
neixíem els suggeriments que Santa Eulàlia
va fer durant la consulta pública del Pla
Territorial de Barcelona, centrats en la mo-
bilitat, i on destacava la construcció de l’ac-
cés directe a la C-17. Explicàvem que el nom
oficial i definitiu de la segona escola d’edu-
cació infantil i primària seria CEIP La
Sagrera, i també presentàvem la primer tèc-
nica d’Esports municipal de què disposava
l’Ajuntament, Carol Galanó. La verema al
Bruguer era menys abundants que altres
anys, mentre la finca presentava un nou ca-
va rosat per al proper Nadal. Precisament el
Bruguer constituïa una de les fitxes que for-
mava part de la carpeta amb 12 propostes

que integraven el projecte “Vall del Tenes,
Jardí del Vallès”; un projecte materialitzat
en la difusió de 3.000 exemplars d’un dos-
sier, inclòs dins el Pla de dinamització turís-
tica de la Vall del Tenes. Mentrestant Santa
Eulàlia aconseguia una subvenció de 64.000
euros per a Plans d’Ocupació i projectes de
desenvolupament local per al 2008. I en
l’àmbit parroquial, un grup de matrimonis i
catequistes creaven l’Espai Familiar Crisàli-
de, una entitat amb voluntat de conjugar la
dinàmica típica d’un esplai i de l’escoltisme
d’accent cristià. A final d’octubre els explicà-
vem com la crisi econòmica afectava Santa
Eulàlia, amb increment de persones en si-
tuació d’atur i un creixent nombre de famí-
lies que sol·licitaven ajuda a l’àrea d’Acció
Social. L’Ajuntament presentava el projecte
bàsic de la futura Biblioteca – Casa de
Cultura que havia de substituir l’espai ac-
tual, amb previsió d’inici de les obres per a la
primavera vinent. I Ronçana Comerç Actiu
oferia la primera Fira de la Ratafia, en un
matí de bon temps i botigues al carrer.

En esports, el primer equip i el Martorelles
protagonitzaven un dels primers partits de
lliga amb empat a zero, en un encontre des-
cafeïnat i ensopit. També els alevins perdien
davant un Sant Feliu més ben preparat i amb
més sort que els de casa. A mitjans de mes
però, el primer equip del Santa Eulàlia
aconseguia golejar per 6 gols a 1, l’Atlètic
Vallès i sumar així, els tres primers punts al
municipal d’esports. El femení del club es-
portiu del Santa Eulàlia encaixava una der-
rota contra el Sant Cugat en un partit marcat
per les sis baixes de la plantilla local. 
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El Bus urbà ja és gratuït per a totes les persones 
majors de 65 anys.
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28.11.2007 Mireia Horne de Haro
4.12.2007 Antoni Navajas Álvarez

15.12.2007 Joel Maestre Mena
22.12.2007 Paola Navarro Mateos
23.12.2007 Jordi Vilaseca Puértolas
29.12.2007 Alejandro Silva Querol
31.12.2007 Javier Trevejo Mariscal

2.1.2008 Jana Grau Giménez
8.1.2008 Biel Gómez Rueda
8.1.2008 Marina Gámez Muñoz

10.1.2008 José Barragan Iglesias
20.1.2008 Elba Pulido Hernández
20.1.2008 Esteve Artigas Badia
21.1.2008 Marc Medel Carbonero
3.2.2008 Lucia Olmos Castro
4.2.2008 Miquel Torres Carrasco
5.2.2008 Jan Villaret Maspons
6.2.2008 Oriol Miró Masegosa  

16.2.2008 Guillem Vera Canovas
17.2.2008 Marcela Solís Andrades
18.2.2008 Marc Triadó Soley
26.2.2008 Oriol Nadal Cladellas
22.2.2008 Roger Coronel Murillo

8.3.2008 Carla Gol Mañes
12.3.2008 Alexis Pérez Arrua
19.3.2008 Alba Fernández Quintana
26.3.2008 Manuel Payán Candial

1.4.2008 Adrià Prieto Solé
4.4.2008 Yaiza Alba Ruíz

13.4.2008 Theo Arderius Nebrera
16.4.2008 Abril Blanco Pinto-Basto
17.4.2008 Lucía Martínez Estapé
17.4.2008 Carla Riquelme Blanco
19.4.2008 David Herrera Beroy
28.4.2008 Joel Cobet Ruíz
28.4.2008 Aeris Pinos Payá

6.5.2008 Rut Cinthya Flores García
8.5.2008 Aida Ndoye Huguet
8.5.2008 Lucía Murphy Lòpez
8.5.2008 Nadia Serrano Sanz

19.5.2008 Arnau Batlles Ferrer
20.5.2008 Paula Parisi Puig
22.5.2008 Vail Takhlouft El Gharibi
29.5.2008 Claudia Galisteo Huerta
10.6.2008 Francesc Girbau Félix
11.6.2008 Eulàlia Riera Juanola
17.6.2008 Gabriela Izuel Soler
18.6.2008 Cristian Tan Pascual
22.6.2008 Elizabeth-Sara Ugarteche Flores
22.6.2008 Carla Fieux Sánchez
25.6.2008 Pol Rodríguez Tomey 
27.6.2008 Ían Aranda Fernández

2.7.2008 Joao Bernardes González
16.7.2008 Arnau Rama Cordoba
20.7.2008 Irene Peralta Bascón
22.7.2008 Marc Torres Francisco
30.7.2008 Eloi Garcia Aresté

3.8.2008 Oriol Danti Bonet
11.8.2008 Aina Flores Cid
17.8.2008 Guillem Montosa Tell
17.8.2008 Lucía González Sanchez
23.8.2008 Jan Molist Pereira
30.8.2008 Sergio Santos Lupiañez 

2.9.2008 Georgina Mollet Molina 
3.9.2008 Guillem Casanovas Molins
6.9.2008 Alba Carolina Diaz Ortega
7.9.2008 Genís García Molins
8.9.2008 Santi Espel Carrera

13.9.2008 David Fernández Lahoz
24.9.2008 Sara Guerrero Sohni
30.9.2008 Sofia Giménez Agüero
9.10.2008 Joel Pérez Llamas

15.10.2008 Júlia González Serrat
29.10.2008 Jana Bassa Trigo
30.10.2008 Marta Usero Valderrama
3.11.2008 Pablo Jurado Hernández
3.11.2008 Agustina Batallanos Graneros
4.11.2008 Jaume Carreras Peirotén
8.11.2008 Rosa Burns Izquierdo

Naixements
Periode del 28 de novembre de 2007 al 8 de novembre de 2008

Data Nom Data Nom
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Casaments
Periode del 24 de novembre de 2007 al 8 de novembre de 2008

Data Nom

24.11.2007 - Raul Pérez Tardio i Maria Fabiola Are Paz
1.12.2007 - Fidel Romero López i Maria Isabel Sánchez Ortiz

12.12.2007 - Diego Campos i Montserrat Pauls Gimeno
16.12.2007 - Jorge Candea Marín i Manuela Guijosa Santos
22.12.2007 - Isidro Romero Fitó i Beatriz López Martí

8.2.2008 - José Luís Pamos Guzman i Manuel Cano Mata
23.2.2008 - José Luís Miranda Alonso i Cristina Villarroel San Nicolás

6.3.2008 - José Maria Vizcaíno Recacha i Maria del Mar Ruíz Moreno
13.3.2008 - Oriol Coronel Sanz i Estefania Murillo Rodríguez
19.3.2008 - Roger Estrada Mañas i Ana Galan Núñez
22.3.2008 - Victor Manuel Cendrero Ruano i Laura Morano Narvaez
22.3.2008 - Alfonso Garcia Álvarez i Anabel Garcia Serrano
22.3.2008 - Lorenzo Borrego Nadal i Maria Navarro Soler

5.4.2008 - Andrés Gutiérrez Gómez i Yolanda Menacho Alguacil
12.4.2008 - Manuel Belmonte Camacho i Marta Clusellas Vicent
12.4.2008 - José Tellez Fuentes i Regiane Cruz Dos Santos
19.4.2008 - Fernando Raul López Gomez i Vanesa Jiménez Cabezas
26.4.2008 - Miguel Alós Campos i Montserrat Molero Pérez
28.4.2008 - Javier Franz Graneros Almanza i Wendy Danova Vela Santa María

8.5.2008 - Francisco Luis Villarreal Sánchez i Vanesa Garcia Ballesté
9.5.2008 - Manuel Martinez Paton i Aurora Alcantara Ruíz

10.5.2008 - Alexis Pérez Pérez i Mercedes Concepción Arrua Franco
10.5.2008 - Eduardo Sevilla Rincón i Raquel Aranda Herrero
17.5.2008 - David Muros Lou i Begoña Rodríguez Hermoso
17.5.2008 - Juan Luís Serrano García i Maria Jose López Almena
24.5.2008 - Juan Villegas Barriga i Maria Luisa Ferrera Pizarro
24.5.2008 - Abel Luque Sánchez i Ana Carina Jiménez Pastrano
25.5.2008 - Alfonso Navarro Cortés i Mirta Yolanda González Álvarez 
31.5.2008 - Maria José Sanchez Verdejo i Susana Chumillas Muñoz
6.6.2008 - Jose Manuel Lorenzo Tenor i Raquel Magan Naranjo
6.6.2008 - Andrew John Weaver i Noemí Meca González

12.6.2008 - Manuel Méndez Gordillo i Verónica Jiménez López
14.6.2008 - Alberto Guerrero Garcia i Vanesa Farragut de Elias
15.6.2008 - Salvador Castejón Valero i Ana Maria Carulla Zapater
20.6.2008 - Isaac Martín Romero i Vanessa Ferrera Velarde
21.6.2008 - Sergio García López i Eva Largo Muñoz
23.6.2008 - Sergio Rodríguez Aranda i Rosario Mesa Rico
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Data Nom

28.6.2008 - Carlos Blanco Garcia i Susana Barbany Martínez
29.6.2008 - Cesar Mangas Mora i Maria Isabel Garía Moya
29.6.2008 - Oscar Rosell Ruíz i Eulàlia Iborra Millan
12.7.2008 - Yussek Rogers Hernandez González i Rosa Maria López Rodríguez
12.7.2008 - Emilio Buttarelli i Mireia Lopez Sendra
12.7.2008 - José Maria López Navarro i Maria Carmen Santos Vicente
17.7.2008 - Jordi Giménez Serna i Raquel Villaseñor Zarcero
19.7.2008 - Alberto Cazarlo Gil i Maria Elena Rubio Roure
21.7.2008 - Marcos Mañes Castillo i Esmeralda Alba Jiménez
26.7.2008 - Javier Mata Fernández i Marta Garcia Magrins
26.7.2008 - Baltasar González Sánchez i Sonia Díaz Martínez
30.7.2008 - David Grau Estellés i Teresa Giménez Barbany
31.7.2008 - Manuel Gómez Sanz i Niurdy Pérez Galdós Abreu
2.8.2008 - Daniel Santiago Alonso i Esther Del Pino Fuentes
3.8.2008 - Juan Marcos Carmona Martínez i Maria de las Nieves Monserrat Pericas

16.8.2008 - Ivan Gómez Fuero i Verónica Saez Moya
29.8.2008 - Juan Serra Soler i Concepción Solá Piella 
29.8.2008 - Andres Masero González i Judit Civit Farrán
30.8.2008 - Jordi Beneyto Ventura i Marta Navarro Borràs

6.9.2008 - Guillermo Vicente Lazaro Peña i Maria Jose Hernández Mateos
6.9.2008 - Daniel Murciano Martínez i Mónica Guillen Valls

12.9.2008 - Jaime Villanueva Santamaria i Laura Gómez Manso
12.9.2008 - Carlos García Martin i Cristina Elisa Hornillos Cañas
13.9.2008 - Emilio Vázquez Vázquez i Letícia Valverde García
20.9.2008 - Jonás Estrada Marzo i Marta Lario Gascón
20.9.2008 - Santiago Vázquez Castilla i Ana Cabello Chamorro
20.9.2008 - Ruben Rubies Anglora i Tania Brichs Vilar
21.9.2008 - Emílio Pérez de Tudela Sánchez i Elisabet Gorro Pujado
26.9.2008 - David Luque González i Maria Dolores Rosales Ramírez
4.10.2008 - Emilio Garcia Jiménez i Nuria Herrera Delgado
4.10.2008 - José Palacios Garcia i Elisabet Maria Bagaria Pascual

11.10.2008 - Antonio Pérez Conchillo i Rosa Maria Gallego Celma
18.10.2008 -  Ram Khushi Hotchandani Antequera i Maria Luz Fernández Sánchez
25.10.2008 - Pedro Alfonso Hernández García i Maria Yoconda Reasco Ortíz
25.10.2008 - Sergio Antonio Sánchez Vilar i Alicia Martín Collado

8.11.2008 - Ikbal Chabar i Montserrat López Corrales
8.11.2008 - Ariel Antonio Ortega Pacheco i Jessica Surra Pavo
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Defuncions
Periode del 1 de desembre de 2007 al 11 de
novembre de 2008

1-12-2007 - Pedro Serrano Garcia
5-12-2007 - Núria Juan Duran
8.12.2007 - Ángeles Ibáñez Gimeno

16.12.2007 - Pablo Jomey Liarte
21.12.2007 - Vicente Garrido Díaz
27.12.2007 - Ángel Garrido Martínez
26.1.2008 - Ignacio Serra Bielsa
27.1.2008 - Miquel Codina Tapias
14.2.2008 - Vicente Baltasar Hernández
16.2.2008 - Dolores Fernandez Ruíz
5.3.2008 - Dolores Muntané Carbó
7.3.2008 - María Rosa Martínez Solves

19.3.2008 - Angela Cano Company
1.5.2008 - Vicencia Garcia Rodríguez
4.5.2008 - Joaquina Rodríguez Rayo
8.5.2008 - José Antonio Sánchez Palá

16.5.2008 - Joaquim Vilalta Roura
2.5.2008 - Angeles Mendoza Ortíz
2.6.2008 - Ángeles Mendoza Ortíz
8.6.2008 - Maria Sampera Ibañez

10.6.2008 - José María Moreno Villena
29.6.2008 - Antonia Tavira Gubern
21.7.2008 - Pedro Gelabert Dalgé
22.7.2008 - Dolores Barbany Uñó
26.7.2008 - María Medina Verdejo

5.8.2008 - María de la Paz Jiménez García
8.8.2008 - Miguel Casanovas Valls

13.8.2008 - Irene Álvarez Fidalgo
20.8.2008 - Magdalena Novella Millan
21.8.2008 - Maria Bonet Poma
25.8.2008 - Carmen Ortega Rodríguez
29.8.2008 - Joaquín Galtés Sus
20.9.2008 - Mª Dolores Fernández Rodríguez
21.9.2008 - Lluís Boada Vergés
24.9.2008 - Carlos Labordeta Arlández
26.9.2008 - Jose Casas Barrio
27.10.2008 - Juan Arbó Martínez

1.11.2008 - Carmen Perez Herrera
2.11.2008 - Asunción Gurri Cañameras

10.11.2008 - Francisco Jiménez Navas
11.11.2008 - Emilia Ciurans Rosàs

Data Nom

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 234 221 455
5 - 9 211 173 384

10 - 14 172 164 336
15 - 19 155 145 300

20 - 24 176 178 354
25 - 29 251 262 513
30 - 34 338 316 654
35 - 39 319 294 613
40 - 44 295 274 569
45 - 49 241 254 495
50 - 54 215 192 407
55 - 59 188 198 386
60 - 64 155 147 302
65 - 69 111 129 240
70 - 74 137 141 278
75 - 79 91 102 193

80 - 84 60    76 136
85 - 89 21 47 68
90 - 94 12 25 37
95 - 99 2 9 11

TOTAL 3384 3347 6731

Piràmide d’edats
A 23 de novembre de 2008

Població per Barris
A 23  de novembre de 2008

BARRI HABITANTS

El Bonaire 323
El Rieral 1864
La Sagrera 1306
Sant Cristòfol 1187
La Serra 589
El Serrat 812
La Vall 650

Total 6.731

Padró de vehicles
A 23  de novembre de 2008

Turismes 3.584
Busos 0
Camions 731
Tractors 177
Remolcs 149
Motos 806

TOTAL 5.447 
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

Augmenta la programació
mensual estable

Enguany la Fàbrica ha continuat amb el seu
programa habitual, amb un seguit de cursos
i tallers anuals com ara els d’idiomes:
Alemany, català, francès i el més nombrós
de tots, l’anglès amb més d’un centenar d’as-
sistents repartits en diferents nivells.

També s’han impartit cursos de creixement
personal i salut com el ioga i el tai txí amb
una seixantena d’assistents cadascú i el
Pilates que ha començat aquest any. I per úl-
tim cursos d’Expressió, com el ball de saló,
amb unes 40 parelles, dansa del ventre, gui-
tarra, dibuix i labors. I també s’han fet dife-
rents monogràfics com el tast de xocolata,
cervesa o com cuinar amb el microones, en-
tre d’altres.

Pel què fa a les activitats culturals, hem con-
tinuat amb el cicle de cinema, primer dedi-
cat a Fellini i després al cinema clàssic amb
la projecció de pel·lícules com: “El violinista

en el tejado”, “Charada” o “L’home tranquil”
i també s’han projectat diferents pel·lícules
d’animació infantil, totes elles en català com
“Donkey xote”, “Wal-e” i “Kunfu Panda”
coincidint amb la Festa Major d’Hivern.
Continuant amb el tema infantil, cada més
s’ha programat un espectacle, tot i que són
els de titelles que han tingut una major
afluència de públic. 

Una altra activitat que és present a la
Fàbrica des que es va inaugurar són els Balls
de Saló cada últim dissabte de mes. Aquest
any s’ha volgut fer una millora en la qualitat
i això s’ha vist reflectit en el nombre de ba-
lladors, que ha incrementat. 

La novetat d’aquest any però,  són les Nits de
Concert que han passat a ser mensuals i no
trimestrals com fins ara i on s’han volgut to-
car diferents registres perquè tothom hi pu-
gui trobar allò que li agrada: des de dues
cantants fent versions de musicals acom-
panyades per un pianista, com van fer  la co-
neguda Laura Simó i la Sabine van Waesber-
ghe, un formació vocal com els  BlackBirds  o
una de les veus femenines emergents del
moment: Bikimel, entre d’altres. Per  fer-los,
s’ha volgut implicar tant a Educació Musical
Ronçana com a l’Escola de Música de la vall
del Tenes, en condició de teloners.
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Les sortides culturals i les sortides al teatre
també han passat a tenir  una programació
mensual estable. S’ha anat al museu d’Histò-
ria de Catalunya, al recent inaugurat Món
Sant Benet, a  la Expo de Saragossa, a la Sa-
grada Família, a les Havaneres de Calella, al
Parlament i a  la Pedrera entre d’altres. I pel
què fa a les sortides al teatre s’han vist: la
Sonrisa Etíope d’en Pepe Rubianes, El Lli-
bertí, Boscos Endins,  Espectres amb Emma
Vilarasau i Jordi Buixaderas, Cómeme el co-
co negro de la Cubana, Com pot ser que t’es-
timi tant de les T de Teatre i per últim
Aloma.

També s’hi han celebrat les festes més im-
portants de l’any, com la cavalcada dels Reis,
els tres Tombs, el Carnestoltes, la setmana
cultural, la castanyada i el Cap d’any i d’al-
tres més puntuals com, “El Nostre Musical”,
realitzat pels alumnes de l’IES de la Vall del
Tenes, la Mostra Gastronòmica organitzada
per Ronçana Comerç Actiu i el Sopar del

Ronçana. Algunes d’ elles han fet palès que,
en algunes ocasions, la Sala Gran de la
Fàbrica es fa petita.

També s’hi han fet un seguit de xerrades or-
ganitzades pel Ganxo i el col·lectiu Pep i
Laia. Exposicions, entre les quals hem de
destacar la de Fruits d’en Joan Condal en la
que es va fer el sorteig d’un dels quadres, i
les donacions de sang que organitza el banc
de teixits.

Segurament ens hem deixat d’enumerar ac-
tivitats que s’han fet durant aquest any a la
Fàbrica com aquelles que s’han programat
des de joventut, el Casal d’Avis, Medi Am-
bient o el Club d’escacs, però l’única cosa
que podem fer és donar les gràcies a tots,
d’aquells, això fa que l’activitat en el Centre
cívic del poble no s’aturi mai.

Podeu demanar informació de tot el què si fa
a cclafabrica@gmail.com o consultar la web
www.santaeulaliaroncana.cat
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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. 

L’agrupació número 47 ha seguit fent les se-
ves tasques d’auxili judicial incrementades
ja els darrers anys a causa de l’augment de la
població i agreujada aquest any per la crisis
que està vivint el país.  

Un punt a destacar és l’increment dels
Judicis de Faltes que, per tal de donar-los un
caràcter més oficial, és celebren en la Sala de
plens de l’Ajuntament on es fa una distribu-
ció per tal que quedi format el Tribunal
constituït pel Jutge, que presideix, la Secre-
taria Judicial, que redacta les declaracions, i
els respectius advocats amb el denunciant i
denunciat.   

El Tribunal Superior de Justícia ha comuni-
cat a aquest Organisme que el Jutge ha de
presidir el Judicis de Faltes amb la correspo-
nen toga. Per aquest motiu, des del mes de
Febrer ja es porta a terme. 

Al Registre Civil, un any més, augmenta la
feina de naixements i matrimonis, tornant a
reiterar que suposem que és per l’increment
del nombre d’habitants. Així mateix, ressal-
tar que des que la Direcció General del
Registre i Notariats va aprovar poder fer ins-
cripcions d’adopcions internacionals en els
Registres Civils dels Jutjats Pau, en aquest
Registre ha tingut entrada la primera ins-
cripció d’adopció internacional al mes d’oc-
tubre.  

Pel que fa als matrimonis, volem agrair als
nuvis la confiança que dipositen en nosaltres
i els bons moments que ens fan passar quan

realitzem els expedients matrimonials, i, en
especial, als nuvis que es casen amb perso-
nes d’altres països, per haver de suportar
l’audiència reservada i tota la paperassa ne-
cessària que han de portar del  Consolat cor-
responent. 

Comentar també que per poder contraure
matrimoni civil és necessari realitzar prèvia-
ment un expedient matrimonial, al qual s’ha
d’adjuntar tota una sèrie de documents, com
són certificats literals de naixements, certifi-
cats d’empadronaments, fe de vida i certifi-
cats de matrimonis on consti el divorci, a
més d’omplir una sèrie de documentació.
Des d’aquest organisme, intentem que a-
quest tràmit previ es faci el més ràpid possi-
ble i, fins ara, estem trigant un mes, ja que el
mencionat expedient s’ha de portar a
Fiscalia de Granollers per tal que el Fiscal
doni el vist-i-plau al matrimoni.   

Com a punt més interessant aquest any en el
Registre Civil, han estat les visites del perso-
nal a càrrec de la Subdirecció General
D’Arxius i Gestió Documental del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya i la Policia Judicial del Jutjat Central
d’Instrucció de l’Audiència Nacional depe-
nen del Ministeri de Justícia. Us detallem les
dues cartes de la comunicació de les visites
del esmentat personal:

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Recursos de l’Adminis-
tració de Justícia

Per al seu coneixement, l’informo que des de
la Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental, del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, s’endega en-
guany l’elaboració del Cens d’Arxius de
Catalunya, tal i com es preveu en l’art. 24 de
la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i do-
cuments i en l’art. 60 de la llei 9/1993, de 30
de setembre, del patrimoni cultural català.

El cens d’arxius consisteix en un estudi sobre
quantitat de documentació (metres lineals),
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dates extremes, disponibilitat d’inventaris,
condicions dels locals, etc. Dels arxius de
gestió, dipòsits d’arxiu i arxius centrals de
totes les administracions públiques de
Catalunya, i per tant també dels jutjats de
pau, la documentació dels quals forma part
del patrimoni cultural i es diposita, a mesu-
ra que perd valor jurídic i guanya valor
històric, en els arxius històrics dependents
del Departament de Cultura i en arxius mu-
nicipals. D’aquesta manera, l’esmentat cens,
amb la recopilació de dades de la documen-
tació que es conserva a les administracions,
ha d’esdevenir una important eina de plani-
ficació per a la Subdirecció General d’Arxius
del Departament de Cultura, des d’on es co-
ordina el Sistema d’Arxius de Catalunya

La recollida de les dades, que sempre seran
exclusivament sobre quantitat i condicions
de la documentació i instal·lacions, s’efec-
tuarà a través d’una fitxa sumària elabora-
da mitjançant visites als jutjats de pau per
part de tècnics arxivers i cadascuna d’a-
questes visites, a més del tècnic arxiver del
Departament de Cultura, hi participarà
també  un tècnic arxiver de la Xarxa d’Ar-
xius Judicials de Catalunya, del Departa-
ment de Justícia. 

En aquest sentit, l’informo que en la seva
primera fase, el Cens d’Arxius s’inicia ac-
tualment al Vallès Oriental per la qual cosa,
properament rebrà al seu Jutjat de Pau la
visita dels esmentats tècnics arxivers.

Ministerio de Justicia
Secretaria de Estado de Justicia
Dirección General de los Registros i del
Notariado

Adjunto se remite, para su conocimiento y a
los efectos oportunos, transcripción de la
comunicación enviada en el dia de hoy al
Encargado del Registro Civil del que ese
Juzgado de Paz depende:

“De acuerdo con lo ordenado en la provi-
dencia del Magistrado Juez del Juzgado
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional, en las Diligencias previas Proce-
dimiento Abreviado 0000399/2006 E de 29
de agosto de 2008, notificada a este centro
Directivo mediante Oficio de la misma fe-
cha, recibido en el registro de entrada de es-
te Ministerio el 5 de septiembre de 2008 (nº
200800199275), le comunico que deberà
permitir el acceso a ese Registro Civil, tan-
to principal com auxiliar, de la Policía
Judicial designada per dicho Jugzado
Central de Instrucción para la finalidad de
la identificación de las posibles víctimas de-
saparecidas a partir del 17 de julio de 1936,
como consecuencia directa de denominado
“alzamiento nacional”, y la situación de
guerra civil que provocó y la posguerra ba-
jo el mandato del nuevo régimen en
España” de la guerra civil por motivos polí-
ticos”

Hem fet un petit esment del que ha estat la
justícia aquest any en el nostre poble.
Restem sempre a la vostra disposició. BO-
NES FESTES. 

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

Per segon any consecutiu hem fet el recorregut
al revés, sortim de la Plaça de l’Ajuntament i
acabem a la Fàbrica, repartint caramels i 
il·lusions.

Una entitat que portava anys d’inactivitat i
que comença a donar mostres de vitalitat ha
estat la colla gegantera. Enguany els vam
veure participar a la Festa de Sant Simple.
Esperem que tinguin continuïtat.

La Calçotada és una de les festes que més 
feina dóna a la Comissió. Cada any una bona
colla de gent, propera a les 700 persones, 
s’aplega al voltant de la festa, que es completa
amb la passejada matinal i la cantada 
d’havaneres posterior.

Una de les festes “noves”, que ha entrat en el 
calendari i que esperem que es repeteixi en
anys succesius ha estat el Sarau de Primavera.
Organitzat pel Cop però amb molt de 
protagonisme per a les entitats. A la imatge el
programa infantil que va tenir lloc a la tarda.
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Durant els darrers anys a Sant Simple s’hi feia
la prova de l’estirada de corda. Aquest darrer
any s’hi han fet un conjunt de proves, una 
actuació d’animació infantil i una exhibició de
gimnàstica. Va ser una tarda de dissabte de
Festa Major rodona. Aprofitem aquesta imat-
ge per concretar el gran paper de la comissió
de festes, analitzant cada festa i proposant mi-
llores per la següent. Aquesta revitalització de
la festa al parc de Can Font n’és un dels resul-

La prova de la piscina és ja una clàssica. És
una de les que pot mostrar el bon rotllo que
hi ha entre colles. Aprofitem aquesta imatge
per agraïr a tots els que faciliten que això 
sigui així.

Els blaus van ser la colla guanyadora de la
prova de colors 2007, per això van preparar el
pregó. La Comissió de colors, caps de colla i
tothom qui en participa sap que les proves de
colors són un dels principals motors de la 
festa. Això no s’improvisa i porta molta feina,
nervis i tensions. Gràcies a tots els que fan
possible que cada any ens superem.

Sant Simple ha deixat de ser un previ a la 
Festa Major. Quasi podríem dir que ja en 
forma part. Els actes aquests darrers anys han
sigut molt semblants, centrats en danses 
tradicionals: sardanes, bastoners i gitanes.
Cada any més persones en participen. 
El sopar del dissabte ha passat a ser 
multitudinari.
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La major concentració d’actes i activitats de
tot l’any es duen a terme durant la setmana
de Festa Major. Una novetat d’aquest any ha
sigut el concurs de pintura i dibuix que volem
que tingui continuïtat.

Cada franja d’edat té actes preparats i pensats
per a satisfer a tothom. Creiem que cada any
n’hi ha més i més variats. A la imatge el dinar
dels avis i homenatge als de 90 anys que cada
any es celebra el divendres de Festa Major a
La Fàbrica i que aquest any va comptar amb
l’actuació de Josep Guardiola.

Les actuacions de tota festa major també
s’han mantingut. A la imatge el concert de
diumenge a la tarda. A continuació hi va haver
el sopar de fi de festa. Enguany amb un 
emplaçament no habitual. La mateixa plaça
de l’Ajuntament, pensem que va anar bé i, per
tant, repetirem.

La Festa Major d’hivern és una de les festes
que s’ha anat ampliant i completant més.
Amb la participació de més entitats s’ha anat
enriquint. Bastoners, gitanes, joves, RCA . 
A la imatge, l’actuació d’animació infantil del
2007.

Més festes, que organitza la mateixa
Comissió, o d’altres que organitzen altres
entitats van omplint el calendari d’un bon
reguitzell d’actes festius. Els joves amb tota
la seva moguda i totes les que fan durant
l’any i en especial per la Festa Major, el 
carnestoltes, cap dany, 11 de setembre,
RCA, bastoners... A totes elles el nostre 
suport i recolzament.
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Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera 
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Canal SET per internet

Una vegada més, en acabar ja l’any és hora
de fer revisió. Per Canal SET, el 2008 va co-
mençar ple d’incerteses, i acabarem l’any de
la mateixa manera. La TDT és una ombra
que ens vigila, però que encara no es pro-
nuncia de manera massa ferma. Nosaltres hi
pensem, perquè l’apagada analògica implica
perdre Canal SET com l’entenem fins ara,
però no renunciem a continuar: internet és
una via per la que podrem continuar. És
més, amb les emissions via internet podrem
continuar fent la feina que fem fins ara i en-
trar a les cases, no només de Santa Eulàlia,
sinó arribar a molta més gent i quan es vul-
gui, perquè no hi haurà horaris. Serà com te-
nir la programació de Canal SET  “a la car-
ta”.

Mentrestant, la nostra programació conti-
nua. La dissetena temporada la vam conti-

nuar amb els SET Informa, cada dilluns, en
directe, explicant les notícies més destaca-
des de cada setmana. I a més, vam renovar
una part de la producció. També, i des de la
voluntat de servei i d’informació,  el 14 de
juny  passat, vam reunir als caps de llista
dels quatre partits polítics amb representa-
ció a l’Ajuntament per valorar el primer any
de govern. 

Aquest curs, la divuitena temporada, la vam
començar el 22 de setembre amb renova-
cions al nostre teletext i amb un programa
nou: La plaça dels encants.

Pel que fa al teletext, a part dels telèfons
d’interès i altres informacions, hi hem afegit
la graella amb els horaris de les emissions i
els programes que es passen. Amb un for-
mat més modern i àgil, la renovem contí-
nuament amb l’objectiu de facilitar els hora-
ris i els passis dels diferents programes. La
plaça dels encants, conduït per en Josep
Ciurans, és un programa d’entrevistes que
mes a mes, servirà per acostar la figura dels
nostres polítics i anar repassant les seves ac-
tuacions municipals.
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Punt Jove
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Albert Hernàndez
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: santaka.jove@gmail.com 
pij.st.eulalia@diba.es
Web: www.santaka.cat

Els joves com a motor de
Santa Eulàlia

El Punt d’ informació Juvenil és un servei
adreçat als joves de Santa Eulàlia de Ronça-
na. Ofereix assessorament, suport i acom-
panyament sobre:

• Estudis. Assessoria sobre les diferents
sortides acadèmiques actuals (Mòduls GM i
GS, Batxillerat, Universitat, Formació Ocu-
pacional...)

• Treball. Coordinació amb el Servei d’ocu-
pació de la Vall del Tenes, Borsa de Treballs

esporàdics. Informació de recursos destinats
a joves de la comarca i de la província de
Barcelona.

• Habitatge. Informació dels recursos des-
tinats a joves de la comarca i de la província
de Barcelona.

• Salut. Coordinació amb el Programa de
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes i
altres recursos de salut de la comarca.

• Associacionisme. Assessoria i suport
tant a les entitats joves del municipi com a
joves que vulguin crear-ne alguna.  

• Viatges. Des del carnet d’alberguista fins
a assessorament i informació per fer viatges
tan a nivell nacional com a l’estranger. A
més aquest any hem obert l’espai el Cul de
Món, on podràs gaudir de fotografies de
viatges d’arreu del món realitzats per dife-
rents joves del municipi.

El servei de connexió gratuïta a internet,
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l’accés i recerca d'informació continuen sent
els usos més demanats al Punt Jove, com-
plementats també amb la dinamització i cre-
ació d’activitats. 

Un dels objectius del Servei de Joventut és
fomentar la implicació i participació dels jo-
ves del municipi, detectar les necessitats i
problemàtiques dels joves i buscar-hi solu-
cions. És per això, que és realitza el projecte
“Jove participa a Santa Eulàlia!”, que aquest
any arriba a la seva quarta edició gràcies a la
implicació de molta gent jove de Santa
Eulàlia.  

Fruit d’ aquest procés, els joves, de forma as-
sembleària i democràtica, decideixen com és
gasta una part dels diners de la partida de
Joventut del pressupost municipal. De l’an-
terior edició s’ han realitzat la majoria de
propostes decidides per l’Assemblea Jove,
òrgan de representació dels joves de Santa
Eulàlia. Destaquem la creació d’ una línia

d’autobús nocturn durant la Festa Major de
Granollers, el suport als viatges de fi de curs
als alumnes de 4rt d’ ESO i 2on de Batxille-
rat, la remodelació del circuit de bicis de San
Simple, Els viatges a la neu, la programació
de cursos i tallers, el suport a la creació d’un
grup de teatre i l’ajut per realitzar el Sarau
de Primavera.

Durant aquest any 2.008 també s’ ha realit-
zat el Pla Local de Joventut 2.009-2.011 amb
la participació de molta gent vinculada als
joves del municipi. Aquest document servirà
per prioritzar les línies d’ actuació dels pro-
pers tres anys.

Un dels objectius principals, tant del Punt
Jove com del servei de Joventut, és ser un
servei proper i que pugui donar resposta, en
la mesura que sigui possible, a les necessi-
tats dels joves de Santa Eulàlia de Ronçana,
és per això que no dubteu en  venir, pregun-
tar o proposar. Com a mínim us escoltarem. 
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Centre de Cultura Sant Jordi
Bibliotecari: Edu Sola
Telèfon: 93 844 81 88

Novetats literàries a la
Biblioteca

Està de moda no llegir. Està de moda la tele,
la videoconsola, el facebook, el messenger.
Està de moda el “no tenir temps”. Està de
moda estar a la moda. Està de moda només

entendre els missatges clars i contundents:
vesteix això, compra allò altre. Sense un
eslògan no vas enlloc. Vesteix això, compra
allò altre. Si t’allargues molt avorreixes i si
avorreixes no ets eficaç. Siguem ràpids, con-
tundents, inventem-nos un eslògan que no
avorreixi, que sigui eficaç, siguem part de la
moda:

A la Biblioteca hi ha 8.000 llibres, 10 nove-
tats cada setmana i més de 760 socis.

Hi faltes tu.



Entitats Anuari 2008 45

Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Pel bon camí

Us escrivim aquestes lletres quan encara no
s’ha celebrat la IV MOSTRA GASTRONÒ-
MICA, en la qual, aquest any, l’ingredient
comú a tots els plats serà l’avellana, un fruit
que es produeix de manera important a San-
ta Eulàlia. Això serà possible gràcies als pro-
ductors artesanals i als restauradors asso-
ciats a RONÇANA COMERÇ ACTIU.

Segurament, aquesta mostra no serà tan
concorreguda com la de l’any passat, però
esperem que acabarà sent una gran festa, en
la qual també col·laboraran els alumnes de
l’escola EDUCACIÓ MUSICAL RONÇANA,
també associada.

A la mostra gastronòmica de l’any passat,
varem escollir l’ànec de Can Manent com
producte artesanal propi i els restauradors

van fer petites delícies que 300 persones de-
gustaven. Seguidament, hi va haver una des-
filada de moda, en la qual les botigues de ro-
ba de Santa Eulàlia van poder mostrar les
seves peces amb molta professionalitat,
imaginació i d’una manera molt popular. Va
ser tot un èxit. Podem estar contents d’una
festa que la recordarem durant força temps.

Aquest estiu, habitants i botiguers del nostre
municipi han participat en una enquesta
realitzada per la FUNDACIÓ MARTÍ L’HU-
MÀ de La Garriga, per avaluar la trajectòria
i l’evolució de la nostra associació i, en de-
finitiva, el futur del comerç a Santa Eulàlia.
Tot i que tenim alguns aspectes a millorar, el
resultat ha estat força positiu, ja que la ves-
sant social de les nostres activitats ha estat
molt ben valorada. I és que activitats com la
Mostra Gastronòmica, Descobreix Santa
Eulàlia, la xocolatada de Reis, col·labora-
cions amb l’esport, música en directe al casal
d’avis, etc., són actuacions que van desti-
nades directament als ciutadans del poble,
que en definitiva són els nostres clients.
Volem agrair  la participació de tothom.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

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

L’Alzina fa cinc anys

Cinc dits d’una mà,
aixequem-los enlaire.
Cinc dits d’una mà,
són fets per celebrar que ja fa 5 anys que
l’Escola Bressol Municipal l’Alzina va néixer
i que el poble de Santa Eulàlia pot gaudir
d’aquest servei.

Encara ens recordem quan tres persones
que no ens coneixíem de res, ens vam
abraçar per primera vegada amb la il·lusió
de crear aquest projecte que pocs mesos des-
prés ja era una realitat. 

Vam haver de pensar com organitzar el cen-
tre, horaris, personal, línea metodològica,

distribució d’espais, mobiliari, materials per
a les aules, reunions amb les famílies i, fins i
tot, el més bonic, el nom de l’escola.

Quina gran responsabilitat, quin immens
compromís.
Però quan t’ho mires 5 anys després, penses: 

- quins bons resultats!!!

La lliçó més gran d’aquest repte és, sens
dubte, que aquest projecte no seria el que és
sense la tasca de tot el nostre equip. Educa-
dores, auxiliars, cuineres, feinera, totes elles
s’han implicat al màxim i ens han ajudat a
fer créixer la nostra Alzina. L’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sempre ha estat al
nostre costat donant suport a aquest projec-
te d’il·lusions. Alcaldes, regidors, brigada,
tècnics i tantes altres persones imprescindi-
bles.

A totes elles FELICITATS, ja que aquest ani-
versari és l’aniversari de tots i totes.
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CEIP Ronçana
Directora: Elisabet Palau
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@centres.xtec.es
Web:  http://elcargoldigitalcs.blogspot.com 

Inici d’una nova etapa

Aquest mes de setembre l’escola Ronçana ha
iniciat una nova etapa de la seva història.
Com que ja s’ha pogut estrenar l’escola nova
a la Sagrera, tots els nens i nenes matriculats
al nou centre ja s’hi han pogut traslladar
amb els seus mestres i l‘equip directiu, i l’es-
cola Ronçana ha quedat només de dues lí-
nies.

Tenim ara dos grups-classe de cada nivell,
des de P-3 fins a 6è. En total hi ha 415 alum-
nes  i 31 mestres.

Hem reorganitzat alguns espais, però estan
pendents les obres de millora i adequació
previstes de fer, un cop acabat el desdobla-
ment de l’escola. Per això, la Direcció, el
Consell Escolar i l’Ajuntament estan en con-
tacte amb el Departament d’Educació per tal
de planificar aquestes obres. 

S’ha notat, això sí, un “esponjament” en el
funcionament general del centre, en les ho-
res d’entrada i sortida, a l’esbarjo, en les fes-
tes,...

Un altre fet remarcable d’aquest any és el re-
lleu en la direcció de l’escola. En acabar el
curs, pel juny, la Pilar Lara va deixar aquest
càrrec després de 15 anys d’intens treball,
amb una escola en continu creixement, i ara
és directora l’Elisabet Palau que va presen-
tar el seu projecte pels propers quatre anys.
El claustre de mestres, amb més estabilitat
que altres anys, contribueix amb un bon po-
tencial de treball a fer avançar el projecte
d’escola, a partir del que cadascú aporta i la
continuada formació de tot l’equip.

També és novetat d’aquest curs  la implanta-
ció de la “sisena hora” a Primària, que ha
comportat canvis en els horaris, tant pels
alumnes i les seves famílies, com també en
l’organització i el contingut de les activitats
programades. Hem posat en joc tots els re-
cursos de què disposem per aconseguir les
prioritats que tenim fixades per aquest curs,
adreçades a que cadascun dels nostres alum-
nes pugui desplegar al màxim les seves pos-
sibilitats.

I per acabar, una mirada al curs anterior:
com cada any, posem a continuació les foto-
grafies de tots els grups de nens i nenes
de l’escola en el moment d’acabar el curs
07-08.

P-3 A amb Glòria Martí i Dolors Riera. P-3 B amb Sílvia Navarrete i Diana Sánchez.
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P-4 A amb Carme Betorz i Lourdes Bassa.

P-4 B amb Mònica Estor i Dolors Riera.

1r  B amb Concepció Bernadas.

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

1r  A amb Marga Mas.
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4t A amb Setefilla Salguero.

4t B amb Margarida Plumé. 4t C amb Gina Portabella i Cruz Tapia.

3r B amb Estefania Muñoz i Gemma Bausells.
3r A amb Mireia Jurado, Gemma Bausells i
Margarida Bonet.

3r C amb Òscar Gómez, Montse Martin i
Cruz Tapia.

2n A amb Roser Pañella i Lluïsa Bosch. 2n B amb Lourdes Guitart i Xenia Vilaplana.
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6è A amb Merche Díaz
i Elisabet Palau.

5è C amb Montse Ribas i Elisabet Sánchez.

6è B amb Sònia Paje
i Pilar Lara.

5è A amb Mercè Pérez i Jordi Ricart.

5è B amb Ramon Boixader
i Jordi Sala.
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CEIP La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@centres.xtec.es

Ja hem començat 
al CEIP La Sagrera

Aquest  setembre hem estrenat el nou edifi-
ci de l’escola de  Santa Eulàlia de Ronçana.
El curs passat vam conviure amb el CEIP
Ronçana. La nostra escola s’ha fet gran, te-
nim  tots els cursos de parvulari a primària.
Som 20 mestres i 250 alumnes. El setembre
ha estat un mes de molta activitat i esforç
humà  per posar en funcionament la nostra
escola. Els mestres hem treballat amb molta
il·lusió, organitzant l’inici d’un curs on hi
hagut  la dificultat afegida d’estrenar edifici.
Posar en ordre les aules, el menjador, els ho-
raris, acollir els nous mestres, els nous
alumnes i una multitud de tasques. El dia 10
de setembre vam fer un dia de portes
obertes a totes les famílies. Va ser una diada
molt positiva i que va donar una gran con-
fiança a tothom abans d’iniciar les classes el
dia 15. Hem tingut molta col·laboració de les
famílies a qui donem les gràcies. També a
les Administracions, Ajuntament i Departa-
ment d’Educació. 

Una de les activitats més participatives
d’aquest inici de curs ha estat l’elecció del
nom, que s’ha fet en un procés totalment
democràtic. Es van proposar molts noms, de
catalans il·lustres, de topònims, de perso-
natges històrics. El nom més votat ha estat

el de ”LA SAGRERA”. L’origen d’aquest
nom es remunta al segle XI, quan els page-
sos de Catalunya vivien sota les amenaces i
les agressions dels nobles, i l’Abat Oliva, per
protegir-los, va pactar amb els nobles la
creació de les sagreres, uns espais de 30
passes al voltant de les esglésies en els quals
les   persones i els béns estarien a resguard
de qualsevol agressió.

És doncs, CEIP La Sagrera, el nom de la no-
va escola de Santa Eulàlia de Ronçana que
és, també, el nom del barri. Ens agrada que
la nostra escola estigui assentada en un lloc
de resguard i pau. Treballem perquè els nos-
tres alumnes i comunitat educativa apren-
guin a respectar-se,  a conviure i a viure en
llibertat. Donarem sentit al nostre nom.

L’altra activitat que hem fet amb la partici-
pació de tota la comunitat educativa, ha es-
tat la inauguració, el diumenge 23 de no-
vembre. Va ser una gran festa. Som con-
scients que tenim una gran responsabilitat i
que tant  mestres, com alumnes i famílies ho
fem amb molta  il·lusió. Volem aconseguir el
millor de cadascú, a partir de la motivació
per aprendre, de la cultura de l’esforç i de
l’exigència personal, per arribar a acon-
seguir l’excel·lència, que és el destí que
volem. I que només és possible amb la par-
ticipació de tots i de totes;  pares, mares, in-
fants, mestres, ... cadascú des del seu lloc.
Cada dia avancem si sabem incloure-hi
tothom, si sabem on volem anar i allò que
volem aconseguir: una escola de qualitat
que faci possible la millor educació per a tots
els alumnes del CEIP La Sagrera.
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P5B amb Eva de Sande i Marta Areñas.

1rA amb Sandra Bau, Elisabet Maspons i
Laia Cladellas. 1rB amb Betsi Vila.

P4B amb Verònica Rosell.P4A amb Meritxell Fàbregas.

P5A amb Melania Fernández i Raquel Bondia.

P3A amb Marta Sala i Carmen García. P3B amb Elisenda Codina.
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5è amb Luci Casillas, Carles Beruezo i Núria
Dantí.

4t amb Imma Ruiz.

2n amb Alba Paré. 3r amb Pepi Noguero i Mercè.

6è amb Montse Ribas, Pere García i Olegària González.
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AMPA CEIP Ronçana
Presidenta: Gemma Andreu
Telèfon: 93 844 86 76
Web: www.ampaceiproncana.cat
C/e: ampaceipronsana@gmail.com

Curs de canvis

Tornem a ser una escola normal. Si aquesta
normalitat s’ha d’entendre com un centre
escolar amb dues línies, amb una AMPA
motivada i engrescada a tirar endavant pro-
jectes innovadors i amb unes instal·lacions
que, en alguns casos, deixen bastant que de-
sitjar. En definitiva, una escola com tantes a
Catalunya. Amb l’única excepció que aques-
ta és la NOSTRA escola. 

El curs 2007-08 va finalitzar amb el canvi
d’empresa que gestiona el menjador escolar.
La Junta de l’AMPA va decidir, amb el visti-
plau dels presents a la reunió, atorgar el
contracta a Fundació Futur i Més que
Lleure. Pensem que és una aposta interes-
sant i que suposa una millora important en
aquest servei. Productes ecològics, de co-
merç just, preparació dels aliments més sa-
ludable i un esquema de dinars que s’ajusten
pràcticament al cent per cent a les recoma-
nacions del Departament de Salut de la
Generalitat. 

El canvi al menjador ha suposat també la
necessitat de fer una forta inversió a les ins-
tal·lacions de la cuina. L’AMPA ha destinat
prop de 17.000 euros en la compra d’un
forn, una marmita nova, una peladora de
verdures, plats, coberts i gots, etc. Hem de

lamentar que, amb excepció de l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia, cap altre administra-
ció ens ha volgut ajudar a pagar part d’a-
questa inversió. Especialment lamentable és
la posició del Departament d’Educació de la
Generalitat que, mentre equipava totalment
la cuina de la nova escola, a nosaltres ens
negava un cèntim per la nostra. El Departa-
ment oblida que el deteriorament de les ins-
tal·lacions és degut a la manca de planifica-
ció de l’administració, que no va preveure
amb temps suficient la necessitat d’una no-
va escola de primària. 

El curs 2008-09 ha de suposar un revulsiu
pel que fa a la nostra acció a l’escola. Tenim
la sort de comptar amb una AMPA implica-
da a la gestió de l’escola, tot i que no sempre
hem vist recompensada aquesta dedicació
pel que fa a l’aprovació de les nostres pro-
postes, com l’ampliació del Servei d’Acollida
Matinal (SAM) a les 7,30 del matí. 

Tenim moltes idees per millorar la vida es-
colar dels nostres fills i filles més enllà de la
seva formació acadèmica. I per dur-les a ter-
me, ens calen tots els ajuts possibles per part
de les famílies, que han d’implicar-se a la
mesura de les seves possibilitats en aquesta
tasca tan fascinant. 

Fer compostatge amb les restes orgàniques
del menjador, crear un petit hort perquè
s’hi dediquin els nens, els pares, els avis, po-
tenciar el reciclatge a través d’una festa de
Sant Jordi que no impliqui comprar llibres,
organitzar festes obertes i participatives,
etc., són alguns dels reptes amb els que co-
mencem el nou curs.

La plantada d’arbres
que es va fer a principi
d’octubre a Can Font.
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AFA CEIP La Sagrera
Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat
C/e: afasantaeulalia@hotmail.com

Escola inagurada i a ple
rendiment

L’Associació de Familiars d’Alumnes del
CEIP La Sagrera (AFA) està formada per
unes 175 famílies. Principalment els objec-
tius que té són donar suport a l’equip de
mestres mitjançant la participació per oferir
una educació de qualitat als alumnes, i tam-
bé oferir a les famílies els serveis de menja-
dor, acollides, extraescolars, venda de lli-
bres i altres que cregui convenient.

El funcionament de l’AFA es basa en les co-
missions de treball. Aquí teniu un resum de
les seves tasques.

La Comissió d’Obres va vetllar perquè els
terminis (molt ajustats) es complissin, i
l’Escola pugués començar el 15 de setembre.
Actualment proposa millores en els acabats
i en temes de seguretat abans que no es faci
l’entrega definitiva.

La Comissió de Menjador es va encarregar

d’oferir la Fundació  Futur (menjadors esco-
lars sostenibles), una fundació sense ànim
de lucre, que pretén donar la màxima quali-
tat de menjar, fent que aquest sigui, de tem-
porada, comerç local, comerç just i produc-
tes que en la seva producció no s’han fet ser-
vir ni adobs químics ni pesticides (aliments
ecològics). Actualment fa el seguiment per
tal que els infants s’adaptin a aquests hàbits
saludables, i perquè l’espai del migdia sigui
un temps relaxat i de lleure, objectius que es
van assolint.

La Comissió d’Extraescolars ha coordinat
les activitats més lúdiques que es fan en ho-
rari extraescolar, ha ofert els serveis d’acolli-
da del matí i la tarda (SAM i SAT), ha posat
el personal per atendre els infants durant els
dinars i l’espai del migdia, a través de l’em-
presa Més que Lleure, una de les que tenia
millor relació qualitat preu. També ha coor-
dinat les activitats extraescolars proposades
per l’Ajuntament, l’Escola de Musica de la
Vall del Tenes i altres entitats del Poble.
Actualment treballa perquè el servei seguei-
xi sent de qualitat.   

La Comissió de Festes i Ambientació s’ha
encarregat d’organitzar la castanyada fent
una representació del conte de la castanye-
ra, torrant castanyes i ambientant l’Escola.
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Juntament amb el Consell Escolar, va pro-
posar un procés participatiu per posar el
nom definitiu a l’Escola, ha treballat per or-
ganitzar la festa d’Inauguració del Centre i,
entre altres projectes, actualment està dis-
senyant la festa de l’Arbre, una festa partici-
pativa amb l’objectiu de dotar als patis d’ar-
bres i vegetació que facin una Escola ben
verda i amb molta ombra per l’estiu. Col·la-
bora activament amb les festes que proposa
l’Escola.

La Comissió de Llibres va oferir a les famí-
lies poder adquirir els llibres de text a través
de distribuïdors que ofereixen grans des-
comptes, amb l‘estalvi econòmic que això
comporta. Actualment està treballant per
arribar a sociabilitzar els llibres de text, un
procés que hauria de permetre que els lli-
bres es poguessin reutilitzar, així no s’hau-
rien de comprar tots cada any.

La Comissió Econòmica s’encarrega de por-
tar els comptes de l’entitat, fent que la gestió
dels recursos econòmics siguin els més favo-

rables per l’Associació i pels infants. Actual-
ment està fent propostes per facilitar els pa-
gaments de les sortides a les famílies.

La Comissió de Vestuari està treballant per
poder oferir a les famílies que vulguin un
xandall que puguin usar els alumnes els dies
d’educació física i per les sortides, per aju-
dar al professorat a identificar els seus
alumnes quan hi ha nens i nenes d’altres
centres.

La Comissió Web va ser l’encarregada de
dissenyar la nostra pàgina a internet el curs
passat. Actualment treballa per tenir-la ac-
tualitzada.

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

La nostra Associació és oberta i participati-
va i anima a tothom a que sigui així. Ja ho
sabeu. Si teniu projectes, idees, suggeri-
ments… contacteu amb nosaltres.
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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

Educació integral: 
de la tradició a la innovació
pedagògica 
El divendres 24 d'octubre va finalitzar el
darrer intercanvi dels tres que hem fet du-
rant aquest mes d'octubre. Trenta-cinc
alumnes de 14 d'anys del Collège Eugène
Noël de Montville (Normandia) durant deu
dies van conviure amb famílies catalanes de
nois i noies de tercer i de quart d'ESO. La
valoració que es feia en el sopar de comiat
que va oferir l'IES a la vigília de la seva par-
tida era de total satisfacció. Tots esperen el
mes de maig per tornar-se a veure; aquest
cop, però, a Normandia. 

La setmana anterior acomiadàvem vint-i-
tres nois i noies de 16 i 17 anys de l'Aquinas
Grammar School. Aquests joves irlandesos
van passat vuit dies a casa d'alumnes de
primer de batxillerat. Van visitar Montse-
rrat, Barcelona, Cadaquès, Roses... i com no,
La Vall del Tenes i el seu entorn. En el sopar
de comiat ens van oferir cançons tradi-
cionals i van tocar unes peces típiques del
seu país realment extraordinàries. Al final
de l'acte, tots plegats vam acabar ballant una
sardana. En el mes de març, els alumnes de
l'IES els retornaran la visita i aniran a
Belfast. 

Finalment, a mitjans d'octubre van tornar,
per onzè any consecutiu, tretze estudiants

del centre VTI Izagem, de Bèlgica. Durant
deu dies van fer l'intercanvi amb nois i noies
de primer de batxillerat i, una vegada més,
ha estat una molt bona experiència. A la pri-
mavera ens esperen a Flandes. 

Tot i l'esforç que comporta l'organització i el
desenvolupament d'aquests intercanvis per
part dels nois i noies, de les famílies i de
l'Escola, valorem molt positivament la seva
realització ja que és una manera més d'a-
companyar els nostres alumnes a madurar i
a créixer com a persones: practiquen una
llengua estrangera i, sobretot, coneixen
diferents maneres de pensar, de ser i de fer. 

I d'una experiència que ja fa molts anys que
realitzem a un parell de més noves: en aquest
curs 2008-2009 hem iniciat, amb la col·la-
boració de l'ajuntament de Santa Eulàlia i de
l'Associació Ronçana Comerç Actiu, unes
formacions laborals destinades a alumnes
de quart d'ESO. Es tracta que, durant unes
deu hores setmanals, facin part del seu cur-
rículum fora del centre. En concret aniran a
sis llocs de treball de Santa Eulàlia: l'escola
bressol Alzina, el Jardipi, el Taller Sta
Eulàlia, la llar d'avis Santa Eulàlia, el super-
mecat La Sala i l'Auto Ronçana Renault.
Agraïm moltíssim la seva col·laboració. 

Una altra experiència innovadora és el pro-
jecte d'empresa simulada que estan duent a
terme l'alumnat de segon de CFGM. S'ha
creat una empresa de plantes d'interior
d'oficina, el TenesGarden, d'abast estatal en
aquests moments, però que a final de curs
estarà present a nivell europeu. Es simula
l'activitat econòmica d'una empresa comer-
cial amb quatre departaments: compres,
vendes, finances i recursos humans.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
President: Ramon Restori
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis@hotmail.com

Ja hi ha junta nova

Fa un any dèiem, en aquesta mateixa porta-
da, que el Casal d’Avis Santa Eulàlia de
Ronçana és un col·lectiu de gent gran, jubi-
lada i pensionista que segueix fent el seu ca-
mí  des de fa una colla d’anys. Ara, ja és una
entitat veterana que pot assumir amb tran-
quil·litat les seves obligacions i els seus deu-
res davant els nombrosos associats que l’in-
tegren i les altres organitzacions de qui
depèn o es troba en contacte socialment i
també econòmica i administrativament,
com així va fent. 

Assemblea General

Va tenir lloc el 30 de març –diumenge- dins
del primer trimestre de l’any, d’acord amb la
normativa vigent. Hi assistiren 105 socis per
escoltar les activitats fetes durant l’exercici
anterior, aprovar l’estat de comptes, el pres-
supost d’ingressos i despeses previst per la
temporada següent i la resta de propostes
que recollia l’ordre del dia de la convocatòria.

En relació al quart punt de l’esmentada con-
vocatòria, referit a l’elecció de la nova junta
rectora, com sigui que no sortia cap oferta, el
secretari  es va dirigir a l’assemblea oferint-
se per continuar un any més, per ajudar a les
persones que volguessin col·laborar en la di-
recció del Casal i, des de les seves competèn-
cies, prestar l’orientació, l’ajuda i el suport
necessari per normalitzar aquesta anòmala
situació. A aquesta oferta també s’hi va su-
mar el vicepresident.

Aquesta proposició va ser contestada per
Ramon Restori Cazorla, soci 769, qui diri-
gint-se a l’assemblea va acceptar ser
President. Tot seguit, Francisco López Rol-
dan, soci 1063, també va dir que volia parti-
cipar com a vocal i, a continuació, la sòcia
Maria Àngel Garolera Iglésias, va acceptar
així mateix una altra plaça de vocal. 

L’Assemblea, per unanimitat, va donar la se-
va conformitat a les anteriors propostes i a la
constitució de la nova junta que –descartada
la baixa de l’antic vocal Joan Dantí Sala qui
desitja retirar-se per raons de l’edat– serà la
següent:

- President, Ramon Restori Cazorla
- Vicepresident, Francesc Abellan Seguí
- Secretari i Tresorer, Constanci Molas San José
- Vocal, Francisco López Roldan.
- Vocal, Maria Àngels Garolera Iglésias.

Visita al Parc Temàtic de l’Oli, a les Borges
Blanques
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Festa de Sant Joan i noces d’or

Una festa clàssica que el Casal ha anat cele-
brant cada any des de la seva fundació i amb
molta participació, entusiasme i acurada
presentació és la de Sant Joan. A la vegada,
aquesta diada s’aprofita per honorar, com
cal, aquelles parelles que han aconseguit
arribar als seus 50 anys de matrimoni.

Enguany no s’ha trobat cap parella de socis
que celebressin els 50 anys de casats i, per
tant, no va ser possible fer els homenatges
escaients, si bé la festivitat va seguir amb la
degustació  de coques, begudes i ball que es
va organitzar. A l’acte van assistir-hi el regi-
dor de Cultura, Jordi Sala, el Jutge de Pau,
Josep Solé, i una representació de Canal
SET.

19è Aniversari del Casal

Un any més, el Casal ha volgut celebrar l’a-
niversari de la seva constitució –el 19è- amb
la solemnitat que li correspon. Per aquest

fet, s’han programat els actes ja coneguts de
sempre. Al matí, la missa de gràcies, seguida
de la típica volada de coloms i una ballada de
sardanes. Tot plegat, al recinte del Centre
Cívic i Cultural La Fàbrica, força concorre-
gut.

A la tarda, l’acostumat dinar de germanor,
amb la presència de les autoritats i altres in-
vitats, si bé aquesta vegada, es va fer al
Restaurant Paradís Park, de Santa Eulàlia,
on es va retre un homenatge a l’exvocal de la
junta, Joan Dantí i Sala, pels seus 18 anys de
servei al Centre, distinció que fou molt
aplaudida pels més de 160 companys que
l’envoltaven.

La festa va seguir amb una sessió de ball al
mateix lloc i, finalment, els actes es van clou-
re, novament a la Sala Gran del Centre Cívic,
amb una cantada d’havaneres pel grup A
Tota Vela, amb la típica degustació de rom
cremat, a la mitja part, per la nombrosa con-
currència participant. 

Els monitors de sardanes s’acomiaden
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Sortides i excursions

Les sortides o excursions del Casal seguei-
xen fent-se i des dels primers anys s’ha ob-
servat un increment en la participació de so-
cis, la qual cosa fa que els autocars vagin
més plens. La freqüència és la mateixa, una
al mes. Aproximadament seran unes 12 sor-
tides que es tenen previst realitzar a diversos
indrets i destins del Principat. Una d’elles,
de caràcter cultural, serveix per visitar, com-
provar i recórrer museus, parcs temàtics,
monestirs i tota classe de centres socials,
tecnològics i d’interès pel nostre col·lectiu.

Activitats i Serveis

Cada dimarts a la tarda s’han continuat ba-
llant sardanes al Centre, sota la direcció d’u-
na parella de monitors experts en aquesta
matèria, si bé, per motius de salut, han dei-
xat de fer-ho des del passat mes de juliol.

Ara, des del mes d’octubre, s’ha començat un
nou curs dirigit per un monitor recomanat
per l’Associació de Sardanistes que ve els di-
mecres amb noves instruccions i noves tèc-
niques per ballar com correspon aquesta be-
lla peça.

Per altra banda, també han funcionat amb
regularitat els serveis assistencials d’infer-
meria (control de tensió sanguínia), cada 15
dies a càrrec de professionals del Centre de
Salut de Santa Eulàlia, que es desplacen als

nostres locals.

El servei de podologia, tot i fent-se cada 15
dies, segueix creixent en nombre de pa-
cients, atesos per una professional. D’altra
banda, els divendres a la tarda, hi ha oberta
la barberia per als homes.  

La vacunació antigripal per a la gent gran es
va fer el 21 d’octubre, a dos quarts de cinc de
la tarda, al Casal d’Avis. Com de costum, va
ser atesa pels mateixos serveis del Centre de
Salut de Santa Eulàlia. 

El segon divendres de cada mes i el darrer,
hi ha ball en directe, a la tarda, a la Sala Gran
del Centre Cívic a càrrec de professionals
que, amb les seves interpretacions, fan més
atractiva i agradable la dansa. El primer di-
vendres dels esmentats, el conjunt musical a
qui li correspon actuar està subvencionat
per Ronçana Comerç Actiu, de Santa Eulà-
lia.

Conferències

Han estat les programades al llarg de l’any.

11 de novembre de 2008. Programa de pre-
venció de la Dependència de l’Obra Social
“la Caixa”, exposat per Mireia Ribas, en el
nostre local social, a les 5 de la tarda.

20 novembre 2008.- “Marató de TV3” sobre
malalties mentals greus.

Visita a Montserrat amb l’Administrador
Parroquial i Serveis Socials.

Visita al Santuari de La Salut de l’Alt Empordà.



Festes socials

Han estat, com sempre, les ja conegudes fes-
tes tradicionals que, des del seu inici, el
Casal ha mantingut d’una forma estable. La
primera té lloc durant la diada de Sant Jordi,
amb un berenar i repartiment de roses i es-
pigues a les senyores i llibres als homes. La
segona es fa per Sant Joan, la tercera és la de
l’aniversari de la fundació del Casal, que en-
guany s’ha celebrat l’1 d’octubre i, finalment,
la quarta correspon a la festivitat de Nadal
en la qual, junt amb el berenar, es fa entrega
als socis –prèvia recollida del corresponent
tiquet– d’un lot de productes nadalencs així
com l’homenatge al soci o sòcia de més edat,
actes inclosos a la celebració de la festivitat
nadalenca. 

Novetats de l’any

Han estat vàries, les novetats d’aquest any.

Primera.- La incorporació de noves persones

a la direcció del Casal d’Avis, en llocs de re-
sponsabilitat –president i dos vocals– amb
noves idees, il·lusions i entusiasme per
seguir i augmentar, si s’escau, les tasques
aconseguides.

Segona.- El servei de barberia pels socis del
Casal que, des del mes de setembre d’aquest
any, ha estat ampliat a dos dies a la setmana.
Ara, i en horaris de 4 a 6 de la tarda, els
dimecres i divendres, els homes del Casal
disposen d’aquest servei en el mateix lloc del
nostre Centre.

Tercera.- Les sortides de tipus cultural s’han
vist incrementades en aquests darrers temps
en nombre d’usuaris i de finalitats, com han
estat visites a Museus de miniatures i pro-
ducció del coure i, finalment, en una col·labo-
ració mixta de tren i transport per carretera
(AVE i autobús) que ha permès comprovar
alhora els dos serveis, un de nou i l’altre ja
vell conegut.
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Assistència del Casal als actes de l’11 de Setembre.
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Edu Sola
Telèfon: 93 844 82 85
C/e: esplaiers@hotmail.com

Quants més siguem 
més riurem

- Això de fer l’escrit per l’anuari cada any
se’m fa més difícil.

- Bajanades, amb les coses que hem de dir!

- Però si seguim fent activitats, educant en el
lleure, ensenyant i aprenent…

- Doncs per això mateix: hem de dir que
continuem fent-ho.

- I com comencem ?

- Podem començar dient allò de l’augment
en l’oferta de lleure, que avui en dia hi ha
molt on triar… Però això ja ho sabem tots...
Tothom sap que se’ns fa difícil competir
amb la play station…

- I si comencem recordant que seguim aquí,
treballant, tot i els nous rivals –potser
menys productius- en l’àmbit del lleure?
Ho podríem fer dissimuladament...

Ja començats direm que l’Esplai de Santa
Eulàlia continua un curs més la seva activi-
tat i ho fa rectificant la dinàmica dels anys
anteriors. No rectifiquem l’error sinó la pro-
va : Enguany deixem de banda l’Esplai de les
activitats puntuals i iniciem un curs amb ac-
tivitats cada quinze dies. Una publicitat
atraient, una programació reflexionada i
–sobretot- un bon boca-orella han fet que el
grup de nens i nenes de l’Esplai s’incremen-
ti en nombre respecte els anys anteriors.
Una quarantena d’esplaiers, entre petits-
mitjans i grans, i una desena de monitors

ens trobem quinzenalment al Cau. Quants
més siguem més riurem, diuen.

I no volem negar una obvietat: El curs 2008-
09 no serà destacat en la “breu” història de
l’Esplai pel nombre de nens, sinó pel canvi
generacional del monitoratge. L’Esplai viu
un moment de canvi, però això no tindrà pas
connotacions negatives, ans al contrari. A la
història del col·lectiu hi ha hagut diverses
generacions de monitors i cadascuna ha
aportat el seu gra de sorra –o cubell de terra-
a l’Esplai. Nova energia comporta més moti-
vació i amb més motivació es fan més activi-
tats i projectes. Renovar-se o morir, diuen.

Hem començat el curs amb un científic boig,
un rei coix, un munt de castanyeres i una
sortida a l’skating. Però això encara no s’ha
acabat, tenim molt curs per endavant.
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Agrupació Fotogràfica (AFSE)
Responsables: Jordi Iglésias i Josep M. Molist
Telèfon: 93 844 88 84 - 93 844 81 16

Calendari i postproducció

A nivell local, la principal activitat que duu a
terme l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia
(AFSE), és la realització de fotografies per al
calendari que, cada desembre, edita l’Ajun-
tament. Enguany, el tema són Les masies, i
s’ha canviat la presentació de les fotografies.
En cada pàgina hi ha més d’una imatge, en-
cara que totes guarden relació entre elles.

Les activitats que realitza l’AFSE estan ober-
tes a tothom. Ja sigui la realització de foto-
grafies per al calendari municipal com les
sortides en grup. Amb tot, cal mencionar-ne
una de més sedentària, però no menys im-
portant, que consisteix en la postproducció
de fotografies utilitzant mitjans informàtics.
Es comparteixen tècniques i criteris de com-
posició aplicant-hi, cadascú de nosaltres, la
seva visió particular. 
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Colla de Gitanes

Responsables: Antònia Cladellas i Xavier Costa
Web: http://gitanesantaeulaliaron.blogspot.com
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com

La colla de Gitanes,  
la cultura en dansa!

La colla de gitanes de Santa Eulàlia de
Ronçana  ha centrat la seva activitat durant
l'any 2008 en 4 eixos principals: L'eix for-
matiu, centrat en la creació de la colla de pe-
tits, l'eix divulgatiu com a entitat, que ha tra-
duït les ballades en esdeveniment culturals
del poble; l'eix informatiu amb la pròxima
creació de la seva pàgina web al portal d'en-
titats de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l’eix de recerca i organització amb
l’objectiu d’elaborar d'un arxiu fotogràfic
que recollirà informació visual des de 1900
fins als nostres dies.

Eix formatiu com a entitat que 
fomenta el ball

El curs 2007-2008 l'AMPA del CEIP
Ronçana va contactar amb la colla de
Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana. La
proposta de l'AMPA era la de crear un curs
anual de gitanes, entre les extraescolars que
ofereix aquesta entitat. Un total de 12 nenes
es van inscriure a l'activitat i l'assajadora va
ser la Irinia Quintana Cladellas. Aquesta ini-
ciativa ha ajudat a fomentar el ball de gita-
nes al nostre poble i ha fet possible la creació
de la colla de petits/petites. 

La colla de grans ha viscut una gran activitat
formativa als voltants del maig, quan es van
començar a preparar els balls per Sant
Simple. A Santa Eulàlia de Ronçana la colla
iniciem la temporada en aquest acte previ a
la festa major d'estiu.

Eix divulgatiu com a entitat cultural
del poble

La colla de petits/petites ha tingut l'oportu-
nitat de ballar varies vegades. A la festa ma-
jor d'hivern del desembre del 2007 van
acompanyar a la colla de grans en l'entrada i
en la sortida. El Casal parroquial ens va con-
vidar a participar a la seva obra de teatre
"Els pastorets". La nostra menudalla s'ho va
passar molt bé i van tenir oportunitat de
mostrar tot el que havien après fins al de-
sembre. Al juny del 2008, es va participar al
festival d'extraescolars que l'AMPA del CEIP
Ronçana fa cada any i finalment la colla de
petits/petites va fer la seva actuació més im-
portant a l'aplec de Sant Simple.

La colla de grans ha ballat a la festa major
d'hivern, al desembre, i per l'aplec de Sant
Simple com cada any.

Eix informatiu

Una de les feines que la colla esta duent a
terme és la creació del seu propi espai al web
municipal, on s'incorporarà tota la informa-
ció de les diferents activitats que es fan al
llarg de l'any. A més, la colla disposa del seu
propi correu electrònic que permet una co-
municació directa amb les altres entitats de
poble, l'administració i els propis membres
de la colla. La incorporació de les tecnolo-
gies de la informació ens ajudarà a difondre
molt més la nostra tasca cultural.

Eix de recerca i organització

Una de les fites més importants de la colla
ha estat la recuperació del patrimoni històric
del ball de gitanes al nostre poble. El treball
de recerca, que es va iniciar a l'abril del
2008 ha fet possible la creació d'un recurs
molt important: Un arxiu històric d'imatges
de la colla des del 1900. Cal recordar que la
primera notícia de la colla de gitanes de San-
ta Eulàlia de Ronçana esta relacionada al
1884, en un document de Francesc Maspons
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i Labrós ("Ball de gitanes en lo Vallès" dins
Miscel·lània folklòrica. Centre Excursionista
de Catalunya, 1887) i que, per aquest motiu,
la colla té un espai propi a la història del
nostre municipi.

La colla vol donar les gràcies a totes les per-
sones del poble que alguna vegada han estat
relacionades amb les gitanes i que ens han
ajudat a recuperar i construir, de forma oral
i amb fotografies,  la història de la nostra en-
titat. Encara queda molt per fer en el procés
de recerca però sabem que aquesta feina pot
contribuir en la recuperació de la història re-
cent del poble, que alhora és patrimoni de tots
els que vivim a Santa Eulàlia de Ronçana.

Aquest any 2008 també ha estat  l'any d'ini-
ci del procés de creació com a  l'entitat amb
personalitat jurídica. Aquest debat és encara
obert i tenim molta feina a fer. Una colla en
xarxa  ens assegura l'intercanvi d'experièn-
cies i un enriquiment en la cooperació i la
preservació del ball.

Colla de Grans

Josep Solé, Anna Brosa, Xavier Requena,

Montse Brosa, Mercè Altimira, Lluïsa Cano,

Mireia Cladellas, Mercè Pujol, Josep Casals,

Maria Torrellas, Josep Mª Bonet, Joana

Martí, Pere Bellavista, Araceli Barroso,

Francesc Cladellas Pou, Antònia Cladellas,

Xavier Costa, Mercè Franch.

Colla de Petites

Valèria Hermosilla, Àngels Costa, Montse

Estrany, Mª del Mar López, Paula Poma,

Mireia Solomando, Mar Colell, Yara  Padilla,

Violeta Alcojor, Paula Sanz, Alba Campos,

Carla Méndez.

Assajadora de la colla de petites: Irina Quin-

tana Cladellas

Grans i petites junts, al costat de l’ermita de Sant Simple.
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Puntaires

Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

20 anys de la Trobada 
de Puntaires

Enguany hem celebrat el 20è aniversari de la
Trobada de Puntaires de Santa Eulàlia de
Ronçana. Amb motiu d’aquesta celebració,
la mestra puntaire, Teresa Arimany, va pre-
parar una exposició de fotografies que reco-
llien diferents moments del grup de puntai-
res durant aquests 20 anys. Aquesta exposi-
ció es va instal·lar dins l’ermita de Sant
Simple de manera que es va poder visitar
durant la trobada d’enguany tant per part
dels visitants com dels santeulaliencs. 

Habitualment la nostra trobada aplega mol-

tes puntaires d’arreu però aquest any es van
batre tots els rècords i ens van acompanyar
unes 300 artesanes dels boixets. La trobada
es va realitzar davant la capella de Sant
Simple i els assistents vam poder gaudir, a
part de l’art de les puntes al coixí, del ball de
gitanes, del joc dels Colors, de les sardanes i
de la celebració de la missa dedicada a Sant
Simple.

El grup de Puntaires de Santa Eulàlia agra-
eix la tasca realitzada per la Teresa Arimany
que ha estat al capdavant del grup durant
tots aquests anys i l’animem a continuar en-
senyant-nos aquest art tan arrelat a casa
nostra. D’altra banda, també volem animar a
tots aquells que estigueu interessats en les
puntes al coixí a unir-vos a la nostra colla. 

Les Puntaires de Santa Eulàlia volem agrair
el suport rebut per part de tothom.

L’actuació de les puntaires a l’aplec de Sant Simple, juliol de 2008.
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Coral Santa Eulàlia
Presidenta: Corinne Mathis
Telèfon: 93 844 84 27

Seguim fent Coral

Un cop efectuat el concert de Nadal del 2007
i passades les festes de Nadal, a la Coral es
respirava tranquil·litat. Fins que el dia 8 de
gener vam començar de nou els assaigs.
Havíem de preparar el repertori per a la
Trobada de Corals de la Vall del Tenes que es
dugué a terme el dia 12 de gener a Riells del
Fai, i també preparar la Missa de Haydn per
cantar el dia 20 de gener a la basílica de Sant
Just i Pastor a Barcelona.

Després d’aquestes dues actuacions tingué-
rem tres mesos per preparar un nou repertori.
En primer lloc el vam cantar a la Trobada de
Corals de Lliçà de Vall el dia 19 d’abril, amb
motiu del 25è aniversari de la Coral Lliçà de
Vall, i l’endemà, el 20 d’abril, a Santa Eulàlia,
al nostre Concert de Primavera.

Aquest any la sortida cultural la vam fer el
dia 10 de maig a Girona, tot coincidint amb la
setmana que Girona s’omple de flors i cati-
fes de flors als patis i carrers. Vam tenir mol-
ta sort, el dia era dolent però no ens va ploure
i vam poder visitar la ciutat sense tanta
aglomeració de gent. Tot estava molt bonic.

Una altra vegada tenim un mes i mig per
preparar la Missa que es va emetre per La 2,
el dia 8 de juny i, per finalitzar el curs, la
Trobada de Corals que organitzem la Coral
cada any, aquest any fou el dia 15 de juny. En
aquest concert ens acompanyaren el Grup
de veus i teatre musical d’El Xiprer de
Granollers, el Grup Guataka de Barcelona, i
com no, nosaltres, la Coral Santa Eulàlia. Va
ser una vetllada molt agradable, amb tres ti-
pus de música diferents que vam recrear els
nostres sentits.

Arriben les vacances d’estiu. I passen. I una
altra vegada comencem els assaigs el dia 9
de setembre. Tenim nova presidenta, la
Corinne Mathis, tota vegada que la Maite
Garmendia va dimitir per motius personals.

Les primeres activitats d’aquest curs han es-
tat:

– 10 de desembre, cantada a la Missa en
honor a Santa Eulàlia,

– 21 de desembre, concert de Nadal a l’es-
glésia de Santa Eulàlia.

– 6 de gener de 2009, Trobada de Corals de
la Vall del Tenes a Bigues.

Agraïm a tots/tes els que d’una manera o al-
tra feu que la nostra Coral segueixi endavant
i us desitgem un bon Nadal i un feliç i
pròsper any 2009.

Membres de la Coral a
l’escala de la catedral
de Girona.
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Casal Paroquial
Responsables: Jaume Galobart – Josep Ciurans
Telèfons: 93 844 80 82 – 93 844 81 34

Casal Parroquial: celebrem el
75è aniversari

Era l’any 1933 quan mn. Manuel Solà, amb
un grup de joves de Santa Eulàlia, va fundar
el Casal Parroquial. Enguany s’escau, per
tant, el seu 75è aniversari i les diverses ac-
tuacions i activitats s’han fet ressò d’aquest
esdeveniment:

Festa de Maig

El diumenge 5 de maig es va obrir la cele-
bració de l’aniversari amb la participació a la
Missa i la plantada de l’arbre de Maig. Això
representà la recuperació d’una vella i llarga
tradició del nostre poble. La tarda del mateix
diumenge es va fer al Casal un espectacle
d’obertura variat, on es van presentar, de
forma informal, fragments de les obres que
es preparaven i que s’han anat representant
des d’aleshores.

Exposició

El dia 9 de maig, al centre Cívic La Fàbrica,
es va inaugurar l‘exhaustiva i ben preparada
exposició de fotografies – més de 400– repre-
sentatives de totes les èpoques de l’entitat
que va permetre comprovar la gran quanti-
tat de gent del nostre poble que ha passat pel
Casal. Va ser exposada durant tot el mes i
gairebé tothom que la visitava es trobava en
una fotografia o altra.

Siau benvigut

El 21 de juny el grup del Teatre Nacional del
Tenes va assolir un gran èxit amb el Siau
benvingut, una bella obra, plena d’emotivi-
tat, que ja s’havia representat el 1993.
Quinze anys després, els mateixos actors van
tornar a donar vida als pobres August i el
Clau i a les seves històries, de vegades diver-
tides, de vegades dures i feridores, que
transcorren a la casa d’una família benestant
de Mallorca mentre els propietaris són fora. 

El Siau s’ha pogut exportar i fins ara s’ha
representat també a Marata, Lliçà d’Amunt i
Terrassa, amb molta acceptació.

Un moment de l’actuació d’August i Clau, els protagonistes de Siau benvingut.



Teatre infantil: El rei que no reia i
Mans enlaire

En una de les reunions del novembre de
l’any 2007 per planificar els actes del 75è
aniversari algú va preguntar: “per què no
tornem a activar el teatre infantil al Casal?”.
Doncs sí, la idea va tenir tant èxit que en un
principi es pensava fer una sola obra però,
per la quantitat de nens i nenes que volien
sortir-hi, se’n van haver de fer dues. 

Així doncs, el diumenge 6 de juliol es va
tornar a veure teatre infantil al Casal.  Es van
estrenar dues obres de l’autor Ramon Folch i
Camarasa: El rei que no reia i Mans enlaire.
Amb gran motivació, energia i alegria els di-
versos nens i nenes de Sta. Eulàlia ens van fer
passar una tarda molt agradable i familiar. 

Havien estat força divendres i caps de set-
mana d’assaig però el fet va valer molt la pena
per la satisfacció, dels nens i nenes, per haver
pujat a dalt d’un escenari a actuar davant de
centenars de persones, per la satisfacció dels
pares i mares i per la satisfacció dels directors
i directores, en veure que la cultura i la xispa
teatral del Casal està ben viva.

El visitant

El visitant d’Eric-Emmanuel Smith s’ha repre-
sentat amb molt d’èxit els dies 29 de novem-
bre i 7 de desembre (en el marc de la Festa
Major d’hivern del nostre poble).  L’obra, amb
un profund contingut, ens presenta els dubtes
existencials de Sigmund Freud en una nit
real de 1938, quan Europa estava trasbalsada
per les convulsions del nazisme. L’obra va
permetre a l’espectador reflexionar sobre el
comportament humà en temps de guerra i,
alhora, preguntar-se sobre el misteri de la vi-
da a través de la figura del visitant. 

Els Pastorets

L’any 2008 s’acabava i les festes de Nadal
ens retornen els Pastorets de J. M. Folch i
Torres. I és que és cert: “Què seria un Nadal
sense fer Pastorets?” Per tant, enguany es
tornen a representar el dia de Nadal i, tam-

bé, la tarda de Reis. Ja ho sabeu, és la cita
obligada en què podreu tornar a veure di-
verses generacions dalt l’escenari i  podreu
tornar a sentir-vos una mica més infants.

El Casal Parroquial celebra 75 anys. Són 75
anys de records i de moltes persones que els
han fet possible. A tots ells i a totes elles:
Moltes felicitats! I, evidentment, per molts
anys el nostre Casal estigui ple de vida per a
celebrar molts més aniversaris com els d’en-
gany. Moltes felicitats, molta vida, bon
Nadal i bon any 2009!
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Cartell anunciador de l’obra El visitant.
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Revista Ronçana
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 840 22 70
C/e: roncana@e.infologic.es

40 anys

Un any més, l’activitat de la Revista RON-
ÇANA ha consistit en la publicació de cinc
números des del passat Nadal (del número
240 al 244), amb un total de 238 pàgines,
que representa un promig de 48 pàgines per
número, a les que cal afegir les correspo-
nents portades. 

Enguany, la revista Ronçana ha complert el
seu 40è aniversari. Lluny queda ja aquell
1968 en el que va iniciar la seva presència la
revista. Com dèiem a l’editorial del número
244, quaranta anys són una fita ben consi-
derable per qualsevol cos viu. I encara més
per a un mitjà de comunicació local, modest
i amateur com Ronçana. Amb motiu d’aquest
40è aniversari s’ha editat un fulletó: “Jaume
Farriol a Ronçana”, que es va lliurar conjun-
tament amb ja l’esmentat número 244. No
podem deixar passar aquesta oportunitat
sense deixar constància del nostre agraï-
ment a totes les persones, algunes absents,
que han fet costat a la revista: col·labora-
dors, lectors, anunciants, compaginadors,
impressors, etc., etc.   

Hem mantingut els reportatges centrals i
com ja és habitual a la revista, també les sec-
cions fixes de TRIBUNA que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat, d’INFORMACIÓ,
amb noticies dels pobles de la Vall del Tenes,
de les Entitats que tenen la seva seu a Santa
Eulàlia, de la Parròquia de Santa Eulàlia; un
apartat destinat a CULTURA i altres desti-
nats a la informació relativa a esports, meteo-
rologia, etc., i quan s’escau, intentem fer-nos
ressò de llibres escrits i publicats per per-
sones que resideixen als pobles de la Vall del
Tenes. Les diferents editorials publicades

han estat: hi ha fracàs escolar?; la llengua
catalana i les eleccions; 2008: any interna-
cional de les llengües; món econòmic; i 40
anys de Ronçana.

A banda de les editorials i seccions indi-
cades, als diferents números s’han incorpo-
rat altres treballs, dels que destaquem:

Al nº 240, el reportatge central estava dedi-
cat a “La caça al llarg dels últims 50 anys”.
L’entrevista es realitzava a Maria Forns, di-
rectora de l’IES Bigues i Riells. Incorporà-
vem el testimoni del pelegrinatge a Terra
Santa i “Temps era temps” ens feia “Una
aproximació al Lliçà d’Amunt de 1824”. 

Al nº 241, el reportatge central el dedicàvem
a “Casals i cultura a la Vall del Tenes”.
L’entrevistat fou en Pau Joan Hernàndez,
escriptor. Ens fèiem ressò dels resultats de
les Eleccions Generals als pobles de la Vall
del Tenes i  “Temps era temps” finalitzava

Portada del número 244, el del 40è aniversari.
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“Una aproximació al Lliçà d’Amunt de 1824”
que havia iniciat al número anterior.

Al nº 242, dedicàvem un espai central al
sopar del Ronçana. La persona entrevistada
era Manel Parellada, mestre de la foneria
artística,  i “Temps era temps” es dedicava a
“La “domus” de Palau, àlies de Bastida”.

Al nº 243, El reportatge central versava so-
bre “El Ball de Gitanes als nostres pobles”.
L’entrevista a Francesc Sàbat Montserrat,
geòleg, i l’article del “Temps era temps” de-
dicat a “Curiositats d’una capella rural”, eren
els temes d’aquest número.  

Al nº 244, com no podia ser d’altra forma, el
reportatge central estava destinat a recordar
els 40 anys d’existència de Ronçana i ho
fèiem amb un recull de portades de la revista
que mostren la varietat i vivesa de la revista
al llarg d’aquests anys. L’entrevista a
Francesc Padró Baró, president del “Grup 24
hores”, i l’article del “Temps era temps” era
dedicat a “El béns de Sant Miquel del Fai a
Santa Eulàlia”. 

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, tracta un tema
cultural d'interès. 

Enguany el tema escollit fou “El català i els
mitjans de comunicació”, i el convidat, en
Vicent Sanchis, president del consell edito-
rial del diari Avui.

En Vicent Sanchis passà revista a la situació
del català en tots els mitjans: premsa, ràdio,
televisió, cinema, dvd,s i oci (video-jocs i al-
tres). Només dir que no es mostrà pes-
simista pel futur, però que caldrà mantenir
la xarxa de complicitats que fins avui ha fet
possible la presència del català. En altres pa-
raules, caldrà una certa militància pel català.

Finalitzada aquesta intervenció, dues clari-
netistes de l’Escola de Música de la Vall del
Tenes ens interpretaren unes peces. 

Per cloure, el sopar tingué un record enyorat
d’en Jaume Farriol, que fou col·laborador as-
sidu de la revista i que justament, per les da-
tes del sopar, feia cinc anys que ens va deixar.

Vicens Relats va presentar el periodista Vicent Sanchis en el sobretaula del sopar d’enguany.
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El Ganxo, 
col·lectiu de promoció cultural

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

El ganxo: cinquè aniversari!

El col·lectiu de promoció cultural el Ganxo,
essencialment, organitza xerrades que pre-
tenen acostar a la nostra comarca personat-
ges de la cultura i la ciència catalanes que,
des del seu punt de vista, puguin aportar
continguts de primera mà. Així, un dels ob-
jectius principals del Ganxo és acostar al
nostre poble i a la comarca argumentacions
i criteris realitzats per 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 per-
met generar criteris sobre els temes tractats.
Així, amb una indiscutible convicció d’arre-
lament al país, hem intentat en tot moment
que els temes tractats siguin diversos i abra-
cin aspectes ben diferenciats del que es pot
anomenar cultura: des de l’oceanografia a la
literatura, del compromís cívic, al naturalis-

me, la història, la física, la demografia, etc.
El públic assistent 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 cinc pri-
mers anys d’actuació, les activitats del ganxo
han arribat a un promig que supera les 50
persones per sessió, amb la qual cosa (i
comptant que organitzem xerrades a Santa
Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, i a Lliçà
d’Amunt), ja arribem les 3000 persones que
han assistit a alguna de les nostres xerrades,
que intenten seguir un ordre cadencial du-
rant l’any.

Amb aquesta intenció, i entre altres, ja han
passat per les xerrades que organitzem gent
com el gran lingüista Joan Solà; el naturalis-
ta Martí Boada ; el president d’Òmnium cul-
tural, en Jordi Porta; l’historiador Josep
Maria Solé i Sabaté; l’oceanògrafa Josefina
Castellví; la demògrafa Anna Cabré, l’histo-
riador i membre del a comissió de la dignitat

Eliseu Climent, durant la seva xerrada.
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Josep Cruanyes, l’escriptor Alfred Bosch, el
lingüista Jesús Tuson, el director del depar-
tament de Física de l’UAB en Josep A.
Grifols, l’editor Jordi Nadal, el geòleg Joan
Carles Mendralejo, el comunicador Xavier
Guix, la sinòloga Dolors Folch, l’ecòleg
Joandomènec Ros, el matemàtic Claudi
Alsina, l’historiador Josep Maria Figueres, el
politòleg Joan Subirats, l’exalcalde de
Sabadell Toni Farrés i l’arabista i professora
Dolors Bramon, el lingüista Joan Ferrer i
Costa (en un inoblidable homenatge a en
Joan Coromines presidit per en Joan Solà)
l’economista Àngel Castiñeira, el físic Albert
Bramon, la lingüista M.Carme Junyent, el fí-
sic Josep-Enric Llebot, l’economista Ramon

Tremosa, el filòsof Josep M. Terricabres,
l’escriptor Jordi Galceran, l’historiador
Oriol Junqueras, l’especialista en sànscrit
Òscar Pujol, la cuinera Carme Ruscadella, el
jurista David Felip, el crític d’òpera Jaume
Radigales, el paleontòleg Eudald Carbonell,
l’antropòleg Lluís Mallart, economista
Arcadi Oliveres, el Director de l’Institut ca-
talà de nanotecnologia Jordi Pascual, la di-
rectora de la revista Nat Maria Josep Picó, la
biòloga Maria Soley, l’activista cultural
Eliseu Climent, el jurista Santiago Vidal, el
científic Jaume Terrades, l’escriptor Màrius
Serra, el periodista Xavier Grasset, l’econo-
mista Elisenda Paluzie i el director de teatre
Oriol Broggi, l’antropòleg Josep Maria
Fericgla, la física Teresa Puig, el filòleg Jordi
Mir, el director de La Institució Catalana de
les Lletres, Oriol Izquierdo, la directora i ac-
triu Sílvia Munt, el director de la Fundació
Territori i paisatge, Jordi Sargatal i el ca-
pellà i periodista Francesc Romeu, entre
d’altres.

El famós paleontòleg Eudald Carbonell.

Elisenda Paluzie parlà d’economia.
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Col·lectiu Olla a Pressió

Pleguem veles

Un any més tornem a escriure a l’anuari lo-
cal de Santa Eulàlia, però aquest any amb
una intenció diferent que els anteriors, ja
que volem informar-vos que el Col·lectiu
Olla a Pressió plega veles. 

Aquest 2008 ha estat el nostre últim any;
després de set anys actius al poble, fent acti-
vitats molt diverses, per molts públics dife-
rents, amb objectius molt variats i partici-
pant i col·laborant activament al poble,
creiem que fins aquí hem arribat. Però això
sí, ho fem convençuts, perquè volem i
creiem que ho hem de fer; marxem amb el
cap alt i amb la intenció de, per altres mit-
jans, seguir fent poble, seguir actius amb la
lluita que cadascú es proposi.

Han estat set anys plens de motivacions, on
cadascuna de les persones que ha estat al
col·lectiu des de sempre i les que hi han anat
passant, han anat posat el seu gra de sorra
perquè tot el què ens hem proposat i hem
aconseguit hagi estat possible. D’altra banda
també, cal reconèixer tot l’esforç d’aquella
gent que d’una manera o altra ens ha ajudat
i ha col·laborat amb nosaltres des de l’inici
del col·lectiu fins ara (familiars, amics, co-
neguts, entitats, ajuntament,...), és evident
que sense tots ells no haguéssim arribat fins
on hem arribat.

Durant tot aquest temps hem fet activitats
molt variades; algunes d’elles han deixat
empremta a Santa Eulàlia, i per això les hem
anat fent anualment, com ara el torneig de
futbol sala per les seleccions catalanes, la
festa major jove, el Correllengua, la celebra-
ció de cadascun dels aniversaris que hem fet
(fins el setè i últim) i alguna activitat per la
Festa Major d’Hivern. D’altra banda, ens
hem mobilitzat per dir-hi la nostra en con-
flictes socials i polítics, tot fent concentra-

cions contra la guerra d’Irak, xerrades con-
tra el Quart Cinturó, presentacions de lli-
bres que tracten l’alliberament dels Països
Catalans, realització de murals diversos,
passi de documentals, exposicions, campan-
ya de Nadal i xerrades contra el capitalisme
i la societat de consum, entre moltes d’al-
tres. Paral·lelament hem anat alternant tot
això amb altres activitats més lúdiques i fes-
tives com concerts, festes, activitats a la
Festa Major d’Hivern i hem col·laborat amb
el Sarau de primavera.

Com a col·lectiu ens hem adonat que d’una
manera o altra ens havíem estancat i a títol
individual dels membres del col·lectiu, està-
vem deixant de fer coses que també creiem
importants, deixàvem de participar en altres
lluites que potser ens interessen més i vèiem
que el COP no és el mitjà per fer-ho; però
d’altra banda creiem que hem aconseguit
una gran mobilització de joves del poble
amb ganes de fer coses que ara fa set anys no
existia. A partir d’aquí han sortit altres
col·lectius, s’ha aconseguit fer créixer la
Festa Major Jove, s’ha aconseguit aglutinar
molta gent en activitats noves que abans no
existien i que han tingut èxit, com ara el tor-
neig de futbol sala per les seleccions catala-
nes, entre d’altres.
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A nivell personal, el reptes que amb el COP
ens hem proposat ens han ensenyat a treba-
llar en assemblea, acceptar les diferències, sa-
ber trobar punts en comú, esforçar-se, conèi-
xer gent del poble, gent que treballa com no-
saltres a altres pobles, a saber defensar una
postura, a llegir les diverses realitats socials
que ens envolten i a criticar-les per millorar-
les, a muntar tot tipus d’actes, a viure amb
normalitat la catalanitat i lluitar per aconse-
guir tot allò que volem. El COP ha servit per
expressar-nos. Va sorgir de forma natural, no
ens plantejàvem fins on podíem arribar, ni
quines conseqüències tindria tot això al nos-

tre voltant. Ara mirem enrere i no entenem
com seríem sense haver passat pel COP.

Per això i per moltes altres coses, creiem que
fins aquí hem arribat. Deixem un gra de sor-
ra al poble per anar construint el poble, el
país i la societat que volem; deixem un
col·lectiu amb un nom del qual esperem que
us recordeu, però aquesta olla ja ha petat, i
nosaltres en sortim amb les ganes de seguir
com fins ara, sense parar de moure’ns i llui-
tar per allò que volem i que creiem.

Els somnis es fan a mà i sense demanar per-
mís!
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Amics del Cavall
Responsable: Francesc Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera7@hotmail.com

Sant Antoni, pel febrer

Com ja és habitual, els Amics del Cavall no
hem fallat a la cita a l’hora d’organitzar els
actes de la Festa dels Tres Tombs. 

La diada es va celebrar el 10 de febrer, tren-
cant amb la festa tradicional dels altres anys
que es feia el primer diumenge de mes. Però
per no coincidir amb el Carnestoltes, vam
retardar els programa una setmana. Els ac-
tes van ser els de cada any: un esmorzar po-
pular a la Fàbrica, seguit de la cercavila pels
carrers del poble fins a l’Església, on es va

rebre la solemne benedicció. Es van oferir
carquinyolis i vi bo i, a continuació, es va fer
el lliurement d’un petit obsequi de la diada
de Sant Antoni Abat davant de l’Ajunta-
ment. L’alcalde Enric Barbany va entregar
els records. La festa va acabar amb un dinar
de germanor a la Fàbrica, seguit d’un ball.

Ara ens toca preparar la pròxima diada, la
del 2009. Si no hi ha res de nou, l’any vinent,
els Tres Tombs es celebraran el diumenge 8
de febrer. El programa d’actes és el mateix i
us demanem la vostra participació. Us agrai-
rem que hi prengueu part a peu, a cavall,
amb carro, carreta o tartana, amb tractors i
remolcs guarnits per a l’ocasió.... Hi esteu
tots convidats i, com més serem, millor ens
ho passarem.

Bones festes a tots!

El carro i els 
carreters a punt 
per la festa 
de Sant Antoni.
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Bastoners Trinxaires
Cap de Colla: Jordi Ciurans
Telèfon: 626 54 18 57 
C/e: bastoners_trinxaires@googlegroups.com
Web: www.trinxaires.tk

No deixem mai de picar

Ara ja plenament recuperats, els Trinxaires
ja passem de la trentena i amb escreix. Fa
goig veure tantes persones en una actuació
ballant i picant músiques tradicionals cata-
lanes amb l’escut de Trinxaires  a l’esquena i
representant el nostre poble.

Aquest 2008 ha estat un any bo, amb noves
cares i ganes de treballar i amb un nombre
important d’actuacions arreu del país.
Podem afirmar que tenim tres grups dins de
la colla: els petits (de 8 a 12 anys), els mit-
jans (de 13 a 18 anys), i els grans de més de
18 anys, sense límit d’edat.

Les actuacions d’aquest any han estat: La
Festa dels Tres Tombs a Bigues, a Granollers
per l’1 de maig, la nostra IV TRINXADA,
coincidint amb el Sarau de Primavera,  a la
inauguració del nou CEIP de Bigues, a la
Festa del barri de la Primavera, a la Festa
Major de Bigues, a l’Acampada Jove de Sant
Celoni que vam fer un taller per actuació, a
Sant Simple, a la Festa Major de Sentmenat,
a la Festa Major de Caldes de Montbui, a la
Garriga, al Correllengua de l’Example, a la

Inauguració del nou CEIP a Santa Eulàlia i
finalment també, a la inauguració del nou
CEIP de Les Franqueses del Vallès.

I ara que som tanta gent, també hem creat la
Primera Assamblea dels Trinxaires, per re-
partir-nos les diferents tasques i feines que
es fan dins d’una colla bastonera, donant
doncs, l’oportunitat que tothom pugui dir la
seva i col·laborar en tot el que es pugui.

Finalment dir, com cada any, que nosaltres
seguim assajant a les Piscines Castellet els
divendres de 18 a 20h, i que tothom que vul-
gui venir a provar aquesta experiència, està
convidat, i si ho preferiu podeu escriure’ns a
trinxaires@gmail.com, o trucar al telèfon del
Cap de Colla 626.54.18.57 (Jordi Ciurans).

Apa doncs, salut i a TRINXAR!!

Grans, 
mitjans i 
petits de
l’actual 
colla de
trinxaires.
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L’Associació Dones del
Tenes també va 
participar al Sarau de
Primavera

Dones del Tenes
Presidenta: Ma. Teresa Álvaro
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499 - 675 678 230
Web: http://dones.santaeulaliaroncana.cat
C/e: donestenes@gmail.com

Un seguit d’activitats

L’Associació “Dones del Tenes” duu a terme
al llarg de l’any diverses activitats, entre les
quals podríem destacar les següents:

Cursos:

Curs de microgimnàstica d’una hora setma-
nal. La microgimnàstica (o gimsuau) és una
teràpia que proporciona la flexibilitat i el to
adequats a les diferents estructures muscu-
lars i articulars, disminueix les tensions 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.

La revista:

Publicació de la revista mensual gratuïta
“DdT, la revista de l’associació Dones del

Tenes”, que ha arribat al número 46 el mes
de desembre de 2008. 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.

Excursions i visites culturals:

També fem excursions culturals, la darrera
de les quals va tenir lloc dissabte 5 d’abril
quan vam anar a visitar el Museu del Ciment
Asland, un bell exemple d’arquitectura mo-
dernista de la que fou la primera fàbrica de
ciment de Catalunya, emmarcat en un singu-
lar entorn natural. També vam gaudir d’una
passejada en el “tren del ciment” que ens va
portar des de La Pobla de Lillet fins al Clot
del Moro, on es troba el Museu.

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,
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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. Per cert, cal
esmentar que en aquest joc hi va participar
el senyor alcalde de Santa Eulàlia de
Ronçana, que va demostrar un altíssim ni-
vell de coneixement del català.

El mes d’abril es va celebrar a Lliçà de Vall la
Festa de Primavera, en la qual també va par-
ticipar-hi la nostra associació presentant els
mateixos tallers que al Sarau de Primavera,
així com el joc “Fes diana al català”.

L’Associació Dones del Tenes participa tam-
bé activament a les Fires de Nadal que es ce-
lebren 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 tota
mena, una bona part dels quals elaborats per
les nostres sòcies.

Xerrades:

Fem també xerrades i taules rodones divul-
gatives, i aquest any n’hem celebrat tres: una
a Lliçà d’Amunt, el mes de juny, que portava
per títol “Sexe? Parlem-ne!”; per a la qual
vam comptar amb la col·laboració del doctor
Rafel Velasco, metge de família del CAP La
Cruïlla, i de la senyora Maria José Vila, lle-
vadora del mateix centre;  una a Lliçà de Vall
el mes de novembre, titulada “La violència
de gènere, una xacra social”, amb la partici-

pació del cap de la Policia Local de Lliçà de
Vall, caporal Carles Torras Roda, i de la
psicòloga del PADI de Lliçà d’Amunt, Esther
Menéndez, a més d’un Mosso d’Esquadra; i
una a Santa Eulàlia de Ronçana el mes de
desembre, al voltant del tema “Dona i salut”,
i que en el moment de lliurar aquest docu-
ment a la impremta encara està en prepara-
ció.

8è Aniversari

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.

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 val amb gaire
freqüència al llarg de l’any.

L’Associació Dones del Tenes ja disposa d’u-
na 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

La composició de la Junta Directiva de la
nostra associació s’ha vist lleument alterada
aquest any degut a la renúncia, per motius
familiars, de l’anterior presidenta, la Josefi-
na Santacreu Porta. En substitució seva, les
sòcies varen elegir la Maria Teresa Álvaro,
que ocupa el seu càrrec amb l’empenta que
totes n’esperàvem.

Les sòcies i Junta Directiva de l’associació
Dones del Tenes es reuneixen, de mitjan se-
tembre a finals de juny, els dimecres de sis a
vuit de la tarda a la Sala Polivalent Galliner
de Lliçà d’Amunt, i les reunions són obertes
a tothom que tingui ganes de participar-hi.

Visita al Museu del Ciment el 5 d’abril
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com
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Santa Eulàlia Camina
Telèfon: 93 844 89 93

Passejades variades i diferents

Santa Eulàlia Camina continua fent cada se-
gon diumenge de mes una passejada d’uns
deu o dotze quilòmetres, apta per a tothom.
Sempre són matinals i el grau de dificultat
sempre es prou accessible perquè ens pugui
acompanyar des del mes gran al mes xic.

Aquesta temporada s’ha començat amb la
Marxa Passeig de la Vall del Tenes, a la tar-
dor hem fet una caminada a la Vall Dora, el
desembre, el recorregut per Santa Eulàlia, i
per celebrar que és la festa Major d’hivern del
nostre poble, esmorzar de pa amb botifarra.

Comencem l’any a la vora de casa: visitem el
Moianès. El mes de Febrer, aprofitant el fred,
visita a la platja, passejada per Canet de
Mar. També hem fet una caminada pel
Corredor als voltants de Martorelles. Sem-
pre per l’abril toca visitar Montserrat, i, ja a
l’hora d’acabar temporada, passejada llarga,
dos dies: el Camí dels Enginyers a la Vall de
Núria, i cloenda al mes de juliol al Lluçanès,
a la riera de Sorreig.

Intentem que cada passejada tingui un in-
terès variat i diferent, de llocs prou interes-
sants per fer-hi una visita.

Ja sabeu: si voleu acompanyar-nos, cada se-
gon diumenge de mes, a la gasolinera.

Bones Festes per tothom.

Santa Eulàlia camina: excursions accessibles per conèixer la bellesa del nostre país.
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Club d’Escacs Ronçana
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
C/e: escacsron@telefonica.net
Web: www.escacsron.net

Consolidat el projecte

Ja és el segon any que treballem fusionats
amb el Club d’Escacs Lliçà i podem dir que
hem sortit guanyant tots. Mantenim activi-
tat en dues seus, els dilluns de 7 a 9 del ves-
per als Galliners de Lliçà I els divendres
també de 7 a 9 a la Fàbrica, amb grups de
treball i estudi en diferents nivells i edats a
les dues seus. Aquest any ja hem arribat als
70 socis.

Pel què fa a les competicions, vàrem
començar el 12 de gener els Jocs Escolars
amb 16 nens en competició. En la fase co-
marcal cal destacar el 6è lloc de l’Oriol
Velasco en benjamins, i el 2n, 4t i 6è lloc per
l’Álvaro Fernández, Ivan Alonso i Agustín
Fernández en alevins. També cal destacar el
2n lloc en competició per equips dels
alevins. En la fase territorial província de
Barcelona, en benjamins l’Oriol Velasco
quedava 12è i en alevins obteníem el 6è, 12è
i 13è lloc amb l’Álvaro Fernández, l’Ivan
Alonso i l’Agustín Fernández.

També el gener vàrem començar el
Campionat de Catalunya per Equips. Aquest
any teníem el primer equip a segona territo-
rial i el segon , tercer i quart a tercera terri-
torial. El primer equip , que era el segon any

que jugava a segona, va fer un digne paper
quedant quart del seu grup. Els equips de
tercera han quedat 2n, 4t i 5è, resultats tots
millors que els de l’any passat. Pensem que
l’any que ve ens plantejarem la possibilitat
d’intentar pujar de categoria a 1a territorial.

Altres activitats a les que hem participat han
estat la Copa Catalana d’Escacs actius (a 20
minuts per jugador) a les Cotxeres de Sants
a Barcelona, el Torneig de Festa Major a
Cassà de la Selva amb 14 jugadors, el XI
Obert Internacional Vila de Canovelles i el II
Obert de Llinars, entre d’altres.

Durant aquest any 2008 el club ha orga-
nitzat diverses activitats, com ara la 1a tro-
bada d’escacs escolars al CEIP Països Cata-
lans de Lliçà d’Amunt entre els clubs de
Mollet, Parets, Cardedeu, Llinars i Lliçà-
Ronçana, el 1r Concurs de problemes, el 20
de juny a la Fàbrica, amb la participació de
25 jugadors del nostre Club i el 6è Torneig
social de Primavera a la Fàbrica amb 32 ju-
gadors del Club. 

Durant tots els dissabtes del mes d’octubre i
novembre a la Fàbrica s’ha fet la segona edi-
ció de l’Obert d’Escacs de Santa Eulàlia de
Ronçana amb 130 jugadors inscrits de 22
clubs diferents del quals, 36 són socis del
club. 

Finalment us convidem a tots aquells que us
agradin els escacs o vulgueu millorar el
vostre nivell de joc a participar de totes les
nostres activitats.

Us desitgem a tots que passeu unes Bones
Festes i que tingueu un feliç any 2oo9.
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Club Ciclista Vall del Tenes
Contacte: Pere Duran 
Telèfon: 667 63 91 41
C/e: ccvt@mixmail.com
Web: www.ccvt.es.vg

El temps ens maltracta

Com cada any, una de les activitats destaca-
des del Club Ciclista Vall del Tenes ha estat
la passejada popular en BTT. La prova s’ha-
via d’organitzar l’1 de juny però el temporal
de pluges de finals de primavera va obligar a
posposar la prova una setmana. Finalment,
la 14ena Passejada Popular es va fer el diu-
menge, 8 de juny, encara amb el terreny
moll per l’aigua caiguda. 

La diada va comptar amb uns 90 inscrits,
que van poder optar entre dos circuits, sem-
pre amb sortida i arribada al pavelló polies-
portiu. Un de llarg, d’aproximadament 35
quilòmetres, que va portar els ciclistes a
Rosàs, Can Maspons de la Vall, la depurado-
ra, la Campinya, can Plantada, el Pont de
can Donat, el bosc del Flix per tornar al pa-
velló per Rosàs. L’altre traçat, d’uns 12
quilòmetres va seguir, majoritàriament, el
camí de la Vall i la plana agrícola del Tenes. 

A l’arribada, els participants a la passejada
van poder gaudir d’un reconfortant esmor-
zar a base de pa amb tomàquet i botifarra.
D’altra banda, per segon any consecutiu, el
Club Ciclista Vall del Tenes va col·laborar en
la Passejada per la Mobilitat Sostenible que
va tenir lloc a finals de setembre.

L’esmorzar del Club

El tradicional esmorzar del Club Ciclista va
tenir lloc el 16 de març, a Can Mestret. Hi
van assistir una trentena de socis. Per obrir
la gana es va fer un recorregut en bicicleta,
concretament, el de la passejada popular de
l’any passat. 

Bernat Guàrdia s’endú l’Open estatal
de descens

El biker Bernat Guàrdia, del Club Ciclista
Vall del Tenes, va guanyar l’Open d’Espanya
DH en la categoria d’elit. Guàrdia (MSC
Bikes) va aconseguir 208 punts en les quatre
proves disputades. En segona posició es va
classificar el seu company d’equip Arnau
Sugrañes (198 punts) i tercer va ser Pasqual
Canals (168). 

Després d’un tercer lloc a Vall d’Uixò (Cas-
telló), un quart a Tartareu (Lleida) i un se-
gon a Vigo, Bernat Guàrdia va donar el cop
definitiu a la darrera prova a Galdakao (Bis-
caia), on va guanyar el descens. Va ser la pri-
mera vegada que Guàrdia s’imposava en
aquesta carrera, en la seva sisena participa-
ció. El ciclista vallesà va fer un descens rapi-
díssim, gairebé perfecte a la primera baixa-
da, que va ser la que va marcar la classifica-
ció final. 

D’altra banda, al juny, Guàrdia va ser onzè
en el Mundial de descens que es va disputar
a Val di Sole (Itàlia). Pel que fa a la Copa del
Món de l’especialitat, que organitza la Unió
Ciclista Internacional (UCI), el biker del
Club Ciclista Vall del Tenes va acabar en
22ena posició, amb 437 punts. El guanyador
va ser el sudafricà Greg Minnaar que en va
sumar 1714. 
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: Manuel Jesús Moreno
Coordinador futbol base: Fran Padilla
Telèfon: 93 844 95 41

Com la temporada passada

El Club Esportiu Santa Eulàlia desitja bones
festes i bon any a tots els veïns. A més, és un
plaer per a mi, tornar a estar una temporada
més en aquesta entitat.

Enguany, el món del futbol també s’ha vist
afectat per la ja coneguda crisi econòmica.
En el nostre cas, a través de patrocinadors,
majoritàriament immobiliàries i constructo-
res i, és clar, si les coses no van bé es retallen
despeses per on es pot.

En el capítol de jugadors, la situació segueix,
més o menys, com la temporada passada.
N’arriben de nous i en marxa d’altres. Tenim
el mateix nombre d’equips que fa un any,
amb la circumstància de no disposar de ju-
venil. Amb tot, el cadet és nombrós i conti-
nuem amb el conjunt femení al que han re-
tornat jugadores que podríem dir que esta-
ven “exiliades”. Enguany, el femení vol con-
firmar el seu compromís i té més il·lusió que
la temporada passada. La competència entre
els equips cada dia és més gran i es confirma
que el futbol femení segueix a l’alça a la ma-
joria de pobles. Esperem que aquesta sigui
una bona temporada per a elles. Quant al
Primer Equip, ens mantenim a Segona Ter-
ritorial tot i la mala classificació de la lliga

passada. Vam salvar la categoria pels pèls.
Esperem no sofrir tant aquesta temporada.
Sobre l’Amateur, l’equip no s’ha pogut for-
mar. Els motius són diversos: el final agònic
de lliga del Primer Equip i la manca de pa-
trocinadors i jugadors. Esperem que vinguin
temps millors i que es pugui tornar a orga-
nitzar l’Amateur en un futur. 

Pel que fa al Futbol Base, la situació és molt
similar a l’any passat, que va anar força bé.
Dos equips van ser campions de Lliga i tres
més van quedar a la part alta de la classifica-
ció. La resta es van situar a meitat de la tau-
la. Un dels conjunts (el Benjamí) va pujar de
categoria, concretament a Primera, cosa que
feia temps que no vèiem al Club. Serà com-
plicat mantenir-se però ho intentarem. Si
no, tampoc seria cap fracàs. Esperem que els
petits que pugen puguin divertir-se d’aques-
ta categoria. De fet, però, el que el Club
Esportiu pretén no és pujar de categoria si-
nó que augmenti el nivell general a base de
treball i constància. Que els nens s’ho passin
bé i aprenguin, que és del que es tracta. Si tot
això es compleix, la resta acaba arribant. 

En el que portem de temporada, l’evolució
dels equips és bona. Tot i que és una tasca
dura per als entrenadors, es comença a in-
culcar als jugadors els coneixements i educa-
ció necessaris per iniciar-se a la pràctica del
futbol.

Una salutació

Fran Padilla 
Coordinador C.E. Santa Eulàlia
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Petits: Victor Enríquez, Martín Tremolaterra, Iker
Olivero, Hector Paredes, Jenai Romero. Ent: Marc
Sala i Montse Dantí.

Prebenjamí A: Andrés Olivero, Nacho Moreno,
Nil González, Ignasi Masdeu, Guillem Cabot, José
Romero, Tony Díaz, Francisco Esteban, Dani
Vizcaino, David Antón, Nadia Cano. Ent: Laia
Margenat i Oriol Farrés.

Prebenjamí B: Gerard Garcia, Ferran Iglesias,
Cesar Paredes, Quim Zanuy, Arnau Ramos, Bernat
Iglesias, Ignasi Miró, Hugo Aguera, Gerard Pericas,
Marc Torres, David Cano, Jan Mollet, Generoso
Sender, Carles Bernal, Roger Pons, Dani Muñoz,
Xavi Hernandez. Ent: Pere Montes i Martí.

Benjamí A: Albert Puig, Marc Sánchez, Marc
Brustenga, Guillem Iglesias, Aaron Verdaguer, Abel
Fabregas, Sergio Jurado, Ezequiel David, Jordi
Barri, Ferran Jiménez, Ramon Vilageliu. Ent: Joan
Puig i David Bonet.

Benjamí B: Marco Tremolaterra, Eric Ticó, Xavi
Girbau, Guillermo Agüera, Abel Segura, Marc
Taberner, Xavier Brea, Diego Mordillo, Pol Sánchez,
Albert Grifolls, Ivan Dalmau. Ent: Marc Montasell i
Berta Roca.

Escola: Pablo Moreno, Gerard Gubern, Guillem
Fructuoso, Artión Valor, David Gómez, Adrian
Sánchez, Xavi Rodés, Albert Rodés. Ent: Marc
Viladebó i Jordi Mitjavila.
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Infantil: Oriol Villegas, Victor Losada, Arnau
Masdeu, Erik Álvarez, Yohusef El Hniti, Jofre
Gascón, Bryan Suárez, Eric Padilla, Marc Comellas,
David Fabregas, Jordi Poma, Ezequiel Rita,Guillem
Català, Pere Grau. Ent: Jordi Vila.

Cadet: Joan López, Sergi Miró, Javi López, Genís
Soler, Axel Sans, Lionel Ponce, Gerard Martí, Jordi
Millán, Alex Martín, Oriol Solaní, Miguel Angel
Moyano, Sergio Hidalgo, Dani Castro, Alberto
Yagüe, Adrià Avila, Jordi Saludes, Jano Torre-Mari,
Carlos Alexander, Mateu. Ent: Ferran Garcia i
Victor Aubeso.

Aleví F-7: Javier Martínez, Aleix Carreras, Jordi
Comellas, Sergio Gil, Oriol López, Oscar López, Bakta
Girbau, Joel Guevara, Paula Cardona, Oscar Martín,
Roger Pericas, Albert Dantí, Alejandro Hernández,
Enric Cabot. Ent: Victor Toro i Antonio Toro.

Alevi F-11: Raul Enríquez, Roger Solé, Oscar Prats,
Jordi Sanz, Raul Moyano, Victor Estirado, Oriol
Fuertes, Manuel Sender, Josep Sancho, Juan Carlos
Barroso, Aleix Cabeza, Nil Congost, Xavi Sánchez.
Ent: F. Padilla.

Veterans: Pere Montes, Josep Pericas, Ignasi Armengol, Jaume Dantí, Pablo Díaz, Javi Coruña, Ricard Comet,
Òscar Montes, Manet Arimon, Pepe Guerra, Nando Guevara, Toni Salvador, Àlex Pascual, Joanet Puig, Fran
Padilla, Sendo Franc, Miguel C., Juanan Fernàndez, Lluís Batlles, Carlos Lorente, Pere Arimon, Miquel Àngel
Riera. Ent: Manolo Garcia.
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Femení: Marina Alcojor, Maria Oller, Anna Maria Montes, Aida Portero, Consuelo González, Mireia Ruíz,
Sandra Serrano, Caterina Julià, Clara Canals, Cristina Brustenga, Jessica Martín, Cristina López, Anna Carles
Barroso, Araceli Barroso, Laia Margenat, Teresa Pascual, Mireia Gironès, Vanessa Serra, Berta Roca, Tania
González (Lesionada). Ent: Vicenç Corber i David. Del: Carlos.

1r equip: Jordi Mitjavila, Alvaro Fuentes, Josep Bosacoma, Marc Camps, Ignasi Bonet, Marc Costa, Marc
Vilardebó, Javi Prima , Javi Rueda, Javier Rubio, Bernat Sala, Jaume Sauri, Javier Jordan, Victor Aubeso, Miki
Diez, Dani Cerezo, Guillem Requena, Marc Rodríguez, Xavi Martínez, David Rebollo, Javi Cerezo, Carlos Pérez,
Dani Villar, David Resina. Ent: Antonio Pérez. Del: Francesc Vilardebo. Fisio: Cristian Funes.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

Emoció, treball i coratge

Primer una carta, desprès una trucada: la
gent de l’Anuari Local ens recorda que ha
arribat el moment de fer balanç de les activi-
tats de l’any que deixem enrere.

Recordem, aleshores, l’alegria de l’equip sè-
nior femení quan després d’acabar classifi-
cat en primer lloc en la lliga, es va acabar im-
posant, per segon any consecutiu, al Marc
Martí Juràssic en la final a quatre celebrada
a Barcelona, i es va proclamar guanyador del
Campionat de Catalunya 3era B.

El destacat paper de l’infantil femení, com-
petint en la màxima categoria estatal, únic
equip que ha derrotat la selecció catalana
mini, tant en la fase preparatòria del cam-
pionat d’Espanya de Seleccions autonòmi-
ques celebrat a Cadis el març de 2008 com
en el propi campionat.

El coratge de molts jugadors i jugadores que
malgrat els resultats adversos han seguit tre-
ballant dia a dia per millorar.

L’emoció dels petits de l’escola de bàsquet
en aconseguir la seva primera cistella en les
Trobades d’escoles de Bàsquet que diverses
vegades l’any omplen el pavelló esportiu de
Santa Eulàlia de petits jugadors procedents
de Barcelona i pobles veïns.

El desig d’habilitar espais de trobada de pa-
res i fills que va portar a un nombrós grup de
persones vinculades al club a preparar una
carrossa per tal d’acompanyar Melcior,
Gaspar i Baltasar en el seu camí des de la
Plaça de l’Ajuntament fins a La Fàbrica, la
tarda del 5 de gener i a participar, unes set-
manes més tard, en la desfilada de Carnaval
guanyant un segon premi com a comparsa.

I tot això, mentre s’ultimaven els prepara-
tius per a la nova temporada que s’obria el
mes de setembre amb el III Campus de mi-
nibàsquet per a nens i nenes de 6 a 12 anys
que, com sempre, alternà esport i altres acti-
vitats lúdiques i el I Campus de tecnificació
per a nois i noies de 12 a 16 anys amb conei-
xements previs d’aquest esport; i s’iniciava
la fase prèvia del campionat amb un total
d’onze equips en competició.

Feliç 2009 ple de ventura i de bon bàsquet. 

Escola de Básquet: Josep Traslaviña (cap.), Joan
Nogué, David Manchón (s.cap.), Guillem Cardona,
Ivan Criado, Marc Begueria, Jordi Solomando,
David Arias, Luís Gómez, Alejandra Sánchez, Carlos
Cadezas, Pablo Moreno i Judit Montosa. Ent:
Raquel Pena. Ent ajudant: Yolanda Ibáñez.

Premini: Narcís Nogué, Ivan Castro, Rafael
Sánchez, Dani Muñoz, Sergi Castro, Daniel
Rodríguez, Yoan Contador, Enric Cabot, Óscar
Yánez, Daniel Serrano i Gerard Douton. Ent: Ruth
Pèrez. Ent ajudant: Roser Caroz.
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Mini masculí: Jordi Pérez. Cristian Pérez, Jesús
Castejón (s.cap.), Víctor Serrano, Adrià Brau (cap.),
Xavier Cañadilla, Raúl Montilla i Albert Villar. Ent:
Sergio Pérez. Ent ajudant: Yolanda Ibáñez.

Mini femení: Laia Roldan (s.cap.), Alba Arias,
Judith Madrona, Laia Gran (cap.), Inés Manchón,
Marina Sunyer, Ángela Moreno, Laia Ribera, Celia
Lagunas i Gemma Montes. Ent: Anna Barbany. Ent
ajudant: Gisel·la Pujante.

Infantil femení: Laia Martí, Raquel Marín, Anna
Casanovas, Raquel Melgares, Mireia Dante, Maria
Aragall, Gisel·la Pujante (cap.), Alba Quintana
(s.cap.), Laura Turrillo, Hajar Chebeli i Anna Salo-
mó. Ent: Adrià Castejón. Ent ajudant: Sergio Pérez.

Junior femení: Yolanda Ibáñez, Anna Barbany,
Carmen Martínez, Aïda Martínez, Meritxell Poma
(s.cap.), Marta Vilageliu (cap.), Maria Aguilar, Júlia
Balanzó, Carla Flores i Aina Soler. Ent: Imma
Lloreda. Ent ajudant: Juan Antonio Ibáñez.

Senior masculí: Juan A. Ibáñez, Albert Bigordà,
Jesús Cabezas, Albert Dante, Richard Almagro, Moi
R. Díaz, Jordi Huguet, Xavi L. Llop, Albert Casals i
Albert Turón. Ent: Gerard Casaramona.

Senior femení: Sònia Domínguez, Imma Lloreda
(cap.), Laura Alonso, Esther Castillo, Roser Caroz,
Anna Vilà, Joanna Jonquera, Marina Dante, Anna
Cortés, Isa Chacel, Sandra Anguita, Maite Pérez, Eli
Artigas i Berta Castellet. Ent: Juan Antonio Ibáñez,
Xavi L. Llop i Carles Cortés.
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Societat de Caçadors
President: Amadeu Cortés
Telèfon: 93 844 93 46

40 Anys de Societat de
Caçadors

El dia 26 de juny la Societat de Caçadors de
Santa Eulàlia de Ronçana va fer 40 anys.
Hem d’agrair a tots els companys que han
format part de les diferents Juntes Directi-
ves i especialment als seus expresidents en
Salvador Gimeno, en Josep Pineda i l’Albert
Godeo, la tasca i l’esforç realitzats per tal de
mantenir la societat fins avui dia. 

Aquest estiu hem vist realitzada una reivin-
dicació que feia molt de temps, gairebé cinc
anys, que esperàvem. Estem parlant de la
senyalització a les principals vies urbanes
d’entrada i sortida del poble amb rètols ver-
ticals avisant del perill que representa el pas
de fauna salvatge, principalment senglars.
Aquesta senyalització, juntament amb la no-
va normativa de trànsit actualment en vigor,
ha de servir per a reduir la sinistralitat que
fins ara havien patit alguns dels vehicles que
circulaven pel municipi.

Hem estat protagonistes d’una experiència
pionera a Europa o almenys així ens ho di-
gueren. Varem organitzar, en una granja de
bestiar del nostre poble, una actuació per re-
duir la quantitat de coloms i tórtores turques
que els envaïen. La novetat consistia en fer-
ho amb arc i fletxes, atès que les actuacions
prèvies que s’havien fet amb arma de foc,
malgrat ser més eficients, provocaven mol-
tes molèsties i queixes del veïns. Se’n varen
caçar prop de 200 exemplars. Hem de bus-
car solucions noves a problemes nous i que
per a major “inri” no hem creat nosaltres.

Els caçadors hem de conviure i compartir un
territori que tradicionalment poca gent es
mirava i la majoria desconeixia. Tothom mi-
gra a les ciutats i abandona el camp. Actual-
ment les arrels, les pautes de conducta i les
formes tradicionals de cacera es van perdent.
Molta gent vol gaudir de la natura, la mun-
tanya i el camp sense perdre, però, la como-
ditat de la ciutat. Per tant els caçadors, pres-
sionats per la gernació i l’entorn social, no
ens queda mes remei que adaptar-nos i rein-
ventar-nos permanentment, tot i defensant
els nostres principis. Veurem si la gran mani-
festació de tots els caçadors, durant el mes de
maig a Madrid, dona fruits positius aviat. 

Estem creant la nostra pròpia web tot aco-
llint-nos a la proposta de formació que es va
formular des de l’Ajuntament. D’entrada, la
primera pega és que no es reconeix la “ç” i
això pels caçadors ens és de vital importàn-
cia, ja que la caça es transforma en caca
(acudit fàcil), el caçador amb cacador i així
successivament.Com que la tenim en fase de
posada en marxa, encara es modesta i sense
gaires pretensions, però tot arribarà.

Ens ha deixat en Juan Serra Valls, en
“Juani” per a tothom. Bon caçador i millor
amic, de la companyia del qual ja no en po-
drem gaudir mai més. Descansi en pau. 

Aquesta temporada no ha estat possible fer
l’activitat de repoblació i coneixement del
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medi natural que dúiem a terme amb els nois
i noies de l’IES de la Vall del Tenes. Malgrat
ser un exercici que tots, tant ells com nosal-
tres, esperàvem amb moltes ganes, al final ho
hem hagut d’ajornar “sine die”.

Els que també han hagut d’ajornar “sine die”
el poder sortir a caçar són els companys
caçadors de l’Ametlla del Vallès. El Consis-
tori ha declarat tot el terme municipal com a
zona de seguretat. Això vol dir que no s’hi
podrà tornar a caçar mai més, a menys, és
clar, que es retiri l’esmentada classificació.
Únicament s’hi podrà caçar en ocasions ex-
cepcionals, bàsicament per danys a l’agricul-
tura i en modalitats autoritzades pel Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge. Igno-
rem com s’ho farà el consistori i a qui dema-
narà ajuda per minimitzar les pèrdues que
els senglars provoquen en els horts i cultius
dels agricultors. Hauran de posar pastors
elèctrics a una colla d’indrets.

Estem sèriament preocupats, per la progres-
siva pèrdua d’espai agrícola i rural i també
per com serà la futura configuració del riu
Tenes. Tindrem un riu de disseny? Li dona-
ran un premi internacional d’arquitectura o
tal vegada serà nomenat Reserva Integral de
la Biosfera? Hi hauran espaioses platges de
sorra blanca? S’hi podrà fer esqui aquàtic?
Caldrà rebatejar-lo com a Penes o Benes? De
tota manera Senes, i no es cap errada, d’im-
premta, segur que no ho serà? Com més in-
fraestructures es construeixen i més espai
natural es malmet, més qualitat de vida per-
dem. Al final, en lloc de tenir un paisatge
mosaic tindrem un paisatge mosaic perfec-
tament alicatat. 

La Federació Espanyola de Caça va presen-
tar el nou perdigó ecològic que, en no estar
fet de plom, no contamina el medi ambient,
això sí, de soroll en fa el mateix..

Bones Festes i feliç any 2009!!
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Automòbil Club Ronçana
President: Pere Bonet
Telèfon: 93 844 88 06

Pel Campionat
d’Escuderies!!!

A l’hora de fer aquest resum, i a falta de l’úl-
tim Ral·li per acabar la temporada, que es
disputarà el 20 de desembre a Lleida,
l’Automòbil Club Ronçana (ACR) es troba
en la segona posició del Campionat de Cata-
lunya d’Escuderies de Ral·lis d’Asfalt amb
possibilitats de vèncer.

La posició actual i la possibilitat d’acabar
sent campions omple d’il·lusió i alegria a
tots els membres de l’ACR i encara més
poder informar a la resta del poble allà on
hem situat a l’Escuderia local en un cam-
pionat d’aquesta magnitud. 

A continuació alguns dels pilots de l’ACR:

Josep Baró-Josep Valls

Amb el seu debut aquesta temporada amb
un Talbot Sunbeam Lotus, desprès de molts
anys fora dels ral·lis d’asfalt, han aconseguit
el subcampionat de vehicles Històrics.

Eduard Lázaro-Aleix Astudillo

Amb un Peugeot 206 Maxi es proclamen
campions de Grup F2000.

Marcos Barrionuevo-Monse Tura

Segons classificats de la classe 2 i novena
posició a la general del Grup N amb l’habi-
tual Citroën Saxo VTS 16v.

Carles Palou. Mireia López 

Onzens classificats a la concorreguda Copa
mono marca Volant Racc amb el Peugeot
206 xs.

Carles Girbau-Daniel Robles



Amb un VW Golf GTI, tercers classificats al
Grup de vehicles Històrics.

Jordi Vilardebó-Marta Ylla

Desprès de disputar només quatre ral·lis
amb el Peugeot 106 Kit Car, i a falta de l’úl-
tim, es situen en setena posició de Grup A. 

Lluís Palou-Joan Argemí

Solament han pogut acabar un dels dos
ral·lis disputats però amb un bon resultat i
adaptant-se a la nova muntura dins la classe
d’Històrics amb un Ford Escort MK1 .

Raúl Barrionuevo-Marta Bonet

A falta de l’última cursa, primers classificats
al Grup de Vehicles DIESEL, a bord del
PEUGEOT 206 HDI

L’ACR també està lluitant en altres campio-
nats de les 4 rodes. Un d’ells, el de terra,
amb Enric Folch i Joan Argemí a punt de
conquerir el campionat de Grup N amb el
seu Mitsubishi EVO V, a falta de l’últim
Ral·li de Terra del 7 de Desembre. Quan
aquest anuari estigui a les vostres mans ja
sabrem si aquesta parella és la campiona.
Esperem que així sigui.

Als Ral·lis de Regularitat, Josep Cànovas-
Inés Segura, amb el seu Renault 12 TS i
Miquel Comella-Montse Bonet amb l’OPEL
Kadet han disputat tres proves del Campio-
nat amb uns bons resultats.

Per finalitzar, volem agrair la seva tasca a
tots els pilots, copilots i mecànics que par-
ticipen en nom de l’ACR, i que han fet possi-
ble les fites anomenades, entre d’altres els
següents: Ivan Martín-Marc Cendra, David
Sayos-Montse Ventosa, Eduard Moreno-
Cesar López, David Molero-J.Angel Alonso,
David Cuesta-J.Manuel Bermudez,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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Club Patí Santa Eulàlia
Presidenta: Conxi Girbau Peiroten
Telèfon: 620 978 401

Ja portem 24 anys!

Actualment som l’únic club de patinatge artístic
federat del nostre Municipi dedicat a la forma-
ció d’aquesta especialitat esportiva, des de 1984.

Per poder donar aquesta formació comptem
amb la col·laboració de tres monitors i un en-
trenador titulats. 

El club compta amb quatre nivells de formació: 

– Grup d’iniciació: pels patinadors/es que
s´inicien en aquest esport.

– Grup d’iniciació 2: per aquells patinadors
que, pel seu nivell, ja poden accedir a les
competicions del Consell Comarcal Espor-
tiu.

– Grup d’iniciació 3: per aquells patinadors/es
que accedeixen a les proves de nivell oficials
C i B (Federació Catalana de Patinatge) així
com prendre parts en les competicions
d’Interclubs.

– Grup de competició 4: pels patinadors/es
que accedeixen a les proves de nivell oficial
A i Certificat. En aquest grup també s’in-
clouen les patinadores que participen en l’al-
ta competició (Campionat de Barcelona,
Catalunya i Espanya).

Com a novetat més significativa aquest any
comptem en el nostre Club amb un nou entre-
nador, el senyor José Ballesteros que compta
amb un destacable currículum esportiu i consi-
derem que representa un important canvi qua-
litatiu en la formació dels nostres patinadors.
En ell tenim tota la confiança dipositada per-
què pugui mantenir i superar les fites esporti-
ves aconseguides al llarg dels 24 anys d’histò-
ria de nostre club.

Les nostres tres monitores titulades: Meritxell
Bonet, Laura Valcárcel i Carol Hernández
compten també amb un destacat currículum,
elles han estat antigues patinadores del nostre
club, competint en campionats d’Espanya i al-
guna d’elles a les portes de poder competir en
campionats europeus. Per tant, cal destacar la
seva gran qualitat de formació que ofereixen
als nostres patinadors.

Competicions de la temporada 2007-2008

El nostre club ha comptat en aquesta tempora-
da amb una gran nombre de participants com-
petint en diferents categories: 

– Categoria d’iniciació 2 (Consell Comarcal
Esportiu).

– Categoria d’iniciació 3 (Interclubs) Federa-
ció Catalana de Patinatge.

– Categoria alta competició: (Campionat de
Barcelona, Catalunya i Espanya).

Cal destacar el bons resultats obtinguts per a
cadascuna de les nostres patinadores, aprofi-
tem aquest escrit per felicitar-les i, al mateix
temps, encoratjar-les encara més per seguir
lluitant si més no com fins ara i que puguin
aconseguir cadascun dels seus objectius.

Festival

Com molts ja sabeu el club ofereix cada any, el
mes de juliol, coincidint amb l’inici de la festa
major del nostre Municipi, un festival de pati-
natge on tots els nostres patinadors/es hi par-
ticipen amb un seguit de balls conjunts espec-
taculars (diferenciats per nivells) en els que
tots els pares poden apreciar els nivells obtin-
guts pels seus fills/es durant tota la temporada.

En aquest festival el nostre club també compta
amb la participació de patinadors de gran ni-
vell i grups de Show Conjunt, oferint-nos un
sensacional espectacle.

Volem aprofitar aquest escrit per poder fer men-
ció que l’any vinent el nostre club celebrarà el
seu 25è aniversari i ens agradaria convidar a
tothom a assistir al nostre Festival d’Estiu es-
pecial i que s’uneixi amb nosaltres per poder
celebrar plegats aquest gran esdeveniment.

Jornada de portes obertes

Ja que el nostre club tan sols ofereix, a nivell pú-
blic, un festival anual hem cregut oportú crear
una jornada de portes obertes a tots els pares i
mares que tindrà lloc el mes de desembre, abans
de començar les vacances de Nadal.

Aprofitem per desitjar a tothom un Bon Nadal
i un feliç Any nou 2009 i animem a tots aquells
que encara no ens coneixen a assistir als nos-
tres festivals on gaudiran d’un bon espectacle i
podran apreciar el servei que, durant tants anys,
ofereix el nostre club en el nostre Municipi. 

La Junta
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Santi Collell
Telèfon i fax: 93 844 81 05

Gràcies a tots! A reveure

A aquestes alçades de curs, Mn. Santi ja s’ha
fet càrrec de la parròquia, i estarem a punt o
ja haurem celebrat la festa de Santa Eulàlia,
patrona del nostre poble i de la nostra parrò-
quia. Ja fa més d’un mes que m’encarrego de
les parròquies de Sant Sadurní i de la Mare
de Déu del Carme de Montornès del Vallès.
Aprofito aquestes línies de l’Anuari per aco-
miadar-me de tots vosaltres i sobretot per
agrair-vos tot el que m’heu donat en una mi-
ca més d’un any.

En més d’una homilia us he dit que malgrat
el que volem i a voltes pensem, no controlem
les nostres vides; i és ben veritat que és així.
Quan semblava que podria passar uns
quants anys entre vosaltres, la designació de
Mn. Pardo com a Bisbe de Girona, per part
del Papa Benet XVI, ha provocat un sèrie de
canvis de rectors, incloent el meu. 

Un curs. Només un curs? Tot un curs. I és
que segons com es miri un curs pot ser un
espai curt en el temps o un espai profund.
Les nostres vides no es mesuren pel temps
que tenim sinó per què fem amb el temps
que se’ns ha concedit. Per això puc dir que
ha passat tot un curs, no només un curs. Un
curs que ha durat més d’un any. Aquest any
ve emmarcat per la Missa de l’Aplec de Sant
Simplici. Va ser el meu primer acte a Santa
Eulàlia, just després del meu nomenament, i
per això li guardo un lloc al cor.

Tot un curs. Un curs ple d’il·lusions i espe-
rances, en un començament, que s’han
transformat en realitats palpables, gràcies a
la pregària, a l’esforç i la feina, i al do de Déu
que continua embolcallant-nos. Un curs ple
de persones i de relacions. Nens i nenes de
catequesi, els seus pares i familiars. Els avis
i les àvies de les residències. Les cistelles de
Nadal i la feina de Càritas. Les hores passa-
des al despatx parroquial atenent futurs es-
posos o esposos il·lusionats que demanen el
baptisme per als seus fills. Les xerrades de

Pasqua. La festa de Santa Eulàlia amb una
nombrosa presència, de mossens que han
passat per aquesta parròquia, i que amb la
seva presència denoten l’estimació que hi
professen. L’ordenació, com no recordar-ho,
d’en Joan Lázaro. Les misses d’infants, els
consells parroquials, el Casal, els de Pobles i
Comarques etc.

Des d’aquesta publicació parroquial vull,
primer de tot, agrair Déu per aquest curs a la
parròquia i al poble de Santa Eulàlia de
Ronçana. Segon, demanar perdó per totes
les vegades que no hagi estat a l’alçada del
que s’espera d’un mossèn. I per últim, però
no menys important, donar-vos les gràcies a
tots per aquest magnífic curs que hem tirat
tots endavant. No voldria deixar-me ningú,
així que no nomeno ningú. A tots i cadascun
de vosaltres MOLTES GRÀCIES! Per la feina
feta, per la col·laboració. 

Continueu treballant des de la parròquia per
la mateixa parròquia i pel nostre poble. No
oblidem mai que si les coses no es fan des de
Déu, no obtenim el fruït que esperem.
Poseu-ho tot en mans de Déu per intercessió
de la Mare de Déu de Puiggraciós que des de
la seva muntanya ens esguarda i protegeix.
Que l’exemple i la intercessió de Santa
Eulàlia faci de nosaltres els nous “màrtirs”
és a dir els nous testimonis de Jesucrist en
ple segle XXI.

Mn. Xavier Blanco Castro

Mossèn Xavier Blanco va oficiar la Missa solemne
de la Festa Major d’Hivern del 2007
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SEPAP Voluntariat de presons
Responsable: Caterina Escobairó
Telèfon i fax: 93 844 80 07

Correspondència

Un dels projectes principals de la nostra asso-
ciació Ex.-Pres ¨4camins és el treball de co-
rrespondència. La finalitat d’aquest treball
dels nostres voluntaris és escriure, aproxima-
dament un cop al mes, una carta al pres que
té assignat, amb la funció d’explicar-li coses
de l’exterior, donar ànims i restar oberts a les
necessitats que es descobreixen amb el diàleg.

Actualment tenim uns 25 voluntaris que s’es-
criuen amb nois de la presó. Aquests volun-
taris abasten a uns 30 presos i l’experiència
és positiva. Per donar a conèixer el nostre
projecte, podríem fer una relació d’objectius
molt elaborats, però preferim guiar-nos pel
que diuen els presos. En finalitzar l’últim curs,
vam demanar a alguns presos que formen
part del nostre projecte de correspon-dència,
que ens responguessin dues preguntes.

Primer, de què et serveix la correspondència
i segon, què en penses dels voluntaris. Les
seves respostes van ser les següents:

1. Satisfacció i una alegria molt gran en te-
nir notícies de l’exterior.

2. Crec que tots dos, voluntari i jo, podem
aprendre. 

3. Ens pot resoldre petits problemes, ens
dóna confiança en moments difícils, és
una vàlvula d’escapament emocional.

4. M’ajuda a expressar els meus pensa-
ments. El voluntari és un refugi per a mi.

5. També ens diuen que és important que et
recordis de mi.

6. És una alegria, quan el funcionari et crida
pel teu nom i et dóna una carta.

7. Les molèsties que teniu per dedicar-nos
el vostre temps són molt importants per
nosaltres, perquè ens descarrega de les
nostres frustracions, ens dóna pau, tran-
quil·litat i alegria i ens fa mirar la nostra
vida més positivament. 

8. Dono gràcies als voluntaris perquè em
donen optimisme, m’ensenyen a no
odiar, em donen calor, estimació i moral
per seguir.

9. Dono gràcies per l’ajuda que em doneu
per aguantar la meva condemna.

10.Gràcies pels detalls / Quan surti m’aju-
daràs?

11. Amb els voluntaris he tingut una estima-
ció, que no he tingut ni amb els meus ger-
mans / Una gran il·lusió.

12.He recobrat una experiència que vaig
perdre quan el meu pare va morir.

13.Rebre una carta d’una persona que t’a-
precia, ho valoro molt.

Aquests són els fruits del treball de corres-
pondència.

Ex.-Pres ¨4camins
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Amautes
President: Nelson Traslaviña
Telèfon: 93 844 89 20 - 647 90 21 94
C/e: trascortes@telefonica.net

Viatge a Xile

Alguns veïns de Santa Eulàlia aquest estiu
varem viatjar al nord de Xile on esta ubicada
físicament la ONG AMAUTAS, ja que fa cinc
anys varen inaugurar un Centre a la població
San Lorenzo de Tierra Amarilla. Allà ens va
rebre el seu director, Sr. Carlos Valdivia, que
ens va explicar els projectes que actualment
duen a terme.

Tot i que, en general, Xile té una situació
molt diferent de fa uns anys, tan a nivell po-
lític com econòmic i social encara hi ha zo-
nes on la població pateix pobresa i margina-
ció. És per això que en aquesta regió desèrti-
ca del Nord de Xile encara hi ha molt a fer
per dignificar la vida dels seus pobladors.

AMAUTAS compta en l’actualitat amb un
grup de vuit professionals i altres que hi
col·laboren com a voluntaris entre els quals
es troben assistents socials, psicòlegs, peda-
gogs, mestres, informàtics, que són els qui
treballen dia a dia amb les famílies, els in-
fants i adolescents. Realitzen projectes sub-
vencionats pel Servei Nacional de Menors
xilè (SENAME) de seguiment i orientació de
famílies en risc social que tenen fills o són

tutors d’infants i adolescents de o a 17 anys i
11 mesos. També es recolza el treball educa-
tiu de les escoles fent reforç a nens amb difi-
cultats escolars en situació econòmica desfa-
vorida. Es promou l’associacionisme de col-
lectius de joves per fer cursos o simplement
per omplir el temps lliure: grups de ball tra-
dicional, grups d’aeròbic, tallers d’autoesti-
ma joves cantants, grups de promoció de la
dona i totes aquelles activitats que els aju-
den en el seu desenvolupament com a perso-
nes i com a comunitat. També, els estius, or-
ganitzen colònies, per tal que els nens/es i
joves puguin gaudir d’uns dies fora de la
Comuna, en una zona de platja.

En un petit sopar ens varen agrair la solidari-
tat demostrada pel nostre poble en els últims
quinze anys, ja que cada any s’ha subvencio-
nat un projecte que ells han presentat, i
aquests diners els han ajudat de forma molt
important a tirar endavant amb la seva tasca. 

Si alguna persona está interessada en saber
més de la feina que es du a terme en aquesta
ONG, si algú esta interessat amb anar-hi i
treballar allà durant un temps , si hi voleu
col·laborar econòmicament, tot es benvingut
i tot ajuda. Per internet, cercant al Google:
ONG AMAUTAS CHILE i podreu veure tota
la tasca que realitzem i si el que voleu és con-
nectar amb nosaltres a traves del e-mail:
trascortes@telefonica.net. 
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ONG Vallès Obert
President: Manuel Pedraza
Telèfons: 93 840 22 54, 93 870 53 53 - 93 846 70 10
C/e: info@vallesobert.org
Web: www.vallesobert.org

Una petita gota d’aigua

Llegia un informe de l´any 2006 de l’Agèn-
cia Internacional de la Energia Atòmica
(OIEA) i la Organització Mundial de la Salut
(OMS) en el qual explicava les conseqüèn-
cies de l´esclat de Txernobil. I sembla que
aquesta catàstrofe hagués estat mínima. Des
de la qualificació del gegantí esclat com no-
més un petit accident radioactiu fins les con-
seqüències directes en la població. Els
morts, segons l´agència foren mínims i les
conseqüències també.

Altres informes, mes o menys imparcials, no
nomes rebaten aquest informe, sinó que els
apropa mes a la realitat. Un petit quadre es-
tadístic del Sr. Luis Enrique Otero Carvajal,
professor titular d’història contemporània
de la Universitat Complutense de Madrid,
extret de la pagina web: http://www.ucm.es/
info/hcontemp/leoc/chernobil.pdf (Cher-
nobil en imagenes), molt revelador:

*Casos de càncer de tiroides en nens menors
de 15 anys (per cada 100 mil):

PAIS ANY 86 ANY 90 ANY 95 ANY 98

Bielorrússia 3 5 82 48
F. Russa - 1 7 -
Ucraïna 8 11 47 44

Vosaltres podeu extreure les vostres conclu-
sions. Un informe britànic en el 20é aniver-
sari de l’ esclat de Txernòbil assegura que un
40% del terra de la Unió Europea presenta
altes dosis de contaminació radioactiva. La
publicació coincideix amb noves dades del
govern del Regne Unit que recorda que el
núvol tòxic va afectar a milers de caps de
bestiar. I encara es manté restriccions al mo-
viment de certes especies animals i vegetals.
Prop de 3.900.000 kilòmetres quadrats va-

ren esser contaminades per cesi 137, per da-
munt de 4.000 Bequereli /m2, el 40% de la
superfície d’ Europa. El cesi 137 passa de la
terra a l’ herba que mengen els animals. I al
Regne Unit l’epidemiòleg John Urquhart
publica que un 11% de la mortalitat infantil
es producte de la pluja tòxica a finals dels
anys vuitanta davant el 4% de la resta del
país. 

Quan l’ONU va fer publiques les seves xifres
(59 morts confirmades per radiació, 4.000
mes previstes han estat elevades per la prò-
pia organització fins a 9.000). Els científics
ucraïnesos, russos i bielorussos varen dir
“l’informe se basa en xifres absolutament
falses” va dir el conseller de la comissió del
Parlament ucraïnès, Volodymir Usatenko.
S’estima que les morts atribuïbles a la catàs-
trofe oscil·la entre 30.000 i 60.000.

I l’últim informe, el de Geenpeace, es el mes
contundent. Un important informe conclou
que ja s’ han produït mes de 200.000 vícti-
mes mortals per culpa de Txernòbil. En un
informe de l´Acadèmia Rusa de la Ciència
basat en dades estadístiques del Centre
Nacional sobre el càncer a Bielorrússia i
Ucraïna preveu que es produiran pròxima-
ment altres 270.000 càncers, dels quals
93.000 seran mortals.

L’informe proporciona una altra visió i con-
clou que la radiació alliberada ha tingut, a
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més de l´impacte del càncer, altres efectes
devastadors per la salut: danys dels sistemes
immunològic i endocrí, acceleració de l’en-
velliment, trastorns cardiovasculars i de
l´aparell circulatori, trastorns psicològics,
aberracions cromosòmiques i augment de
les deformacions en fetus i nens. A tot això la
salut de la població bielorussa, ucraïnesa i
rusa ha estat greument afectada a nivell so-
cioeconòmic causat per la pèrdua de les
àrees agrícoles, els reallotjaments forçats,
crisis econòmica i la falta d’una adequada
informació als afectats, a mes del retard po-
lític en la protecció de les víctimes.

I podríem encara explicar altres informes,
però pensem que ja n’hi ha prou. Aquest in-
formes només ens fan reafirmar-nos en que
la nostra tasca de les estades temporals dels
nens ucraïnesos és molt més important del
que pensem. Perquè els nens durant aquests
dos mesos amb nosaltres, fora del seu am-

bient radiat, les seves defenses naturals es
recuperen i fan que les enfermetats que pu-
guin tenir en el futur siguin mes petites.

Les famílies que moltes vegades no volen
portar el nen o nena perque ha estat entre-
maliat en la seva estada amb ells, potser si
llegeixen aquest petit article, canviarien d’o-
pinió. Nosaltres desitjaríem que pensin en la
seva gran tasca envers aquests nens i nenes.
No te preu el que fan. I de retruc nosaltres
també som part d’aquest benefici pel futur.
Som una petita gota d´aigua en un gran mar. 

Si voleu i teniu temps us recomanem dues
pagines web:

www.kiddofspeed.com/ (Elena Filatova). 

www.nikochan.net/link/6457/ (Fotos de
Txernòbil de la BBC).

Bon Nadal a tothom i que l´any 2009 sigui el
que es realitzi tot allò que desitgem.



ONG Mosaic
Responsable: Eva Cansino
Telèfon: 93 844 94 30
C/e: mosaic@yahoo.es
Web: www.bcn-associacions.org/mosaic

Solidaritat amb els infants
que viuen al carrer

Mosaic, Món Solidari amb els Infants del
Carrer, és una organització no governamen-
tal laica i de caràcter participatiu creada el
2001 i constituïda per un grup de persones
de diverses procedències que hem coincidit
en la voluntat i la il·lusió de dedicar part del
nostre temps a actuacions solidàries amb els
infants que viuen al carrer. 

Actualment treballem amb dos projectes: un
és “Si a la vida” situat a Managua (Nicara-
gua) i l’altre a Iquitos (Perú). L’objectiu d’a-
quest últim projecte, “Asociación de disca-
pacitados de San Juan” (ADSJ), és promou-
re millors condicions de vida a les persones
amb dificultats físiques, les quals no tenen
accés a la vida social per la seva falta de mo-
bilitat. Aquestes persones, bàsicament nens,
queden reclosos a les seves cases sense po-
der participar de l’entramat de la vida social.

Iquitos està situada a l’interior de la selva
amazònica, i en aquesta selva urbana la po-
bresa és extrema. L’alimentació és minsa,

cara, deficient i repetitiva. Les malalties
endèmiques (la malària i el dengue) són
molt freqüents. 

Actuacions realitzades: disposem de 2 moto-
cars que realitzen el transport de nens amb
discapacitat del seu domicili al “Centro
Educativo Especial 9 de Octubre”. També es
coordina amb la Clínica San Juan de Dios la
rehabilitació adequada per a ells. Altres re-
habilitacions es fan a domicili (depèn de la
seva mobilitat) on assisteix una fisioterapeu-
ta i, a més a més, ensenya als pares a realit-
zar uns exercicis senzills perquè els apliquin
als seus fills. Aquest any hem aconseguit una
furgoneta per fer el transport escolar d’a-
quest nens discapacitats, la qual cosa afavo-
reix la integració social. 

Tot això implica feina, per cert molt agraïda
i sempre voluntària. Actualment ens falta
gent per diferents comissions:

• Falta gent a la comissió de Nicaragua. 

• Falta gent a la comissió d’Iquitos. Actual-
ment, només hi ha una persona.

• Falta gent per constituir la comissió de
manteniment de la pàgina web.

• Falta gent per constituir la comissió de
subvencions.

• Falta gent per constituir la comissió de pa-
radetes i difusió.

T’interessaria col·labora amb nosaltres?
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ACAPS Santa Eulàlia

Responsable: Maria Dolors Soriano
Telèfon: 93 844 94 73 – 647 687 337

Solidaritat 
amb el poble saharauí

Acció Solidària amb el Sàhara segueix amb
el treball que duu a terme en els últims anys.
L’entitat ha comptat amb la col·laboració de
l’Ajuntament i amb el de famílies acollidores
del poble, que permeten que cada any, a l’es-
tiu, quatre nens puguin viure unes setmanes
al poble.

La nostra entitat no només acull nens i ne-
nes en aquestes colònies per la pau sinó que
també intenta col·laborar amb les festes de
Santa Eulàlia i manifestar-se per demanar la
llibertat del poble saharauí. Un altre objectiu
és ajudar, amb diners o el que ens demanin,
la Media Luna Roja que és qui organitza la
recollida d’aliment per als refugiats, que
passen fred, calors i les pluges que han
sorprès els campaments del Tinduf en
aquests últims dies. S’han quedat sense vi-
vendes, roba i menjar. És una llàstima. Hem
de dir prou perquè són 32 anys a la misèria i
en la supervivència pura i dura.



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

GENER 14,6 02,2 07,4 19,9 (28) -1,1 (29) 2 23 15 (3)0 2,7 82,1 (11)
FEBRER 15,8 03,4 9, 22,1 (29) -1,4 (10) 4 24 8 (4) 2,4 43,5 (4)0
MARÇ 18,2 04,1 10,4 25,7 (2)0 -4,4 (6)- 4 33 12 (31) 4,6 85,3 (5)0
ABRIL 21,4 06,7 13,6 27,4 (25) 0,8 (1) 3 42 14 (18) 3,7 59,5 (17)
MAIG 23,6 10,7 16,7 28,8 (5)0 5,0 (1) 8 1240 48 (10) 3,8 46,7 (9)0
JUNY 28,0 14,3 20,7 34,9 (21) 9,5 (4) 110 1810 36 (5)0 3,2 53,1 (27)
JULIOL 31,7 17,1 24,0 37,2 (31) 13,1 (4)0 2 30 17 (22) 3,1 30,6 (12)
AGOST 33,0 17,5 24,5 38,5 (12) 13,2 (30) 1 12 12 (19) 3,1 46,7 (5)0
SETEMBRE 27,9 14,2 20,1 34,8 (5)0 06,7 (28) 3 16 6 (8) 3,0 40,2 (6)0
OCTUBRE 22,4 10,5 15,6 27,9 (6)0 2,1 (4) 6 1100 33 (2)0 2,4 43,5 (7)0
NOVEMBRE 13,7 03,8 08,5 19,2 (1)0 -2,7 (27) 5 64 32 (1)0 3,1 53,1 (29)

490 6590

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

Dies de pluja: 49
Dies de tempesta: 28
Dies de pedregada: 0
Dies de gelada: 22
Dies amb temp. màx. Superior a 30º: 70
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 0
Precipitació total: 659 lt/m2
Mes més sec: Agost i setembre.
Mes més plujós: Juny

L'any 2008 serà recordat per la gran sequera de l'hivern i de la primera meitat de la primave-
ra.

El tema de la sequera va ser un tema recurrent de tots els mitjans de comunicació i va fer dis-
parar totes les alarmes, ja que les reserves d'aigua eren molt escasses i auguraven un estiu
molt difícil. Tanmateix aquesta sequera ja l'arrossegàvem de l'any passat.

Al mes de maig es va trencar la dinàmica de la manca de pluges i es van produir precipita-
cions molt importants que han solucionat temporalment la gravetat de la situació.

Les temperatures en general s'han mogut dintre la normalitat, sense episodis de registres
molt extrems.

La tardor ha tingut una part seca i una part plujosa, tendència força freqüent els darrers anys,
que sembla que els períodes de sequera són freqüents, acabant amb períodes de pluges força
importants.

Pep Margenat
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Joan Cabot i Pañach

“Santa Eulàlia 
és un poble en què 

les persones han anat
tenint inquietuds 

a mesura que s’ha anat
disposant de recursos”
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El compromís de Joan Cabot en-
vers Santa Eulàlia de Ronçana
és inqüestionable. Amb en Joan
Cabot, a més, podem anar desco-
brint els fils que uneixen el passat
rural del poble amb el que és ara:
un poble amb un sentiment d’iden-
titat definit i amb una clara voca-
ció per la comunicació. La revista
Ronçana, que ell ha encapçalat
durant anys, n’és la mostra més
evident, però no pas l´única.

Vós vàreu anar a l’escola amb el
Mestre Joan Batlle, aquí a la Sagrera.
Com és que us va començar a agradar
tant el món de les lletres?

Si, vaig tenir la sort de nèixer molt a prop de
l’Escola, i als quatre anys, tot i que en aquell
temps no era pas gens habitual, vaig co-
mençar a anar a estudi. Segurament aquesta
precocitat en els estudis i les bones maneres
del mestre Batlle van ajudar-me a conèixer i
estimar el món de les lletres. Tota la meva
experiència escolar a Santa Eulàlia la vaig te-
nir amb el Sr. Batlle i és ell qui em va enca-
minar a seguir els estudis a l’Acadèmia
Pràctica. Per això vaig anar a viure a
Barcelona, a casa d’uns amics de la família:
de dies treballava d’aprenent en una im-
premta i els vespres estudiava a l’acadèmia.
Ben aviat em va agradar el món de la im-
premta, per això vaig deixar l’Acadèmia i
vaig començar els estudis d’Arts Gràfiques a
l’Escola Industrial, al carrer Urgell.
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La foto de record de la primera Comunió.

Amb la seva germana Consol, un dia d’escola.
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Però vau néixer en una família de
pagès, oi?

Sí, a casa eren pagesos, i el meu pare també
tenia una finca forestal i es dedicava molt a
l’explotació del bosc (fusta, carbó, pinyes,
llenya, etc.), però a mi aquestes feines no
m’acabaven de fer el pes. El pare no entenia
massa que no volgués continuar les feines de
pagès, però gràcies a la comprensió de la
meva mare i a l’amistat que teníem amb el
sr. Batlle, el pare va cedir i vaig poder estu-
diar el que realment m’agradava. Santa
Eulàlia de Ronçana, en la meva infància, era
un poble rural ben diferent del que és ara i la
jovenalla, si no era pels models que podíem
veure en el mestre Batlle o també en mossèn
Manel Solà, no teníem pas gaire referents
més.

I així, ben aviat, obriu negoci a Gra-
nollers

Això encara va trigar una mica, però sí: quan
vam decidir de casar-nos amb la Maria
Teresa vaig fer un pensament. Aleshores em

va semblar que posar una altra impremta a
Santa Eulàlia era excessiu perquè en Marcel
Galobart ja n’havia instal·lat una feia poc
temps.

Durant la guerra havia vingut a viure a casa
el Sr. Puchades i la seva família, de Grano-
llers, que durant molts anys van seguir ve-
nint periòdicament. Ell era molt conegut a
Granollers i alhora coneixia molta gent, es-
pecialment impressors, ja que es dedicava,
juntament amb el sr. Llobet, a editar les
guies de l’editorial Alpina. Per això li vaig co-
mentar la meva idea de posar una linotípia a
Granollers. La idea li va agradar, i va ser ell
qui em va organitzar una reunió amb la ma-
joria d’impressors de la ciutat. Els vàrem ex-
plicar les avantatges que suposaria la meca-
nització de les feines de composició, que fins
aleshores cada impressor se les feia a mà,
lletra per lletra. Va ser tot un repte, i a al-
guns impressors els va costar el canvi, els
semblava que no tindrien prou feina, perquè
amb la linotípia s’estalviaven moltes hores
de treball.

Fent d’aprenent de caixista.
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Tota la família el dia del bateig del quart fill, el Xavier. (Falta el Joan, el fotògraf).

Dues de les tres linotípies que va tenir al seu taller, amb els linotipistes Joan Requena i Jaume Clapés.
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Ja tenim, doncs, que el negoci co-
mença a rutllar. I, entretant, el temps
va passant i us aneu implicant amb la
vida associativa del poble.

Sí, a començaments dels anys 60, aprofitant
que la dictadura permet una certa obertura,
una colla de veïns vam tenir la pensada
d’implicar-nos en la vida local utilitzant un
dels pocs recursos que la dictadura admetia.
Es tractava de les associacions de “cabezas
de familia” que, en virtud d’una llei que els
donava una certa representativitat en el po-
ble podien, poc o molt, influir en el seu go-
vern. Així ho vàrem fer. Les reunions que
anàvem tenint, però, van ser més producti-
ves i van sortir altres iniciatives que anaven
més enllà de les pròpiament assignada a
aquestes “asociaciones”.

A sí?

Sí, sí. Per exemple la idea de fer una revista,
com qui diu, es va anar covant en aquest àm-
bit. De fet, en Marcel Galobart ja havia edi-
tat els anys 1957, 58 i 59 un butlletí anual

d’àmbit comarcal, anomenat “Calendario del
Vallès” que no va tenir continuïtat. Així và-
rem pensar de fer una revista més local, de
Santa Eulàlia, que fos mensual i que recollís
notícies, informacions i articles de caire cul-
tural.

Ho vau fer sota l’aixopluc de l’església

Sí, teníem la intenció que fos una eina útil
per tots els santaeulaliencs, de transmissió
d’informació, de coneixements i d’opinió, i
enteníem que havia de ser en català. Vam
pensar que la manera de fer-ho, per evitar la
censura del moment, era sota el paraigua de
l’església, i haig de dir que la figura de
mossèn Tomàs Vergés va ser, en tot mo-
ment, de gran importància. De fet, a ell, més
aviat li va dur més poblemes que altra cosa,
perquè cada vagada que sortia la revista hi
havia corredisses pel que deia o pel que dei-
xava de dir. Em sembla que la revista
Ronçana va ser un factor que el va allunyar
del nostre poble més d’hora del que hagués
estat.

Al sopar de Ronçana de 1981, mostrant una caricatura seva feta pel dibuixant Isidre Bonet.



I el que va començar aleshores, ara ja
porta quaranta anys

La veritat és que quan es comença un pro-
jecte com aquell, no es pensa, ni de bon tros,
que durarà tants anys. Senzillament, es va
fent, amb més o menys dificultats i amb la
col·laboració de molta gent 

En aquest sentit, Santa Eulàlia de
Ronçana és un poble ben singular: la
revista Ronçana, Canal Set… fins i tot
una ràdio hi ha hagut, oi?

I tant. Santa Eulàlia és un poble en què les
persones han anat tenint inquietuds a mesu-
ra que s’ha anat disposant de recursos.
Realment, en el moment en què es va poder,
es va muntar un petit estudi de ràdio.
D’igual manera, uns anys després, una colla
de joves amb empenta, més o menys vincu-
lats a l’Associació Fotogràfica, van començar
a fer reportatges amb vídeo de la Festa
Major, cosa que es va convertir en poc temps
amb la Televisió local de Santa Eulàlia.

I també vau impulsar l’Associació
Fotogràfica Santa Eulàlia?

Sí, una colla d’aficionats del poble, el 1965,
vam organitzar el I Concurs de Fotografia,
que es va celebrar ininterrumpudament fins
el 2004, encara que amb diferents modali-
tats segons l’època: blanc i negre, color o
diapositives. Actualment l’Associació encara
persisteix, i entre altres coses il·lustra el ca-
lendari que cada any edita l’Ajuntament. 
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A l’entrega de premis del I Concurs Comarcal de Fotografia de Santa Eulàlia, l’any 1965, al costat de  l’alcalde
Jaume Maspons, el regidor Sebastià Bonet, mn. Tomàs Vergés, i els presentadors Josep Valls i Pilar Tura.

Imatge habitual d’en Joan en els seus viatges.
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També vau estar a l’Ajuntament

Sí. Vaig encapçalar la Candidatura Ronçana
a les eleccions de l’any 1979. Van ser unes
eleccions molt ajustades, que finalment va
guanyar CiU amb 5 regidors, nosaltres en
vam tenir 4 i el PSC 2. Tot i això van ser uns
anys de treball molt intens i amb resultats
destacables, com per exemple, la creació de
l’Institut de la Vall del Tenes.

I, a més, durant tota la vida, heu tin-
gut passió pel col·leccionisme

Més que col·leccionar, sempre m’ha agradat
guardar coses velles, que per molta gent no-
més són trastos, però que a mesura que pas-
sen els anys es converteixen en peces de mu-
seu. A casa hi guardo moltes coses: llibres i
documents antics, revistes i programes d’ac-
tes diversos de primers del segle passat, ei-

Acompanyat pels companys de consistori després de les eleccions del 1979.

Aquest és el petit “museu” on hi conserva objectes antics de tota mena.
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nes del camp i utensilis de la llar dels meus
avis i els meus pares, etc. tot recopilat en un
petit museu que vaig muntar a casa meva.
També tinc un petit taller d’impremta amb
caixes, una petita premsa i una linotípia,
que encara funciona.

Renoi!

Sí. Per poder valorar les coses i les persones,
s’han de conèixer i, per conèixer, ens hi hem
de poder acostar, veure d’aprop la realitat.
Per això, m’ha agradat de col·leccionar ob-
jectes que tenen un valor. Però també m’ha
agradat molt apropar-me a altres països i
cultures.

Davant l’Escorial, en el viatge de noces. Al cim del Matagalls, acompanyat de la família i
amics, en una de les desenes de vegades que hi va
pujar durant l’aplec anual.

Un passeig amb camell a les illes Canàries.
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Voleu dir viatjar?

Sí, viatjar ha estat una de les altres passions
que he compartit amb la família. Durant
anys, amb la meva dona i els nostres quatre
fills pujàvem al 2CV, ple fins a dalt, amb la
tenda i les motxilles, i amunt va!

Una mica a l’aventura

En aquell temps, quant els fills eren petits,
era l’única manera que teníem per viatjar.
Més endavant, quan els fills ja no seguien,
vam fer altres viatges més organitzats.

Un viatge llarg i profitós, el d’en Joan Cabot.

Ramon Vilageliu i Relats

En Joan també ha tingut molt interès en conservar les botes de la casa, alguna d’elles centenària, amb un
vi dolç molt bo, que fins hi tot ha merescut un vers d’en Joan Ruíz i Calonja.




