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Benvolguts veins i veïnes, 

És Verität que amb el temps va canviant la manera de 
celebrar i de viure les festes de Nadal i de Cap d'Any, 
però qui més qui menys les espera amb un cert goig. De 
vegades ens fereix la buidor que hi pot baver darrera de 
certes proclames de pau i félicitât perqué una part del 
mon no en pot gaudir, però a l'interior de cadascú el 
desig si que és sincer. I en aquest entorn més proper un 
any més arriba l'Anuari com a petit regal que ens fem 
per compartir un tast de la vida del nostre pöble. 

Tenir a les mans unes pagines que recullen senzilla-
ment algunes de les noticies i informacions significati-
ves per a la gent de Santa Eulàlia en aquest any que 
acaba, una pinzellada de la nostra historia i de les per-
sones que n'han estât testimoni, aixi com el resum de la 
riquesa de les activitats de les entitats, tot plegat ens 
ajuda a sentir-nos més membres d'una mateixa comu-
nitat i a apreciar-la en tots els seus valors. No es tracta 
d'una informació més sino d'un mitjà per conèixer-nos 
millor. 

Quan arriba el moment de fer balanç de l'any un s'ado-
na del molt que s'ha fet, però també del qué queda per 
fer, i per tant és l'hora d'agrair l'esforç i la il-lusió de 
tots aquells que hi han contribuït i de desitjar que 
siguin encara més nombrosos eis granets de sorra que 
faran possible que el nostre poblé millori pas a pas. 

En el meu nom i en el de tots els que formem 
Jaume Danti I'Ajuntament us desitgem que el Nadal i I'Any Nou 

Alcalde siguin un bon impuis per gaudir d'una vida més plena. 
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Resum dels piens municipals 
Telcftins: S44 Ho <.>3 844 So 50 - I-'ax: 93 H44 Hi> 
C/c: slcul<iliar(in(ir(tib(i.i-s - I'hiita ircl>: u'wu'.suiilacukiliaritn.dilin i'^ 

Pie ordinari: 
24 de novembre de 2005 

Aprovacìó inicial ocupado directa 
dels terrenys del PPO-i can Naps per 
a la seva destínació a equipament 
escolar 

S'acorda aprovar inicialnient l 'ociipació 
directa dels terrenys que, afectats pel sector 
de sòl urbanitzable a sistemes urbanístics 
d'equipameiits escolars, es destinaran a la 
construcció d'un non Centre Public d'Ense-
nyament Infantil i Primari (CHIP) a Santa 
Eulàlia de Ronçana, d'acord amb la justifica-
ció de la necessitat de l 'ocupació, l'executivi-
tat i la concreció de l a m b i t de reparcel-lació 
que resulten dels informes elaborats a tal 
efecte, i que es sintetitzen de la següent 
manera; 

Modificado ordenances municipals 
de circulado de vehicles i vianants 

Atès que la Liei 17/2005 de 19 de juliol pel 
que es regula el permis i la llicència de con-
ducció per punts, modifica el text articulai 
de la Ilei sobre tràfic, Circulado de vehicles a 
motor i seguretat vial, afecta en la modifica-
ció de la g r a d a d o de les sandons i el seu 
import a les actuals Ordenances Municipals 
de Circulació. 

S'acorda aprovar inicialment la modi f icado 
de rOrdenança Municipal de Circulació de 
Vehic les i vianants de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

Ratificado convenis de cessió de la 
UAU-26 de can Feu 

S'acorda acceptar les cessions de terreny a 
favor de l 'Ajuntament efectuades per Joan 
Duran Molins, Elisabet València Vilardebó, 

Ramon Roura Riera i Marta Barbosa Come-
llas, per una superficie total de 372,35 m2., 
afectats de vialitat amb motiu de les obres 
d'urbanització de Can Feu. 

Adhesió conveni Departament de 
Justicia de la Generalitat 

S'aprova l'adhesió de l 'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Rongana al conveni de col-labora-
d ó subscrit entre el Departament de .Justicia 
de la Generalitat de Catalunya, l 'Associadó 
Catalana de Municipis i Comarques i la Fe-
d e r a d o de Municipis de Catalunya en data 
26 d'octubre de 2005, per tal de col-laborar 
en l 'execudó de programes en l'àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Pe-
nitendaris, rehabilitació o .Justicia .Juvenil. 

Modo d'adhesió al manifest per una 
empresa inclusiva 

Vist el document "Manifest per una empresa 
inclusiva" eiaborat per la Plataforma Ciuta-
dana per l'empresa inclusiva a Catalunya, 
en el que es detallen les condidons que es 
consideren imprescindibles per tal d'a-
vanc^ar cap a la inclusió de les persones amb 
discapadtat en l'empresa ordinària. 

S'aprova l'adhesió al "Manifest per una em-
presa inclusiva", eiaborat per la Plataforma 
Ciutadana per l'empresa inclusiva a Cata-
lunya. 

Modo CiU: domini ".cat" com a 
domini de referencia en la presència 
del consistori a la xarxa 

S'acorda que tant bon punt sigui possible, 
l 'Ajuntament afegirà el domini ".cat" ais 
llocs web municipals, esdevenint aquest el 
domini de referència en la presència del con-
sistori a la xarxa. 
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Pie extraordinari: 
22 de desembiv de 2 0 0 5 

Aprovació pressupost 2006 i 
plantilla personal ajuntament 

S'acorda: 

Primer: aprovar el pressupost General de 
I'Entitat i els seus organismes autônoms pel 
2006, amb el segiient resum per capitols: 

Ajuntament 

Ingressos: 

Recursos ordinaris 
Quotes urbanistiques 
Préstecs a concertar 
Transferències de capital 
Alienado de solars 

TOTAL: 

Despeses: 

Despeses ordinàries 
Inversions reals 
Deute públic 

TOTAL: 

4-983-513 
825.960 
898.697 

1-748.793 

124.000 

8.580.963 € 

4-313-393 
3.671.950 

595.620 

8.580.963 € 

S E T Comunicació 

Ingressos : 

Capítol III.- Taxes i altres 
ingressos 11 .000 

Capitol IV.- Transferéncies 
corrents 67.100 

Total secció d'ingressos : 78.100 € 

Despeses : 

Capitol I.- Despeses de personal 55.500 
Capitol II.- Despeses en bens 

corrents i serveis 13.000 
Capitol IIL-Despeses financeres 100 
Capitol VI.-Inversions reals 9-500 

Total secció despeses : 

R E S U M 

Ajuntament 

S E T Comunicació 

TOTAL: 

Deducció: 
Aportacions internes 

78.100 € 

8.580.963 € 

78.100 € 

8 . 6 5 9 . 0 6 3 € 

67.100,00 € 

TOTAL CONSOLIDAT: 8 .591 .963,00 € 

Els estudis de Canal SET en plena activitat. 
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Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica Municipal, que és la segiient: 

Plantilla Orgànica Municipal 

Plantilla de personal d I'Ajuntament / ANY 2.006. 

Personal Funcionari 
1.- Amb hahilitació de carácter nacional 

1.1. Secretari-Interventor 
2." Escala d'Administració general 

2.1. Cap Serveis Economics 
2.2. Subescala Administrativa 
2.2. Subescala Auxiliar 
2.3. Subescala subaltern algutzir 

S-- Esccda d Adniinistracíó especial 
3.1. Subescala tècnica 

3.1.1 Enginyer4<)% 
3.1.2 Arquitecte 55% 
3.1.3 Aparellador 82,86 % 
3.1.4 Delineant 

3.2. Subescala de serveis especiáis 
3.2.1 Sergent de policía local 
3.2.2 Caporal Policía municipal 
3.2.3 Policía municipal 

Personal laboral 
Auxiliar Administrativa 
Psicòleg (58%) 
Bibliotecària (64%) 
Conserge escoles 
Vigilants poliesportiu (*) 
(*) 2." jornada sencera 

1.-

Dones de neteja (*) 
(*) 1 . -52 ,50% jornada 

1.- 37,60% jornada 
Coordinador Serveis Joventut (50%) 
Socorristes piscines (ded. Temp. Estiu) 
Oficial manteniment 
Oficial i» 
Oficial 2» 
Peó 
Conserges Centre Civic "la Fábrica " (*) 
(*) 1." Jornada compi. 

1.- 1/2 jornada 
Educadora Social 
Dinamitzador cultural (50%) 
Encarregat brigada d'obres 
Manobres ( Pía d'ocupació ) 
Netejadora familiar (Pía d'ocupació) (50%) 

G R U P 

C 
c 
D 
E 

A 
A 
B 
C 

C 
C 
D 

D 
A 
D 
E 
E 

D 
D 
D 
E 
E 

B 
B 
D 
E 
E 

PLACES V A C A N T S 

1 
1 
1 
I 

1 
1 

10 

4 
1 
1 
1 

3 
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Personal Funcionari CRUP PLACES VACANTS 
Arquitecte (71,43%) A 1 
Tècnic Medi Ambient (50%) B 1 
Enginyer tècnic B 1 
Treballadora Social B 1 
Treballadora familiar (62,50%) E 1 
Conserge instai, esportives (Camp de Fútbol) (50%) E 1 
Mestres (Escola Bressol) B 3 
Educadors (Escola Bressol) C 6 1 
Aux.Educador (Escola Bressol) D 2 1 
Ajudants Set Comunicació 3 
Aux.Adm. (Centraleta Policia ) 40 % D 1 1 

Pie extraordinari urgent: 
29 de desembre de 2005 

Aprovació definitiva ordenances 
fiscals 2006 

El Pie de I'Ajuntament de Santa Eulalia de 
Ronijana va acordar en data 3 de novembre 
de 2005 aprovar provisionalment per a l'any 
2006 la modificació de les ordenances fis-
cals segiients; 

Número 1.- Impost s/béns immobles. 
Número 2.- Impost s/vehicles de tracciò 

mecánica. 
Número 3.- Impost s/construccions, ins-

tal-lacions i obres. 

Número 4.- Impost s/increment de valor 
deis terrenys de naturalesa urbana. 

Número 7.- Taxa llicències urbanistiques. 
Número 8.- Taxa llicències obertura establi-

ments. 
Número 9.- Taxa Cementiri Municipal. 
Número 10.- Taxa de recollida i eliminado 

d'escombraries. 
Número 13.- Impost s/activitats économi-

ques. 

Atès que dins el termini d'exposició pública 
s'ha présentât un escrit de reclamació que ha 
estât informat per la secretària-interventora. 

S'acorda desestimar les reclamacions pre-
sentades, i aprovar defmitivament la modifi-
cació ordenances fiscals. 

»1 Í •• i' •() , 

El cementiri municipal s'ha ampliai aquesta tardar. 
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Plí̂  ordinari: 
2Ò de gener de 2006 

Aprovació del plec de clàusules que 
regirá la contractaeió de la gestio de 
les plantes agricoles de eompostatge 
a Santa Eulàlia de Ronçana 

S'Aprova el Plec de clàusules que regirá la 
contractaeió per procediment négociât de la 
gestio de les plantes agricoles de eompostat-
ge a Santa Eulàlia de Ronçana, i iniciar el 
procès de contractaeió per la via del procedi-
ment négociât amb la invitació formal a par-
ticipar en aquest, a tots aquells que, dins del 
municipi de Santa Eulalia, reuneixin eis 
requisits necessaris per a la gestió de les 
PAC. 

Agermanament amb el poblé de 
Blangoiva (Camerún) 

El Poblé de Santa Eulàlia, a través del seu 
Ajuntament, ha mostrat des de fa temps la 
seva sensibilitat en relació a la situació de 
desigualtat i d'injusticia que pateix el tercer 
món. Per aquest motiu es dedica 1'!% dels 
ingressos ordinaris a subvencionar diversos 
project es solidaris a diferents paisos. 

Cai entendre, però, que la manifestació de la 
Solidarität no pot limitar-se a la concessió 
d'un ajut material, que sempre sera insufi-
cient. D'altra banda, viure la Solidarität com 
a valor humanitzador ha de comportar una 
interrelació que ha de ser enriquidora i 
transformadora per a ambdues parts. És 
amb aquest objectiu, i d 'acord amb el 
Conseil Social Municipal, que es proposa 
l'establiment de l 'agermanament amb un 
pöble del tercer món com a mit jà per 
avançar vers un pöble més solidari. 

Atès que el Conseil Social ha proposât esta-
blir l 'agermanament amb el municipi de 
Blangoua, al Camerún, 

Atès que es disposa d'un coneixement de la 
realitat d'aquell pöble, amb vineles de 
referència que manifesten les possibilitats 

de poder desenvolupar de manera reeixida 
l 'esmentat agermanament, 

Atès que l'alcaldia de Blangoua ha comuni-
cai la disponibilitat i la iMusió de poder fer 
efectiu l 'agermanament amb el pöble de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 

S'acorda: 

Primer.- Que els Ajuntaments de Blangoua i 
de Santa Eulàlia subscriguin un pacte d'a-
germanament amb l'objectiu d'assolir el 
major coneixement i Solidarität entre amb-
dues poblacions. 

Segon.- Eis Ajuntaments agermanats pro-
mouran tot tipus de relacions socials, cultu-
ráis, éducatives i économiques que contri-
bueixin al major desenvolupament personal 
i material dels dos pobles. 

Tercer.- Es promouran relacions i intercan-
vis entre entitats i associacions de Blangoua 
i de Santa Eulàlia. 

Aprovació de l'establiment i del 
reglament que ha de regir la 
distinció "Creu de Santa Eulàlia" 

Atès que des del consistori es considera 
important la creació d'una distinció propia 
de Santa Eulàlia de Ronçana que permeti el 
reconeixement public de persones fisiques o 
juridiques que, per la seva trajectòria, actua-
ció, mèrits i valors civics i democràtics hono-
rin el pöble, i que aquesta distinció s'anome-
ni la creu de Santa Eulàlia. 

S'aprova l'establiment de la "Creu de Santa 
Eulàlia" com a distinció municipal, així com 
el seu reglament. 

Moció per declarar dia del municipi 
el 19 d'abril 

Vista la proposta de la Comissió Munici-
palista de Catalunya perqué el 19 d'abril 
sigui declarat Dia del Municipi, j a que és una 
data histórica pels municipis de Catalunya, 
en qué es commemora l'aniversari de la 
constitució deis ajuntament democràtics, 
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S'acorda proposar al Govern de la 
Generalitat que declari el 19 d'abril com a 
Dia del Municipi. 

M0CÌÓ: reforma parcial del 
reglament del Registre Civil per 
realitzar inscripcions de defuneions 
al Registre corresponent al domicili 
de la persona difunta 

A iniciativa dels jutjats de pau per a facilitar 
certs tràmits als veïns, i tenint en compte la 
memòria que anualment realitza el Jutjat de 
pau de Santa Eulàlia de Ronçana, s'ha com-
provat que, durant els anys 2004 i 2005, de 
les 73 persones difuntes del municipi, al 
Registre Civil Municipal només n'hi consten 
47. Les persones restants es troben inscrites, 
la majoria, al Registre Civil de Granollers, ja 
que avui dia la majoria dels nostres veïns per 
tal d'estar més ben atesos moren als centres 
hospitalaris. 

Per tot això s'acorda: Instar al Govern cen-
tral, i als grups représentants del Parlament 
de l'estat espanyol, aixi com al Govern de la 
Generalitat, i els grups représentants del 
Parlament de Catalunya, perqué promoguin 
la reforma parcial del Reglament del 
Registre Civil a fi que es puguin realitzar les 
inscripcions de la Secció III -defuneions- al 
Registre Civil municipal corresponent al 
domicili de la personal difunta. 

Pie extraordinari: 
9 de febrer de 2006 

Resolució al-legacions a Vacard 
d'aprovació inicial de l'ocupació 
directa d'uns terrenys del PPOl Can 
Naps per la seva destinado a equipa-
ment escolar 

S'acorda: 

Desestimar en tots els seus extrems, l'aMe-
gació presentada per M® Dolors Estapé 
Ganduxé i Pere Boix Subirachs, d'acord amb 
l'informe emés per la Secretaria de FAjun-
tament, i aprovar definitivament l'ocupació 
directa deis terrenys del PPO-i Can Naps per 
a destinar-los a sistemes urbanístics d'equi-
paments escolars i a vialitat, per a la cons-
trucció de la segona escola de primària de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 

Cedir, Iliure de càrregues i gravàmens la 
finca ocupada, juntament amb les altres fin-
ques destinades a la construcció d'equipa-
ment escolar, a la Generalitat de Catalunya, 
per tal que el destini a la projectada cons-
trucció d'un CEIP 

Acordar la desvinculado al conveni 
de cohlahoradó entre el Consorci de 
Résidus del Vallès Oriental i 
aprovació adhesió al conveni de 

Moment en que els alcaldes de Blangowa i Santa Eulalia signen el pacte d'agermanament. 
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col-laboració entre l'Agènda de 
Résidus de Catalunya i la Societat 
Ecoembalajes España, s.a. i 
Ecovidrio. 

Atès que actualment l 'Ajuntament està 
adherit ais convenís que l'Agència Catalana 
de Résidus de Catalunya té amb la Societat 
Ecoembalajes Espanya, S.A. i Ecovidrio per 
a la col-laboració en matèria de recollida 
selectiva, a través del Consorci de Résidus 
del Vallès Oriental. 

Atès que a reí del nou sistema de recollida 
selectiva, aprovat pel pie de l'Ajuntament 
de data 29 de setembre de 2<)()5, implica 
necessàriament l'adhesió directa ais conve-
nís esmentats. 

S'acorda aprovar l'adhesió de Santa Eulàlia 
de Ronçana ais convenís de col-laboració 
entre l 'Agènda Catalana de Résidus de Cata-
lunya i la Societat Ecoembalajes Espanya, 
S.A. i Ecovidrio. 

Pie extraordinari: 
9 de març de 2006 

Ratifieaeió revisió i actualitzaeió del 
Pía Local de Joventut 

Atès que s'ha révisât i actualitzat el Pía Local 
de .Joventut tot incorporant-hi alguns ele-
ments nous com la inclusió de les actuacions 
realitzades al llarg del 2005, les accions pre-
vistes per al 2006 de manera més detallada, 
i l'adequació al que expressa el Pía Nacional 
de Joventut. 

S'acorda ratificar la revisió i actualització 
exercici 2006, del Pía Local de Joventut de 
Santa Eulàlia de Ronçana 2005-2007. 

Aprovació Plec de elàusules i 
licitació per la contractació de la 
redacció del projecte i execució de les 
obres de dues plantes agricoles de 
compostatge 

S'acorda aprovar el Plec de elàusules econó-

mico-administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, que han de regir la 
licitació, mitjançant el procediment obert 
amb concurs, per a la contractació de la 
redacció del projecte i la posterior execució 
de les obres de dues plantes agricoles de 
compostatge i procedir a la licitació per a 
contractar les esmentades obres. 

Adjudicado del contracte de gestió 
de les plantes agricoles de 
compostatge. 

S'adjudica el contracte de gestió d'una plan-
ta agrícola de compostatge a Santa Eulàlia 
de Ronçana al sr. Josep Barbany i al sr. 
Albert Rosas, per un preu en concepte d'ar-
rendament dels terrenys, de 600 €/any i 
una retribució de 18.000 €/any. 

Pie ordinari: 
23 de març de 2006 

Donar compte conveni de cessió amb 
propietaris d'uns terrenys al PPOi 
can Naps i ratificado de les cessions. 

Es ratifica l'acceptació de les cessions efec-
tuades en virtut del conveni subscrit en data 
8 de març de 2006, d'uns terrenys del PPOi 
Can Naps de Santa Eulàlia de Ronçana, afec-
tats a equipament escolar i vialitat. 

Acceptació subvendó PUOSC per 
l'obra d'abastament d'aigua potable 
als municipis de Caldes, Sentmenat, 
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i 
Riells i del Departament d'Educadó 
de la Generalitat de Catalunya per 
l'Escola Bressol Municipal 

Acceptar la subvenció concedida a Santa 
Eulàlia de Ronçana, per a l'actuació inclosa 
en el Pia d'Obres i Serveis de Catalunya 
2006, d'import 300.000 € de l'obra Abasta-
ment d'aigua potable als municipis de Cal-
des, Sentmenat, Santa Eulàlia de Ronçana i 
Bigues i Riells. 
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Acceptai la subvenció concedida a l'Ajun-
tament de Santa Eulalia de Ronçana, per a la 
Llar d'Infants "L'Alzina", per import de 
142.200,00€ corresponent al curs 2005-
2006. 

Convocatoria de subvencions a 
eiitìtats culturáis i esportìves 

Es convoca el concurs públic per a la conces-
sió de subvencions a entitats i acti\'itats cul-
turáis de Santa Eulalia de Ronçana, amb el 
limit pressupostari de 16.500 € ; per a la 
concessió de subvencions a entitats i activi-
tats esportives amb el limit pressupostari de 
5.000 € ; totes elles amb subjecció a les 
bases generals aprovades per l'Ajuntament i 
que s'incorporen a l'expedient. 

Convocat()rîa subvencions fons de 
Solidarität 

Es convoca concurs per a la destinació de 
fons de Solidarität corresponents a l'exercici 
d'enguany, amb el limit global de 32.897 € . 

Aprovació delplànol de franges de 
delimitació 

Examinât pel Servei de Prevenció dìncendis 
Forestáis, s'ha informat favorablement el 
mateix, segons l'establert a l'article 4 del 
Decret 1223/2005, de 14 de jnny, de mesu-
res de prevenció dels incendis forestáis en 
les urbanitzacions sense continuïtat imme-
diata amb la trama urbana. 

S'aprova el plànol de delimitació d'urbanit-
zacions del terme municipal de Santa 
Eulalia, afectades per la Liei 5/2003. 

Aprovació conveni de cohlaboració 
en el pia de vigilància 
complementùria d'incendis forestáis 

S'aprova l'esborrany de conveni que forma-
litza la coMaboració de l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana en el Pia de 
\àgilància complementària d'incendis fores-
táis de l'anv 2006. 

Aprovació instal-lació de monòlit a 
la plaça Onze de Setembre 

Atès que aquest Ajuntament disposa d'un 
espai públic en el municipi apte per a activi-
tats de caire cultural i festiu, que ha estât 
denominat Plaça Onze de Setembre. 

L'Ajuntament considera adient instal-lar un 
monòlit a l'esmentada plaça, a fi de consti-
tuir-se com un simbol representatiu de la 
Diada de l'Onze de setembre, on aplegar les 
celebracions en motiu d'aquesta data assen-
yalada. 

S'acorda aprovar la instal-lació d'un monòlit 
a la plaça Onze de setembre de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 

Verificacià PERI Carni de la Serra 

S'acorda verificar el Text Refós del Pia 
Especial de Reforma Interior núm. 1 Gami 
de la Serra, i tramitar l'e.xpedient a la Co-
missió Territorial d'Urbanisme de Barcelo-
na, per tal que acordi, si s'escau, la correspo-
nent aprovació definitiva del Pia Especial. 

Al-legacions al Pia d'Infraestructures 
de Catalunya 

Atès que el Departament de Politica 
Territorial i Obres Publiques ha elaborai el 
projecte de Pia d'Infraestructures de trans-
port de Catalunya (PITC), per al periode 

Noves inatal-lacions per l'abastament d'aiguci 
potable. 
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2 0 0 6 - 2 0 2 6 i que aquest es troba en tràmit 
d'informació pública per a que entitats i 
organismes puguin fer les obsei-vacions i 
aportacions que considerin oportunes. 

L'Ajuntanient de Santa Eulalia de Ronçana 
considera necessari que Catalunya tingui un 
Pia integrai d'Infraestructures del Trans-
port. Tal com afirma el mateix PITC, la pla-
nif icado integrada de les infraestructures és 
indispensable per fer un bon ús dels recur-
sos públics i per reduir els impactes ambien-
táis i maximitzar els beneficis socials i 
economics. 

Atès que el pia no fa prou referència a les 
inversions de millora de la xarxa actual de 
carreteras comarcal. 

Atesa la problemàtica de mobilitat existent 
al nord de la Vali del Tenes, en els municipis 
de l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells i Santa 
Eulalia de Ronçana. 

S'acorda adoptar els segiients acords: 

1er) Que les inversions ferroviàries en les 
línies convencionals i de rodalies del pia per-
metin efectivament que el transport coMec-
tiu guanyi terreny a l ï is del vehicle privât. 

2n) Que el PITC inclogui inversions per a la 
millora de la xarxa actual de carreteras 
comarcals i que albora pugui millorar el 
transport coMectiu per carretera. 

3er) Que s'inclogui en el Pia dTnfraestructu-
res de Transport de Catalunya el projecte 
d'un nou accès a la C17 des del nord de la 
Vali del Tenes. En concret una via comarcal 
que unirla la cruïlla de les carreteras BV-
1 3 4 5 i BP- 1432 amb la C17 an al nus de 
Canovelles. 

4art) Que el PITC inclogui en l'avaluació 
ambiental estratègica indicadors referits a la 
pèrdua de biodivarsitat i de valors naturals. 

5è) Que es tinguin en compte alternatives al 
projecte de Quart Cinturò contemplât al 
PITC, en el sentit que s'expressa en el text 
d'al-legacions. 

6è) SoMicitar que l'astudi d'alternatives 
demanat en l'acord 5è tingui carácter de 
previ a qualsevol altra actuació tendent a la 
projecció o execució del Quart Cinturò, i que 
aquest estudi sigui presentat i discutit amb 
eis Ajuntaments, Conseils Comarcals i enti-
tats civicjues que s'han manifestai en aquest 
assumpte, per tal que hi puguin fer les seves 
aportacions. Abans de seguir amb la projec-
ció del IV Cinturò, cal exhaurir l'estudi d'al-
tres alternatives que resolguin els problèmes 
actuals i de futur i facin innecessària la cons-
trucció d'aquesta via. Però, en tot cas, l'estu-
di d'aquastes alternatives i traçats hauria 
d'iucloure com a prioritat les solucions tèc-
nicament possibles per tal de minimitzar 
l'impacte fisic, mediambiental i d'alteraciò 
del paisatge an el terme municipal. 

7è) SoMicitar a la Secretaria per a la 
Mobilitat la màxima informaciò i participa-
ciò en l 'elaboraciò del PITC, del Pia 
Territorial Metropolità de Barcelona i dels 
altres plans de mobilitat de la nostra regiò i 
oferir-li la col-laboraciò d'aquest Ajunta-
ment. 

Afers urgents i sohrevinguts: 

Aprovaciò barem d'alcoholèmia d'acord amb 
reglament general de circulaciò. 

S'aproven els barems d'alcoholèmia d'acord 
amb el que disposa el Reglament General de 
Circulaciò, segons el quadre annex a aquest 
acord, per tal d'unificar els barems de la 
Policía Local de Santa Eulàlia de Ronçana i 
dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aplicaciò al terme 
municipal de Santa Eulàlia. 

Pie ex t raord inar i urgent : 
2 5 d 'abr i l de 2 0 0 6 

Aprovaciò cessio de terrenys a la 
Generalitat de Catalunya per a 
destinar-los a la construcció de la 
segona Escola de Primària. 
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Atès que l 'Ajuntament de Santa Eulalia de 
Ronçana té la voluntat de posar en marxa la 
construcció de la segona escola d 'educadó 
infantil i primària al municipi. 

S'acorda cedir gratuitament a favor de la 
Generalitat de Catalunya, el domini de les 
finques inscrites a l'Inventari de Bens del 
Municipi com a béns patrimonials. 

Les finques objecte de cessio s'han de desti-
nar a equipament escolar mitjançant la seva 
construcció i/o ús per a tal finalitat. 

La construcció de l 'equipament escolar 
podrà ser duta a terme per la propia 
Generalitat de Catalunya o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci juridic, si bé la 
prestació del servei educatiu en el mateix 
haurà de efectuar-lo únicament la Genera-
litat de Catalunya. 

Pie ordinari: 
25 de maig de 2006 

Informar favorablement el projecte 
"Col-lector en alta per als nuclis de 
Santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de 
Montbui i Bigues i Rîells" 

S'acorda informar favorablement el projecte 
"CoMector en alta per als nuclis de Santa 
Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui i 
Bigues i Riells", redactat per Drenatges 
Urbans del Besòs i DBA estudis i projectes. 

Designar el Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs com a Administració 
actuant per a l'execució de les obres de 
"CoMector en alta per als nuclis de Santa 
Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui i 
Bigues i Riells". 

Adhesió a l'agrupació de municipis 
titulars del servei de transport urbà 
de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (AMTU). 

Atès que l 'Agrupació de Municipis titulars 
del Servei de Transport Urbà de la Regió 
Metropol i tana de Barcelona (AMTU), té 
com a finalitat contribuir a la millora cons-
tant dels serv'eis públics de transport coMec-
tiu que són de titularitat dels ens associats, 
per la qual cosa articulará les eines de coo-
p e r a d o i coMaboració entre les administra-
cions que en formen part, i arnb altres insti-
tucions i organismes amb àmbits competen-
cials en el transport públic. 

S'aprova l'adhesió a l 'Agrupació de Muni-
cipis titulars del Servei de Transport Urbà 
de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(AMTU) a l 'empara i en exercici del dret pre-
vist a l 'article 133 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Liei Municipal i de Règim 
Locai de Catalunya. 

Nomenar com a membre représentant al Sr. 
Jordi Sala Druguet. 

• " •'•-—-mfriuliiCi^ 

Terrenys on es construirá la segona Escola de Primària, al costai de ¡'Escola Bressol. 
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Atorgament de suhvencionsfons de Solidarität 

S'acorda destinar el fons de Solidarität corresponent a Texercici d e n g u a n y d'acord amb la dis-
tribució següent: 

Entitat 

Mosaic 
Eva Cansino 

Vallès Obert 
Manuel Pedraza 

ACAPS 
Dolors Soriano 

Projectes 

"Iquitos" 

"Estades temporals nens i nenes 
afectats per les radiacions de la 
central nuclear de Txernóhil" 

"Colonies d'estiii per a infants 
sahrauis estiu 2006" 

"Unitat de treball agrícola i de 
jardinería per a minusválids" 

"PUmtem un arbrc" 

"Construcció d'un gual" 

1 destinar la resta de limit pressupostari a: 

Fons Català de Cooperado al 
desenvolupament (obligacions 
com a socis) i-500 € 

Agermanament: Projecte de pros-
pecció i coneixement de Blangoua 6.597 € 

Població 

[quitos 
Perú 

Ucraina 

Poblé Sahraui 

Fratern. Misión. Verbuni Dei Kinshasa 
Nelson Traslaviña 
Roser Morera Sarda 

Sensibilització i difusió de 
lagermanament 1.500 € 

Atorgament de subvencions a entitats 
i activitats culturáis i esportives 

S'adjudica d'acord amb les bases i la convo-
catoria acordada a la sessió ordinària del Pie 
de data 23 de marg de 2006, les següents 
subvencions: 

Entitats i activitats culturáis 

Casal d'Avis 2.700 € 
Casal Parroquial- Grup de Teatre 2.000 € 
Coral Santa Eulalia 4.000 € 
Fundació Arts Musicals 
de la Vail del Tenes 1.125 € 
El Ganxo 630 € 

R.D del Congo 

lîlangoua 
Camerún 

Blangoua 
Camerún 

Subvenció 

3.000 € 

3.000 € 

i .goo € 

3.000 € 

400 € 

12.000 € 

23.,•}()() € 

1.000 € 
450 € 

1.000 € 

16.500 € 

12.905 € 

Total projectes 

"Rondana" 
Revista de I,a Valí del Tenes 
Associació Dones del Tenes 
Grup excursionista 
Santa pAilàlia Camina 

Limit pressupostarí: 

Total adjudicat: 

Entitats i activitats esportives 

Club Escacs Rondana 700 € 
Club Patinatge Sta Eulàlia de R. 1.000 € 
Societat de Caçadors de Santa Eulalia 500 € 
Josep Lluís Mercadé 300 € 
Bernât Guardia Pascual 400 € 
,lordi Vilardebò Casas 400 € 

Limit pressupostari: 5.000 € 

Total adjudicat: 3.300 € 

Declarar d'especial interés l'ohra 
consistent en la construcció d'una 
tanca exterior al CEIP Ronçana, per 
part del Departament d'Educaeió 

Atès que es fa necessària la construcció 
d'una nova tanca exterior al CEIP Ronçana, 
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consistent en substituir la tanca metàl-lica 
actual per una tanca de mur de formigó amb 
porta i tanca metàl-lica superior. 

Atès que el gestor de les obres és el Depar-
tament d'Educació, i que cal complimentar 
els tràmits per a la sol-licitud de llicència 
d'obres a partir de la declarado de l'obra 
com d'especial interés. 

S'acorda declarar l'obra consistent en la 
construcció d'una tanca al CEIP Ronçana 
d'especial interés municipal. 

Moció de CIU : '"suport a FEstatut" 

S'acorda : 

Mostrar el suport de l'ajuntament de Santa 
Kulàlia de Ronçana al Nou Estatut de Cata-
lunya aprovat el passat 30 de març al Pie del 
Congrès dels Diputats i ratificat pel Sénat el 
10 de maig. 

Garantir que des de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana es promourà la partici-
pado en el referèndum de l'Estatut, una eina 
que ens ha de servir per avançar com a pais. 

Pie ordinari: 
20 de juliol de 2006 

Aprovació compte general Ajuntament 
i organs autònoms exercici 2005 

Formulât per Alcaldia el Compte General del 
Pressupost General LJnic de l'exercici 2005 

ha estât sotniès a la Comissió Especial de 
Comptes d'aquesta Corporació. 

Vist l'expedient del Compte General del 
Pressupost Únic de l'e.xercid 2005, i censu-
rât el mateix, trobat conforme, es procedeix 
a la seva aprovació. 

Donar compte d'entrega de 
documentació de l'associació de 
Caps de Familia. 

L'Alcalde dona compte de l'entrega per al 
seu dipòsit a l'Arxiu Municipal, de la docu-
mentació de l'antiga Assodació de caps de 
familia, i que presenta da\ant de l'Ajunta-
ment el Sr. Josep Ciurans Cabot, com a 
représentant de l'Associadó. 

Assiimpció de compromis politic de 
desenvolupar el Projecte Educatiu de 
Pohle 

La política educativa del pöble ha de verte-
brar-se amb el suport i el coneixement de 
tots els agents educatius de pöble i atenent 
tots els escenaris socialitzadors. 

La metodologia del Projecte Educatiu de 
Pöble es basa en un model de treball trans-
versai entre àrees i departaments de 
l'Ajuntament per tal de dissenyar i imple-
mentar un procès amb projecció i suport 
participatiu \ers el compromis i la implica-
d ó per al can\ i conjunt. 

S'acorda assumir el compromis politic de 
desenvolupar el Projecte Educatiu de Fobie 
de Santa Eulàlia de Ronçana. 

- - — -
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Inici procediment expropiació 
for<;osa terrenys per obra de 
condicionament 2 trams del vial 
d'enllat; entre Santa Eulcilia i Bigues 
i Riells pel barri de la Font del Bou 

S'acorda INICIAR expedient d'expropiació 
forgosa dels béns i drets afectats segons el 
"Projecte de condicionament de dos trams 
del vial d'enllag entre els municipis de Santa 
Eulalia de Rongana i Bigues i Riells pel barri 
de la Font del Bou". 

Aeord acceptavió earta de gracia a 
favor de l'ajantanient sobre els 
liabitatges socials de Can Font 

S'acorda que l'Aiuntanient de Santa Eulalia 
de Rondana, assabentat del proper atorga-
ment de les escriptures publiques de com-
pravenda dels habitatges ressenyats, aixi 
com de la transniissió gratuita a faxor sen. 
del corresponent dret de redimir les finques 
venudes per un termini de vint-i-cinc anys 
comptats a partir de l'atorgament de la 
corresponent escriptura pública de compra-
venda, l'ACCEPTA en aquest acte. 

Ratificado creado Conseil Economic 

Recentment s ha constituït a Santa Eulalia el 
Conseil F2conòmic, un organ consultiu i de 
participació social, constituït entre 
l'Ajuntament i els diferents agents econo-
mics, socials i educatius que tenen inciden-
cia en l'activitat econòmica de Santa Eulalia 
de Rongana. 

A través del diàleg i el consens, aquest 
Conseil té per fmalitat, mitjangant l'estudi i 
la deliberació, l'elevació de propostes en 
aquells assumptes que afecten a la vida 
econòmica de Santa Eulàlia de Rongana. 

S'acorda ratificar la constitució del Conseil 
Economic Municipal, i incorporar el Conseil 
Economic com a òrgan de participació i 
coMaboració ciutadana, i vetllar pel seu 
correcte funcionament i pel compliment dels 
seus objectius. 

Traspùs a l'ORGT del cobrament de 
sancions per infi-accions ordenances 
municipals 

S'acorda delegar en la Diputaciò de Barce-
lona. a l'empara del que preveu l'article 7.1 
del Text refós de la Liei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, les funcions 
de gestiò i recaptaciò dels tributs i altres 
ingressos de dret public, que a continuació 
s'especifiquen: 

I - Ingressos derivats de la imposició 
de sancions per infracció de les 
Ordenances Municipals de Policia i 
Bon Govern 

l.es funcions que en relació a la gestió/re-
captació d'altres ingressos es deleguen son: 

• Dictar la provisió de constrenyiment. 

• Recaptaciò dels deutes, tant en periode 
voluntari com executiu. 

• Liquidado d'interessos de demora. 

• Resoluciò dels expedients de devoluciò 
d'ingressos indeguts. 

• Resoluciò dels recursos que s'interposin 
contra el actes anteriors. 

• Qualsevol altre acte necessari per a l'efec-
tis-itat dels anteriors 

Incorporado al nomenclátor 
municipal 

S'acorda modificar el nomenclátor de Santa 
Eulàlia de Rongana, establint: 

Per a la casa situada al barri del Bonaire, fins 
ara sense nùmero ni denominaciò concreta, 
el nom de 

- "Saulons del Bonaire" 

Declarado inhabilitat mes d'agost 

S'acorda declarar inhábil, ais efectes de 
còmput de terminis de les actuacions muni-
cipals, el mes d'agost. 
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Festes locals 2007 

S'acorda establir com a dies de festa locai ei 
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 27 de 
juliol, Festa Major d'Estiu. 

*Tarifa 1. Quota mensual d'escolaritat 
132e X 10 mensualitats 

Correllengua 2006 

S'acorda: Donar suport al Correllengua 
2006 com un instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la piena normalització i 
de l u s social de la llengua catalana arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor del 
respecte a la seva unitat. 

Donar suport a la necessitai d'un nou mare 
legislatiu per a la nostra llengua, que es con-
creti amb una nova Ilei de Politica lingüisti-
ca. 

Donar suport a les entitats i grups del muni-
cipi interessats en organitzar el Correllengua 
i aportar la infraestructura necessària per al 
normal desenvolupament de les activitats 
programades. 

Pie ordinari: 
28 de setembre de 2006 

Modificacio preus publics Escola 
Bressol 

S'acorda aprovar I'establiment dels preus 
publics per al Servei d'Escola Bressol Muni-
cipal segiients: 

ANNEX; Preus publics per la prestacio del 
servei d'Escola Bressol Municipal 

Tarifa 2. Altres serveis: 

Dinar diari fix 

Dinar esporàdic 

* Hora extra diària 
(durant tot el mes) 

*Hora extra esporàdica 

6 €/dia 

7 €/dia 

29 €/mes 

2,10 €/hora extra 

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

Modificacio conveni Germans 
Barnils 

S'acorda modificar el conveni subscrit entre 
I'Ajuntament i els germans Barnils, en el 
sentit d'atorgar carácter permanent a I'esti-
pulació tercera del conveni esmentat, en 
relació a la concessió de quatre llicències 
d'obres majors pel promotor de la UAU-42 
com a compensació per part de I'Ajuntament 
per les despeses d'urbanització del Carni de 
Canovelles de l'Ametlla. 

Resolució al-legacions a 
l'adjudicació de les plantes agricoles 
de compostatge 

S'acorda estimar l'aMegació presentada en 
estimació de la resposta de l 'Agènda de 
Résidus de Catalunya i deixar sense efecte 
l'adjudicació de la PAC al sr. Josep Barbany 
Turell. 

Una de les aules de l Escola Bressol. 
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Aprovació sol-Iicitud de crédit 

S'acorda apro\'ar un préstec per import de 
500.000 euros, a finançar part de les inver-
sions incloses en el pressupost vigent, a 
concertar amb l'entitat bancària Caixa 
Catalunya i amb les condicions assenyalades 
anteriorment. 

Aprovar adequació Ordenança 
Municipal de Circulació de Vehicles i 
Vianaiìts 

S'aprova iniciaiment la modificació de 
rOrdenanc^'a Municipal de Circulació de 
Vehicles i V'ianants de Santa Eulalia de 
Rondana, segons les modificacions al 
Reglament (lenerai de Circulació, aprovat 
per Reial Decret 1428/2003 de 21 de 
novembre i modificant la seva disposició 
derogatòria en el sentit que consta a l'annex. 

Annex: modificació de la disposició 
derogatoria 

Al text existent s'afegeix el següent: Les 
modificacions que s'efectuin al Reglament 
general de Circulació aprovat per RD 
1428/2003 de 21 de novembre, s'entendran 
incorijorades a la present ordenança, a par-
tir de la seva entrada en vigor, sense neces-
sitai de modificació expressa de l'ordenança 
municipal. 

Afers urgents i sohrevinguts 

Aprovació conveni de col laboració 
per a I'establiment de la xarxa 
Transieió Educació Treball (TET) 
del Vallès Oriental 

Vist el text del conveni de coMaboració entre 
ajuntaments, Mancomunitat de la Vali del 
Tenes i el Conseil Comarcal per a I'establi-
ment de la xarxa "Transieió Educació 
Treball" (TET) a la comarca. 

Atesa la voluntat de sumar esforços i opti-
mitzar recursos per tal de planificar de ma-
nera encertada una formació de joves ade-

quada que garanteixi un millor nlvell d'ocu-
pabilitat i de competitivitat del territori. 

S'acorda aprovar la subscripció al conveni 
de coMaboració per a I'establiment de la 
xarxa "Transieió Educació Treball" del 
Vallès Oriental. 

Pie extraordinari: 
2 de novembre de 2006 

Aprovació Ordenances fiscals 2007 

S'acorda aprovar provisionalment per a l'e-
.xercici de 2007 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen, 

Número 1.- Impost s/béns immobles. 
Número 2.- Impost s/vehicles de tracciò 

mecánica. 
Número 3.- Impost s/construccions, ins-

tai-lacions i obres. 
Número 4.- Impost s/increment de valor 

deis terrenys de naturalesa urbana. 
Número 7.- Taxa llicències urbanistiques 
Número 8.- Taxa llicències obertura establi-

ments. 
Número 9.- Taxa Cementiri Municipal. 
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació 

d'escombraries. 
Número 13.- Impost s/activitats économi-

ques. 
Número 16.- Taxa ocupació del sól per ins-

tal-lació de quioscos, etc. 

Expedient modificació i habilitació 
de credits al pressupost general 
2006 

S'aprova l'expedient de suplements i habili-
tacions, amb el següent resum; 

RESUM 

Import partides a habilitar 430.477,45 

Import partides a suplementar 121.200,00 

TOTAL EXPEDIENT: 551.677,45 € 
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Pie extraordinari urgent: 
16 de novembre de 2006 

Aprovació de les al-legacions a la 
modificació puntual del Pia General 
del Sector Discontinu can Montcau-
can Malé, aprovada inicialment per 
I'ajuntainent de Lliçà d'Amunt 

Atès la problemàtica de mobilitat existent al 
nord de la Vali del Tenes, en els municipis de 
l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells i Santa 
Eulàlia de Ronçana. Les principals vies de 
comunicació del municipi de Bigues i Riells 
del Fai són la BV1345, que travessa pel mig 
de Santa Eulàlia de Ronçana, i la BP-1432 
que passa pel mig de l'Ametlla del Vallès. 

Atès que la Modificació puntual del vigent 
Pia General del Sector Discontinu de Can 
Moncau-Can Malé que l'ajuntament de Lliçà 
d'Amunt va aprovar inicialment en el Pie 
célébrât el 28 de setembre de 2006, i que 
preveu desplaçar cap a l'Est l'Autovia del 
Tenes, converteix l'Eix del Tenes (única via 
prevista de comunicació ràpida entre els 
pobles de la Vail), en un vial obsolet i super-
flu, ja que l'enllaç amb Lliçà d'Amunt queda-
rla interromput. 

Atès que en cas de prosperar la Modificació 
esmentada sense oferir altres solucions 

alternatives a la mobilitat, ocasionarla un 
greu perjudici ais ciutadans de Santa Eulàlia 
i ais altres pobles de la Valí del Tenes, que 
veurien com l'únic projecte de mobilitat 
actualment previst esdevindria ineficag i per 
tant, prescindible. 

L'Ajuntament de Santa Eulàlia vol posar de 
manifest que la legítima defensa deis inte-
ressos de Lli^à d'Amunt no pot estroncar la 
no menys legítima expectativa de mobilitat 
deis ciutadans de Santa Eulàlia, i més enca-
ra, quan aquesta expectativa està emparada 
pel Pia d'Infraestructures de Transports de 
Catalunya. 

S'ACORDA: 

Primer.- En cas de prosperar la Modificació 
proposada per l 'ajuntament de Lliijà 
d'Amunt, correspon a les administracions 
actuants preveure una alternativa a la mobi-
litat deis pobles de la Valí del Tenes, que bé 
podría ser la sortida directe a la C-17 des de 
la cruilla o rotonda de les carreteres BV-1345 
i BP-1432, solució aquesta que permetria 
prescindir del traQat de l'Eix del Tenes sense 
perjudici ais veins de Santa Eulàlia. 

Segon.- Que es doni trasllat d'aquesta 
sol-licitud al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques en el procés de 
tramitació de la modificació. 
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NOVEMBRE 2005 

El pie de l'Ajuntament aprovava les ordena-
ees fiscals del 2006 ainb els vots en contra 
de loposició. De fet es va donar llum verda a 
una actualització d'impostos i taxes a l'en-
torn del 4,3%. Amb tot, n'hi havia que puja-
ven per sobre i altres anaven per sota. En la 
mateixa sessió, el consistori va sol-licitar un 
crédit d'i,2 niilions d'euros per finançar al-
gunes inversions fins a finals d'any. L'oposi-
ció va criticar que l'endeutanient municipal 
augmentava mentre l'equip de govern va 
afirmar que la situació era estable. 

Les oficines municipals rebien quatre soMi-
cituds per acollir les dues plantes de com-
postatge agrícola, que s'emmarcaven en el 
nou Pia de Gestió de Résidus Municipal. Es 
tractava d'una iniciativa pionera que prove-
nia del programa pilot del departament de 
Medi Ambient i l'Agència Catalana de Rési-
dus al que Santa Eulalia s'havia adherit. 

A mig mes, la üeneralitat anunciava que 
invertirla gairebé 2 milions d'euros durant el 
2006 a Santa Eulalia. El govern català finan-
ciaría dos projectes: l'inici de la segona esco-
la de primaria i les obres del futin- centre 
d'assistència primaria. 

El Sopar del Ronçana apiegava una \'uitante-
na de persones. El president UEC de la Valí 
del Tenes Pere Grau i els alpinistes Jordi 
Pons i Sergi Mingóte van parlar de l'excur-
sionisme i l'alpinisme català dels últims 30 
anys. 

La Fábrica acollia un centenar de persones 
que van gaudir del jazz més genui dels Estats 
Units amb el New Orleans Blue Stompers. El 
sextet va interpretar una quinzena de peces 
de músics tan coneguts com Luis 
Armstrong. Un dels components del con-
junt, concretament el tuba, era el veí de 
Santa Eulàlia Félix de Blas. 

Mentrestant, l'Associació de Pares per a la 
Integrado de Nens Discapacitats a l'Escola 
Pública APINDEP iniciava la campanya de 
Nadal. L'entitat recuperava l'experiéncia de 
l'any passat amb la confecció dels tipies lots 
i paneres de les festes nadalenques. El pro-
jecte permetia donar feina a tres joves disca-
pacitats, un més que l'anv passat. Una altra 
entitat de Santa Eulalia, el Col-lectiu Olla a 
Pressió, el COP, celebrava el quart aniversa-
ri de l'associació. 

El conseller de Comerg, Tiu'isme i Consum 
visitava Santa Eulalia. .losej) Huguet es va 
reunir amb l'Ajuntament i amb la .limta de 
l'Associació de botiguers. Huguet va animar 
l'entitat a treballar pel comerg de proxiniitat. 

D'altra banda, l'Ajuntament donava llum 
verda, per segona vegada, a l'ocupació direc-
ta deis terrenys on s'ha de construir la sego-
na escola de primaria. Ara s'identificava 
correctament els propietaris de dos deis tres 
solars, al Pía de Can Naps. 

En esports, el santeulalienc Rafa Tornabell 
anunciava que correría el Ral-li Dakar com a 
copilot del finlandés Marku Alen amb un 
camió. El camió d'Alen ¡ Tornabell era un 
Iveco oficial de 850 cavalls, desenvolupat 
amb tecnologia punta, rapid i que disposava 
de moltes prestacions. L'equip aspirava a 
quedar entre els cinc primers de la classifi-
cació de camions. 

DESEMBRE 2005 

Santa Eulàlia definía els pressupostos de l'À-
rea de Joventut de l'any 2006. El résultat va 
sortir de dues assemblees joves i de la reco-
llida de 70 propostes. Aquests suggeriments 
es van agrupar en 37 segons sis àrees: parti-
cipació, treball, educació, habitatge, cultura 
i esport. 
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Canal SET també explicava que l'Ajunta-
ment promovía un estudi per evitar riscos 
d'inundació ais barris del costat del Tenes. 
L'informe havia de buscar solucions com 
motes, murs o talussos que minimitzessin 
possibles avingudes extraordinàries d'aigua. 
La proposta s'aprovava en comissió delega-
da de govern. 

A principis de mes es reobrien dues vies de 
comunicado vitals per al municipi, tallades 
parcialment des de feia setmanes. D'una 
banda, el Carni de Caldes. S'acabava la urba-
nització d'un tram d'aproximadament 300 
metres, entre el carrer de la Creu i el camí de 
Can Costa. De l'altra, el cami del Guai. Es 
reobria tot el vial i fmalitzava l'urbanització 
entre entre el limit est del Pia Parcial El 
Rieral i la Fábrica. A més de millorar la 
mobilitat i la \ialitat de vehicles i vianants, 
l'objectiu d'aquest projecte era resoldre els 
problèmes de clavegueram que patien, des 
de feia molts anys, les vivendes del costat del 
cami del Guai i, albora, recollir les aigües 
que provenien de la part alta del barri del 
Rieral. 

Mentre, s'obria el nou pare municipal de 
camions, al poligon can Magre, la Comissió 

Delegada de Govern adjudicava l'adequació 
de les piscines municipals Pinedes Castellet 
a l'empresa Tenisinco, de Barcelona. 
L'import superava els 219.000 euros. El ter-
mini d'execució de les obres es fixava en 
quatre mesos i mig. 

El pie de l'Ajuntament també reformava l'or-
denança de circulació i vianants. Amb la 
modificado s'ampliava l'import d'algunes 
multes de circulació que podia imposar la 
policia locai davant la proximitat del nou 
carnet per punts que havia d'entrar en vigor 
a Festiu. Parlar pel mòbil, no portar ease o el 
cinturò de seguretat es penalitzarà amb 108 
euros. A mig mes, un jove de 21 anys moria 
en un accident de trànsit a la carretera a 
prop de Can Falgà. 

La Nit de Musics apiegava una quarantena 
d'intèrprets i una desena d'actuacions a la 
Fábrica. El santeulalienc Félix de Blas, autor 
d'una peça contra el Quart Cinturò, tancava 
la vetllada amb la cançô Una rumba o un 
rondó, que parla de la Nit de Músics. 

Santa Eulàlia vi\da una de les festes majors 
d'hivern més participatives dels últims anys. 
Un dels actes destacats va ser l'homenatge a 

El Cami del Guai reurbanitzat. 
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Montserrat Pallarès, que va ser infermera 
del pöble i va estar vinculada a la parroquia 
durant més de 30 anys. L'homenatjada, que 
ara viu a Barcelona, va agrair la diada i va 
destacar el lligam d'amistat que deixa al 
poblé. 

Al desembre també arrencava la cursa per 
les eleccions municipals de la primavera del 
2007. L'Assemblea Local de Convergència i 
Unió confirmava Joaquim Brustenga com a 
cap de llista per ais comicis. Una trentena de 
militants van votar per unanimitat i aclama-
ció al nou candidat de CiU. 

Eis tècnics municipals explicaven que les 
obres de coniiexió definitiva a Aigües Ter-
Llobregat s'acabarien entre el febrer i el 
març. Els treballs acumulaven un nou 
retard, el quart des de l'inici de les obres, ara 
a causa de problemas amb les canonades i 
eis equips de bombeig. 

A finals de mes se celebraven eis actes del 
pre-Nadal amb la vetllada de contes, el con-
cert de les corals de Santa Eulàlia o amb la 
festa del Casal d'Avis, que homenatjava la 
socia de més edat de l'entitat. 

L'últim informatiu de l'any parlava de l'a-
provació dels pressupostos municipals del 
2006. Se superaven els 8,5 milions d'euros. 
La baixada respecte el 2005 era d'un 3%. Les 
inversions de l'any vinent també patien un 
descens de 20 punts. El projecte s'aprovava 
amb eis vots en contra de Convergència i 
Unió i amb l'abstenció del Partit Popular. 
L'oposició va tornar a criticar l'equip de 
Govern perqué considerava que l'endeuta-
ment municipal continua augmentant. El 
regidor d'Economia Enric Barbany va expli-
car que, a finals de l'any que ve, la ratio bai-
xaria 4 punts respecte al 2005 i que l'endeu-
tament municipal era menys elevat que fa 
dues legislatures amb governs de Conver-
gència i Unió. 

En esports, al desembre, el Club Esportiu 
Santa Eulàlia feia una crida per incrementar 
el nombre de jugadors als equips de Fútbol 

Base. D'altra banda, el primer equip canvia-
va d'entrenador per segona vegada des de l'i-
nici de temporada desprès dels mais résul-
tats en la primera volta de la lliga. Els verdi-
blancs es posaven a les ordres del nou técnic 
Sergi Ruiz. Finalment, el Club Pati Sta. 
Eulàlia acomiadava l'any amb el Festival 
d'hivern de patinatge. L'acte va reunir totes 
les patinadores de l'entitat que van exhibir 
els balls de l'última temporada davant un 
centenar de persones. 

GKNER 

El SET Informa iniciava l'any explicant que 
la Comissió de Vialitat promovía una nova 
reordenació deis sentits de circulació en 
alguns carrers propers a l'Ajuntament. Com 
la resta de Testât, Santa Eulàlia també 
començava l'aplicació de la Ilei Antitabac. 

Unes 600 persones donaven la benvinguda 
al 2006 en les dues festes que es van orga-
nitzar al pavelló i a la Fábrica. Les represen-
tacions deis Pastorets i la nit de Reis també 
van aplegar força públic durant les festes de 
Nadal. 

A mig mes, un desconegut atracava l'Estanc 
Can Vila a punta de pistola. També al gener, 
la policia local desmentía el rumor d'unes 
pressumptes violacions a dues joves. A més, 
els agents municipals detenien tres homes, 
acusats de caçar furtivament des d'una fur-
goneta en marxa, al Bonaire. La policia va 
intervenir une escopeta amb la que els detin-
guts van matar cinc ocells. 

Mentre es començava a parlar del nou pía 
municipal de résidus, que implantaría la 
recollida porta a porta, l'Ajuntament apro-
vava el procès négociât perqué els pagesos 
de Santa Eulàlia optessin a les dues plantes 
de compostatge agrícola, dins del pía de rési-
dus. 

A finals de mes, el SET Informa explicava 
que el romancer santeulalienc Jaume 
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Amelia havia publicat el disc Cap i Cua amb 
cançons dels seus inicis i de la seva última 
època. 

En esports, el copilot de Santa Eulàlia Rafa 
Tornabell abandonava el ral-li Dakar en la 
cinquena etapa a causa de problèmes mecà-
nics. Tornabell corria la prova africana amb 
el finlandés Markku Alen al volant d'im 
camió. El Club Escola de Bàsquet Ronçana 
començava l'any amb la incorporació de 
quatre equips a diverses competicions, i una 
trentena de persones participaven en la 3" 
marató de taixi de Santa Eulàlia. La Fábrica 
va acollir un seminari de teràpia tradicional 
xinesa amb el mestre peruà Juan Vázquez. 

FEBRER 

A principi de febrer, el SET Informa recollia 
que la plantilla de la policia municipal con-
solidaría l'agent interi de què disposava des 
de l'estiu. D'aquesta manera, el cos quedava 
fixât en 11 efectius. 

L'Ajuntament cedia a la Generalitat els 
terrenys de la segona escola de primària i es 

presentava als veins del primer sector el nou 
pia municipal de résidus que havia d'aplicar 
el porta a porta. 

Al febrer, els robatoris silenciosos reaparei-
xen al Santa Eulàlia després d'un any. A 
finals de mes uns desconeguts van entrar a 
dos habitatges de Can Marqués. La policia 
recomanava als veins que apliquessin mesu-
res per evitar accedir fàcilment a l'interior 
de les cases. 

Els robatoris silenciosos s'afegien a tres 
atracaments a punta de pistola en botigues 
del pöble. A finals de febrer, un individu es 
va endur 300 euros d'un supermercat del 
Rieral després d'amenaçar una de les caixes. 
Eis altres dos atracaments s'havien produit a 
Testane can Vila, de la Sagrera. 

En crònica cultural, l'informatiu parlava 
amb el grup santeulalienc "De cara a la 
pared", que estava préparant el seu nou tre-
ball, Bienvenidos al teatro. El dise, més 
madur que mai, velia mostrar l'estil enco-
manadis i festiu que caracteritza el grup des 
de fa 10 anys. 

El desè aniversari dels Tres Tombs de Santa 
Eulàlia aplegava centenars de persones. La 
festa va reunir una trentena de cavalls i una 

Un dels punts (¡'emergencia creats desprès de la implantació del nou sistema de recollida porta a porta. 
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vintena de carruatges en un matí marcai pel 
bon temps i la participació. 

La catorzena calgotada popular va convocar 
unes 450 persones que van menjar uns 
10.000 calQots. Més de 1000 persones van 
assistir a les dues festes de Carnaval de dis-
salate, amb concursos de disfresses inclosos. 

En esports, l 'arquer de Santa Eulàlia, Santi 
Olivé, es va proclamava campió de Catalu-
nya de Tir amb Are en la modalitat d'Are 
Tradicional en categoria sènior. El campio-
nat es va celebrar al pavelló de Les 
Franqueses, a niig febrer, on es va batre el 
rècord de participants. Olivé va competir al 
co.stat de gairebé 170 arquers repartits en 14 
categories. 

MARÇ 

A principi de mes, la festa de la brossa orgà-
nica donava el tret de sortida a la recollida 
porta a porta, al primer dels tres sectors en 
que s'havia dividit el municipi. 

Durant el març la policia local va perseguir, 
en dues ocasions, a la banda de lladres silen-
ciosos que estava actuant al Vallès Oriental. 
Els agents, a més, van recuperar dos vehi-
cles. Tot i ai.xò, els delinqüents van aconse-
guir endur-se dos cotxes a la Campinya per 
poder fugir. 

Mentrestant , l ' A j u n t a m e n t atorgava un 
notable a la participació i a l'eficàcia en la 
selecció durant la primera setmana del porta 
a porta. Tot i això, l'àrea de Medi Ambient 
admetia que s'havien de resoldre problèmes 
relacionats, sobretot, amb la conscienciació 
dels veins. En aquest sentit, el pie també 
adjudica va a dos pagesos del Bonaire i de 
Rosàs, les dues plantes de compostatge agrí-
cola dins del nou pía de résidus. 

La crònica policial continuava al primer pía 
de l'actualitat i els Mossos d'Esquadra dete-
nien un home de Caldes de Montbui, acusat 
deis dos atracaments a Testane Can Vila i 

d'un intent frustrât que no es va arribar a 
produir. El jutge en va decretar l'ingrés a 
presó. 

També al març, el SET Informa explicava 
que Renfe havia instaMat inhibidors de 
llamps a algunes linies fèrries del corredor 
Mediterrani. L'aparell, dissenyat pel santeu-
lalienc Joaquim Brustenga, començava a 
fer-se un forat al mercat espanyol, 12 anys 
després de la seva aparició. 

Mentrestant, l 'Ajuntament va decidir ai-le-
gar contra el Pia d'Insfraestructures i Trans-
ports que impulsava la Generalitat. Santa 
Eulàlia hi sol-licitava un accès directe a la 
C-17, un e.studi alternatiu al 4t Cinturò i la 
millora de la xarxa comarcal de carreteres. 

A finals de març, la Mancomunitat de la Vali 
del Tenes acordava la creació d'una escola 
de música intermunicipal. Un dels trets dis-
tintius del projecte havia de ser el pia d'estu-
dis innovador i que havia d'enfortir el lligam 
entre els quatre pobles. 

El compositor de Santa Eulàlia, Ramon Bau, 
estrenava Fobra Set minkitures a l'Auditori 
de Barcelona. El saxofonista de Mollet del 
Vallès, Sergi Rovira, va ser l'encarregat d'in-
terpretar la peça de Bau, centrada en l'a-
vantguarda musical. 

Dies després, la colla de bastoners Trinxai-
res, de Santa Eulàlia, estrenava un nou bail 
en la festa del seu segon aniversari, La 
Trinxada també va aplegar les colles de Sant 
Celoni i la Garriga. Un centenar de persones 
va assistir a la jornada. 

En esports, el pilot santeulalienc Bernât 
Guàrdia liderava l'Open d'Espanya de des-
cens en BTT empâtât amb el seu company 
d'equip, Andreu Lacondeguy. Tots dos 
havien guanyat una de les dues proves dis-
putades fins aleshores. Guàrdia s 'havia 
imposât en la disputada a Tartareu i havia 
estât segon a Pontevedra. 
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ABRIL 

A principis d'abril comengava la recollida 
d'escombraries porta a porta al segon sector 
de Santa Eulalia. Mentrestant, la delegado 
municipal que havia viatjat al Camerún per 
fer oficial I'agermanament amb Santa 
Eulàlia retornava al pöble. La representació, 
que encap(,'alava l'alcalde .Taume Danti, va 
destacar l'acolliment rebut. 

A tot això, un trentena de persones ocupa-
ven la finca de Can Cabot de la Vali. El 
coMectiu es negava a deixar la casa tot i 
haver rebut una ordre de desallotjament per 
part de l'Ajuntament. L'ordre es basava en 
un informe del propietari que certificava que 
l'immoble era inhabitable. 

D'altra banda, el grup d'Oposició al 4t 
Cinturò i l'Ajuntament coneixien, per la 
premsa, un estudi de la Generalitat que 
situava l'autovia orbitai fora de Santa 
Eulàlia i traslladava el tragat a Lligà 
d'Amunt. La noticia del nou tragat del 4t 
Cinturò apareixia en piena discussió del Pia 
d'Infraestructures i Transport. Precisament, 
el govern català aprovava el plànol de fran-
ges contra incendis forestáis de Santa 
Eulàlia. E;I Pia preveu la neteja de les zones 

Bernât Guàrdia, en una prova de ¡'Open d'Espanya. 

forestáis més properes a les urbanitzacions, 
en una trentena d'actuacions tins al 2009. 

Mentrestant, un grup de veins del Bonaire 
manfiestava la seva oposiciò a la construcciò 
d'una pianta de compostatge agricola en 
terrenys pròxims al barri. Pels veins, la plan-
ta estava massa a prop de les cases i podia 
provocar problèmes d'higiene 

Dies més tard, cinc empresaris de Santa 
Eulàlia i de la Catalunya Nord impulsaven 
una agrobotiga a Barcelona amb productes 
artesans del Vallès Oriental i de l'altra banda 
del Pirineu. Una de les especialitzats de l'es-
tabliment era la pasta fresca de qualitat, ela-
borada amb espelta, produida en camps del 
Bruguer. En plena crisi de la grip aviària. 
Can Manent, l'empresa productora, de foies 
i derivats de l'ànec de Santa Eulàlia anuncia-
va un creixement del 20%. 

En crònica cultural, la Coral Santa Eulàlia 
iniciava la celebracio del 25è aniversari amb 
un gran concert de Pasqua. La formaciò va 
interpretar la Missa Brevis de Haydn amb 
acompanyament musical i amb l'actuació de 
solistes. 

A finals de mes, la setmana cultural es va 
deixar notar, especialment, a les tres escoles 
del pöble. Santa Eulàlia va dedicar un cap de 
setmana a la diada de Sant Jordi. Van desta-
car una xerrada del Ganxo, un concert de 
Jaume Amelia, un acte literari sobre la pau, 
i diverses activitats infantils. El llibre més 
soMicitat a les parades va ser L'església del 
Mar d'Ildefonso Falcones. 

En esports, el primer equip del Club 
Esportiu Santa Eulàlia canviava d'entrena-
dor. Antonio Pérez era el nou tècnic. Amb 
aquest canvi, la directiva pretenia sortir de 
la zona de descens, només a falta de nou jor-
nades per acabar la temporada. Precisa-
ment, a finals d'abril, el primer equip suma-
va tres punts vitals per seguir lluitant contra 
el descens. Els verd-i-blancs van guanyar 
per 2 a 1 al Mollet B en un partit molt intens. 
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MAIG 

Al maig, s'iniciava el porta a porta en el ter-
cer i últim sector en qué s'havia dividit Santa 
Eulàlia. A més, l'Ajuntament cedia definiti-
vament els terrenys de la segona escola. Va 
ser un formulisme necessari perqué la 
Generalitat disposés oficialment dels solars 
on ha de començar a funcionar el nou centre, 
el setembre del 2007. 

A principis de mes, es constituía l'Assemblea 
Local d'Esquerra Unida i Alternativa. El 
coordinador de l'assemblea, Eduard Rome-
ro, va anunciar que el seu partit es presenta-
rla en coaliciô amb Iniciativa per Catalunya-
Verds a les eleccions municipals de la próxi-
ma primavera. 

També al maig, la Comissió de Veins del 
Tenes i l'A-juntament consensuaven una pro-
posta per solucionar els problèmes d'inun-
dabilitat als barris del Tenes sense haver 
d'enderrocar cap casa. L'empresa 'ITPSA 
havia elaborai diverses alternatives amb dos 
objectius clars: garantir la seguretat dels 
veins i preservar tots els habitatges. La pro-
posta escollida va ser un conjunt de mesures 
hidràuliques, amb un cost de 24 milions 
d'euros, que la Generalitat havia d'aprovar 
després de I'estiu. La Comissió del Tenes va 
presentar la solució als veins dels barris del 
costat del Tenes en assemblea. Segons van 
explicar els portaveus de la plataforma, la 
solució hauria d'haver arribat abans de 

publicar-se 
POUM. 

l'avanç de planejament del 

Una reunió de la Comissió de Veins del Tenes. 

Mentre l'àrea de Medi Ambient iniciava una 
campanya de reforç del pia de résidus, el 
consistori reparava la fuita que patia el ree 
que passa pel Rieral. El canal perdia aigua a 
l'alçada de la rotonda de la carretera. La 
Comunitat de Regants s'havia queixat en 
Fúltim pie municipal. 

A mig mes es pavimentava la fase del 
carni de Salve Regina, entre Bellavista i la 
Primavera, i el jutjat de Pau i el registre Civil 
es traslladava als baixos de l'antic parvulari, 
situât al costat de l'Ajuntament. 

A finals de maig, l'equip de govern feia 
balanç de les actuacions municipals de Fúl-
tim mig any. L'oposició hi posava un sus-
pens. Precisament, un d'aquests partits, 
Convergència i Unió, presentava el seu can-
didat de cara a les municipals del 2007. 
Joaquim Brustenga es comprometía a obrir 
el govern de Santa Eulàlia a totes les forma-
cions politiques si obtenia l'alcaldia. 

La crònica cultural del maig va venir farcida 
d'actes. La professora de FIES La Vali del 
Tenes, Rosa Ribas, publicava un llibre sobre 
el culte i la iconografía de Sant Martí a 
Catalunya. L'obra era la tesina que Ribas va 
fer al final deis estudis de Ciéncies de la 
Religió. 

Una altra professora santeulalienca, Olga 
Vilarrasa, va guanyar el premi Marcel Sentís 
de narracions curtes en eis Joes Florals de 
Torreja del Priorat. Vilarrasa hi va presentar 
el conte Terra Negada, situât en un paisatge 
imaginan, semblant al del Delta de FEbre. 
Mentrestant, Fautora de Santa Eulàlia, 
Teresa Giménez, publicava Negre com la 
xocolata, el seu segon conte, amb il lustra-
cions i textos propis. 

A finals de maig, l'Ajuntament destinava la 
recaptació del café-concert amb el Cor 
Gospel de Gràcia a un projecte de cooperació 
amb Blangoua, el pöble amb qué s'ha ager-
manat Santa Eulàlia. 
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D'altra banda, l'IES La Valí del Tenes 
començava a participar en el programa 
Leonardo da Vinci, un projecte educatiu d'a-
bast europeu. El projecte, que continua 
aquest curs, consisteix en elaborar una pla-
taforma tecnològica d'educació i de contin-
guts a distància que faciliti aprenentatges. 

En esports, FIES Lliçà, de Lliçà d'Amunt, 
acollia i organitzava la primera Jornada 
Esportiva de la Valí del Tenes. Van partici-
par-hi 250 alumnes de ir d'ESO dels quatre 
instituts de la Mancomunitat. Mentrestant, 
a finals de maig, es consumava el descens a 
tercera territorial del primer equip del Club 
Esportiu Santa Eulàlia. El conjunt verdi-
blanc va empatar amb el Sant Geloni B, en 
l'ultim partit de Higa. 

JUNY 

Al juny, el SET Informa explicava la finalit-
zaciô de les obres d'abastament a través de 
la Xarxa Aigiies Ter-Llobregat. Feia poques 
setmanes que eis barris de Mas Vendrell, 
Font d'Abril i Lledoners rebien aigua de la 
nova connexió, provinent de Caldes. 

En educado, l'Escola Bressol l'Alzina anun-
ciava que iniciaría el curs següent amb una 
nova aula per a infants de 2 a 3 anys. L'espai 
ampliava a 94 el nombre de places disponi-
bles al centre. 

Mentre s'organitzava un nou romiatge de 
Puiggraciós a Montserrat, que canviava 
novament de dates, l'Ajuntament adjudicava 
el projecte per instal-lar gespa artifical al 
camp municipal d'Esports. El pressupost de 
les obres era d'aproximadament 400.000 
euros. D'altra banda, Santa Eulàlia inaugu-
rava la reforma de les piscines municipals 
Pinedes Castellet. Les instal-lacions s'havien 
adéquat a la normativa de la Generalitat. 

També al juny, l'Associació de Pares per a la 
Integrado de Nens Discapacitats a l'Escola 
Publica, APINDEP, impulsava la creació 
d'una cooperativa de pares per fomentar 
microempreses que oferissin una sortida 
laboral ais joves discapacitats de l'entitat. 

A mig mes, la policia local posava a disposi-
d ô de la fiscalía de menors dos joves de 
Santa Eulàlia acusats d'un pressumpte delic-
te de robatori de vehicles i recaptació. Els 
agents van necessitar tres mesos per aclarir 
el cas relacionat amb el furt de diverses 
motocicletes. 

Santa Eulàlia donava el seu sí a l'Estatut. 
Gairebé 8 de cada 10 habitants van donar la 
seva confiançar al nou text estatutari. 
L'abstenció va superar el 50%. 

També al juny, l'IES La Vali del Tenes tanca-
va els actes del 25è aniversari amb un sopar 
al pati de l'institut que va reunir unes 400 

Un moment de I'acte que va cloure la celehracio dels 25 anys de I'lES La Vail del Tenes. 
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persones. Durant la vetllada el romancer 
Jaume Amella va presentar el romanço d'a-
qiiest quart de segle, es va projectar un 
reportatge i es va entregar, a cada assistent, 
un llibre sobre els 25 anys de l'institut, escrit 
per la periodista Carme Badia. En aquest 
sentit. Canal SET també explicava que l'ins-
titut començaria el nou curs, al setembre, 
amb canvis a la direcció. El fins alesliores 
director Aleix Buch deixava voluntàriament 
el càrrec. que requeia, a propo.sta de la Man-
comunitat, en la professora de català Marta 
Jane. 

En esports, unes 140 persones van partici-
par en la tradicional passejada en BTl' que 
va organitzar el Club Ciclista Vali del Tenes, 
de Santa Eulalia. Es van fer dos recorreguts 
diferents perqué els cicloturistes gaudissin 
de la natura, passant per diversos racons tie 
Santa Eulàiia i Bigues. 

Tot i ai.xò, la noticia esportiva del juny va ser 
que el primer equip del Club Esportiu Santa 
Eulàiia es va poder mantenir, fiualment, a 
segona territorial tot i cjue, una setmana 
abans, s'havia consumât el descens. El 
comité de Competició va donar la raó al club 
santeulalienc en una impugnació presentada 
per alineació indeguda del Sant Celoni B en 
l'últim partit del campionat. 

També al Juny, el Club Esportiu Font d'Abril 
\a acollir una simultánia d'e.scacs amb el 
mestre ucra'inés Viktor Moskalenko. l'rop 
d'una trentena de persones va gaudir d'a-
quest esport. 

El mes acabava amb una altra bona noticia. 
El ciclista de descens. Bernât Guardia, es 
proclamava campió de FOpen estatal de 
Four Cross. 

JULIOL 

X principi de juliol, el SET Informa explica-
va que l'aprovació del nou planejament 
urbanistic de Santa Eulàlia entrava en una 
fase d'impàs. El futur POUM s'endarreria. 

Mentre Convergéncia i Unió, a l'oposició, 
afirmava que eis treballs s'aturaven indefini-
dament, l'equip de Govern mantenia que 
seguien. El regidor de planejament i territo-
ri. Enric Barbany, va explicar que s'estava 
treballant en la definició del nou sòl urbanit-
zable residencial i en tres questions basi-
ques. competéncia de la Generalitat: la 
mobilitat, el planejament supramunicipal i 
la inundabilitat del riu Tenes. 

nies després, el president de la Generaltiat 
Pasqual Maragall inaugurava oficialment les 
obres de connexió a la xarxa Aigiies Ter-
Mobregat. L'alcalde de Santa Eulàlia, Jaume 
Danti, va demanar als ve'ins, a les portes de 
l'e.stiu que, tot i aquest projecte d'abasti-
ment, l'aigua s'utilitzés de manera racional. 

També a principi de juliol, la policia local 
imposava les primeres multes de circulació 
que comportaven la denùncia per a la retira-
da de punts del nou permis de conduir. En 
pocs dies, eis agents municipals van sacionar 
8 conductors, alguns per infraccions greus. 

Enmig d'una onada de calor, la consellera de 
Salut, Marina Geli, posava la primera pedra 
del futur centre d'Assisténcia Primària, al 
Rieral. L'alcalde Jaume Danti va dir que el 
CAP significarla un sait qualitatiu en l'aten-
ció a la salut a Santa Eulàlia. 

El mateix dia. a la tarda. l'Ajuntament també 
va lliurar les claus de la primera promoció 
d'habitatges socials del pöble. En total es 
van construir 14 cases al costat del parc flu-
vial del barri de Can Font, que van acollir eis 
nous ve'ins. 

També a finals de juliol es va produir una de 
les imatges de l'any. Eis Mossos d'Esquadra 
van desallotjar pacificament la trentena de 
persones que ocupaven des de Fabril la 
masia de Can Cabot de ta Vali. El coMectiu 
protestava, segons afirmava, perqué ha\'ien 
arribat a un acord de venda amb el propieta-
ri de la finca. L'administrador de Can Cabot 
ho negava. 
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En la crònica cultural, la Primavera encetava 
les festes de barri i una cinquantena de 
camions participaven en la festa de Sant 
Cristòfol a Santa Eulalia. Els transportistes 
locals i l'Automòbil Club Rongana promo-
vien, un any més, la celebració de la diada 
del patró deis conductors. A finals de julio!, 
centenars de persones assistien a l'aplec de 
Sant Simple, amb el que havia arrencat la 
Festa Major d'Estiu. 

En esports, Tequip El festival de la Penya, 
s'enduia el torneig de fútbol sala que va 
organitzar el CoMectiu Olla a Pressió. El 
premi de la competició van ser entrades per 
presenciar un partit de la selecció catalana 
de fútbol. El Club Pati Santa Eulàlia va aco-
miadar la temporada amb el Festival d'estiu. 
L'espectacle es va ambientar amb la música 
i l'estètica dels anys 70 i 80 

AGOST 

Els últims dies de juliol Santa Eulàlia cele-
brava la Festa Major d'Estiu. La música i el 
ball van ser els protagonistes de les caloro-
ses nits d'estiu. Un dels actes destacats va 
ser l'actuació de les corals de la Vali del 
Tenes que van presentar la sarsuela Cançô 
d'Amor i de Guerra. Les formacions de 
Riells, Bigues, Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt i 
Lliçà de Vali havien estrenat l'espectacle a 
finals de juny. L'altre plat fort de la Festa 

Major va ser el Joe dels Colors que arribava 
a I'onzena edicio. La colla guanyadora va ser 
la Verda, per davant de Blaus, Grocs i 
Vermeils. 

SETEMBRE 

Canal SET iniciava la 15® temporada d'émis-
sions regulars parlant d'educació. El curs a 
l'escola Ronçana començava amb dos mò-
duls prefabricats, en el pati més proper al 
bosc, per encabir tots eis alumnes de primà-
ria. L'Escola Bressol Municipal l 'Alzina 
també arrencava el curs al limit de capacitat 
i TIES La Vali del Tenes ho feia normalment. 
En total, les tres escoles de Santa Eulàlia 
superaven el miler d'alumnes. Un altre cen-
tre docent que, en aquest cas, s'inaugurava 
era l'Escola de Música mancomunada de la 
Valí del Tenes. El nou servei obria les portes 
amb 311 alumnes, una cinquantena deis 
quals del poblé. 

Santa Eulalia inaugurava un monòlit com-
memoratiu de l ' i i de setembre durant la 
celebració de la Diada. Tots eis partits poli-
tics de l'Ajuntament hi van participar amb 
una ofrena floral conjunta al costat d'una 
vintena d'entitats. A finals de setembre 
l'Espiai, el COP i la Fábrica organitzaven les 
Jornades Europees de Patrimoni, i l'autora i 
il-lustradora Teresa Giménez presentava un 
nou conte, Marcel-la, qué fas? 

Eis nous habitatges socials, davant el pare de Can Font. 
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En esports, el Club Esportiu Santa Eulalia 
c o m e n ç a v a la Higa a Segona Regional a m b 
reforços i amb el convenciment que no tin-
drien tants problèmes com la temporada 
passada. 

OCTUBRE 

A Toctubre l 'Ajuntament aprovava un crédit 
de mig milió d'euros per a f inançar inver-
sions. CiU, el principal partit de l 'oposició, i 
l 'equip de (ìovern van tornar a evidenciar les 
diferencies que mantenien, des de fa temps, 
en temes d 'economia municipal. Paral-lela-
ment el S P T Informa explicava que el Pia 
pilot de plantes de compostatge agrícola 
a r r e n c a r i a a m b n o m é s una instal- lació. 
L 'Ajuntament suspenia la concessió de la 
que s 'havia de construir al barri del Bonaire. 
La normativa estatal probibia acjuest tipus 
d 'equipaments prop d'explotacions porci-
nes. 

Un any després de la darrera, l 'Ajuntament 
anunciava la segona neteja, més exhaustiva, 
a la liera del riu Tenes, especialment entre el 
Guai i el barri de Sant Cristòfol. Es tractava 
de Iluitar, sobretot, contra la canya, que des 
de l 'octubre passai havia tornat a crèixer a 
banda i banda del riu. L'objectiu era utilitzar 
maquinaria pesada perqué la neteja fos més 
efectiva, tal com demanaven els ve'íns. 

A principi d'octubre començava, després de 
diversos retards, la coMocació de la gespa 
art i f ic ia l al c a m p m u n i c i p a l d 'esports . 
Mentrestant, la Marxa-Passeig de la Vali del 
Tenes reunia prop de 500 persones en un 
mat! marcat pel mal temps. L'organització 
va aprofitar la caminada per presentar el 
reportatge commemorat iu de la 25ena edi-
ció de la Marxa. 

Aquests dies, la policia local identificava 
l 'home que, pressumptament , va cometre 
fins a cinc robatoris entre la segona i la ter-
cera setmana de setembre a Santa Eulàlia. 
Es tractava d'un h o m e de 41 anys, a m b una 

ordre de recerca i captura pendent. Era la 
mateixa setmana que començava la campa-
nya electoral de les eleccions al parlament de 
C a t a l u n y a . Dos santeula l iencs f o r m a v e n 
part de les llistes d'Esquerra Republicana i 
del Partit dels Socialistes, però amb poques 
opcions d'obtenir esco. 

Les donacions de sang augmentaven un 4 0 % 
en un any a Santa Eulàlia. Aquesta era una 
de les dades més destacades de la tercera i 
última campanya d'extracions de l'any a la 
Fábrica, que va reunir 46 donants. 

D'altra banda, eis jugadors del Club Esportiu 
Santa lùilàlia estrenaven la gespa artificial 
del c a m p de fútbol el cap de setmana del 21 i 
22 d'octubre. Aquests dies, el Servei Català 
de Transit començava la instal-lació d'un 
radar fixe per controlar la velocitat a la sor-
tida i entrada del pöble , des de Lliçà 
d 'Amunt. L'aparell havia d'entrar en funcio-
nament a finals de desembre. 

I a l'últini informatiu d'octubre. Canal SET 
explicava que arribava a les oficines munici-
pals la carta de l ' A g è n d a Cata lana de 
l 'Aigua, en la qual, segons l 'Ajuntament, la 
Generalitat aprovava la solució per resoldre 
eis problèmes d'inundabilitat als barris del 
Tenes. Per a la Comissió de Veins, la carta no 
era res més que una declaració de bones 
intencions. Eis portaveus de la plataforma 
ciutadana manifestaven que la notificació de 
FACA només deia que l 'alternativa escollida 
era la que presenta el compromis més équi-
librât. 

En esports , l ' entrenador del pre-infanti l 
femeni , Adrià Castejón, guanyava el primer 
premi del concurs d'exercicis en el Congrès 
Internacional de Minibàsquet. Castejón es 
mostrava sorprès i content pel guardó. 

C A N A L 

S E T 
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Naixements 
Periode del 21 de novembre de 2005 al 7 de novembre de 2000 

21.11.2005 - Marc Flores Vilardebò 
21.11.2005 - Andrei! Garda Rubio 
23.11.2005 - Adrià Cimili Soley 
28.11.2005 - Christian Gierecke Robles 
28.11.2005 - Judit Sales Iranzo 
10.12.2005 - Nouliaila Kherchouch 
13.12.2005 - Eric Gareia Gispert 
16.12.2005 - Roger Villaret Maspons 
18.12.2005 - Ana Gámez Muñoz 
28.12.2005 - Maria Alfonso Martín 

28.12.2005 - Ariadna Alfonso Martín 
03.01.2006 - Caries García Icart 
04.01.2006 - Genis Rosas Quintana 
09.01.2006 - Laia Barroso Hanegas 
10.01.2006 - César Villa Pradas 
19.01.2006 - Idoía Luna Vegas 
19.01.2006 - Poi Sales Martín 
22.01.2006 - Thais Fernández Mata 
06.02.2006 - Samuel Pinos Payá 
09.02.2006 - Oriol Tamayo Arco 
09.02.2006 - Ariadna Beguería García 
10.02.2006 - Marco Antonio Gómez Navas 
10.02.2006 - Joel Molist Pereira 
13.02.2006 - Álex Albero Vigouroux 
13.02.2006 - Andrea Peinado Mejías 
17.02.2006 - Lara Rubio Ortega 
17.02.2006 - Noemi Rubio Ortega 
20.02.2006 - Ibai Romero Gordíllo 
23.02.2006 - Jaume Iglésias Dosdad 
03.03.2006 - Xènia Pérez Estapé 
12.03.2006 - Aleix Hierro Mayol 
12.03.2006 - Ariadna Martínez Estapé 
15.03.2006 - Imma Pallarés Brustenga 
19.03.2006 - Aleix García Alvaro 
22.03.2006 - Meritxell Pina Monsonís 
17.04.2006 - Àstrid Garrell Reche 
26.04.2006 - Maria López Sevillano 
29.04.2006 - Berta Fructuoso Palanques 
09.05.2006 - Èric Albo Soria 
09.05.2006 - Júlia Lahosa Calvo 
21.05.2006 - Hugo Jiménez Montes 
22.05.2006 - Maíol Martín Ribas 
26.05.2006 - Clara Nadal Cladellas 

27.05.2006 
19.06.2006 
19.06.2006 
20.06.2006 
21.06.2006 
22.06.2006 
27.06.2006 
28.06.2006 
28.06.2006 
04.07.2006 -
07.07.2006 -
09.07.2006 -
16.07.2006 -
17.07.2006 -
18.07.2006 -
20.07.2006 -
22.07.2006 -
23.07.2006 -
26.07.2006 -
31.07.2006 -
31.07.2006 -
02.08.2006 -
06.08.2006 
12.08.2006 -
20.08.2006 -
21.08.2006 -
25.08.2006 -
29.08.2006 -
02.09.2006 -
17.09.2006 -
18.09.2006 -
29.09.2006 -
07.10.2006 -
14.10.2006 -
15.10.2006 -
18.10.2006 -
19.10.2006 -
23.10.2006 -
25.10.2006 -
07.11.2006 -

- Laia Viñeta Prims 
- Pau Bauló Degracía 
- Aleix García Víaplana 
- Ariadna Serrano Sanz 
- Mar Miró Masegosa 
- Enfiph Méndez Peña 
- Marina Garulla Sánchez 
- Sira Carbonell Maspons 
- Marc Vela Rovira 
- Aroa Hernández Martín 
- Joel Navarro Mateos 
- Lara Solero Roelas 

Gerard Vera Cánovas 
- Héctor Odena Baquero 
- Marta Blasco Yélamos 
- Daniel Guerra Imedio 
- Izan Franco Moreno 
- Oriol Humet López 
- Arnau Vizcaíno Mateo 
- Joel Escarabajal Chica 
- Soraya Miracles Cercos 
- Marta Vila Salayet 
- Hana Kovied 
- Guillem González Serrât 
- Judith López Contreras 
- Daniel Burns Izquierdo 
- Cristian Montosa Pajares 
- Derec Grañena Álvarez 
- Lucia Barastegui Tomás 
- Zíona Muñóz López 
- Gemma Moreno Martínez 
- Paola Ortuño Barroso 
- Oskar Morales Sánchez 

Sebastiá Artigas Badia 
Shara Lucas Delgado 
Judit Ferrer Reyes 
Josep Ruiz Sarroca 
Marc Vera Vílchez 
Erik Castro Becerro 
Biel García Molins 
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Casaments 
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03.12.2005 - Luis PLstrany Roger i Maria Bover Casanovas 
03.12.2005 - Alberto V e g a G a r d a i Montserrat Bou Castro 
18.12.2005 - Ale jandro Tarradas i Llorens i Mercedes Alexandre Martí 
27.12.2005 - Jorge Barrios i Sturlese i Maria de las Nieves Fernández Bustos 
10.01.2006 - J a u m e Uñó Grau i Cristina Parera Sallent 
22.01 .2006 - Antonio Escudero Lorente i Griselda Becerro Bernúdez 
28.01 .2006 - Marc Soriano Cla\ eras i Maria Teresa Arinian\ Olle 
04.02.2006 - Manuel Urbina Martín i Ivana Cusco del Moral 
23.02.2006 - .losé Llorca Zaplaua i Montserrat Andrés Rodríguez 
25.03.2006 - Igiiasi Gol Gilí i Eva Manes Castillo 

11 .04.2006 - Ricard Margenat Escobairó i María Marín Garcia 
14.04.2006 - M U Í S Lnquin Castrerò í Liliana Josefina (Jaona 
15.04.2006 - Enrique José Domínguez Lecha i Caro! Cordero Abellan 
15.04.2006 - Emilio Sánchez Sánchez i Raquel González González 
15.04.2006 - David Esteras Bernaola i Susana del \'alle Quiroga 
23.04.2006 - Javier Cámara Martínez i Montserrat Pascual Viñas 
28.04.2006 - José Ángel Sanabria Serrano i Eva Muñoz Quiles 
30.04.2006 - Andrés Pinto Gañan i Miriam Arranz Santiago 
30.04.2006 - Nuno Filípe Pinto Bernardes i Yolanda González Espada 
06.05.2006 - José Rodríguez Martínez i María del Carmen Rodríguez Oliver 
06.05.2006 - Eduardo Otero Rodríguez i Caridad de los Santos de la Rosa 
13.05.2006 - Manuel Carpio Fernández i María Eulália Sabadell Ara 
13.05.2006 - Fernando Gabriel Leo i Judith Jerez Torrecilla 
13.05.2006 - Marc Luis Esteban Ruiz i Isabel Rivas Mondéjar 
14.05.2006 - Darwin-Arnaldo Cuello Bello i América de los Santos de la Rosa 
20.05.2006 - Ivan Pascual Abia i Vanesa López Vilo 
27.05.2006 - Jordí Flaquer Candelas i Susana Romero Serrano 
03.06.2006 - Xavier Palet Rodríguez i Alicia Pedraza Martín 
04.06.2006 - José Antonio Serrano Rubio i Isabel Sanz López 
04.06.2006 - Daniel Sorinas Pardo i Yolanda Iserte Jené 
04.06.2006 - Óscar Pérez Gómiz i Laura Maricalva Aguilar 
06.06.2006 - Joan Clos Soldevilla i María Mercè Mateu Hosta 
10.06.2006 - Jairo Pérez Sánchez i Marta Pérez Carbonell 
10.06.2006 - Ivan Segovia Poveda i Maria Carmen Garcia Campos 
17.06.2006 - Roger Vilaseca Miró i Montserrat Puértolas Turell 
24 .06.2006 - David Lozano Sola i Aurora Cejas Carretero 
24.06.2006 - Rafael López Sala i Maria del Mar Magariños Díaz 
24.06.2006 - Juan Lasus Bufi i María José Hidalgo Martínez 
01 .07.2006 - José María Monte jano Benítez i Silvia Araray Alcaide 
02.07 .2006 - Julio Vera Moril lo i Raquel Vílchez Bellmunt 
07.07.2006 - Juan Manuel M o r e n o Salgado i María Isabel Pérez Rosa 
08.07.2006 - Óscar Gregorio de las Heras i Antonio Serrano Monserrate 
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08.07.2006 - Xavier Garcia Garcia i Carmen Pey Gutiérrez 
08.07.2006 - Leandro Juan Minardi i Sonia Montosa Ramos 
14.07.2006 - David Éeija Marín i Eva Maria Cifuentes Arco 
15.07.2006 - Juan Antonio Mora Roca i Olga Garcia Garcia 
i6.()7.2()()6 - Juan Luis López Gualda i Isabel Asensio López 
16.07.2006 - Xavier Puente Hidalgo i Mónica Ortega Granero 
16.07.2006 - Aitor Rascón Romero i Sandra Villalba López 
22.07.2006 - Juan José Blanch Colmenero i Victoria Olias Barbará 
22.07.2006 - Ángel Sanahuja Parera i Olivia Tobon Alzate 
22.07.2006 - José Antonio Pérez Luna i Maria José Llamas Caballero 
23.07.2006 - José Javier Vera Navarro i Patricia María Cánovas Jajiva 
29.07.2006 - Alberto Garcia Martín i María Carmen Pozo Camacho 
04.08.2006 - Rafael Gámez Rodríguez i Meritxell Pérez Sánchez 
05.08.2006 - Francisco Javier Candil Rodríguez i Fermina Ardila Delgado 
05.08.2006 - Miguel Ángel Cabrera Lucas i María Pilar Prieto Villuendas 
05.08.2006 - Valenti Garcia Aranda i SíKia Bernús Gracia 
12.08.2006 - Diego Fernando Vintimilla Icaza i María Lluísa Calvet Estella 
15.08.2006 - Carlos Pérez Carrera i Cristina Fernández Sánchez 
26.08.2006 - Ángel Sánchez Carmona i Maria Rosa Campos Pareja 
01.09.2006 - Ernesto Blasco Martín i Cristina Belmas Contreras 
02.09.2006 - Francisco Tejero Alonso i Manuela Cañizares Real 
02.09.2006 - Francisco Parra Maya i Rocío Martínez Caba 
02.09.2006 - Da\id Diez Rosas i María Dolores Gómez Gómez 
02.09.2006 - Cristian Esteban Prados i Raquel Almazan Herrera 
03.09.2006 - Sergi López Pradera i Alba Foni Bernaus 
05.09.2006 - Manuel Delgado Cañada i Cristina Gómez Sanz 
07.09.2006 - Kilian Bruno Cot Pérez i María del Mar Muñoz Rodríguez 
09.09.2006 - Manuel Vaquerizo Acevedo i Cristina Aznar Leiva 
10.09.2006 - Juan Marín Mendoza i Eva Borrell Rincón 
16.09.2006 - Jorge Vicente López Navas i Susana Leiva Martín 
22.09.2006 - Marc González Pagés i Yolanda Vilá Noguerales 
23.09.2006 - Miguel Ángel Gódia López i Esther Fajardo Singler 
29.09.2006 - Gustavo Oller Rodríguez i María del Carmen Barceló Quintana 
30,09.2006 - Santiago Pérez Rodríguez i Nefuriz Stella González 
30.09.2006 - Óscar García Cañizares i María Belén Toledo Pavón 
07.10.2006 - Ángel Francisco Calero Tormo i Mónica Roca Díaz 
07.10.2006 - Daniel Pinos Fernández i Cristina Payá Fernández 
13.10.2006 - Juan Carlos Mayo Perea i Susana Garcia Granados 
14.10.2006 - Francisco Miguel Cobos Maldonado i María Carmen Segovia Lechuga 
14.10.2006 - Jaime Jiménez Pérez i Ester Lupiañez Piris 
14.10.2006 - Jesús Montolio Ruaix i Ana María Jurado Díaz 
04.11 .2006 - Daniel Montes Artero i Sandra Gené González 
04.11 .2006 - Roberto Carlos Pulido Moral i Ángela Hernández Monasterio 
18.11.2006 - Ivan González Tomas i Nuria Pérez Tarter 
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Defuncions 
Periode del 13 de ii()\ emhre do 2005 al 24 d'oetubre de 2006 

13.1 1 .2005 - Enriqueta Brösa Corominas 15.04.2006 -
11 . 12.2005 - Elisa Moré Ciará 02.05.2006 
25.12.2005 - Arcadio Pachón Machuelo 06.06.2006 
28.12.2005 - Tomás Tura Espel 26.06.2006 
29.12.2005 - Miquel Costa Soler 10.07.2006 -
30.12.2005 - .losé Girón Benítez 24.07.2006 
01.01.2006 - Ángela Novell Argemí 25.07.2006 • 
09.01.2006 - Concepción Aguirre Tripiana 14.08.2006 -
15.01.2006 - .Juan Pérez Hidalgo 18.08.2006 • 
19.01.2006 - Magdalena De la Rica Muñoz 10.09.2006 • 
01.02.2006 - Maria Vila Danti 30.09.2006 
02.04.2006 - Salvador Barri Coli 24.10.2006 -

Matilde Martínez Vidal 
- Ramon Roura Riera 
- Brígida Duran Molins 
- Benedicto Sotillo Fidalgo 

Domingo Maspons Ribera 
- Josep Poma Puig 
• Ricardo Luna Guerrero 
Alfonso Estirado Aranda 

• Josep Barò Oliveras 
• Mercedes Giménez García 
- Rafael Rodilla Rodilla 
Agustín Hidalgo Pujadas 

Piràmide d'edats 
A 11 de desemhi'e ile 2006 

EDATS HOMES DONES TOTALS 
0 - 4 214 214 428 
5 - 9 205 162 367 

10 - 14 165 151 316 
1 5 - 19 143 134 277 

20 - 24 174 189 363 
25 - 29 252 256 508 
3 0 - 3 4 322 306 628 
3 5 - 3 9 301 285 586 
4 0 - 4 4 300 249 549 
4 5 - 4 9 231 256 487 
5 0 - 5 4 201 187 388 
5 5 - 5 9 187 194 381 
60 - 64 146 141 287 
65 - 69 110 134 244 
7 0 - 7 4 136 139 275 
75 - 79 94 86 180 

8 0 - 8 4 47 69 116 
8 5 - 8 9 21 51 72 
9 0 - 9 4 8 28 36 
9 5 - 9 9 2 6 8 
100 - + 0 0 0 

TALS 3-259 3-237 6.496 

Població per Barris 
.\ 11 de desenibre de 2006 

BARRI HABITANTS 

El Bonaire 340 
El Riera! 1.726 
La Sagrera l . ? 4 ? 
Sant Cristòfol 1.165 
La Serra 585 
El Serrât 806 
La Valí 632 

Total 6.496 
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Jutgc de l'an: JOAC¡> SDIC 
St'cretîiria: Vcrôiiicu Mateos 
Tclcfoii: 9,-j H44 H6 50 

Ens hem traslladat 
a l'antic parvulari 

El temps va passant i ja s'acaba l'any 2006. 
Com ja és costum en el nostre municipi, s'ha 
de fer un resum per l'anuari del que ha estât 
l'any judicial a Santa Eulàlia de Ronçana. 

Com ja se'ns havia anunciat, aquest any ens 
han traslladat allá on hi havia el parvulari de 
Can Barbany. El trasllat es va fer el mes de 
juliol. Com en molts trasllats, sempre s'hi 
pot guanyar o s'hi pot perdre i en el nostre 
cas les dues coses, hem guanyat en accessi-
bilitat i bona imatge i hem perdut en espai i 
en discreció. 

Quant a l'esperada Ilei 13/2005 que permet 
ceMebrar matr imonis de persones del 
mateix sexe, ja ens hem estrenat!!! Hem 
ceMebrat dos matrimonis!!! 

En l'àmbit burocràtic del Registre Civil hi ha 
hagut un elevat augment pel que fa als nai-
xements i, pel que fa a les defuncions, hem 
de destacar que ens hem adherit a la moció 
per reformar parcialment el Reglament del 
Registre Civil, per tal de realitzar inscrip-
cions de defuncions al Registre correspo-
nent al domicili de la persona difunta. De 
conformità! amb el Reglament del Registre 
Civil vigent, el Registre Civil competent per 
la inscripció de defuncions és el municipal o 
consular del Hoc on es produeixi la mort. 
Tenint en compte la memoria que anual-
ment realitzem pel Pie de I'Ajuntament, s'ha 
comprovat que, durant els anys 2004 i 2005, 
de les 73 persones difuntes del municipi, al 
Registre Civil només n'hi consten 47. Les 
persones restants es troben inscrites, la ma-
joria, al Registre Civil de Granollers, ja que 
avui dia la majoria deis nostres veins, per tal 
d'estar més ben atesos, moren als centres 
hospitalaris. Aquest fet provoca una sèrie 
d'inconvenients, bàsicament a familiars o 
hereus a l'hora de sol-licitar certificats de 

defunció; de desplaçament, atès que s'han 
de traslladar a un altre municipi; de demora 
del procediment si ho fan per via telefònica, 
correus o el propi Jutjat de Pau. Per tots 
aquests inconvénients ens hem adherit a la 
moció, per tal de poder efectuar les inscrip-
cions de les defuncions al municipi deis 
difunts, i alhora s'aconseguirà descongestio-
nar els registres civils de les ciutats on es tro-
ben els centres hospitalaris. 

Per fmalitzar destacarem que, al mes d'Oc-
tubre, s'ha modificat l'horari d'atenció al 
public del Registre Ci\'il i també l'horari 
d'audiéncia del Jutge de Pau, que queda de 
la següent manera: 

- Per sol-licitar Audiència amb el Sr. Jutge 
de Pau cal d e m a n a r dia i hora a la 
Secretaria del Registre Civil. 

- Secretaria del Registre Ci\'il: 
Dimarts de i6 a 18 hores 
Dimecres de 9 a 14 hores 
Dijous de 16 a 18 hores 
Divendres de 17 a 20 hores. 

Per concloure, anunciar que el Departament 
de Justicia té previst informatitzar tots els 
Registres civils de Catalunya per tal de poder 
fer la inscripció electrónica deis assenta-
ments registráis i facilitar qualsevol certifi-
cat per via telemática. El que no sabem és 
quan li tocará al Registre Civil de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

Més o menys aixó ha estât a gran trets el que 
ha ocorregut al Jutjat de Pau de Santa 
Eulàlia durant l'any 2006. 

Bones festes i l'any que ve ja en tornarem a 
parlar! 
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Rcspomablc: .lordi Sala 
Tclcfim: 03 S44 80 25 
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El cicle defestes anual 

Quan rebreu l'anuari, liaurem acabat de 
celebrar la Festa Major d'hivern. 

[••a c|uatre dies que acabeni eie celebrar la 
castaiiyada i ja ens trobeni préparant la 
Festa Major d'hi\ern, centrada per la tira 
d'artesania i entitats solidàries del dissabte 
dia 9. Esperem que les actuacions de diven-
dres, amb el Grup de Folk que per primer 
cop actúa a Santa Eulalia, com la de gospel, 
amb el grup Gospel Train, hagin respost a 
les expectatives que en elles tenim posades. 

La novetat d'enguany iiaurà estât la mostra 
gastronòmica que preparen els restaurants 
de Ronçana Comeri; Actiu i la coinddència, 
en diumenge, de les celebracions del 25è 
aniversari de la Coral Santa Eulalia. ELs 
joves també serán una novetat, ja que el dia 
5 a la nit, tenen previst ter la Festa Major 
jove a la Fábrica. 

La comissió ja es troba treballant per acon-

seguir que les festes de l'hivern siguin també 
ben reeixides, tant la nit de Cap d'any, cada 
\egada més popùlar, com la nit de Reis. 
Estem préparant ja la rebuda de ses 
Majestats. La novetat d'enguany sera que 
organitzarem la cavalcada modificant el 
recorregut. Els Reis arribaran per La 
Sagrera, seran rebuts per les autoritats a 
l'Ajuntament, i aniran cap a la Fábrica on 
recolliran les cartes dels nens. A la nit passa-
ran per les cases que ho sol licitin. 

Anem cap a l'inici de les festes del curs de 
l'anx'. La primera que suposa una moguda 
considerable és la de la cal(;otada. Més de 
700 persones ens vam reunir per a dinar; 
cal(;ots i mongetes amb butifarra. Com ja va 
sent tradicional, la jornada es comença amb 
la passejada per Santa Eulalia i s'acaha amb 
una cantada d'havaneres. 

El carnestoltes va aplegar una gentada mai 
vista a la Fábrica, gent amb ganes de gresca 
i disbauxa. Entre l'infantil i el d'adults seria 
difícil de precisar el gran nombre d'assis-
tents. F]1 concurs de distresses és el moment 
culminant de la festa. 

La setmana cultural es va consolidant, amb 
més actes programats que mai, i amb l'acte 
literari corn punt culminant. 

Bail dels colors durant l'Aplac de Sant Simple. Acte literari el dia de Sani,lordi. 
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Cai no oblidar les festes que organitzen 
altres entitats, com son la de Sant Antoni, 
amb una bona colla d'Amics del cavali que la 
manté ben viva, la colla de conductors que 
organitzen la celebració de Sant Cristòfol, 
Espiai, COP, Trinxaires, Harris, Casal d'a-
\ds... Que aporten festa i color en diferents 
moments de I'any. 

Festa Major 

Abans de parlar pròpiament de la Festa 
Major s'hauria de recordar l'acord amb els 
barris que celebren festa a l'estiu. Un acord 
que es concreta amb un model de celebració 
semblant i amb la distribució de cada festa. 
Això va suposar una festa cada cap de set-
mana de juliol i fins la primera setmana d'a-
gost. Aixi doncs són sis setmanes seguides, 
cada setmana un barri de festa. Els primers 
cridats a la festa són els conciutadans del 
propi barri, però tots i cadascun d'ells con\'i-
da especialment a la resta de vilatans a par-
ticipar-ne. Fruit d'aquesta campanya ha 
resultai que algunes festes n'han sortit 
reforgades, revltalitzades, amb més empen-
ta. Cada setmana un barri diferent. La cen-
tralitat, i com no podria ser d'altra manera, 
l'ocupen l'aplec de Sant Simple i la festa de 
tots, la Festa Major. 

La Festa Major ens la fem nosaltres en bona 
mesura. El joc dels colors és el que mou, 
aglutina i convida la gent a participar com 
cap altra activitat. Amb aquesta ¡dea hem de 
continuar avançant. No podem ni volem 
portar aquí artistes o grups de gran renom i, 
per tant, de gran pressupost. La festa rica 
será la que ens fem nosaltres. Ja sigui a dalt 
de l'escenari, com la Huida actuació de les 
corals de la Valí del Tenes interprétant 
magistralment la Cançô d'amor i de guerra, 
ja sigui, en qualsevol de les proves del jocs 
deis colors o fins i tot compartint una estona 
de festa al carrer o a la Plaça. 

També cal recordar que la colla deis colors 
guanyadora de l'edició d'enguany ha sigut la 
verda. Felicitáis a tots els seus membres, 
especialment al caps de colla. Però crec sin-
cerament que ens hem de felicitar tots, 
començant per la comissió de colors i la de 
festes per la gran labor, encara que sovint no 
es veu. La comissió de colors ha aconseguit 
un joc net, molt participât, amb molt bon 
rotilo i que el més important ha sigut passar-
selo bé. La comissió de festes ha aconseguit 
organitzar una Festa Major que cada any va 
creixent en actes, en participació... gracies a 
l'esforç i coMaboració de tots. 

Ball de Gitanes a Sant Simple. 
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P U C a n R a j o l e r 

l'cciiic di' Joveiitiit:,lordi Bcniuheu 
ninainil/ador jiivcinl: Albert lleiiuìndez 
Rcgidoria dcjovcntut: Eniic Barbaiiy 
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C/v: pij.^t.cukdiaroníli diba.es 

Rénovât i replantejat 

En aquest últim any el Punt Jove s'ha reno-
va l i ha replantejat les funcions que ha de 
desenvohipar proposant altres usos i sen'eis. 
Volem la plataforma idónea per dur a terme 
els p r o j e c t e s de l 'area de J o v e n t u t de 
l ' A j u n t a m e n t , f o m e n t a n t la p a r t i c i p a c i ó 
entre els joves del municipi, i estructurant 
una proposta ferma d'accions planificades. 

El servei de connexió gratuita a intei'net, i 
l 'accès i recerca d ' informació continúen sent 
els usos més demanats . Encara que aquest 
any també s'han dinamitzat més activitats. 

Durant el mes d'abril de 2006 s'ha iniciat la 
p r i m e r a p r o g r a m a d o de cursos i tallers 
artistics dins el projecte de dinamització del 
Punt Jove. Aquest projecte ha estructurat un 
calendari ciar d'activitats en el qual cada tri-

mestre s'oferten un seguit de cursos i tallers 
per a joves. (Ex: Taller de Diddgerido, o 
taller de dj, taller de teatre...). 

Tammate ix , s'ha donat continuitat al procès 
participatiu que enguany ha arribat a la seva 
segona edició i consolidació, "Jove, Participa 
a Santa Eulàlia!" intentant complir amb les 
propostes eixides de l 'assemblea, donant 
suport a les entitats o a aquelles persones del 
poblé potenciant amb una relació reciproca 
les iniciatives d'oci i de Heure dels joves. 

T a m b é és el lloc de treball deis Companys del 
Sei-vei d' informació sobre drogues i sexuali-
tat (SID) del Programa de Prevenció de la 
Valí del Tenes, i del Servei d 'Ocupació de la 
Valí del Tenes (SOVT), que és un ser\'ei 
municipal per la recerca de feina. 

Som conscients que ens queda molt carni per 
recórrer. Malgrat tot, valorem positivament 
els canvis realitzats i l 'evolució del servei. 
Esperem que en un futur poguem seguir ofe-
rint ser\'eis de qualitat i que responguin a les 
necessitats i interessos - e n la mesura de les 
nostres possibi l i tats!- dels joves de Santa 
Eulàlia. 
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Centre Chic Cultural La. Fábrica 
l^incimit/.íuloi's: Xúiia l'adró i Alex Scfni 
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Un espai funcional 

La Fábrica es caracteritza per ser un espai 
funcional i équipât per portar a terme tot 
tipus de cursos o activitats. Dues grans sales, 
el Casal d'Avis i un espai fragmentât en 
diversos despatxos Than convertit en un 
centre polivalent on s'hi fan activitats esta-
bles cada mes com la projecció de peMicules, 
l 'espectacle infantil, el ball de saló, les xerra-
des, les exposicions. . . i d 'altres de m e s 
esporàdiques com els concerts de jazz i 
altres, j a siguin organitzades des del centre o 
per altres entitats. 

Aquest any hem comptât a m b diferents 
actuacions musicals de duets i tercets pel 
ball de saló. Cal destacar el dia de la casta-
nyada en el qual va baver-hi una gran 
afluència de públic. T a m b é s'han dut a terme 
actuacions de jazz amb grups com ara Al fons 
Betran trio, on hi destacava el pianista Martí 
Ventura. Els joves van organitzar, pel mes de 
juliol, un concert per la pau amb les actua-
cions deis grups locals Diguenavoybogadé i 
De Cara La Pared, entre d'altres. 

Un deis aspectes més actius i de.stacables de 

la Fábrica però, són la gran quantitat de cur-

sos i tallers que s'hi organitzen. J u s t a m e n t 

aquest mes d'octubre ha començat la nova 

edició de cursets anuals i trimestrals, pen-

sats per donar sortida a les inquietuds de 

moites persones que a través d'activitats 

extres unes hores a la setmana, busquen 

evadir-se de la rutina. 

Els espais de la Fábrica están coberts pràcti-

cament tots durant tota la setmana, j a sigui 

pels cursos, reunions o altres activitats que 

s'hi realitzen de carácter cultural. 

Els monogràf ics a m b més grups són els de 

l lengües com el català i l 'anglès i els de crei-

xement personal: el tai txi, la dansa del ven-

tre i el ioga, que h e m hagut d 'ampliar a cau-

sa de la gran d e m a n d a que tenien. Durant 

aquest 2006 les novetats que h e m introdu'ít 

són els cursos d'egiptologia i com a u g m e n t a r 

l 'autoestima. A més, s 'han dut a terme altres 

activitats culturáis compart ides en la gestió 

a m b altres entitats com ara el C O P o De 

Frailes, tant en el Correl lengua 2006 com en 

el concert per la PAU. Esperem, si tots ens hi 

a judeu, poder fer la Dista molt més llarga. 

Podeu enviar-nos els vostres suggeriments i 

d e m a n a r i n f o r m a c i ó a l 'adreça o al tel. 

93.844.86.59, de 3 a 9 del vespre. 

-i.JiJiJ,..,.., 

L'aula d'estudi. Una de les exposicioms de pintura a la sala polivalent. 
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Centre de Cultura Sant .lordi 
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Memories d'un cirurgià 

El doctor Moisés Broggi és un dels c imr-
gians més prestigiosos del país. A la seva 
autobiograf ia , Memories d'un cirurgià 
(2001) i a Anys de plenitud (2005), ens 
recorda episodis de la nostra historia més 
recent que caldria no oblidar mai. Broggi va 
nèixer a Barcelona el 1908. O sigui que, a 
hores d'ara, frega els 100 anys, amb una 
salut fisica i lucidesa mentals envejables. 

El doctor Broggi ha viscut a fons la seva 
experiència de metge i ha sabut connectar 
sempre amb la societat del seu temps. Sobre 
els metges d'avui comenta que s han conver-
tit en "funcionaris". "Abans, un metge era un 
amie de la familia, un conseller... Les rela-
cions entre el metge i el malalt no eren 
només professionals sino que eren de con-
fianQa mùtua. La medicina social s'ha estès 
molt i això és bo però s'ha perdut la manera 
de ser dels metges d'abans". 

En el primer volum de les seves memories 
ens explica com va participar activament a la 
Guerra Civil espanyola com a cap de l'equip 
quirúrgic de les Brigades Internacionals. Tot 
i viure en un escenari de brutalitat i barbà-
rie, el doctor Broggi ho considera una expe-
riència enriquidora. En el .segon volum ,que 
abraga el periode que va des de 1945 fins el 
present, ens explica la seva historia a partir 
deis dificils anys de la postguerra, que pateix 
entre els venguts. Després de la guerra, va 
ser desposse'it de tots els seus càrrecs i ni tan 
sois es va poder incorporar a la Seguretat 
Social quan aquesta va ser creada pel règim 
franquista. El seu prestigi, però, va fer que es 
convertís en un deis cirurgians més coneguts 
i reconeguts del pais, fins i tot amb projecció 
internacional. Va exercir fins ais 80 anys en 
qué voluntàriament va decidir que era arri-
bada l'hora de jubilar-.se. 

Per la seva extraordinaria longevitat i el seu 
vessant humanistic, aquests dos volums 
autobiogràfics constitueixen un impagable 
document sobre la història contemporània 
del nostre pais. 

M. Carme Viader 
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Canal SET 
Presidenta: Muiìtaci-nit l'aloiiici'ti 
Vwepresideiit: Xavier iìihot 
Scerctari: Xavier IJoreda 
Tresorer: Maiiel Ri>ea 
Wieals: Alberi Ritea. l'ere Xadal. Josep Ciwuns 
Telèfuii de eaiitiiele i fax: ì)3 H44 6'43 
.\dre(;a de eai'reu eleelì'òuie: inftìi'Waììahet.eom 
.\drei;a de iHu/iìta tveh: ivwiv.eanahet.com 

Canal SET fa 15 anys 

L'any passai vani escriure un article niés 
aviat pessimista centrât en el futur de Canal 
SET davant de la implantado de la Televisió 
Digital Terrestre (TOT). Aquest any no és 
que la situació hagi canviat, el futur de la 
televisió local de Santa Eulàlia de Ronçana 
continua igual d'incert, però hi ha la cele-
bració del isè aniversari de la tele i és d'això 
del que s'ha de parlar de moment. 

El temps passa, i d'això tothom nes ben 
conscient i ho repetim sovint, i sembla que 
va ser ahir que Canal SET va començar. Era 
más il-lusió que professionalitat, i d'això ja 
fa 15 anys! 

Pel què fa a la programaciò, aquesta quinze-
na temporada segueix amb l'habituai, però 
el SETInforma ha canviat de cara. Els canvis 
més visibles son el décorât i les presenta-
cions dempeus, davant d'una pantalla plana 
on es comenten algunes noticies. L'objectiu 
és acostar encara més la informaciô a l'es-
pectador, a la gent de Santa Eulàlia i roda-
lies i fer que allò que s'explica sigui més 
entenedor i ciar. I amb aquesta idea prepa-
rem cada setmana les emissions. 

Aquesta renovació ja s'ha fet també pensant 
en la celebració dels més de 5475 dies d'e-
missió. I en vindran d'altres, com l'acte cen-
tral de celebració: un sopar-espectacle de 
cara a la primavera. De moment, no podem 
avançar més informaciô. 

Fins dilluns, en directe, a 2/4 de 10! 
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L'Agenda 21 Local 
Rcsponsdble: Toni Sànclwz 
I'd. ùù(>.:jn.ò53 - 93-S44-à(->.07 
C/e: uL>iscr(ii tehfoinca.net 
H'ci): http://<i:^iscr.blocispot.com 

Què és l'Agenda 21? 

Som un col lectiu de ciutadans preocupats 
pel nostre futur i el dels nostres fills. 
Formern un grup de persones de diferents 
procedències geogràfiques, de totes les 
edats, amb qualitats diverses i que ens esti-
men! el poblé i, per extensió, el planeta. 

El 16 de novembre de l'any 2002, l'ajunta-
ment va convocar a tots el veins del poblé al 
primer Fòrum Mediambiental per tractar 
sobre l'estudi previ fet per una empresa 
especialitzada en avaluacions mediambien-
tals. Aquest estudi es va completar amb les 
aportacions deis ciutadans presents a la reu-

E1 document final va ser aprovat l'i de març 
de l'any 2003 i se'l va anomenar Pía d'Acció 
per a la Sostenibilitat Local (PALS). 

El PALS - a les seves diferents vessants- ha 
reportât beneficis deis que gaudim tots els 
veins de Santa Eulàlia: el transport munici-
pal potser n es el més important. S'ha dotât 
a la ciutadania d'un mitja que reporta un 
benefici doble: facilita la mobilitat de totes 
aquelles persones sense vehicle propi i, els 
que en tenen, poden disposar d'una alterna-
tiva econòmica, sostenible i ecològica pels 
seus desplaçaments de feina o Heure. 

Ens reunim l'últim divendres del mes al 
Centre Civic La Fábrica. Allá es debaten 
noves accions a realitzar, tot aportant noves 
idees, ja siguin de membres del grup com 
d'altres organismes com ara l'ajuntament. 
Ajudem a la millora de qualitat de vida del 
poblé que estimem i, de retruc, aprenem uns 
dels altres i ens enriquim en coneixements. 

Una forma quotidiana de sostenibilitat és 
aprofitar al màxim el que les noves tecnolo-

gies de la informació ens puguin oferir. La 
comunicació per correu electrónic és el nos-
tre vehicle de comunicació més habitual: és 
ràpid, eficaç i ecològic. No deixem de banda, 
però, el traete proper i humà que ens donen 
les trobades presenciáis. 

Periòdicament ens reunim amb l'ajunta-
ment en la forma de Conseil pel Desenvolu-
pament Sostenible. És en aqüestes trobades 
on intercanviem informació i propostes en-
tre el Consistori i eis membres de l'Agenda 
21. 

Que hem fet durant el 2006? 

Sens dubte que aquest ha estât l'any que més 
accions hem portât a terme. 

• La coMaboració amb la posta en marxa 
del Pia de Résidus amb diferents accions, 
com assistir a la Fira de la Candelera de 
Molins de Rei per participar a diversos 
tallers relacionats amb el reciclatge. 

• Organitzar la Festa dels Résidus en 
coMaboració amb l'ajuntament i l'empre-
sa que es va encarregar de la campanya de 
divulgado del nou pia. Allá van mostrar 
als ve'ins com aplicar algunes de les coses 
vistes a Molins de Rei: fer sabó casolà, 
joguines amb material reciclat, etc. 

• L'Agenda 21 va fer que la calçotada fos 
més sostenible, amb un éxit per damunt 
de l'esperat, grácies a la conscienciació 
deis participants. 

• Hem posât en marxa una pàgina web 
http://a21ser.blogspot.com/ on actual-
ment hi ha publicats més de 200 articles, 
fotografies i vídeos, tots relacionats amb 
el pöble i la sostenibilitat, amb conseils i 
opinions. Us convidem a visitar-la i a par-
ticipar-hi. 

• Al setembre vam organitzar la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura amb una 
passejada popular, una xocolatada i un 
passeig amb un autobús articulat, que rea-
litzà el seu servei fa més de 40 anys a la 

http://a21ser.blogspot.com/
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Lafesta deis residus, tret d'arrancada del nou sistema de reeollida selectiva. 

ciutat de Barcelona, amb un gran èxit de 
participants. 

Estern treballant per dotar d'una vaixella 
compostable o reutilitzable per a les dife-
rents festes que es realitzin al municipi 
perqué aqüestes siguin més econòmiques 
i, sobretot. més sostenibles i respectuoses 
amb l'entorn. 

Actua lment estem realitzant diferents 
accions encaminades a la millora de la 
mobilitat interna i interurbana. 

Part ic ipem en el Consell Economic 
Municipal i en el Consell de Participació 
Ciutadana. I treballem per donar a conéi-
xer les diferents entitats del poblé, ja que 
una de les activitats que més ens interessa 
és la promoció de les associacions que hi 
formen part. 

Des de la nostra pàgina a Internet facili-
tem dades sobre la deixalleria. 

La nostra participació en el municipi 
sovint és silenciosa, però la realitat ens ha 
demostrat que el nostre esforg aporta 

beneficis per totes les persones del nostre 
poblé. 

Vols participar? 

Veus les noticies del canvi climatic i et pre-
guntes que pots fer per ajudar a evitar-ho de 
forma local? Creus que és responsabilitat 
nostra (com a societat) deixar als nostres 
tills i filles un mon més just i net? Ets dels 
que penses que els canvis globals coinencen 
per petits canvis locals? 

Si les respostes son afirmatives ens agrada-
ría comptar amb tu, amb la teva il-lusió, amb 
les teves idees i propostes. 

Si la resposta és negativa, també et volem 
conèixer. Segur que tenim arguments per-
qué pensis que el medi ambient és cosa de 
tots nosaltres i que fer petits canvis a la vida 
quotidiana és més fàcil del que penses. 

Tu també hi pots participar! 

Tots podem jugar un paper en l 'Agenda 21, 
només cal fer allò pel que estem preparats. 

Ben segur que pots! 
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Grup d'Oposició al IV Cinturò 
Rcspuiiüiihlc: Aniíiii Qucviilt 
'i'cU-fim: H44 q-J ,-¡4 
(" !': (KjïicralîO' tcìi'd.cs 
U•('/); li'irw.ccpc.pamini.oi'çj 

Balanç d'un 2006 molt intens 

La Campanya Contra el Quart Cinturò i el 
Grup d'Oposició al Quart Cinturò de Santa 
Eulàlia ja fa més de 15 anys que alerta del 
fort impacte ambiental i la notable destruc-
ció de paratges que causarla el Quart 
Cinturò si s 'acabés realitzant, aixi com 
denuncian! l 'agreujament de la pressiò 
urbanistica que produira a la zona nord de la 
plana del Vallès. 

Una autovia que, malgrat els cants de sirena 
llançats des de detemiinades institucions i 
grups empresarials, no resoldrà els déficits 
en les xarxes de mobilitat existents a l'àrea 
metropolitana, sinó que els agreujarà: ja 
sigui per la desviació de recursos públics cap 
a les xarxes de transport amb \ehicle pri\-at 
(en detriment d' inversions importants i 
necessaries a la xarxa de transport públic), 
ja sigui perqué una major oferta de carrete-
res potencia encara més la utilització de 
\ehicle privât. 

Durant l'any 2006 s'han licitat alguns trams 
entre Terrassa i Abrera i s'ha elaborat un 
estudi on es plantegen divesos traçats per 
unir Sabadell amb la ciutat de Granollers. 
En tot cas, hi ha un consens bastant genera-
litzat que aquest tram, en el quai es troben 
Lliça d'Amunt i Santa Eulàlia presenta una 
sensibilitat ambiental i social molt i molt 
elevada i que, per tant, l'impacte que podría 
tenir el Quart Cinturò podría ser molt i molt 
important. 

En aquest sentit, dones, no hi ha res decidit 
i caldrà estar amatents a veure qué passa en 
els propers mesos. En qualsevol cas, nosal-
tres (i les altres 270 entitats que integren la 
Campanya en Contra del Quart Cinturò) 
contiuem reclamant - i continuarem récla-

m a n t - al nou govern de la Generalitat i al 
govern de l'Estat; 

1. La retirada del projecte del Quart Cinturò 

2. L'atenciò prioritària al sistema de trans-
port public (creaciò de noves linies ferro-
viàries i la millora de les existents, poten-
ciació de la funciò distribuidora de les 
linies d'autobusos) 

.3. La priorització d'inversions en la xarxa 
viària existent, per davant de la construc-
ciò de noves vies: millora d'enllaços, 
supressiò de peatges, incorporado d'ele-
ments de gestiò en la mobilitat en vehicle 
privât... 

4. La coheréncia entre la protecciò de la 
xarxa d'espais agronaturals, el model 
territorial i la xarxa de mobilitat. 

Esperem, finalment, que siguin sensibles a 
les demandes d'un gran sector de la poblaciò 
de les comarques del Vallès Occidental, del 
Vallès Oriental, del Baix Llobregat i del 
Penedés. 

Per acabar només queda destacar la nostra 
satisfaccio per la manifestaciò que va tenir 
en Hoc el passai dia 3 de desembre, on diver-
sos milers de ciutadans (precedits per 24 
tractors d'arreu del Vallès) vàrem demanar 
la retirada del projecte. La representado de 
Santa Eulàlia i dels altres pobles de la Vali 
del Tenes va ser molt nodrida, destacant 
especialment la intervenciò musical del nos-
tre vei Félix de Blas, que va presentar la 
cançô "Com el Vallès no hi ha res", compo-
sada per eli mateix. No sabem quins efectes 
pot tenir aquesta manifestaciò. En qualsevol 
cas, però, l'éxit de la convocatoria posa de 
manifest l'oposiciò de molts i molts ciuta-
dans a la construcciò del Quart Cinturò. 

Grades a tots pel vostre suport. 

Bon any 2007! 
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Ronçana Comerç Actiii 

President: Estere Muspims 
Teli'fon: 93 H44 6y 10 

Arribar al municipi 

El començament de qualsevol col.lectiu nou 
resulta engrescador i atractiu per totes les 
persones que ho porten a terme. És exacta-
ment el nostre cas. La nostra associació de 
comerciants, Ronçana Comerç Actiu, durant 
tot aquest 2006 i finals del 2005 hem enge-
gat diversos projectes amb el propòsit d'arri-
bar a tots els nostre associats i, d'igual 
manera, al nostre municipi. 

Les nostres actuacions han estât: esmorzar a 
la Fe.sta dels Tres Tombs. Per Carnestoltes 
vam regalar un cap de setmana al Parador de 
Cardona. Vam començar a fer diferents sor-
teigs on s'obsequiaven sopars en els restaru-
rants associats i després tickets amb valor 
per consumir a les nostres botigues. 
CoMaborem en la venda de les bos.ses orgà-
niques. 

Hem promocionat rellotges de les zones bla-
ves i també les viseres per la Festa Major. 

Roncana 
ComeFc Actiu 

Hem patrocinat un equip de basquet. 
Repetim amb la lotería nacional i amb la 
degustado gastronòmica de la Pira 
d'Artesania i acabem amb la campanya de 
Nadal. 

Tanniateix, intentem estar al dia dels dife-
rents snccesos del nostre pöble fent xerrades 
amb la policia, assistint als actes publics, 
prenent nota dels diferents problemes dels 
nostres socis, etc. Estem convenguts que ara, 
que ja fa un any que treballem, la nostra 
experiència ens ajudarà a fer-ho millor. 
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Escola Bressol Municipal FAlzina 

Coonlimulorcs: Dolors Burhany. .Ioana Moreno 
i Ksthcr Cusadcsih - Telefon: Q3 844 83 16 

Els tres primers cursos 

J a fa tres c u r s o s q u e f u n c i o n a la nostra esco-
la pels m é s petits del poblé i les s e v e s f a m i -
lies. T o t s p legats h e m viscut un m u n t de 
s i t u a c i o n s diverses , m o i t e s d 'e l les p l e n e s de 
m à g i a . El treball diari a n i b infants j a ho té 
això! Per això ens agrada tant la nostra fe ina. 

Pels q u e no ens c o n e i x e u d i r e c t a m e n t us vo-
lem e x p l i c a r c o m es viu el dia a dia a l 'Alz ina. 

Q u a n al mati l 'equip de l 'Alz ina entra per la 
porta té mol t ciar el q u e r e a i m e n t és i m p o r -
tant pels infants: ells necess i ten sent ir-se 
e s t i m a t s . tenir l l ibertat per m o u r e ' s , per 
e x p r e s s a r - s e , per e x p e r i m e n t a r , per crear , 
per re lac ionar-se , per j u g a r , i a m é s sent ir-se 
respectats en les seves acc ions, en el .seu de-
s e n v o l u p a m e n t , en els seus a p r e n e n t a t g e s . 

T a n t les fami l ies de l 'escola, c o m tot l 'equip 
ens vani p l a n t e j a r un seguit de b o n e s pro-
postes . Per acon.seguir tot això, d e m a n e m 
q u e d e s de casa t inguin pac iència , c o n f i a n ç a , 
p u n t u a l i t a t , p a r t i c i p a c i ó , r e s p e c t e p e r la 
n o r m a t i v a de l 'escola, etc., p e r q u é , en def ini-
tiva, tot plegat a juda eis seus infants a estar 
bé a la nostra escola, a v iure el dia a dia a m b 
total normal i ta t . L 'equip t a m b é t e n i m les 
nostres b o n e s p r o p o s t e s dec id ides d e m o c r à -
t icament en claustre, les quais ens fan re-
p lante jar moi tes coses i ens a j u d e n a mil lo-
rar la nostra tasca. Entre elles: parlar s e m -
pre en un to a d é q u a t , sense cr idar , par lar als 
in fants a la seva a lçada, i expl icar les coses 
a b a n s d e fer- les, c o m p e r e x e m p l e q u a n eis 
v o l e m agafar , eis v o l e m m o c a r , etc., q u e l ' in-
fant s e m p r e p u g u i predir al lò q u e li passarà , 
j a q u e si l 'agafa de s o r p r e s a es pot e s p a n t a r i 
passar u n a m a l a es tona innecessàr ia . 

A q ü e s t e s b o n e s p r o p o s t e s v a n cre ixent i v a n 
f o r m a n t part d e la no.stra tasca, fins i tot d e 
la nostra personal i tat . 

Un altre aspecte molt i m p o r t a n t de la nostra 
escola és la importanc ia q u e té per a tots 
nosal tres i, sobretot , pels infants , el treball 
de l ' autonomia . T o t s els n e n s i n e n e s han de 
p o d e r teñir dret a fer les co.ses ells sois, i la 
func ió de l 'adult és a c o m p a n y a r - l o s en l 'ad-
quis ic ió deis aprenentatges , mai no avanzar-
nos a ells, mai no fer- los les coses. Nosa l t res 
e s t e m al seu costat s e m p r e per si ens neces-
siten i an imant- los p e r q u é ho p u g u i n acon-
seguir. Si l 'adult s e m p r e els posa les sabates , 
els acosta les j o g u i n e s , els d o n a el menjar . . . 
ells mai gaudiran d 'aquest m o m e n t , ni s 'es-
fortjaran per aconseguir fer -ho sols. 

L 'Alzina voi ser l 'escola de tots, petits i grans, 
f a m i l i e s i profess ionals , equip educat iu i 
e q u i p d e l 'administració , equip de cuina i de 
neteja , per la gent del pöble en def init iva. 

L 'Alz ina vol ser espai de relació i d ' a p r e n e n -
tatges, o n t o t h o m té a lguna cosa a dir i a fer, 
oberta a di ferents cultures, d i ferents pensa-
ments , d i ferents m a n e r e s de fer. 

L 'Alz ina voi a p r e n d r e dels seus errors i con-
t inuar creixent al vostre costat . 

L 'Alz ina té nous projectes p lens d' i l . lusió pel 
2007. 
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L'Escola continua creixent 

Aquest curs 2006-2007 hi ha 560 alumnes 
matr iculats a l 'Escola, distribuïts en 25 
grups-classe. Tots els nivells estan triplicats 
fins a 4t, hi ha dos griips de s è i dos de 6è 
força nombrosos. La plantilla és de 39 mes-
tres. 

C o m que el centre, de fet, hauria de ser de 

dues linies, en aquests moments hi ha difi-

cultats per encabir-hi tants grups. Per això 

s'ha instal-lat un mòdul a m b dues ailles a la 

pista que hi ha entre l e s e ó l a i el bosquet. 

Allá hi fa classe un grup de P-4 i mi de 4t de 

primària. Pel curs que ve està pre\ ist ciue 

comenci a funcionar la segona escola, a la 

Sagrera. És una tasca important d'aquest 

curs preparar el desdoblament, en col-labo-

ració a m b l'AJuntament i el ser\ei d ' inspec-

ció d 'Ensenvament . 

P3A amb Ada Margenat Escobairó. P3B a m b Cristina Currius i Nuria Costa. 

P3C amb Silvia Navarrete i Lidia Pérez. P4A a m b Glòria Marti i Lourdes Bassa. 
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TIC-Tenes, un projecte 
d'interes. 

Dins de les activitats del Pla de Formacio per 
als mestres, s'ha engegat un projecte molt 

interessant que pretén portar a la práctica 
educativ a l'ús de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), i fer-ho a 
l'entorn d'un tema proper: el coneixement 
del riu Tenes. El seminari va comengar amb 

P4B amb Carme Betorz. 

m ^ 

P5B amb Pilar Solé i Lidia P5C amb Mercè Barbany 

irA amb Roser Pañella i Lluisa Bosch irB amb Sandra Martín. 
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mestres del Cicle Mitjà de dit'erents pobles 
de la Vali del Tenes, però ara és obert a la 
participació de tots els cursos. Ja ha entrât 
en funcionanient una pàgina web en la qual 
cada escola pot fer aportacions, preferible-

ment referides al curs del riu al seu jias |)el 
propi pöble. D'aquesta nianera podeni rcco-
llir niolta informacio, treballs ciels ahunnes, 
imatges de les sortides de treball, fer consul-
tes, intercan\is, comparaciô de dades,etc... 

irC amb Marga Mas. 

2nB amb Lourdes Guitart i Raul Romero. 

3rA amb Ramon Boixader. 

2nA amb Marta Casanovas i Pilar Lara. 

V sm 

2nC amb Mercè Pérez i Maite Piqueras. 

SrB amb Margarida Bonet i Elisabet Palau. 
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4rtA amb Margarida Plumé. 

SéA amb Anna Figueras. 

6é A amb Merche Díaz i Mariví Riera. 

4tB amb Jordi Pamplona i Jordi Sala. 

5éB amb Isabel Oliveras. 

6éB amb Lourdes Movano i Nuria Dantí. 

6é C amb Jordi Ricart 
i Sete Salguero. 
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AMPA CEIP Rondana 
hv^iik'nta: Anna Amelia i Ventura 
Telèfon: gs 844 81 85 
Plana web: www.ampaceiproncana.eat 
C/e: ainpaceipronaanaíú'gmail.coni 

Ihlusió ì noves idees 

Un curs més l'Associació de Mares i Pares 
d'Alumnes (AMPA) del CEIP Ronpana enge-
guem novament amb il-lusió i amb noves 
idees. El que volem és que pares i mares par-
ticipen de les activitats i serveis que gestio-
nen! i organitzem amb la intenció de millo-
rar i aportar noves maneres de veure les 
coses i de tirar-Ies endavant. No ens confor-
mem només amb la queixa d'aliò que no 
funciona pron bé sino que volem que us hi 
impliqueu en la mesura que pogueu perqué 
entre tots puguem fer una bona feina que 
repercutirá en el bon funcionament de les 
tasques que duem a terme i albora en la 
bona educació dels nostres fills i filies. 

Com ja saben a TAMPA funcionem per co-
missions: menjador, llibres, transport, fes-
tes, segona escola i extraescolars. A cada 
comissió hi ha unes persones que en son les 
responsables. De totes aqüestes comissions 
i del seu funcionament en podeu trobar 
informació al butlleti que editem trimestral-
ment, al tauler d'anuncis de I'entrada de 
leseóla i a la nostra pàgina web. 

Aquest curs passat, a més de les activitats 
q u e j a fem cada any, vam engegar uns tallers 
per pares i mares, i en vam fer dos: un sobre 
contes i un altre de cnina. Tots dos van estar 
molt bé i aquest curs en continuaren! orga-
nitzant més. En el mes de novembre n'hem 
fet un sobre técniques de relaxació. Tenim 
previst organitzar-ne dos més durant el 
curs. Aquests tallers están oberts a tothom, 
però principalment els fem dirigits ais pares 
i mares. 

Només començar el curs hem organitzat una 
sortida d'un dia de dinamització de families 
ais Rues del Corredor, i un concurs de foto-
grafíes fetes a Festiu pels alumnes de l'esco-
la, o familiars i amies, amb premi d'una cà-
mera digital. 

A part de tot això, també estem pendents 
continuament de fer el seguiment de la 
construcció de la segona escola. Assistim a 
totes les reunions on es parla del tema, con-
sells escolars i plens a l 'Ajuntament. Per a 
nosaltres aquest és un dels temes prioritaris 
que pot donar resposta a la manca d'espai. 
Però també necessitem el suport de tots els 
pares i mares, ja que tenir dues escoles amb 
els espais i les Unies per les quais han estât 
pensades és un tema d'interés per a tothom. 

Les reunions de l 'AMPA sôn cada últim 
dimecres de mes a 2/4 de 10 a sala del pro-
fessorat del CEIP Ronçana. Us hi esperemü! 

http://www.ampaceiproncana.eat


Anuari 2 0 0 6 

IES Vali del Tenes 
nirector: Marta Jane 
Tclèfoii: g:) 844 S j 25 
Web: wwu'.icsvaUtcìwa.iict 
C/c: iiifo(ii'icsvaUtciWii.ni-'t 

25 anys fent escola 

Un any més hem coniengat el curs, el pr imer 
després d'un an\' molt especial en què vani 
c e l e b r a r els 25 a n y s de la f u n d a c i ó de 
l 'Escola i que tot el personal que integrem el 
centre vani \iure intensament. Un any que 
va s e n ir per recordar i fer baiane; de qui som 
i d'aliò que ens defnieix: 

• Una escola catalana que utilitza el català 
com a llengua de comunicació i que la cultu-
ra catalana entesa com el coneixement del 
nostre país és present en les nostres activi-
tats. Els a lumnes Catalans d'origen han de 
conèixer bé la l lengua i cuitm-a pròpies i els 
d'origen no català han de poder-se incorpo-
rar p lenament a la societat on viuen a m b les 
mateixes possibilitats que els altres i sense 
cap desavantatge. 

• Una escola arrelada ais pobles. L'acció edu-
cativa té present la realitat local i comarcal , 
l 'entorn més immediat , com a punt de parti-
da per a l'estudi de totes les realitats huma-
nes del nostre nión. Ha d'ésser en aquest 
mateix espai on s'lia de projectar i donar a 
conèixer la nostra activitat educativa. 

• Una escola oberta a la integrado europea. 
És molt important l 'aprenentatge de la llen-
gua castellana i de les l lengües estrangeres, 
per la qual cosa potencien! i participen! en 
activitats d 'àmbit estatal, en intercanvis a m b 
escoles d'altres pa'isos, i en projectes i pro-
grames tant d'àmbit estatal com a nivell 
europeu. 

T a m b é , però, aquesta comnie iüorac ió va 
a judar per ref lexionar i subratllar que una 
escola no es pot aturar mai i que ha d'inten-
tar imaginar el futur i ha d 'ajudar a adquirir 

eines i habilitats perqué aquests nois i noies 
que ara tenim siguin uns bons ciutadans i 
professionals conipetents... ParaMelanient a 
valors perennenient vàlids (el respecte, el 
treball individual i d'equip...) n'hi ha d'altres 
que heni d'anar tenint en compte periiué la 
societat i el temps van canviant. És per això 
que en aquest curs t indrem present, d'una 
forma més intensa, dins de totes i cada iu!a 
de les àrees i les accions tutorials, el bon lis 
de les noves tecnologies i el factor mediani-
biental. 

Tot i cine \ i\ im en un món on la rapidesa i la 
con!petiti\itat són les bases de qualsevol tre-
ball, és important transmetre ais nostres 
ahuünes el gust per la feina ben feta i poten-
ciar i pren!iar aquelles feines que serveixin 
d'e.xemple a la re.sta d'alumnat. Cal descobrir 
la satisfaccio d'aconseguir l 'objectiu a través 
de l'esforç i fer adonar a l 'alumne de la 
importància que això suposa. Cal fonientar 
en tot moment l'esperit de treball individual 
i de grup. 

És important formar persones cuites grácies 
a un treball d'estimulació de la intel-ligéncia, 
la creativitat i la sensibilitat. Cal promoure 
activitats adregades en aquest sentit. 

Mitjançant la il-lusió, la rigorositat i l'e-
xigéncia en la nostra feina diària, anirem 
fent Escola. 
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Casal d'avis Santa Eulalia 
l'i-csiücnt: l'oiiuis BeUiìicìic 
Tclùfdii: <;:>' 844 (ì3 44 

C/v: casal davisbiiwtinail.coiii 

Ja tornem a èsser aquí 

Fa un any que a través d aqüestes mateixes 
pagines, explicàvem tot allò que havíem fet 
l'exercici anterior. Ara hem de repetir-ho, 
nomes en una part; l'altre, per imperatiu del 
temps, ha canviat, es a dir s'han fet altres 
coses. 

El Casal d'Avis segueix fent el seu carni, obre 
les portes tots el dies, de dimarts a diumen-
ge, perqué els sods assisteixin i puguin con-
tinuar els seus joes, les seves lectures, les 
xerrades, heures el café, I'aigua o saborejar 
la beguda habitual, gaudir de les novetats 
del dia a dia per tornar-hi a l'endemà. Això, 
és el ritual. 

La resta són les novetats que es presenten i 
les variacions que el transcurs del temps 
porta i que tot seguit anem a comentar. 

Assemblea General 

Es va celebrar el dia 26 de marc; -diumen-
g e - dintre del primer trimestre de l'any, d'a-
cord amb la normativa vigent. Hi assistiren 
un centenar de socis per escoltar les acti\'i-
tats fetes durant l'exercici anterior, aprovar 
Testât de comptes i el pressupost d'ingres-
sos i despeses previst per la temporada 
següent, aixî com els diferents punts reco-
llits en l'ordre del dia. Tanmateix, es va 
aprovar la modificació dels Estatuts per 
adaptar-los a la nova Liei orgànica Catalana 
d'Associacions 1/2002 de 22-3-02. 

Homenatge a noces d'or 

Amb la diada de Sant Joan, celebrada amb el 
tipie berenar de coca i cava, s'acostuma a 
homenejar les parelles de socis que sortosa-
ment han aconseguit arribar ais cinquanta 
anys de casats. Aquest cop la festa ha estât 
mes nombrosa. Quatre van ser els matrimo-

Constitució Assemblea general març 2006. 

nis afavorits i això va fer que l'acte fos molt 
emotiu i nombroses les mostres de satisfac-
cio i afecte deis acompanyants. Els matrimo-
nis honorats foren obsequiats amb pastis-
sos, flors i una placa commemorativa, grava-
da amb els seus noms, aixi com un pergami, 
molt il-lustratiu, obsequi del Jutge de Pau de 
Santa Eulalia que els va entregar personal-
ment. 

lyè Aniversari del Casal 

Com l'any passat i per causes de la natura 
-prohibició de fer focs a terra- el actes de la 
comniemoraciô de l'aniversari s'han fet al 
Centre Civic i Cultural "La Fábrica" i el dinar 
a un restaurant de la localitat, en Hoc de la 
coneguda costellada que es feia a les instal-
lacions del càmping "l'Esplanada". 

Això no obstant, s'ha mantingut el costum 
establert de celebrar la diada en dues fases. 
Al mati, amb una missa al recinte del Centre 
Civic, oficiada pel nostre Rector mossèn 
,lordi Maria, qui obria tradicionalment el 
programa d'actes, i seguia amb una enlaira-
da de coloms i una bailada de sardanes.. 

El dinar va tenir Hoc en un Restaurant de la 
localitat; hi assistiren uns 140 associais i va 
ser compartit amb les autoritats locals, 
socials, i de coMaboradors del Casal, si be 
aquesta vegada no varen poder acompa-
nyar-nos, per diversos motius, els serveis 
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informatius de Canal SET, el .Jutge de Pau i 
els antics amfitrions, familia Barbany-Mer-
cader. Mes tard, en una sala annexa al ma-
teix Hoc, hi va haver ball, pels que s'hi van 
quedar. 

A la tarda, a la sala gran del Centre Civic i 
Cultural "La Fábrica", és va celebrar la sego-
na part dels actes, amb una cantada d'hava-
neres pel grup " Vallparadís" i amb degusta-
d o a la mitja part del tipie rom cremat, pel 
nombrós públic assistent a la festa. 

Sortides i excursions 

Les sortides o excursions segueixen redui'des 
a una cada mes en Hoc de les dues que es 
feien abans. Aproximadament serán unes 
dotze les sortides que és tenen previstes rea-
litzar a diversos indrets i destins del Princi-
pat. Una d'elles ha estât de carácter cultural. 
És a dir, s'ha intentât aprofitar la sortida per 
visitar i veure a la vegada indrets molt espe-
ciáis com el Monestir benedicti de Santa Ma-
ria de Vallbona, el cenobi cistercenc femeni 
més important de Catalunya 

En aqüestes sortides el Casal hi contribueix 
en el preu a pagar pel soci, rebaixant una 
part del seu valor, absorbint la despesa. 

Actìvitats i Serveis 

Cada dimarts a la tarda, exceptuant I'estiu, 
s'ha continuât ballant sardanes al Centre, 
sota la direcció d'una pareHa de monitors 
experts en aquesta matèria. 

Per altra banda, també han funcionat amb 
regularitat els sei-veis assistencials d'infer-
meria (control de tensió sanguinia), cada 
quinze dies a càrrec de professionals del 
Centre de Salut de Santa Eulalia que es des-
placen ais nostres locals. 

El s e n e i de podologia segueix creixent en 
nombre de pacients, tot i fent-se dues vega-
des al mes. La titular d'aquest ser\-ei es troba 
actualment de baixa per maternitat i la seva 
consulta és atesa per un altre company de 
professió. Per altre banda, els divendres hi 
ha oberta la barberia per homes. 

Aquest any s'ha fet la vacunació contra la 
grip per a la gent gran el dia 14 de no\ embre, 
a les cinc de la tarda al Casal d'Avis, i com de 
costum ha estât atesa pels mateixos s e n e i s 
del Centre de Saint de Santa Eulàlia. 

Els divendres a la tarda hi ha ball, amb totes 
les variacions de l'actualitat amb un equip 
de música propi, adquirit amb l'ajuda del 

Sessió de bull una tarda de festa al Casal. 
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( J ijhrmíttivü de I'agennanament amh el pöble de Kangoua. 

nostre Municipi dirigit per un soci volen-
teròs. Com a complement, els darrers diven-
dres del mes han continuât les sessions de 
música en viu a càrrec de professionals que, 
amb les seves interpretacions, fan més atrac-
tiva i agradable la festa. 

Conferencies 

Han estât varies les que s'han fet al llarg de 
l'any. 

23 març 2006.- "Què és la salut?", a càrrec 
del Dr. Francese Puig, antic metge de Santa 
Eulalia. 

22 juny 2006.- "Seguretat en eis habitatges i 
el seu entorn" a càrrec d'una parella de mos-
sos desquadra. 

6 juliol 2006.- "Agermanament amb el pöble 
de Blangoua" e.xposició d'imatges i comen-
taris per l'alcalde i l'Assistenta Social de 
Santa Eulalia. 

28 setembre 2006.- "El carnet per punts" a 
càrrec d'un equip de mossos d'esquadra de 
Caldes de Montbui. 

Festes socials 

Han estât com sempre, les ja conegudes fes-
tes tradicionals que des del seu inici el Casal 
ha mantingut d'una forma estable. La pri-

mera té Hoc a la Diada de Sant Jordi, amb un 
berenar i repartiment de roses i espigues a 
les senyores i llibres als homes. La segona és 
fa per Sant Joan, junt amb la cerimònia 
d'homenatge a les parelles que han aconse-
guit les seves noces d'or. La tercera, l'aniver-
sari de la fundació del Casal, que enguany 
s'ha célébrât el 3 d'octubre i finalment, la 
quarta, correspon a la Festivität de Nadal, en 
el quai junt amb el berenar, és procedeix a 
l'entrega al soci, -previ la recollida del cor-
responent tiquet - d ' u n lot de productes na-
dalencs. 

Coincidint amb aquesta darrera festa, s'ha 
procedit a incloure un homenatge al soci/a 
de més edat, distinciô que ha estât molt ben 
rebuda per tots. 

Novetat de l'any 

La Direcció General de Dret i d'Entitats Juri-
diques del Departament de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya, per resolució de 
4/9/06, ha resolt favorablement inscriure 
en el Registre d'Associacions de la Genera-
litat, la modificació dels Estatuís del Casal, 
sol-licitada oportunament per adaptar-los a 
la nova legislació vigent d'associacions. 
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Espiai Santa Eulalia 
RcspanstilìU': Albci'l Fvnvs 
Telefon: 93 H44 Hl' 85 
C/u: caphii clcuitin hotmail.com 

Entre Plato i Darwin hi ha 
l'Espiai 

Avaii fa molts anys, Plato, filòsof grec, afirmà 
que existien dos mons. el de les ¡dees i el dels 
elements sensorials. Així dones, afirmava 
que totes i cadascuna de les coses d'aquest 
món tenia la seva corresponent idea, la seva 
essència. Per altra banda, Darwin defensa la 
teoria de l'evolució de les espècies, en la qua! 
explicava que a la natura sobreviuen aquells 
més forts i millor evoludonats. 

Ara però, parlem de l'Espiai: En la nostra 
societat d'avaii és difícil competir amb tants 
enginyosos entreteniments com l'ordinador, 
Internet, la tele o la videoconsola. El nen ha 
de triar entre anar en bici o manejar un cic-
lista a la pantalla. Coni fer dones que aquest 
nen esculli la primera opció? 

A l'Espiai, sembla que hem trobat la respos-
ta. Després de llargues converses amb el 
nostre amie Charles Darwin, la cosa va que-
dar clara: 

- Necessiteu un canvi 
r iot- . 

-va dir eli, tot se-

- Però quin? - v a m respondre els monitors a 
la seva a f i r m a d o - . 

- Aquell que garanteixi que davant d'una 
bici virtual o una de real, el nen o nena 
n'esculli la vertadera. 

Així dones, això hem fet: hem evolucionat. 
La vida és bonica, però complicada, i per 
això, per mantenir la seva bellesa, sovint cai 
atre\ir-se a canviar: D'aquesta manera, l'Es-
piai bimensual ha desaparegut per a conver-
tir-se en trobades escollides pels esplaiers. 
El plantejament, dones, s'ha modificat: les 

activitats han sigut pensades per conèixer 
món i persones, per aprendre del nostre 
entorn tant social com culturalment. 

A m b tot però, Plato aparegué al Cau un bon 
dia i digné: 

- Ep! Que sou un espiai! No deixeu pas de 
ser-ho! 

I nosaltres vam respondre: 

- Ep! Que som un espiai! I no deixarem mai 
de ser-ho! 

És per això que podem afirmar que mante-
nim l 'essènda esplaiera, perpetueni la nos-
tra idea d'educació i diversió i, sobretot, con-
tinúen! sent l'Espiai de Santa Eulalia. I ja 
hem començat! 

Aquest any, el dia 1 d'octubre, l'Espiai va ini-
ciar el curs amb la Bicicletada pel Patrimoni, 
amb motiu de les .Tornades Europees pel 
Patrimoni, amb la que vam pedalar per 
diverses zones del pöble aprenent details 
històrics i anecdotes sobre indrets que tots 
coneixíem però que sobre eis quais poc en 
sabíeni. 

Durant la quinzena del 2 al 15 d'octubre, eis 
monitors i monitores van muntar una expo-
sició a La Fábrica amb més de mil fotos deis 
campaments que aquest any vam organitzar 
a Les Lloses. Aprofitem Favinentesa per 
agrair a tots eis pares i mares de nens i ne-
nes, a antics monitors i monitores, i a amies, 
el sen ajut i la seva col-laboració imprescin-
dibles perqué eis campaments d'enguany 
hagin estât un éxit. El dia 7 d'octubre tots eis 
grups, petits, mitjans i grans, vam anar a 
veure l'exposició de fotos i vam realitzar una 
activitat per grups: el petits van gaudir d'una 
gimcana, eis mitjans ho van fer d'una gimca-
na fotogràfica, i els grans van anar al Teatre 
Auditori de Granollers a veure I'obra de La 
Cubana "Mamá, quiero ser famoso". 

El 21 d'octubre, tots eis grups ens vam tor-
nar a trobar per participar en el Correllen-
gua del nostre poblé, on ballàrem i jugàrem 
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anib un grup d'animació, tot potenciant la 
nostra llengiia. 

Durant el mes de novembre, els diferents 
grups han muntat diverses activitats (sorti-
des. tallers. i els grans fins i tot un sopar), 
dirigides a les nenes, nens, noies i nois de 
l'Espiai. 

Aixi és com ha estât el primer trimestre d'en-
guany. No obstant, abans d'acabar l'any es-
perem trobar-vos en les segiients activitats: 

• El dia 9 de desembre, durant la Fira d'ar-
tesans, els monitors i monitores organit-
zaran un taller dirigit a tota la canalla. 
Començarem a les 12 del migdia i durará 
dues bores. 

• El dia 17 de desembre, realitzarem el 
Tercer Quinto Hsplaier. 1,'acte s'inicia a les 
5 de la tarda a la sala gran de La Fábrica. 

• El dia 23 de desembre, per finalitzar el tri-
mestre, l'Espiai us convida a tots, grans i 
petits, a gaudir de la Vetllada de Contes, a 
les 5 de la tarda, al Casai Parroquial, per 
tal de desitjar-vos a tots un bon Nadal 
escoltant contes, berenant xocolata desfe-
ta i fent cagar el tió. 

Tothom hi és convidat! 

Les monitores i els monitors, us desitgen a 
tots que passeu unes bones testes! 

Uu apat agradable i Ininquii (segurament I'únic) ais campamenls de Les Liasses. 
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APINDEP 
¡'residenti!: Mercè I.lauradó 
Telèfon: 93 844 84 26 
C/e: apindepiiì'hotnmil.com 
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Agrupado Fotogràfica 
Responsables:,lordi Iglesias i Josep M. Molisi 
Telèfon: 93 844 88 84 - 93 844 Hi 16 

Passejant ifotografiant 

D u r a n t l 'any 2 0 0 6 , l 'Agrupac ió Fotogràf ica 
Santa Eulal ia ( A F S E ) ha encarat les seves 
act ivitats en les p a s s e j a d e s per Santa Eulà-
lia, b u s c a n t els indrets idonis per fer foto-
graf íes i la poster ior edic ió de les mate ixes . 
La finalitat és fer la nostra a p o r t a d o al 
ca lendari que edita l ' A j u n t a m e n t (aquest 
any será el cjuart). 

El p r o c è s és lent, p e r ò molt e n r i q u i d o r . 
V a r e m c o m e n ç a r a m b fotograf íes d ' a b a n s i 
ara (el pas del temps) , cont inuant a m b l 'ai-
gua (el riu T e n e s ) i 1' any passat les imatges 
eren s o b r e la terra (camps-arbres) . E n g u a n y 
les i m a t g e s volen reflectir la intervenció d e 
l ' h o m e sobre el territori , intentant m o s t r a r 
la diversitat q u e va q u e d a n t p l a s m a d a en el 

nostre pöble , s o b r e t o t en eis espais on les 
p e r s o n e s hi v iv im i ens hi re lacionen! . 

A c t u a l m e n t f e m les f o t o g r a f í e s en f o r m a t 
digital . A i x ò c o m p o r t a un treball d 'ed ic ió 
mol t labor iós i, a lhora , u n a fe ina d e q u i p 
mol t interessant pel fet d ' a p r e n d r e i c o m -
partir . És per a ixò q u e c o n t i n u e m a n i m a n t a 
totes les p e r s o n e s q u e t inguin aquesta a f íc ió 
i q u e vulguin gaudir- la a m b nosal tres q u e es 
dec ideix in a c o m u n i c a r - h o . 
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Coral Santa Eulalia 

I'rcskk'iitrx: Milite (kinìwiidki i Conxita Cclulx'ii 
'Mcfon: <);,' H.l l g; g,v - <):i 80 

El 2sè aniversari 

Aquest an\' la Coral celebrem el 256 aniversa-
ri i. com en tota celebració, volíeni ter alguna 
cosa (liferent del quotidià. És per això que 
enguanv hem preparat uns concerts acom-
panyats d'orcjuestra per Pasqua i per Nadal, 
cn els c|ue interpreten! unes peces que tcnen 
una certa complexitat: la Missa en Fa Major 
de Ha\(ln, el Glòria de Vivaldi i Beatus V'ir, 
també de Vivaldi, a banda d'altres peces. 

K1 dia 10 de de.scmbre. P'e.sta de Santa Kulàlia. 
tenim el dinar d'aniversari i aquest mateix dia 
i amb la fmalitat de deixar constancia veiu'au 
la Hum un llibret que recull el nostre recorre-
gut en aquests due darrers anys (també ho 
haviem fet als 10 i ais 20) i un roman(,'o (|ue en 
aipiest cas és un record de la històi'ia de \int-
i-cinc anys de Coral. 

Els actes els clourem amb una cantada el dia 

17 de desembre, en la cjue hi podrem partici-
par tots eis cantaires que al llarg dels anys 
hem format part de la nostra Coral, que 
sumem un total de cent trenta persones. Per 
l'ocasió hem triât dues uadales. 

Aquest any hem fet un canvi en la progra-
maciô en relació al que anavem fent cada 
any. Hem canviat el concert d'e.stiu per la 
cantada de l'opereta "Cançô d'amor i de gue-
rra" en eis actes de les Festes Majors dels 
pobles de La Vali del Tenes. FU cor el fonnà-
\em totes les corals de La \'all del Tenes, el 
duet eren cantaires de la coral del poblé on 
cantàvem, el tenor, el baix, la soprano i l'or-
questra eren contractats. Els .Ajuntaments 
han subvencionat aquests actes. 

Amb motiu de la gira que feien per FUn-ojia el 
cor argenti " Coro del seminario de canto del 
Teatro del Libertador San Martin" de 
Córdoba. Argentina, la Coral els vani convi-
dar a actuar al nostre poblé, ens van acom-
panyar i ajudar en un assaig i també van 
estar allotjats a les uostres llars. Van gaudir 
molt de la seva presencia i deis seus cants. 

La Coral infantil Ronçana continua treba-

La Conil i la Coral infantil cantani coujuntament. 
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liant, alguns cantaires ens han deixat perqué 
han passat a l'Institut però hi ha hagut 
incorporacions noves. Kns han acompanyat 
als concerts de Pasqua i Nadal. 

Activitats de la Coral Santa Kulàlia de gener 
a desembre de 2006: 

• 7 de Gener: Trohada de corals de La Vali 
del Tenes a Lliçà d'Amunt. 

• 18 de Febrer: Cantada en unes noces a 
Santa Quitèria (Vilanova del Valles) 

• 9 d'Abril: Concert de Pasqua amb orques-
tra. "Missa Brevis in Fa Major" de Joseph 
Haydn i Coral infantil Ronçana. 

• 24 de Juny: Cangô d'amor i de guerra a 
Lliçà de Vali 

• 25 de Juny: Cançô d'amor i de guerra a 
Bigues 

• 28 de Juliol: Cançô d'amor i de guerra a 
Santa Eulalia de Ronçana 

• 11 de Setembre: Cantada a l'acte de la 
Diada 

• 11 de Setembre: Cançô d'amor i de guerra 
a Lliçà d'Amunt 

• 23 de Setembre: Cantada en unes noces a 
La Torreta 

• 12 de Novembre: Vetllada ai-gentina amb 
el "Coro del Seminario de canto del Teatro 
del Libertador San Martin" i del "Grupo 
Magüey" de Cordoba. Argentina 

• 25 de Novembre. Trobada de Corals a 

Montornès 

• 10 de Desembre: Cantada a la Missa en 
honor de Santa Eulalia. Exposiciô de 
fotos. Programes, partitures etc. d'acpiests 
anys de la Coral. Dinar - celebraciô. 
E.strena del romanço de la Coral composât 
per Jaunie Amella. De sobretaula el grup 
Els Tranquils. 

• 17 de Desembre: Concert Nadal-
Celebraciô del 2sé aniversari. La Coral 
canta el Glòria i Beatus Vir de A. Vivaldi i 
després la Coral, la Coral infantil i tots els 
ex-cantaires que ens ban volgut acompa-
nyar. 

Bon Nadal i Bon Anv Nou. 

Al Santuari de la Mare de Déti de Montserrat de Montferri (Tarraqona). 
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Revista Ronçana 
l'clcfou^: g:i H44 91 93 - 93 840 22 70 
C/c: rimcanaOi e.infologic.es 

262 pàgines 

U n a n y m é s , l ' a c t i v i t a t d e la R e v i s t a 
R O N Ç A N A ha consist i t en la publ icae ió de 
c inc n ú m e r o s des del passat N a d a l (del 2 3 0 
al 234) , a m b un total de 2 6 2 pàgines , q u e 
r e p r e s e n t a un p r o m i g de 5 2 p à g i n e s per 
ni ìniero. H e m m a n t i n g u t les s e c c i o n s t ìxes 
de T R I B U N A , q u e c o n t é art ic les d o p i n i ó 
tiels c o M a b o r a d o r s , n o r m a l m e n t s o b r e te-
m e s d actual i tat , d I N I - O R M A C I Ó , a m b no-
ticies dels pobles de la Vali del T e n e s , de les 
K n t i t a t s q u e t e n e n la seva seu a S a n t a 
Eulal ia i de les Parrôquies de Santa Eulàl ia i 
Lliçà d ' A m u n t , un apartat dest inât a C U L -
T I ! Ri\ i a l tres d e s t i n a t s a la i n f o r m a c i ó rela-
tiva a esports , m e t e o r o l o g i a , etc. , i quan s 'es-
cau, i n t e n t e m f e r - n o s ressò de l l ibres escrits 
i publ icats per p e r s o n e s q u e res ideixen als 
pobles d e la \'all del T e n e s . A les d i ferents 
edi tor ia ls h e m intentât a p o r t a r t e m e s per la 
ret lexió: Pau. jus t i c ia , Solidarität , el non 
Estatut, la l lengua cata lana, canvi de c l ima, 
canvi (le cul tura i la i m m i g r a c i ó i integrac ió 
han estât els t e m e s apuntats . 

b a n d a de les edi tor ia ls i s e c c i o n s indica-

des, ais d i f e r e n t s n ú m e r o s s 'han incorporât 

altres trebal ls , deis q u e d e s t a q u e m : 

• En el n " 230, un reportatge q u e recull 
"Les Ent i tats e x c u r s i o n i s t a s de la Val í del 
T e n e s " . L 'entrevis ta es real i tzava a Bernât 
G u à r d i a , d e Santa Eulàl ia, pi lot de B T T . 
" T e m p s era t e m p s " es d e d i c a v a a recordar 
les esco les p ú b l i q u e s q u e h e m t ingut a 
Santa Eulàl ia. 

• En el n ° 231, l 'entrevista s ' o c u p a v a d 'en 
Eerran Miral les , de Lliçà d ' A m u n t , b iò leg 
e n a m o r a t del territori . " T e m p s era t e m p s " 
par lava dels c o g n o m s m é s habi tuais al 
pöble . T a m b é a l 'apartat d e Cul tura es feia 
una re ferènc ia als c a m p a n a r s s ingulars . 

m \ del T e n ^ 

Portada de l mimerò 230. 

• En el n ° 232, el reportatge, " B l a n g o u a , un 
pöble g e r m à " estava just i f icat pel recent 
a g e r m a n a m e n t de S a n t a E u l à l i a a m b 
aquest pöble del nord del C a m e r ú n ; el 
reportatge recull les d a d e s m é s s ignif icat i-
ves d'aquell pöble. 

• En el n " 233, la revista recoll ia eis résul-
tats del referèndimi célébrât per l 'aprova-
ció del nou P^statut. Una entrevista a J o s e p 
G r a u i Mateu, de LIiçà de Vali , h is tor iador 
i m u s i c que per aquel les dates a c a b a v a de 
publ icar un llibre. " T e m p s era t e m p s " es 
d e d i c a v a a recordar l 'antiga noblesa de la 
Val i del Tenes . 

• En el n " 234 ens f è i e m ressò dels " Q u i n z e 
a n y s de Canal SET" . Fac i l i tàvem eis résul-
tats a les Eleccions al P a r l a m e n t Català, i 
l 'entrevista ens presentava J o s e p Maria 
Roger , de Bigues i Riells, pianista i profes-
sor d e música , q u e per aquel les dates aca-
b a v a d e publ icar un nou disc. " T e m p s era 
t e m p s " ens recordava el pas de les vil-Ies 
als masos . 
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El Ganxo, 
col-lectin de promoció cultural 

Kcaponaablc: Ramon \'¡l(igclht i Carme Badia 
Telèfon: 93 H44 65 01 
C/e: ìximonvdi alabìTiìt.ciim 
earmehadiaC« hotmail.eom 
Web: wivw.lamevaii'cb.iìifo/32:j 

"El Ganxo, coblectiu 
de promoció cultural" 

El coMectiu el Ganxo fa xerrades i acthitats 
que pretenen acostar a la nostra comarca 
personatges de la cultura i la ciència cata-
lanes que, des del seu punt de vista, puguin 
aportar contiuguts de qualitat i de primera 
mà. A m b aquesta intenció, i entre altres, ja 
han passai per les xerrades que organitzem 
gent com el gran lingüista .Joan Solà; el na-
turalista Marti Boada; el president d'Òm-
nium cultural, en Jordi Porta; I'historiador 
Josep Maria Solé i Sabaté; l 'oceanògrafa 
Josefina Castellví; la demògrafa Anna Ca-
bré, I'historiador i membre de la comissió de 
la dignitat Josep Cruanyes, l'escriptor Alfred 
Bosch, el lingüista Jesús Tusón, el director 
del departament de Física de l 'UAB en Josep 
A. Grifols, l'editor Jordi Nadal, el geòleg 
Joan Caries Mendralejo, el comunicador 
Xavier Guix, la sinòloga Dolors Folch, l'ecò-
leg Joandomènec Ros, el matemàtic Claudi 
Alsina, I'historiador Josep Maria Figueres, el 
politòleg Joan Subirats, I'exalcalde de 
Sabadell Toni Farrés i l'arabista i professerà 
Dolors Bramón, i el lingüista Joan Ferrer i 
Costa (en un inoblidable homenatge a en 
.Joan Coromines presidit per en Joan Sola), 
l 'economista Ángel Castiñeira, el físic Albert 
Bramón, l'economista Ramon Tremosa, la 
lingüista M.Carme .Junyent i el físic Josep-
Enric Llebot, l 'escriptor Jordi Galceran, 
I 'historiador Oriol .Junqueras, el f i lòsof 
Josep M. Terricabres, l'especialista en sàn-
scrit Óscar Pujol, o la cuinera Carme 

Josep-Maria 
Terricabras 

^ i Nogueras 

hnpviíl iín«».blocai tom ' ' ' 
Out«« aeC-i-e' 1.WÍ-

El conflicte 
entre l'individu 
i la comunitat 

PftfseniHuo a carrei. an 
Núria Vives 

í^ur.'r 
B O F Ì L L j: F á b r i c a 

[).•.<;ll3fê  l'i J anni 
. - de >'• je ves;,ir. 

Ruscalleda, o el jurista David Felip, entre 
d'altres. .Ja tenim emparaulades pels pro-
pers mesos xerrades a càrrec de la biologa 
Anna Veiga, la directora de la re\ista Nat 
Maria .Josep Picó, l'especialista en l'obra de 
Josep Pía, Xavier Pía, el catedrátic de pre-
historia FÀidald Carbonaii i d'altres perso-
natges de la cultura catalana. Intentem, 
dones, desfer aquella premissa errònia 
segons la qual això és impossible de fer fora 
de Barcelona. 

"El Ganxo, coMectiu de promoció cultural" 
va iniciar les seves activitats fa ciuatre an\ s i 
durant el 2007 continuará apropant, per poc 
que pugui, persones que incitin a la curiosi-
tat i a la creació de criteris sobre temes ben 
diversos però que contlueixen en la nécessi-
tât de conèixer, tan humana. Les nostres 
activitats solen ser mensuals i les celebrem, 
normalment, a La Fábrica. 
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P u n t a i r e s 

Mcsii'íi innitíiírc: l'en'sti Ai'iiinintj 

I/afició segueix 

Com ja és habitual, coincidint amb rinici de 

la Festa Major, es va celebrar la trobada 

anual de puntaires al recinte de Termita de 

Sant Simplici. \'an participar a la cita pun-

taires arribades dels pobles ciels voltants i 

també de Barcelona. En total ens n'hi vani 

reunir unes 160. Aixi mateix \am comptar 

amb la presencia d'unes cjuaiites parades 

d'articles relacionats amb les pinites de 

coixi. Aciuesl fet demostra que la nostra tro-

bada s'esta consolidant com una de les mes 

nombroses. 

Un any mes també hem comptai amb la 

coMaboració de la majoria de comerlos de 

Santa Eulalia, que ens van proporcionar els 

articles que es van rifar durant la diada. 

L'Ajuntament també \a contribuir amb els 

obsequis que es van donar a tots els partici-

pants i amb el berenar que se'ls va ot'erir, 

cosa que és molt d'agrair. 
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Bastoners Els Trinxaires 
Clip lie Colla: Jtiixli i'itinins 

'l'clr/iin: híj(> ,7./ íN 
('/('.• li'inxnircsiii cdrrcuciitídíi.coin 

Weh: incu'.lriiixdiiví.lk 

Seguim enclavant 
Aqiiest 2006 ha es tâ t un any difícil pe ls 
T r i n x a i r e s a conseq i iènc ia d ' a lg i ines ba ixes 
q u e j u g a v e n un p a p e r i m p o r t a n t d i n s la colla 
b a s t o n e r a . Tot i a q u e s t e n t r e b a n c h e m es tâ t 
c apaços d e t i r a r e n d a v a n t i d o n a r la cara . 

A n ie i t a t s d ' any vam pa t i r u n a dava l lada an i -
mica to ta la colla, i hi havia gent que e n s 
c o m e n t a v a en una r eun ió q u e si no ens posà -
v e m les pi les de ixava la colla. Sembla q u e 
a q ü e s t e s p a r a u l e s van f e r e f e c t e i e l s 
T r i n x a i r e s es \ a m a n a r motiv an t cada vega-
da m é s . El q u e ens va fei- r ené ixe r però , va 
ser la i nco rpo rac ió t l 'a l t res j o \ e s p r o m e s e s 
del pöble . 

S 'ha conso l idâ t dones , un g r u p d e peti ts , con-
f o r m a t p e r u n a do t zena de ba l l adors i ba i la-
do res q u e t enen e n t r e 8 ¡ 13 anys , q u e ap re -
nen mol t r à p i d a m e n t tot el q u é el g r u p d e 
g r a n s els ensenya . Son ga i rebé un g r u p au to -
n o m , ja q u e assagen els d ivendres , i no els 
d imec re s com els g rans , eie 19 a 2()h, a Can 
Xena, la nos t r a segona casa. Progressen d e 
tal m a n e r a q u e ja t e n e n bal ls j iropis, que son 
d i f e ren t s als q u e t e n i m el g r u p d 'adul t s , i son : 
En J o a n Petit , Virolet Sant Pere i una Cer-
cavila (que t an la ba l lem pet i t s c o m grans) . 

E n g u a n y t a m b é h e m t ingu t forces a c t u a -
c ions : a la ( ¡a r r iga , a San t Hoi ilei l . lobrega t . 
a I ' A c a m p a d a . Io \ e d e San i Celoni , j u n t a -
m e n t a n i b a l t r e s e n t i t a t s c o m gra l le r s o cas-
te l lers , a la Fes ta M a j o r d e Bigues i d e 
( î r ano l l e r s , pe l s C o r r e l l e n g ü e s del M a r e s m e 
i d e S a n t a Eulal ia . La q u e e n s fa m é s iMusió 
d e s t a c a r és però , la II T r i n x a d a , c e l e b r a n t 
aixi el n o s t r e s egon an ive r sa r i , c o n x i d a n t a 
d i f e r e n t s col les del Val lès com els b a s t o n e r s 
d e San t Celoni , els d e la Gar r iga i u n s a l u m -
nes d e l e s e ó l a Berti d e l 'Ametl la del Vallès 
e n s e n y a t s p e r un b a s t o n e r local. 

Com cada any conv iden ! a t o t h o m q u e es 
vulgui e n g r e s c a r a f o r m a r pa r i de l s T r inxa i -
res . És tan senzill c o m ven i r els d i m e c r e s a 
les 22h a Can Xena , si e t s m a j o r d e 13 anys , 
i si en t e n s e n t r e 8 i 13 h a u r à s d e \ e n i r els 
d i v e n d r e s a les i ç h al m a t e i x Hoc. I si el q u e 
vols és t o c a r la gra l la o la caixa, e t s en el Hoc 
pe r f ec t e p e r p o s a r en p rác t i ca els t eus cone i -
x e m e n t s a les d i f e r e n t s a c t u a c i o n s q u e an i -
r e m fen t d u r a n t l 'any a r r e u del pais . 

Per p o s a r - t e en c o n t a c t e a m b n o s a l t r e s t e n s 
t r e s m a n e r e s : ven in t als assa igs , a p a r t i r d e 
la n o s t r a pàg ina w e b (wvvw.lriiixaires.lk), o 
t r u c a n t al c a p d e colla al 626.54.18.57 ( J o r d i 
C iu rans ) . 

Aixi d o n e s f e m cas al n o s t r e l e m a : 1 a t r in -
xar!!! 

Els Trinxaiìx's de Santa Eulciìia 
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CoMectiu Olla a Pressió 
Responsable: IScrnat Sala 
Telefon: 93 H44 6.':! 06 
C/í': cop(<J corrcucatulü.com 
IV't'/); wiL'w.iuebcop.tk 

Hein fet 5 anysü! 
Aqiiest aii\' 2006 el \ am comentar amb I ac-
titud que hem seguit portant durant l'any: la 
del treball conjunt amb altres entitats i per-
sones del pöble. El vam comen(;ar organit-
zant una exitosa testa de Cap d"An\' amb dos 
grups de joves del pöble: eis Cjolffi'"s i els 
Bokes sekes. 

AI mateix temps els membres del COP vam 
seguir treballant durant els primers mesos 
de l'any en la gestio participativa dels pres-
supostos de joventut. Creiem que la partici-
pac'io directa i personal en aquest procès és i 
ha estât, a part de formatiu, democratic, 
necessari i útil. 

Hem participât en questions d'àmbit nacio-
nal, com ara la Campanya per l'Audotermi-
nació, de la quai vam exposar una paradeta 
a la Plaça 11 de setembre amb material 
divers i repai'tint informació sobre aquesta 
campan\a. 'l'ambé \am deixar a l'abast de 
tothom qui volgués la diversió i aprenentat-
ge de 2 jocs catalans: les bitlles catalanes i el 
Savi gegant. 

El Barga va arribar a la final de la Cham-
pions League i aixô nosaltres crèiem que 
s'havia de viure en coMectivitat per fer-ho 
encara més atractiu: ens agrada la vida al 
carrer. El Barça va guanyar i les 400 perso-
nes assistents vam vibrar a més no poder. 

El fútbol, junt amb la reivindicació, ha cen-
trât també l'activitat del V Torneig de Fútbol 
Sala (per les seleccions catalanes), que una 
vegada més ha estât un punt de trobada del 
bon fútbol santeulalienc, de bon rotllo i de 
\espres calorosos destiu refrescáis amb eis 
bons moments viscuts amb altra gent del 

poblé. Com sempre al dia de la final: bon 
fútbol, germanor i molta festa. 

Al cap de 15 dies ja venia la Festa Major, tot 
i que portàvem preparant-la des del febrer. 
La d'aquest any ha sigut, coni de costum, tot 
un èxit, especialment per la gran participa-
ció en l'organització. 

\'am començar el dimecres amb el sopar de 
joves i, com cada any, es va crear un ambient 
festiu i de retrobament entre tots els joves 
del pöble. El dijous vam reservar la nit per a 
la música techno, i el divendres, dissabte i 
diumenge va ser l'espai per ais concerts, que 
aquest an>' hem pogut gandir deis grups La 
'l'roba Kung-fú (rumba i ritmes mestissos, és 
el nou grup del cantant de Dusminguet), 
Strombers (ska festiu, Cardona) i Dijous 
Paella (rumba catalana), entre d'altres. Tot i 
això, el qué ha caracteritzat aquesta Festa 
Major ha sigut l'estrena de "la cançô de 
Festa Major". La proposta \a sortir de la 
gent que organitzem el Cap d'Any (sembla 
ser que entre tots fem coses ben xules 
oi?!?!?) i la vam encarregar al santeulalienc 
Marc Martin. El résultat va ser una cançô 
divertida, animada i enganxosa que vam 
estrenar just després dels 3 trons d'inaugu-
ració de la Festa Major. Molta gent encara 
recorda la tornada i sino que no pateixi que 
cada dia la Festa Major està més a prop! Ens 
agraden aqüestes petites coses que ens iden-
tifiquen com a pöble! De cara a la Festa 
Major que ve tenim pensât distribuir cd's 
amb aquesta cançô. 

Com cada any, també hem célébrât el 
Correllengua, un acte de caire reivindicatiu 
de la cultura i la llengua catalanes, que aquest 
any l'hem fet a la Plaça 11 de Setembre i on 
vam gaudir d'una tarda per a infants, joves i 
adults amb actuació infantil, bailada de bas-
tons, Parlaments, tast de begudes de la 
Terra, actuació musical, etc. Tot això ho vam 
fer conjuntament amb l'Espiai, els Trinxai-
res i el Gan.xo. Esperem que en un futur 
serem més associacions del pöble que 
coMaborarem amb el Correllengua. 
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Dins del Correllengua fern un acte conjunt 
amb diverses coMectius de joves de dife-
rents pobles del Vallès Oriental, el Rodallen-
gua. Es tracta d'agafar la bici per anar fins a 
Cardedeu, on es troben totes les columnes 
de "ciclistes" participants (Sant Geloni i Pa-
lautordera per una banda, i Sta. Eulàlia, 
Granollers i Cardedeu per una altra) per 
acabar l'acte amb un dinar i actuacions 
musicals. 

Anima't a agafar la bici amb nosaltres! 

Per acabar, dir que el 17 de novembre del 
2006 va ser el sé aniversari del COP i que 
intensificàrem una mica més la nostra acti-
vitat durant l'any 2007 per celebrar-ho. 
Esperem trobar-vos-hi a tots! 

Nosaltres seguirem Iluitant per construir un 
sentiment comú de poblé conjuntament 
amb tots vosaltres, perqué sense vosaltres, 
el COP no podria fer res del que està fent... 
Gràcies a totes i a tots! 
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Comissió Sant Cristòfol 

Un record especial 

M'agradaria repetir-me, dir un any més que 
tot va anar molt bé en la darrera diada de 
Sant Cristòfol. I de fet així va ser. Però pocs 
dies després d'aquesta festa tan nostra, 
vàrem perdre dues bellíssimes persones. 
Persones que han marcat molt a la gent del 
poblé, a tots aquells que compartim l'ofíci, 
deis que hem après i que tan enyorarem i 
recordareni. Des d'aquestes quatre lletres 
tots els amies, Companys i familiars d'en 
Pepet Barò i en Pepito Poma, desitgem que 
el nostre patró els guiï en aquest nou camí. 

La festa es va celebrar 
el 8 dejuliol 

La festa de Sant Cristòfol, que organitzen eis 
transportistes del pöble en coMaboració 
amb l'Automòbil Club Ronçana, es va man-
tenir fidel, un any més, a la tradició. Dos 
centenars de persones van participar el dis-
sabte 8 de juliol en la diada que commemo-
ra la festa del patró deis conductors i deis 
seus vehicles. Avui dia moites poblacions, 
com Santa Eulàlia, emulen la benedicció d'a-
nimals, de Sant Antoni Abat, i organitzen la 
festa de Sant Cristòfol. De fet, a la sortida de 
la missa que va tenir Hoc a la Parròquia, el 
rector .lordi Maria Herrero va aspergir amb 
aigua beneida una cinquantena de camions i 
una desena de cotxes particulars. La festa 
del patrò dels conductors va finalitzar amb 
un sopar i un ball. 

Benedicció de camions durant la festa de Sant Cristòfol. 
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Comissió Sant Antoni 
Responsables: Francese Solé, Antonio Barrasa, 
Miquel Và/.quez, Juan Pedro Segovia, Pedro 
Iruela. Telefon: 93 844 88 20 

Gràcies per la participació 

Un cop més l'Anuari ens ofereix les seves 
pàgines perqué fem balanç del qué ha estât 
la tasca de la Colla dels Amics del Cavali de 
Santa Eulàlia d'aquest darrer any en l'orga-
nització de la festa de Sant Antoni Abat, que 
va tenir Hoc el 5 de febrer passat. 

No hi ha hagut massa variacions en el pro-
grama d'actes. Com sempre, l 'esmorzar a 
davant l 'esplanada de can Ferrer, la cercavi-
la pels carrers del pöble fins arribar a la 
plaça de l'Església, on ens esperava Mossén 
,lordi Maria per beneir eis animais. L'orga-
nització va repartir eis panets tradicionals 
de Sant Antoni, per gentilesa dels comer-
ciants de Santa Eulàlia (Ronçana Comerç 
Actiu) i beneïts en la missa oficiada per a l'o-

casió. A més també es va oferir carquinyolis 
i vi dolç als assistents i el nostre alcalde va 
entregar l 'obsequi de la diada. Tot seguit, 
cadascú va anar a deixar eis animals a casa, 
a posar-se les robes de festa per anar al dinar 
de germanor a la Fábrica i acabar amb una 
gran ballaruga. La novetat d'aquest any va 
ser que alguns pagesos del pöble van treure 
els seus tractors, j a que son els cavalls 
actuals. Fan la feina i també està bé beneir-
los, que s'ho mereixen encara que siguin 
màquines. 

Eis Amics del Cavali estem molt satisfets de 
la participació, tant de les entitats coMabo-
radores com del públic assitent. Aixi mateix 
volem agrair la gran coMaboració, aquest 
any, de l 'Ajuntament. Va ser la desena edició 
des de la recuperado dels Tres T o m b s al 
nostre pöble. 

Aquests dies ja hem posât fil a l'agulla per a 
organitzar el Sant Antoni Abat de l 'any 
2007. Será el 4 de febrer. Us animem a tots 
a coMaborar-hi. 
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"Ruteros" 
Responsable: Mwcel Galohart 
Telèfon: 93 844 81 97 

Catalunya Tour'06 

Aquest estiu, els ruteros hem rebut les nos-
tres compatriotes poloneses. Ja ho veieu, la 
relació de Sta. Eulàlia amb Polònia continua 
anys després de la trobada de Taizé a 
Barcelona. 

Van ser deu dies d'agost intensos, venien 
amb moites ganes de conèixer la nostra terra 
i, al mateix temps, volien viure i compartir el 
nostre dia a dia. Aixi dones, vam batejar 
aquesta experiència amb el nom de "Catalu-
nya tour'06" i, com a bons amfitrions que 
som, els vam mostrar pobles, ciutats, plat-
ges, muntanyes, tradicions, fires, gastrono-
mia, art i cultura de la nostra terra. A conti-
nuació, US fem cinc cèntims d'aquesta esta-
da. 

Vam visitar el Pirineu i, a la Vali de Núria, 
vam poder ensenyar la magnitud de les nos-
tres muntanyes i el característic cremallera. 
Vam fer, tot baixant, una parada al bressol 
de Catalunya, al Monestir de Ripoll. 

L'endemà, la muntanya de Montserrat ens 
esperava, però la seva silueta inconfusible 
no va deixar-se veure per culpa de la boira 
intensa; tot i aixi, les nostres amigues van 
quedar preses per la seva bellesa i el seu 
silenci. 

A Barcelona, la capital comtal, anaven pre-
parados i documentades per veure-ho tot i 
més sobre Gaudi: cues i més cues vam haver 
de fer per apropar-nos al Modernisme català 
(la Sagrada Familia, la Pedrera, el Parc 
Güell...). 

Una altra destinaciò va ser Girona, on ens 
vam passejar pel cali jueu i les muralles, que 
vam conèixer de la mà d'una amiga que ens 
va explicar els secrets de la seva ciutat. 

A Polònia, l'estiu és frese i plujós; potser per 
això, la platja es presentava com un dels des-
tins més desitjats. Vam escollir Begur, com a 

pöble representatiu de la Costa Brava i, allà, 
vam poder gaudir de les aigües cristal-lines 
del Mediterrani i, a la nit, de sardanes, hava-
neres i rom cremat. 

Aquest tour no es podia acabar sense fer un 
tast del nostre Vallès: els nostres pobles de 
la Vali del Tenes, St. Miquel del Fai i eis Cin-
gles del Berti, Caldes de Montbui, Grano-
llers... 

Sempre, però. Sta. Eulàlia de Ronçana va ser 
el centre neuràlgic d'aquest peculiar tour: 
als vespres ens tornàvem a reunir i compar-
tiem les experiències viscudes, tot gaudint 
de la nostra cuina catalana: pa amb tomà-
quet i pernii, botifarra, escudella... 

Possiblement, gràcies a les nostres compa-
nyes poloneses hem pogut tornar a redesco-
brir indrets i racons del nostre país. Ara, ja 
ho sabem: potser si que catalans i polonesos 
ens entenem, oi? 

BONES FESTES DE NADAL! 
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Santa Eulàlia Camina 
Tclcfon : 93 844 89 93 

La dotzena temporada 

Us explicarem que vam començar, com sem-
pre, amb la Marxa-Passeig de la Vail del 
Tenes, un nou tram del Sender Ronçanenc i 
vam seguir fent itineraris al carni de Ronda 
(de sa Tuna a la plalja de Pals), a la Serra de 
l'Obac (de coli d'Estenalles a Mura), la cami-
nada de la calçotada, a Montserrat a la ruta 
de les ermites, al Ripollès, de Gombreny a 
Montgrony, a la Vali de la Llosa pujant la 
Muga i, finalment, la caminada entre Sant 
Agustí de Lluçanès i Santa Eulàlia de 
Puigoriol, arribant fins al monestir de Santa 
Maria de Lluçà. 

Passem aqüestes estones coneixent tots 
aquests indrets, amb el valor afegit de visitar 
pobles, ermites, diversitat de paisatges i la 
cultura i la historia del Hoc escollit... Aquesta 
temporada ha estât la que ens ha acompa-

nyat el nombre més elevat de persones en 
onze anys. Gairebé totes les excursions hem 
omplert l'autocar i, en un pareil, ens ha fal-
tat Hoc. 

Començarem la dotzena temporada i només 
esperem que sigui tan reeixida com l'ante-
rior. Ja ho sabeu, si voleu venir tan sols heu 
d'estar atents als cartells taronges que edi-
tem cada mes per saber el Hoc i l'hora de 
l'excursió. 

Fins sempre! 

Les excursions, fins aljuliol 

Mes 
Gener 
Febrer 

Febrer 
Març 
Abrü 
Maig 
Juny 
Juliol 

Dia Lloc Transport 
14 Gami de Ronda Autocar 

Gasten de Taradell-
S. Julià Autocar 
Passejada calgotada A peu 
Matagalls Autocar 
Montserrat Autocar 
Lluganès Autocar 
Finestrelles-Lló Autocar 
Nocturna a Lligà Gotxe 

11 
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Club Esportiu Santa Eulàlia 
President: Miquel Sauri 
Coordinador fútbol hase: Fran Padilla 
Telefon: 93 844 95 41 

La gespa artificial obre una 
nova etapa 

Primer de tot vull agrair a la junta directiva 
la confiança que ha dipositat en la meva per-
sona en aquesta nova i important etapa que 
s'obre al Club Esportiu Santa Eulàlia. Espero 
no defraudar-los, ni a ells, ni ais pares ni, 
principalment, ais nens. També vull donar 
les gràcies a FAjuntament perqué tenint 
moites altres tasques en el poblé ha près la 
important decisió de fer les obres del camp. 
I no ha estât per caprici. Ha estât perqué han 
vist que era necessari per al nostre poblé, 
perqué en cas contrari estàvem arriscant-
nos a perdre el fútbol base de Santa Eulàlia. 
I també agrair al regidor d'Esports, Martí 
Ferrés, el seu destacat treball per a portar a 
terme tot el procès de la construcció del 
camp, detall a detall. També, per últim, a 
tots els patrocinadors del club, ja que gràcies 
a ells podem portar a terme una activitat que 
repercuteix directament als nens. 

Iniciem una etapa nova en el club, amb I'ob-
jectiu que el major nombre de nens gaudei-
xin d'aquest camp, que em sembla que és el 
més bonic de tota la comarca. De moment 
hem passat de tenir 6 equips justets, a tenir-
ne 9 de sobrats. De tenir 104 jugadors a 
tenir-ne 165 , amb la difícil missió de poder 
mantenir un equip juvenil que s'ha créât del 
no-res, el segon infantil que l 'any passat no 
teniem i que ara hem de consolidar, i la 
intendo de poder disposar d'un cadet de 
cara a la próxima temporada. 

L'objectiu comú per a tots els nostres equips 
será fomentar l'esportivitat i el joc net, i que 
tots els nens juguin, sense oblidar-nos deis 
résultats però que no siguin el nostre mal de 
cap. Sobretot hem de fomentar el respecte al 
rivai, al company, a l'entrenador i, sobretot, 
a l'arbitre. Ais pares, els demano coMabora-
ció per facilitar la tasca dels entrenadors, 
que vinguin al camp a animar tot el possible, 
però igualment a respectar al rivai i a no fer 
ells d'entrenadors. 

Bones Pestes Nadalenques de part meva i de 
tota la junta del club. 

Frali Padilla 
Coordinador del C.E. Santa Eulàlia 

Evolució C.E. Santa Eulàlia, période 1994-2006. TOTAL JUGADORS 
(el primer equip no està inclòs). 

1 
E 

93-94 

147 

94-95 

151 

95-96 

196 

96-97 

196 

97-98 

137 

98-99 

121 

99-00 

126 

00^)1 

117 

01-02 

140 

02-03 

129 

03-04 

109 

04-05 

157 

05^)6 

82 

06-07 

146 
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Petits: Entrenador: Cristian Brustenga. Gerard 
G a r d a , Ferran Iglesias, David González, Cesar 
Paredes, Quim Zanuy, Ignasi Serra, Lucas Expósito. 

Escola: Entrenadora: Laia Margenat. Andrés 
Olivero, Marc Begueria, Nacho Moreno, Nil Gon-
zález, .lordi Solomando, Alexis Martin, Nacho Mas-
deu. Guillen Cardona, Guillem Cabot, Otoniel Ugar-
teche, Daniel Vizcaíno, Paco Esteban, .losé Romero. 

Pre-Benjami -1: Entrenador: Pere Montes. Albert 
Puig, Israel Pía, Alfredo Nicolás, Marc Sánchez, 
Marc Brustenga, Guillem Iglesias, Aaron Verdaguer, 
Aina Altarriba, Elsa Soler, Abel Fàbregas, Sergio 
Jurado, Lucas M. Vento, Martí Ventalló. 

Pre-Benjami-2: Entrenadora: Berta Roca. Marco 
Tremolaterra, Ramon Vilageliu, David Manzano, 
Eric Ticó, Xavi Girbau, Guillermo Agüera, Arnau 
Altarriba, Josep Traslaviña, Abel Segura, Marc 
Taberner, Adrian Bermúdez, Ferran .Jiménez, 
Gerard Rius, .lordi Barri. 

Bcnjami-i: Entrenador: Marc Montaseli Aleix 
Cabeza, Raul Enriquez, Aleix Gutiérrez, Roger Solé, 
Oscar Prats, Jordi Sanz, Raul Moyano, Víctor 
Estirado, Oriol Fuertes, Arnau Puig. 

Benjami-2: Entrenador: Ferran García. Javier Mar-
tínez, Aleix Carreras, Jordi Cornelias, Sergio Gil, Oriol 
López, Oscar López, Bakta Girbau, .loel Guevara, 
Paula Cardona, Oscar Martín, Joe Parraga, Enríe Ca-
bot, Roger Pericas, Albert Danti, Alejandro Hernández. 
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Alevi: Entrenador: Oriol Ferrés. Jose Mari 
Bustillo, Guillem Gutiérrez, Ivan Manzano, Mane! 
Egea, Oscar Llamas, Marc Gutiérrez, Bryan Suárez, 
Eric Padilla, Marc Cornelias, Arnau Masdeu, Oriol 
Villegas, Jordan Cazorla, Poi Colell, David Fàbregas, 
Jordi Poma, Pere Grau, Ezequiel Rita, Sebastien 
Zajac, Abel Chillón. 

Infantil: Entrenadors: Luis Guzman y Javi López. 
Joan López, Sergi Miró, Oriol Solani, Jesús Ruiz, 
Roger Floriach, Miguel A. Moyano, Aníbal Godán, 
Javi López, Genis Soler, Axel Sans, Lionel Ponce, 
Gerard Martí, Sergio Hidalgo, Alex Martín, Mireia 
Gironès, Toni Rodríguez, Jose Luís Guzmán, Marc 
Girbau, Josep Angel, Eric Fernández. 

Juvenil: Entrenador: Vicens Corhera. 
Alex Clos, Ibrahim Domínguez, Jonathan Crespo, 
Carlos Invernon, Ivan Sousa, Itzan Soria, Eduard 
Granados, Rafa Manchón, Didac Mateo, Roger 
Gironès, Martí Claret, Marc Vilardebó, Ivan Serra-
no, Eloi Jordà, Gerard Hernández, Víctor Jiménez, 
Khalib Elbniti, Mahamed, Francese Ayuso. 

Amateur: Entrenador: l-Miguel Morales 2-J.L 
Calahorra. Delegado: Eduard Verduo. Albert 
Martín, Víctor Robles, Ferran García, Jordi Macias, 
Miguel Angel Diez, Xavi Aimamí, Jaume Colominas, 
Víctor Arrúa, Jose A. Martínez, Víctor Ahueso, 
Lambert Pascual, Fabian Huertas, Oriol Ferrés, 
Dani Morales, David Verduo, Guillem Requena, 
Lenin Delgado, Harry Delgado, Manuel Avila. 

Veterans: Entrenador: Manolo Garda. 
Alex Pascual, David Messegué, Jaume Danti, Fran 
Padilla, Pablo, Caries Fàbregas, Josep Pericas, Pere 
Montes, Miguel, Miquel Angel, Nando Guevara, 
Juanan Fernández, Joan Torres, Lluís Batlles, 
Ricard. 

1er Equip: Entrenador: Antonio Perez. Delegat: 
Joan Torres - Ramon Bau. Sergi Ambròs, Josan 
Duran, Jaume Sauri, Josep Bosacoma, David 
Quesada, Marcel Bau, Marc Camps, Dani Alarcón, 
Pauli, Jonatan Requena, Garlitos, Ignasi Bonet, 
Jordi Ballester, Xavi Martínez, David Bordes, Ivan 
Paya, Bernât Sala, Ferran Crusens. 
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Club Bàsquet Santa Eulalia 
Preddent: Mariano Castejón 
Telefon: 93 844 68 07 

Moites novetats 

Moites novetats esportives ens han acom-
panyat aquest 2006, hem aconseguit I'as-
cens de diversos equips a la categoria B, s'ha 
consolidât el senior femeni amb una espec-
tacular segona volta la passada temporada, 
on va guanyar 10 dels 13 partits disputats, i 
s'ha posât en marxa el senior mascuh. 

Com entitat santaulahenca hem estât pre-
sents en els principals esdeveniments del 
nostre pöble, participant en la Festa Major 
d'estiu amb l'organització del IV 3 x 3 i en la 
Festa Major d'Hivern amb la preparació del 
I torneig 3 x 3 mini, memorial del primer 
partit oficial de bàsquet jugat a Catalunya 
l'any 1922. 

El mes de setembre es va obrir amb un cam-
pus per ais jugadors de base, on prop d'una 
quarantena de nens i nenes entre 5 i 12 anys 
van poder aprendre, d'una forma lúdica, els 
fonaments del nostre esport sota el monito-
ratge de joves del club. 

Malgrat tot això, el més important de l'any 
és que hem fitxat en Ronçi. El nou jugador 
va ser présentât de forma oficial en el tercer 
número del nostre butlletí, on se'l va poder 
veure amb la samarreta de l'equip i envoltat 
deis seus nous companys, els premini. 

En Ronçi feia temps que buscava un club on 
tothom fos benvingut i no es tractés a ningú 
amb menyspreu i on cada dia tots treballes-
sin per ser una mica millors, que practiqués 
el joc net i la bona educado i on tothom 
encaixés bé les derrotes reconeixent el bon 
fer deis contraris. 

Si el voleu veure, podeu trobar-lo a totes les 
activitats vinculades al minibàsquet. Diuen 
que s'ho va passar d'aliò més bé al campus... 
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Qué ha fet en Ronci aquest estiu ? 

Dones bé, en Ron^i s'ho ha passai d'aliò mès bé, i ha 
aprofitat l'estiu per possar-se en forma. 

El podem veure: 

amb la bicicleta 

a la platja o la piscina... 

amb el monopali. 

Però el seu esport preferii es el bàsquel i a primers de 
setembre en Rongi va poder gandir amb els sens 

amies i amigues del I campus de minibàsquel, que es 
va celebrar a Sla.Eulàlia. 

Aqüestes son algunes de les fotografíes 

Per Sonia Domínguez 
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Club Pati Santa Eulalia 

Presidenta: Conxi Girbau Peiroten 
Telèfoni 620 978 401 

Una temporada molt 
satisfactoria 

Com cada any hem de fer balanç del que ha 
estât la temporada 2006 en el nostre club. 
Per començar volem agrair a tots aquells que 
han fet possible que aquesta temporada hagi 
estât tan satisfactoria. Ens referim per des-
comptat a les principals protagonistes del 
nostre club: les patinadores, les entrenado-
res i les monitores, a tots els membres de les 
diferents comissions i ais integrants de la 
junta directiva. El club compta actualment 
amb 60 patinadores d'edats compreses des 
de 3 fins a 18 anys. Degut al gran increment 
de patinadores, i per tal de poder oferir uns 
entrenaments amb qualitat sense massifica-
ció a la pista, vàrem decidir redistribuir 
grups segons les diferents categories que tot 
seguit esmentem: 

Grup A - Monitora: Giselda Guai 

Les integrants d'aquest grup son les més 
petites del club i és aqui quan s'inicien en el 
mon del patinatge artistic, aprenent a man-
tenir l'equilibri i aconseguir prou destresa 
per poder passar al segiient grup. 

Grup B - Monitora: Carol Hernández 

Un cop que les patinadores del Grup A ban 
adquirit prou habilitât, s'incorporen en 
aquest grup, on se'ls millora la tècnica per 
perfeccionar els seus moviments i s'inicien 
en la práctica d'alguns salts. Al mateix temps, 
les patinadores que han adquirit un cert 
nivell, tenen I'oportunitat de competir en el 
campionat organitzat pel Conseil Comarcal. 

Grup C - Monitora: Meritxell Bonet 

Quan les patinadores arriben a aquest grup, 
vol dir que ja han aconseguit un cert nivell 
per poder rebre un entrenament més inten-

Totes les patinadores del CP Santa Eulàlia. 

siu i acurat. La dificultat en els salts i pirue-
tes que han d'assolir és cada cop més com-
plexa. Totes aquelles patinadores que han 
aconseguit un bon nivell, prenen part en el 
Campionat d'Interclubs. 

Grup D - Entrenadora: Mercedes 
Sahuquillo 

Aquest grup està format per les patinadores 
d'alta competició. El seu entrenament és el 
més intensiu i requereix un gran nombre 
d'hores d'entrenament i dedicado per acon-
seguir un bon nivell. Un cop aconseguit 
aquest nivell, les patinadores prenen part, 
com a primera competició, en el Campionat 
de Barcelona, a continuació el Campionat de 
Catalunya, el d'Espanya i finalment el Cam-
pionat d'Europa. En algunes categories es 
podria arribar fins i tot al Campionat del 
Món. 

Grup entrenament Figures 
Obligatòries (FO) - Monitora: Laura 
Valcárcel 

Aquest any, seguint les directrius de la nos-
tra entrenadora, s'ha creat aquest grup per a 
l'entrenament de Figures Obligatòries (FO), 
on totes Ies integrants dels grups B i C reben 
la formado d'aquesta modalitat, indispensa-
ble per aconseguir un bon nivell de patinat-
ge-

Grup adults - Nova creado 

Després de rebre un munt de peticions per 
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Les entrenadores del CP Santa Eulalia, d'esquerra 
a dreta: Gisela Guai, Carol Hernández, Laura 
Valcàrcel, Meritxell Bonet i Merces Sahuquillo. 

Grup adult de patinatge del CP Santa Eulalia. 

part de moites de les mares de les patinado-
res per tal d'organitzar un grup d'adults, 
vàrem decidir fer un cop de cap i crear 
aquesta nova secció. La nova secció ha estât 
rebuda amb tant entusiasme que actualment 
ja son 18 les integrants que formem part d'a-
quest grup. L'entrenament es realitza dos 
cops per setmana i la responsable és la 
monitora Carol Hernández. 

Résultats de les competicions 

Un any més estem satisfets dels bons résul-
tats obtinguts. 

Conseil Comarcal 

Totes les patinadores que hi van competir 
van assolir uns magnifies résultats, aconse-
guint podiums en totes les finals. 

Interclubs 

Han estât moites les patinadores que aquest 
any han pogut participar en els Interclubs. 
Totes elles van aconseguir passar per totes 
les fases assolint podiums fins a les finals. 
Laura Parcerisas, de la categoria d'iniciació 
B, va quedar campiona de Barcelona en la 
modalitat de Figures Obligatòries. Caria 
Vilarrasa de la categoria Certificat també va 
aconseguir la 1® posició en la mateixa moda-
litat. 

Campionat categoria Júnior 

Laura Valcàrcel va aconseguir classificar-se 
pel Campionat d'Espanya (célébrât a 
Saragossa el passai mes de juny). Els résul-
tats van ser molt encoratjadors aconseguint 
una s'̂  posició en la modalitat de Figures 
Obligatòries i un 8è Hoc en la modalitat de 
Lliure, tenint en compte que el nombre de 
participants superava la trentena. 

Festivals 

El passat mes de juliol vàrem celebrar el 
nostre tradicional Festival d'estiu que té Hoc 
just abans d'iniciar-se la Festa Major del 
nostre municipi. Totes les patinadores del 
club hi van prendre part, oferint un magnifie 
espectacle. Aquest any recordava les músi-
ques que van sonar a les décades dels anys 
70 i 80. També vàrem comptar amb la 
presència de clubs convidáis : show conjunts 
i patinadors individuals de gran renom, ofe-
rint un fantàstic espectacle. En aquests 
moments estem a les portes de celebrar el 
nostre Festival d'Hivern que tindrà Hoc el 
dissabte 16 de desembre al vespre. Totes les 
patinadores del club están préparant amb 
il-lusió els seus balls per oferir al public 
assistent un gran espectacle. 

Aprofitem per desiljar a tothom unes Bones 
Pestes i un prosper Any Nou 2007. 



7 8 Anuari 2006 

Club Ciclista Vail del Tenes 
Contacte: Pere Duran 
Telèfon: 6676391 41 
C/e: pdurcmpi@yahoo.es 

Ciclistes amb marxa 

A hores d'ara, el Club Ciclista Vali del Tenes, 
de Santa Eulàlia, j a deu tenir, probablement, 
una nova junta directiva. L'anterior, que 
presidia Joan Iglesias, va dimitir per motius 
personals. La decisió s'havia de prendre a 
finals de novembre. Aquest ha estât un dels 
fets més destacats de l'entitat, en l'any que 
tanquem aquest desembre. Però n'hi ha 
hagut altres i també importants. 

Bemat Guàrdia, campió d'Espanya 4x 

El pilot santaeula l ienc Bernat Guàrdia 
(Maxxis-MSC) s'ha proclamat campió de To-
pen estatal de BTT en la modalitat 4x (Four 
Cross). Guàrdia va guanyar dues de les qua-
tre proves del campionat (Tartareu i Mont-
juie), va ser segon a un altre (Pontevedra) i 

tercer a l'última disputada a Vali d'Uxó 
(Castellò). El ciclista de Santa Eulàlia es va 
endur l 'Open 4x amb 146 punts, seguit dels 
vallesans Andreu Lacondeguy (127) i de 
David Vázquez (101). D'altra banda, Bernat 
Guàrdia també ha acabat en tercera posició 
de la General al campionat d'Espanya de 
Descens que va guanyar David Vázquez, 
amb 332 punts, seguit de Pascual Canals 
amb 225. Guàrdia en va completar 206. 
Finalment, el pilot de Santa Eulàlia va fina-
litzar l o è la darrera prova puntuable de la 
copa del Món de descens, disputada a 
Austria. Aquesta temporada, Bernat Guàr-
dia seguirà, per tercer any, a l'equip Maxxis-
MSC i participará en els Opens d'Espanya de 
4x i descens, i en diverses proves de la Copa 
del Mòn. La temporada de Bernat Guàrdia 
també ha tingut moments dificils. El pilot es 
va lesionar a mig maig en la prova de la Copa 
del M ò n disputada a Andorra. Guàrdia es va 
fracturar l'escafoides del canell dret, fet que 
va impedir la seva presència al Mundial de 
descens que es va celebrar al juliol a Nova 
Zelanda. 

El grup de ciclistes que va fer el trajéete Santa Eulàlia-Montserrat, amb la muntanya al fans. 

mailto:pdurcmpi@yahoo.es
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La passejada 

Prop de 150 persones van participar en la 
passejada de BTT que cada any organitza el 
Club i que va tenir Hoc l'i de juny. La sortida 
i l'arribada es trobava al pavelló poliesportiu 
d'on arrencaven eis dos recorreguts que es 
proposaven. Eis més acostumats a anar en 
bicicleta van escollir una ruta de 35 quilò-
metres, que arribava a Bigues i tornava a 
Santa Eulàlia per camins durs i amb alguna 
dificultat considerable. L'altra, en canvi, va 
ser de 15 quilòmetres i va recorrer camins i 
pistes del pöble per la Font d'Abril, Can 
Figueretes i el Rieral. Un bon esmorzar va 
completar la diada. 

Sortìdes a Montserrat i Andorra 

Aquest any, a banda de les sortides de cada 
diumenge el mati, el Club Ciclista Vali del 
Tenes n'ha fet dues d'especials. Una de BTT 
i l'altra de carretera. La novetat va ser la de 
mountain bike, a Montserrat. En total van 
ser 70 quilòmetres entre Santa Eulàlia i el 
monestir benedirti. La sortida va tenir Hoc 

l'i d'octubre. Prop de 25 ciclistes van partici-
par-hi en un recorregut que va travessar 
Santa Eulàlia, Caldes de Montbui, Castellar 
del Vallès, Matadepera, Vacarisses i 
Monistrol. El cap de ruta va ser Marc 
Massagué. La pujada a Montserrat també es 
va fer per camins i corriols, alguns força 
durs. La pista de terra que va escollir el Club 
Ciclista acabava a pocs metres de la Font 
dels Monjos, a dos quilòmetres del pàrquing 
per a vehicles. El grup va invertir sis hores 
en l'itinerari. L'expedició santeulalienca va 
retornar al pöble en autocar després de 
dinar. La sortida de carretera es va fer, com 
sempre, a Andorra. Va ser l'i i 2 de juliol. 
Una quinzena de corredors van recorrer els 
210 quilòmetres que uneixen Santa Eulàlia i 
la capital del Principal, majoritàriament per 
la C-17 i la N-260. La principal dificultat de 
la jornada van ser els 30 quilòmetres de la 
collada de Tosses. La sortida va durar unes 
onze hores. Els corredors i els seus acom-
panyants van pernoctar a Andorra i van tor-
nar a Santa Eulàlia l'endemà també en auto-
car. 

L'esmorzar del Club Ciclista Vali del Tenes va reunir bona part dels socis. 
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Societal de Caçadors 
President: Amadea Cortés 
Telefon: 93 844 93 46 

38 any S de Societat de 
Caçadors 

Benvolgudes i benvolguts: 

El proppassat 26 de juny la Societat de 
Caçadors de Sta. Eulalia de Ronçana va fer 
38 anys. Vàrem néixer l'any 1968. 

Malgrat no ser ni una xifra rodona ni una 
fita especialment rellevant, si que té el mèrit 
d'haver estât la primera vegada en la nostra 
historia en la que s'han inscrit de cop, com a 
nous socis, sis joves caçadors del pöble. 

Si ho recordeu, antigament per ser jove calia 
estar per sota dels vint anys, ara el llistó ha 
pujat fins als trenta; ja se sap que en aques-
ta vida tot puja i el llindar de la joventut no 
podia ser-ne l'excepció. 

En fi, tornant al fil de la conversa, hem de 
puntualitzar que de les sis noves incorpora-
dons n'hi ha dues que tenen 14 anys. 

Un d'ells, en David Cànoves, amb una llarga 
tradició de tots coneguda de familiars i 
parents caçadors i l'altra, l'Anna Molina, 
també amb el pare i altres familiars i amies 
caçadors. 

Però el valor afegit de l'Anna resideix en el 
fet que és la primera noia caçadora de 14 
anys d'edat que forma part del nostre 
col-lectiu. I en el coMectiu de la provincia de 
Barcelona gairebé segur, en el de Catalunya 
molt probablement i en el d'Europa les 
podríem comptar amb els dits d'una mà. 

Us he de confessar que molts Companys i 
amies, jo entre ells, feia molts anys que te-
niem ganes de veure-ho fet realitat. 

Molts de nosaltres tenim filles a les quais 
hem intentât fer conèixer i estimar la cacera. 

La colla del senglar. 

però noi!, no hi ha hagut manera. Com a 
màxim hem aconseguit que tolerin i acceptin 
tenir un caçador a casa, però res més. 

I ara que tenim un cas tan proper, us asse-
guro que en traurem tot el fruit i rendibilitat 
mediática possible. 

De la mateixa manera que hi ha dones poli-
eia, dones soldat i dones que practiquen la 
boxa, també n'hi ha d'haver que siguin caça-
dores. 

Algú pot arribar a pensar que això trenca el 
prototipus ancestral de l'home caçador i la 
dona recoMectora, es possible que sigui cert. 
Però, ¿US heu parat a pensar com hauria estât 
l'evolució humana i els rois d'home i dona si 
el que fa l'Anna, ara i aquí, s'hagués fet fa sis 
milions d'anys i l'exemple hagués quallat? 

Benvinguts companys novells, benvinguda 
Anna i que tant de bo no tinguem d'esperar 
altre vegada sis milions d'anys per tenir una 
nova companya caçadora. 

Bon Nadal a tothom!! 

Caçadors i Caçadores de Sta. Eulalia 
de Ronçana 
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Automobil Club Rondana 
President: Pere Bonet 
Telefon: 93 H44 88 06 

Quina temporada! 

Des de la seva creació el 1990, la gent de 
l'Automòbil Club Rongana (ACR) hem tre-
ballat amb l'objectiu de fomentar i promo-
cionar l'esport de l'automobilisme al nostre 
pöble. Les curses, que en passades tempora-
des hem organitzat a Santa Eulàlia, ens han 
donat moltes satisfaccions però, en els 
darrers anys, s'han encarit en desmesura, 
fent inviable seguir organitzant aqüestes 
proves, en les que hi podien participar molts 
esportistes de Santa Eulàlia. 

Això no significa que s'hagi apagat el "caliu 
racing" en el nostre club. Tot al contrari. Els 
nostres pilots son més cada any i d'un nivell 
més elevat. Tenim pilots participant en cir-
cuits, en muntanya, regularitat, però sobre-
tot, en rallis. Tot seguit, tractarem de fer un 
resum breu de tots ells i demanen disculpes 
si ens oblidem d'algú. 

En primer Hoc, voldriem destacar a una de 
les joves promeses que tenim a l'Automòbil 
Club Rongana (ACR), amb un futur espe-
rangador. Es tracta d'en Carles Palou, de 
Riells del Fai, que en una brillant temporada 

s'ha proclamai guanyador del 3r Open 
Nacional de Karting 2006, en categoria de 
125 cc. En Carles ha guanyat totes les curses 
celebrades: cinc primers llocs en cinc carre-
ras. A I'hora d'escriure aquest resum, a mig 
novembre, el pilot de I'ACR encara estava 
competint en el Campionat de Fórmula 
Catalunya de Karting. A manca de disputar-
se les dues últimes curses era campió de la 
categoria sènior amb quatre primers llocs, 
una quarta posició i una retirada per avaria 
mecánica. Tot això amb 18 anys acabats de 
fer. Segur que si segueix aquesta progressió, 
en pocs anys tindrem un campió en altres 
disciplines automobilístiques. 

També entre els joves, en Raul Barrionuevo 
i la seva copilot Marta Bonet (Peugeot 206 
xs) estan competint en el campionat de 
Catalunya de Rallis. Barrionuevo i Bonet 
han participât per primera vegada en la copa 
de Promoció mono-marca Volant RACC-
Desafio Peugeot. Un retard en el subminis-
trament d'algunes peces necessàries per a la 
preparació del cotxe van endarrerir el seu 
debut que es va posposar a la segona cursa. 
Des d'aquell moment, Raul Barrionuevo i 
Marta Bonet han anat demostrant un ràpid 
aprenentatge, millorant els résultats. Des-
prés de les cinc curses disputades estan en 
els mateixos temps que equips amb més 
anys d'experiéncia, ocupant una sisena posi-
ció provisional a falta d'una carrera. Es trac-

Carles Palou, amb el seu kart Raul Barrionuevo i Marta Bonet, amb un Peugeot 
206 xs 
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ta d'una categoria en qué la rivalitat i la 
igualtat entre tots els vehicles és màxima. El 
més important, però, era iniciar-se i agafar 
experiència. L'objectiu s'ha complert i, a 
més, amb un bon résultat. 

D'altra banda, Marcos Barrionuevo i la copi-
lot Montse Tura (que s'estrena aquesta tem-
porada en el campionat de rallis d'asfalt) 
ban participât amb un Citroën VTS a les sis 
curses del campionat català que s'han célé-
brât fins al moment. Faltant una cursa per 
acabar la temporada ocupen la primera 
posició de la seva classe. Ha estât un bon any 
per preparar el nou equip que espera la nova 
temporada amb il-lusió. 

Pel que fa a .lordi Vilardebò i Marta Illa, 
aquest any han pogut canviar de cotxe i han 
disposât d'un Peugeot 106 Kit-Car força 
competitiu. Tot i aconseguir el loè scratch i 

la segona posició de la seva, al primer ralli, 
en dues carreres següents les avaries mecà-
niques els han apartat dels llocs capdavan-
ters. A la darrera prova, una sortida de 
carretera va provocar la seva retirada quan 
portaven el yè scratch i encapçalaven la seva 
classe. Esperem que la propera temporada 
Vilardebô i Illa tinguin més sort. 

Entre els no tant joves hem de començar 
parlant d'un equip que acaba de sumar un 
nou titol al seu palmarès... i ja en van qua-
tre!!! Es tracta de Jordi Cañas i del copilot 
Jaume Muñoz que han aconseguit fmalitzar 
totes les curses amb el seu Ford MK II. 
Aquesta regularitat els ha portât a guanyar 
el Campionat de Catalunya de Rallis 
Histories. 

Aquest any 2006, I'Enric Folch i en Joan 
Argemi han tornat a lluitar en el campionat 

Josep Cánovas i Inés Segura 
al volant d'un R-12 

Marcos Barrionuevo i Montse Tura, 
amb un Citroën Saxo 
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de Catalunya de rallis de terra. Fins avui han 
participai a les sis proves que s'han portât a 
terme, quan falta només per disputar el ralli 
"la marató" a la localitat de Tàrrega, els dies 
8 i 9 de desembre. En aquest moment Folch 
i Argemí ocupen la setena posició a la gene-
ral del campionat. Les dues darreres proves 
les han disputât amb un Mitsubishi Lancer 
Evo V, jubilant, després de 8 anys, el veterà 
Mitsubishi Montero V6 que tantes satisfac-
cions i bons résultats els ha donat. 

Una especialitat en què la velocitat punta no 
compta massa son els rallis de vehicles clàs-
sics en la variant de regularitat. Tot i aixo, 
les dificultats i l'emoció están sempre pre-
sents entre els participants. En Josep 
Ramon Cànoves i Inés Segura, juntament 
amb Miquel Comelles i Montse Bonet, són 
dues parelles d'amics que han decidit parti-
cipar en el campionat de clàssics amb un 

Renault I2ts i un Renault 8ts respectiva-
ment. Han près part en un total de set rallis 
de regularitat. En Josep i la Inés han tingut 
la sort de guanyar una d'aquestes curses, 
concretament el II ralli de regularitat Ciutat 
de Gironella amb un Renault 12 ts preparat 
amb molta il-lusió i paciència pel seu pilot 
Josep Cànoves. 

Altres amies de l'ACR que han participât en 
aqüestes proves han estât Joan Vilardebô, 
Pere Bonet, Quim Domínguez, Pere Prim, 
Joan Bonet, Pere Bassa, Enric Grau i Pau 
Arbós. Altres pilots que han près part en 
diferents proves i especialitats han estât 
Eduard Lázaro, Fortià Parés, Josep Maria 
Permanyer i Josep Munt. 

I per finalitzar només desitjar que continuin 
els èxits esportius i que tinguem tots plegats 
unes bones festes i un venturos 2007. 

Enric Folch i Joan Argemí, amb el nou Mitsubishi Lancer Evo 
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Parroquia 
Telefon: 93 844 81 05 
Web: www.lapagina.de/seulalia 
C/e: jorclimariah(Äyahoo.es 

Un fill de la nostra parroquia 

El passai dimecres 22 de febrer, en Joan 
Lázaro amb set companys més, varen ser 
admesos com a candidats a l 'orde diaconal i 
presbiteral, en el transcurs de la celebració 
de l 'eucaristia a la capella del Seminari 
Conciliar de Barcelona, presidida pel bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Mns. Agusti 
Cortés. 

L'admissió als ordres no és un ritus qualse-
vol, sino que és un pas important en el camí 
de f o r m a d o , preparado i discerniment vers 
els ministeris de diaca i prevere. L'Església 
reconeix, en aquest moment, aquella crida 
que van sentir anys enrere i que ens impulsa 
a entrar al Seminari. 

Per a tots ells, i especialment per el Joan, 
aquest temps de Seminari ha estât un temps 
especialment de gràcia. Un temps en el que 
no només han après profonds continguts de 
la teologia, que els ajudaran com a cristians 
i també especialment en la seva futura acti-
vitat pastoral, sinó qué, a més, ha estât un 
periode important de la seva vida, on han 
compartit moites experiéndes amb els seus 
companys i on han crescut humanament i 
espiritualment. 

Per a eli, l 'admissió als ordes és com un punt 
que li recorda el pas d'una etapa primera i 
l'inici d'una que immediatament el prepa-
rará per arribar al sacerdoci i als seus com-
promisos. Per això, en la mateixa celebració, 
l 'església prega part icu larment per tots 
aquells que amb el Joan Lázaro reberen l'ad-
missió ais ordes, per tal que, com deia l'ora-
ció, "visquin millor cada dia el misteri del 

Vostre amor. Que es preparin amb tota l'àni-
ma a exercir en l'Església el sagrat ministeri, 
a fi que, plens del Vostre Esperit de caritat, 
treballin generosament per a la salvació deis 
seus germans, a glòria del Vostre nom". 

Com també va dir el propi Joan en l'agraï-
ment final de la celebració, aquell dia era 
molt emocionant veure la presència i la com-
panyia de molta gent que vol compartir 
aquest moment especial amb ells. En primer 
Hoc la familia, eis nostres amies, els nostres 
rectors i preveres, la gent de les parrôquies 
on h e m estât abans (Vilafranca, Caldes de 
Montbui, i ara en la parroquia de Sant 
Cristôfol de Terrassa); a tots ells, eis agraïm 
la seva presència i la seva pregària. 

I com ja sabeu aquest 10 de desembre, festi-
vitat de la nostra Patrona de Santa Eulàlia, 
en Joan Lázaro va rebre de les mans del 
bisbe Mns. Josep-Àngel Saiz Meneses, l'or-
denació a diaconat, en la Catedral Basílica 
del Sant Esperit de Terrassa. Potser aquell 
dia celebràvem en el pöble moites i diferents 
activitats. Però una bona colla d'amies de la 
nostra parròquia i del pöble assistirem a 
aquesta celebració, i ens unirem a eli, en 
acciò de gràcies. Però cai recordar, que 
aquest és un pas més vers al seu presbiterat. 

http://www.lapagina.de/seulalia
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SEPAP Voluntariat de presons 
Responsable: Caterina Kscobairó 
Telefon: 93 844 80 07 

Ajuda a la rehabilitació de 
presos 

L'equip de voluntaris de presons de l'arxi-
prestat de Puiggraciós forma part de l'asso-
ciació 'Ex.-Pres 4cani¡ns' legalitzada a finals 
de l 'any 2005 i que té com a objectiu princi-
pal la reinserció i rehabilitació deis presos 
del centre penitenciari de QUATRE GA-
MINS. Les activitats que porta a terme la 
nostra associació están dividides en les 
següents fases: 

Activitats de prevenció 

• Participado en la catequesi de les parró-
quies del bisbat de Terrassa, per educar en 
els nens i nenes habits i conceptes que els 
ajudin en el futur a entendre les persones 
amb dificultats (no jutjar, ni tots bons ni 
tots dolents, etc...) 

• Sensibilització de la societat per compren-
dre i acceptar el mon de la presó amb con-
ferències, débats en els mitjans de comu-
nicació, amb la participació de presos i ex-
presos. 

Activitats de suport als presos en la 
presó 

A l'exterior de la presó 

• Projecte de correspondència. La finalitat 
del treball dels nostres voluntaris és 
escriure aproximadament un cop al mes 
una carta al près que té assignat, amb la 
funció d'explicar-li coses de l'exterior, 
donar ànims i restar oberts a les nécessi-
tais que es descobeixen amb el diàleg. 

A l'interior de la presó 

• Curs de Country. És un projecte sôciocul-
tural que realitzem dins de la presó, que 
aconsegueix una relació positiva i 
espontània amb els presos, disftiitant amb 
un bon aprenentatge de balls country i 
potenciant el gust per la música. 

• Curs de Competencia Social. Aquest curs 
potencia el desenvolupament d'habilitats 
especifiques en els presos, que fan de la 
persona un èsser capaç d'autoregular-se, 
de comprendre's a si mateix i de compren-
dre els altres, i això I'hi dona capacitai per 
relacionar-se amb el altres. 

Activitats en la post presó 

• Projecte d 'acompanyament en el procès 
de la reinserció. Consisteix a realitzar 
unes tutories amb el presos que están en 
Ilibertat, dedicant dos voluntaris per cada 
près, ajudant-lo a cercar feina, curricu-
lum, ETT's, habitatge, formació laboral i 
fer un seguiment general de tot el seu pro-
cès. Aquest projecte està en la fase inicial 
de soMicitud de subvencions i formació de 
voluntaris. 
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ACAPS Santa Eulàlia 
Responsable: Maria Dolors Soriano 
Telefon: 93 844 94 73 - 647687337 

Acciò solidària amh el 
Sàhara 

Un any més mantenim la nostra Iluita pels 
drets humans d'aquests germans que, ja 
siguí per injusticia, traíció o per unes opi-
nions, mandats i dictadures, van ser desocu-
páis del seu territori i van ser aparcats al 
desert. Una vegada més l 'ajuda econòmica 
dels Ajuntaments, entre aquests el de Santa 
Eulàlia, i la gran col-laborado de les families 
acollidores, ha permès portar a Catalunya 
650 nens i nenes del Sàhara, durant l'estiu. 
Al Vallès Oriental n'hi ha hagut 56, una xifra 
molt per sota d'anys anteriors que esperem i 
confiem que augmenti de cara a l'estiu que 
ve. A més, un deis nostres objectius a partir 
d'ara és que les vacances per la Pau es con-
verteixin en un intercanvi. 

Les activitats que realitzem durant l'any són 
diverses. Entre altres, viatges ais campa-
ments finançais per la nostra propia bulxa-
ca, colonies, acollida de nens i nenes, xerra-
des, concerts, caravanes alimentàries i d'hi-
giene personal, manifestacions reivindicati-
ves per la independència (Ilibertat amb el 
Sàhara), lotería i participació en tot el que 
està relacionat amb el nostre pöble, Santa 
Eulàlia. 

La s i tuado que viuen en aquests moments 
els campaments del desert és dificil. S'ha 
arribat a una fase en qué s'han de reformar i 
refer les vivendes després de les inundacions 
del febrer passai. I el que més preocupa és la 
manca d'aliments. S'està organitzanl una 
caravana d'aliments. Qui hi vulgui coMabo-
rar pot participar en una d o n a d o de sucre, 
llenties i oli. A m b una ajuda minima ens 
conformem. 

Agraïm a tothom la seva coMaboració i el 
recolzament que, any rere any, estem re-
bent. 
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ONG Ajuda'm a Créixer 

I'rc^idcnta en funciona: Mikigi'os Villanueva 

'Mòfon: 93 268 35 31 - 687 H46 015 

Nous projectes a Vhoritzó 

Les activitats de l'ONG Ajuda'm a crèixer 
s'han centrât en els segiients aspectes. 

- Formulado i redacció del projecte de cla-
vegueram per a la Comunitat de Colpa 
Baja-Huánuco Perú. Això està sent possi-
ble gràcies a la coMaboració d'estudiants 
en pràctiques "Técnicos de Calidad y 
Medio Ambiente" d'EDEMA. 

- Assesorar la Comunitat de Colpa Baja per 
a l'administració deis seus recursos 

Donatiu de joguines per Nadal ais orfes 
del "Hogar de Huánuco - Perú IPIFA". 
Aquest donatiu és possible gràcies a la 
coMaboració de tots els socis. 

Es busca subvenció per completar el pres-
supost i poder portar a terme el projecte 
d'instal-lació d'un pou i de punts de distri-
bució d'aigua potable per a la comunitat 
de "La Esperanza-Huánuco Perú" i del 
distriate de Chinchau-Huánuco Perú. Ara 
mateix un deis projectes compta amb la 
coMaboració de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Rongana. 

Redacció del Manual de Qualitat i proce-
diments que compleixin eis requeriments 
de la ISO-9001-2000, per a l'ONG Aju-
da'm a crèixer. 
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ONG Mosaic 
Responsable: Eva Cansino 
Tdèfon: 93 S44 94 30 
Web: www.bcn-associacions.org/mosaic 
C/e: Hagardo(iiiimcia.es / assiKÍacio-mosaic(¡i>teiTa.es 

Esforç per ais nens del Tercer 
Món 

Mosaic és una Organització No Governa-
mental ( O N G ) que dedica tots els seus 
esforços ais nens del Tercer Món. Aquest 
any hem engegat un nou projecte a la regió 
de la selva amazónica del Perú, a la ciutat 
d'Iquitos. La seva situació aillada fa que les 
seves infrastructures siguin molt minses i 
que la sanitat sigui molt costosa de fer arri-
bar, tenint en compte que al Perú l'assistèn-
cia sanitària no és gratuita. A més a més, les 
altes temperatures fan que el dengue i la 
malària siguin malalties endémiques i molt 
comunes. 

La falta d'una nutricio correcta, el no segui-
ment deis embarassos, el Il iurament de 
medicaments a les embarassades per pal-liar 
les c o n s e q ü é n c i e s d 'aquestes malalt ies 
endémiques, etc. Tot aixó propicia deforma-
cions dins del fetus. Per tant, l 'index de nens 

discapacitats és molt elevat. Gràcies a les 
quotes dels socis, a la subvenció de 
l 'Ajuntament de Santa Eulàlia de Rongana, i 
sobretot, gràcies a la feina deis voluntaris de 
Mosaic que han treballat in situ, el projecte 
a favor de la mobilitai i de la rehabilitació a 
Iquitos ja ha comengat. 

Projecte de transport escolar: actualment 
disposem de dos motocars que realitzen el 
transport de 16 nens al Centro Educativo 
Especial 9 d'Octubre. Encara ens resten uns 
40 nens discapacitats capagos d'anar a l'es-
cola. 

Material escolar: una església evangèlica 
farà campanyes anuals per recollir material 
escolar pels nens discapacitats. 

Rehabilitació: 4 nens rebran rehabilitació a 
la clinica de San Juan de Dios. Una voluntà-
ria fisioterapeuta de Mosaic ha ensenyat ais 
pares exercicis que han de fer ais seus filis 
discapacitats per una millora física. Tanma-
teix, aquests massatges també provoquen 
una relació de pares a filis que en molts 
casos no existeix, creant vineles d'unió. 

Encara queda molta feina a fer a la població 
d'Iquitos i ais voluntaris de Mosaic que deci-
deixen anar-hi, però la recompensa és gran. 

http://www.bcn-associacions.org/mosaic
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ONG Vallès Obert 
President: Manuel Pedmi-xi 
Telefons de contacte: 93 840 23 54 
93 ^70 53 53 - 93 S4f> 70 10, 
C/e: mpedraza((í>mailpersonal.com 
info@vallesobert.org 
Plana weh: www.vaUesobert.org 

Ja tenim 10 anysü! 

El dia 26 de gener del 1996 vaig néixer. 
Encara que nou mesos abans ja donava 
guerra a molta gent. Vàrem néixer sense 
adonar-nos-en. Va ser un naixement no 
esperat. A Casa, ningú ens esperava. La nos-
tra arribada va obrir una finestra i va entrar 
una flaire nova que va encoratjar molta gent 
de diferents estaments socials. Des del pale-
ta fins al metge, passant per el treballador de 
la fábrica o la fornera del pöble. Tots plegats 
vollen col-laborar amb Vallès Obert, aquest 
és el meu nom. 

El pare va ser la iMusió i la mare la Solidari-
tät. Els primers passes, tremolosos i a la 
vegada ferms, ja ens va marcar el carácter. 
Haviem de ser prou forts i valents en la jun-
gla de la vida. El pare ens encoratjava i ens 
donava la força per créixer. La mare era la 
força interior que ens feia superar mil i una 
dificultats. 

I ja a la infantesa, tenia molt ciar qué volia 
fer de gran: volia ajudar des del Vallès i amb 
el cor obert ais nens del món. El primer viat-
ge de Vallès Obert va ser l'estiu de l'any 95, 
en qué varen venir 27 nens i nenes ucrai'ne-
sos a Catalunya. 

D'ençà d'aquell primer viatge ha plogut una 
mica i han vingut uns 1.000 nens i nenes 
ucraínesos afectats per les radiacions de la 
central nuclear de Txernobil (Ucraina). 
L'últim, aquest estiu del 2006, que ha estât 
el major viatge que hem organitzat amb 154 
nens i nenes. 

Tots els nens venen de la localitat d'Ivankiv 
que es troba a 55 quilòmetres de la central 
nuclear i deis poblets de les rodalies. Són 
nens que tenen familia però l'alta concen-
tració de radioactivitat ais seus cossos acon-
sella que surtin fora un pareli de mesos. Les 
seves families no tenen prou recursos econo-
mics per poder enviar-los fora una tempora-
da i Vallès Obert, amb la coMaboració d'a-
juntaments, empreses i coMaboradors, 
aconsegueix els diners per portar aquests 
nens i nenes dos mesos a Catalunya. 

Enguany, els nens varen arribar el 27 de 
juny i varen marxar el 30 d'agost. Durant 
aquest dos mesos, a part de les revisions 
pediàtriques, oftalmològiques i odontològi-
ques, els infants agafen energies i les seves 
defenses es recuperen per fer front al cru i 
llarg hivern ucraïnès. Durant la seva estada 
també aprenen la nostra llengua, els nostres 
costums i nosaltres ens enriquim amb la 
seva cultura i la seva manera de pensar dife-
rent a la nostra. 

I ens ensenyen des de la seva humilitat una 
cosa a la que no donem la més minima 
importància: el privilegi de viure a un gran 
país on no ens falta de res. Ells, a més de les 
seves mancances materials, els falta el més 
important de tot: la seva salut. 

mailto:info@vallesobert.org
http://www.vaUesobert.org
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T E M P E R A T U R E S P L U J A V E N T 

Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Mínima Dies de 1 Precipit. Dia màx. Velocitat Velocitat 
máximes minimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit mitjana màxima 

°C °C "C -C °C It/m2 It /m2 km/h km/h 

DESMBRE 2005 10,2 -1,4 4,2 14,5 (4) -5 ,2 (29) 2 11 9 (2 It) 3,8 53,1 
GENER 2006 12,5 0,5 6,2 1 8 , 3 ( 3 1 ) - 3 , 9 ( 2 6 ) 11 125 28 (30lt) 2,2 56,3 
FEBRER 15,3 0,5 7,1 1 7 , 9 ( 1 6 ) -3,1 (6) 2 6 6,6 49,9 
MARÇ 20,2 4,5 11,9 26,5 (30) - 2 , 2 ( 6 ) 2 5 4,5 82,1 
ABRIL 22,9 6,9 14,4 26,3 (26) 2,2 (12) 2 4 3,2 48,3 
MAIG 26,7 11 18,6 33,5 (28) 8,4 (9) 2 9 3,4 49,9 
JUNY 31,6 13,7 22,4 35,4 (24) 8,6 (1) 1 2 3,3 61,2 
JULIOL 35,8 17,5 26,5 39 (26) 15,4 (3) 2 9 3 49,9 
AGOST 30,4 16,5 22,4 3 3 , 8 ( 3 ) 1 3 , 6 ( 1 8 ) 8 70 1 5 ( 2 6 It) 3,2 48,3 
SETEMBRE 28,2 15,1 20,9 33,7 (4) 11,6 (27) 7 144 1 3 ( 8 4 It) 3,4 37 
OCTUBRE 24,4 12,3 17,6 2 9 , 1 ( 1 ) 8 , 4 ( 5 ) 5 61 1 8 ( 2 6 It) 2,4 57,9 
NOVEMBRE 18,3 6,6 12,1 21 (1) 2 , 4 ( 3 0 ) 1 4 2 48,3 

45 450 

Els números entre paréntesis assenyalen el dia en què s'ha produit el registre indicat. 

Dies de pluja: 45 
Dies de tempesta: 15 
Dies de pedregada: o 
Dies de gelada: 68 
Dies de boira: 3 
Dies de nevada: 1 (una mica de neu sense quallar) 
Precipitació total: 450 lt/m2 
Mesos més secs: Febrer, març, abril, maig, juny, juliol i novembre 
Mes més plujós: Setembre 

Aquest darrer any passarà a la historia com un dels més secs de les darreres décades, amb una 
precipitació de 450 lt/m2. 

Entre febrer i juliol han caigut 35 lt/m2, cosa que convereteix la primavera en un periode 
dramàticament sec. 

T a m b é la primavera ha estât més cálida del normal i l'estiu ha tingut dues parts: el juliol molt 
calorós i l'agost i setembre força suaus i amb precipitacions normals. 

La tardor ha començat húmida però el novembre ha estât molt sec i càlid. 

Com a conclusió podríem parlar de la progressiva constatació del canvi climàtic j a que es con-
firma la tendéncia de l'absència de fred i la minva de pluges. 

Pep Margenat 
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DE L'ANTIC 

MAS COLOMER 
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Agraïments 

A la gent de can Mataporcs, Jaume i Maria 
Flaquer i Coli; a Maria Plaquer i Estrany. A 
la gent de can Mallorca, Isidre Flaquer i 
Lourdes Gravi. A Manel Cabot de can Sastre. 

Cases que tenen historia 

I mai sabrás que dins la terra amiga 
jeu enterrada una deessa antiga 
que vetlla per la gràcia del teu gest. 

L'any 1997 encetàvem aquesta col-laboració 
a l'Anuari Local de Santa Eulàlia amb 
aquests versos que havia llegit en una placa 
d'una casa de Caldes de Montbui. Deu anys 
després, l'objectiu no és glossar el passat 
d'una masia del municipi, sino de diverses 
cases del pöble que al llarg del temps van 
caracteritzar l'espai que hi havia més amunt 
de l'església de Santa Eulàlia, a la barriada 
que es va crear a l'entorn de can Naps. 

El paisatge d'aquella zona del pöble ha can-
viat al llarg de la seva dilatada historia i con-
tinua canviant. Per a algunes d'aquelles ma-
sies, les deesses antigües van morir fa temps 
i, amb la seva mort, es va substituir "la grà-
cia deis seus gestos" per nous carrers asfal-
tats, cases unifamiliars i pisos. El passat mes 
d'octubre es va enderrocar can Mallorca; fa 
uns anys, cases com can Naps, can Bruno-
mestre o can Lluis van correr la mateixa 
sort. 

Però encara fa més temps, gairebé mil anys 
enrere, el paisatge que devia haver-hi a la 
zona de can Naps era molt diferent: el bosc, 
els prats i les terres ermes que fins aleshores 
s'havien estés àmpliament, van començar a 
retrocedir davant l'avenç dels masos. 

Ad Columbario 

L'Orde de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem (1070) i l'Orde del Tempie (1119) 
eren ordes religiosos que van sorgir durant 
les croades per a la conquesta i defensa dels 
Llocs Sants de Palestina. Els seus membres 
eren cavaliers, els quais prenien els tres vots 
evangèlics de pobresa, obediéncia i castedat 
i n'afegien un quart: assumir la Iluita perma-
nent contra eis infidels. 

Ben aviat, aqüestes entitats religiöses van 
esdevenir poderoses i van acumular patri-
monis importants arreu de la Cristiandat 
europea mitjançant les donacions deis 
fidels, que d'aquesta manera pretenien asse-
gurar-se la salvado eterna de la seva ànima. 

Al Vallès, trobem els hospitalers i els tem-
plers des del primer terç del segle XII. Ja 
aleshores, grans propietaris de la zona els 
concediren diners, alous o feus. Aixl, per 
exemple, l'any 1184 el canonge de la Seu de 
Barcelona Bernât Pujalt, un acabalat religiös 
que al llarg dels últims anys de la seva vida 
havia comprat diversos béns a la parroquia 
de Santa Eulàlia de Ronçana, va llegar 10 

Can Mallorca, l'any 1971 (Foto: Isidre Flaque). Can Mallorca, l'any 1982 (Foto: Isidre Plaqué). 
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morabatins a la Milicia del Tempie i 4 mora-
batins a l'Orde de l'Hospital. Tres anys més 
tard, un altre terratinent de Santa Eulàlia, 
anomenat Berenguer de Santa Eulàlia, 
també va llegar 10 sous a l'Hospital de 
Jerusalem. 

Durant décades, aquests ordes religiosos 
van acumular el domini directe de diversos 
béns immobles a la nostra parroquia, de 
manera que, al segle XV, la Comanda de 
l'Hospital de Barcelona era la senyora 
alodial dels masos Brustenga, Rovira Jussa-
na, Rovira Sobirana, s'Antiga i Colomer. Les 
families pageses que vivien en aquests 
masos havien de pagar diversos censos anu-
als ais hospitalers i, en alguns casos, no els 
podien abandonar sense el vistiplau del 
Comandador. 

Una d'aquelles families pageses va prospe-
rar de forma ben significativa. Els Brustenga 
no només van mantenir el seu mas sota la 
Comanda deis Hospitalers, sino que al segle 
XV van adquirir els dos masos anomenats 
Rovira, els quais ja estaven en mal estât 
(l'any 1474 el mas "de ses Rovires lusanes" 
estava derruït i les seves terres eren ermes). 
Per altra banda, l'any 1495, el pagés Jaume 
Costeny, marit de Miquela Bramona, pro-
pietària del mas Bramona, va rebre el també 
derruït mas s'Antiga. Posteriorment, amb-
dues masies van passar a formar part del 
mas Tries, i en una data tan tardana com el 
1719, Jaume Brustenga va comprar tot el 
patrimoni de can Tries. Així es va anar for-
mant una gran heretat, can Brustenga, que 
els nostres avis coneixien com "la pubilla del 
Vallès". 

L'altre mas que l'Orde de l'Hospital posseïa 
a Santa Eulàlia s'anomenava Colomer (en un 
pergami ratat i sense dates, conservât a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, es llegeix la 
frase següent: "Eulalie de Ronçana, I manso 
que vocant ad Columbario". Tot i que ja 
devia existir al segle XV, no en podem 
començar a explicar la seva historia fins a la 
centùria següent. 

Les feixes i el mas Mallorca. 

El mas Colomer i la familia 
Roure (1549-1716) 
L'any 1549 en Joan Camp, pubill de can 
Barbany del Molí pel seu matrimoni amb 
Antiga Barbany, confessava tenir el mas 
antigament dit Serra, aleshores anomenat 
Majorques, pel prior del monestir de Sant 
Miquel del Fai. Dit mas afrontava al nord, 
mitjançant un camí, amb terres d'un ano-
menat mas Colomer. Aquell mas Colomer 
citat en aquella confessió devia ser el mateix 
que apareix escrit en el pergami gairebé 
illegible conservât a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, i no era altra casa que la que es va 
conèixer com can Naps, el mas que s'estenia 
a cavali de la Sagrera i el Serrât. 

Segons el fogatge de 1553, al capdavant del 
mas Colomer hi havia en Joan Roure, àlies 
Colomer. Aleshores, els Roure devien veure 
un paisatge força diferent a Tactual. El seu 
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La masia de can Mallorca va desaparèixer recentment. 

mas termenejava a llevant amb un torrent, 
dit del Saltador, i amb les terres d'un ano-
menat mas Mercader, posseït per l'hereu de 
can Tries; a migdia, amb el mas Serra o 
Mallorca, que tenia en Barbany del Molí i 
amb terres de l'antic mas Comes, que també 
pertanjaa a en Tries; a ponent, amb més ter-
res de l'esmentat mas Comes i amb unes 
peces que eren de can Burgués i, fmalment, 
al nord, amb terrenys d'antics masos -com 
el mas Desllor- i amb propietats de families 
de la parroquia de Sant Pere de Bigues -els 
Maspons i els Infern-. 

Probablement, bona part d'aquelles heretats 
estaven formades per boscos d'alzines, 
roures o pins, per prats, per erms i per 
alguns camps de secà vora els camins que 
conduïen a les masies, a les peces de terra, a 
l'església parroquial, a la vail de Castellet i a 
la vella capella de Sant Joan de Canals. 

L'hereu de la familia Roure del mas Colomer 
a la segona meitat del segle XVI es deia 
Antic. L'any 1588, Antic Roure actuava com 
a procurador d'Antoni Rosàs, àlies Pujadas, i 

de la seva muller Eleonor, hereva de 
l'aleshores dit mas Pujades del Puig Jamego, 
casa posteriorment coneguda com can Lluc 
del Tussol. Els pares de l'Eleonor, que es 
deien Valenti Pujades i Joana Carrera, van 
ser els qui van construir la masia de can Lluc 
a la década de 1540. 

L'any 1606, Antic Roure era un dels obrers 
de l'església parroquial de Santa Eulàlia de 
Ronçana, juntament amb en Jaume Tries i 
l'any 1612, el mateix Antic Roure tornava a 
exercir aquell càrrec, al costat d'en Jaume 
Maspons de Sant Cristòfol. 

El desembre de 1613, aprofitant una visita a 
la vila de Caldes de Montbui, el pagés Antic 
Roure, encara hereu i propietari del mas 
Colomer, va fer testament per mitjà del 
notari Onofre Josep Bigues. En aquest docu-
ment, conservât a l'Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental, confessava ser fill de Joan Roure i 
d'Elisabet, difunts, i nomenava marmessors 
al ferrer calderi Antic Cot; al pagés Antoni 
Llobet, de Palausolitar; a la seva muller 
Miquela i al seu fill Miquel Roure. 
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; Jto. Bosch. 
î>.iPiTA f Uí AU« DE f<ONSANfi: ESCOL ES PÚfll 'QUt 

Les escoles velles, cap a l'any 1930. (Foto: La Valí del Tenes abans del Ronçana). 

Antic Roure estava sa de cos i d'enteniment 
quan va ordenar les seves darreres volun-
tats. Com feien la majoria de propietaris de 
masos, va voler ser enterrat amb els sens 
avantpassats, al vas o sepultura que la seva 
familia tenia al cementiri parroquial i, a 
més, va indicar que se li havia de fer "una 
caxa nova de fusta expressament per a mi y 
enterrat y cubert ab ella". 

Com era habitual, va destinar alguns diners 
per al seu funeral i per ais seus llegats 
pietosos, i també va encarregar diverses 
misses, trentanaris i aniversaris perpetus, 
algunes d'elles "per la ànima mia y en remis-
sió de mos peccats", mentres que d'altres 
eren per a la salvado de Fànima dels seus 
pares i deis seus parents. 

Després de les disposicions testamentàries 
que li havien d'assegurar el repòs etern, va 
procurar garantir el futur i la Integrität del 
seu mas, tal i com feien els propietaris dels 
masos Catalans. Antic va nomenar bereu de 
tots els seus béns al seu fill Miquel, i va 
deixar 50 lliures a cadascun dels seus altres 

dos fills, anomenats Segimon i Antic, els 
quals, mentres no es casessin, havien de ser 
"alimentats dels béns de la heretat mia, axi 
en sanitat com en malaltia, estants emperô y 
treballants en la casa de mon hereu devall 
scrit, a tot útil y profit de aquell". 

En el seu testament, Antic Roure no va 
deixar res a cap de les seves dues filles vives, 
anomenades Joana i Montserrada (durant 
un temps, Montserrat fou un nom masculi), 
en el cas de la primera perqué ja dévia haver 
estât pagada i dotada quan es va casar amb 
en Llobet. 

Tal i com he dit, l'hereu d'Antic Roure fou el 
seu fill Miquel, el qual va estar al capdavant 
de can Colomer durant la primera meitat del 
segle XVII. Com a propietari de mas que era, 
va participar en els afers de govern de la 
comunitat rural de la baronia de Montbui, a 
vegades com a prohom del Conseil (1626), a 
vegades com a clavari (1638). 

L'any 1635, en Miquel va obtenir un nou 
establiment del seu mas Colomer per part 
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Masos de Santa Eulalia de Ronçana sota una senyoria eclesiástica (s. XVI) 

Mas Senyoria directe 

Feu Benefici de Sta. Maria de Lligà d'Amunt 
Sabater St. Miquel del Fai 
Maspons de St. Cristòfol St. Miquel del Fai 
Granada St. Miquel del Fai 
Mallorca St. Miquel del Fai 
Torres Benefici de St. Andreu de la Seu de Barcelona 
Bramona Benefici de St. Andreu de la Seu de Barcelona 
Brustenga Comanda de St. Joan de Barcelona 
Colomer Comanda de St. Joan de Barcelona 
Dalmau Pia Almoina de Barcelona 
Maspons de la Valí Pia Almoina de Barcelona 
Rosàs Capella de Sta. Quitèria i de les Verges de la Seu 
Artiguetes Capella de Sta. Quitèria i de les Verges de la Seu 
Pujades de Jamego Capella de Sta. Quitèria i de les Verges de la Seu 
^Ràâlssa; Església de Santa Eulàha de Ron^ana 

del procurador de la Comanda de Sant Joan 
de Jerusalem, el prevere Esteve Arns, amb 
totes les saves terres, la quintana on s'aixe-
caven les cases del dit mas i la seva era. 
Aquesta és la primera noticia que hem tro-
bat d'una era que, temps a venir, seria la font 
de molts maldecaps entre eis veins d'un barri 
que, l'any 1635, encara no existia. Per tot ple-
gat, eis Roure havien de pagar un cens anual 
consistent en 15 sous per la festa de Nadal. 

L'any 1716, en Josep Roure i Massip, la per-
sona que aleshores estava al capdavant de la 
masia, encara reconeixia la senyoria alodial 
de la Comanda de Sant Joan de Jerusalem 
sobre "lo mas Colomer y Roure". 

El fet de tenir el seu mas sota el domini emi-
nent d'un propietari eclesiàstic, com era la 
Comanda de Sant Joan de Jerusalem, era un 
fet habitual a Santa Eulàlia de Ronçana. 
Segons en Jaume Danti, més de la meitat de 
les terres del pöble eren d'aquest tipus de 
senyors i, com veiem en el quadre següent, 
altres masos de la parroquia es trobaven en 
la mateixa situació. 

El fet és que durant els segles XVI i XVII els 
Roure havien ocupat les terres del mas 

Colomer a la banda de ponent de l'església 
parroquial. La seva masia devia trobar-se 
aïllada i separada del petit nudi de la 
Sagrera mitjançant el torrent que davallava 
del "saltijador o calsada", sense més compa-
nyia que la seva quintana de terra i l'era de la 
casa. El paisatge, protagonitzat per poques 
cases, alguns camps de conreu, mais camins 
i moites boscúries, prats i erms va anar can-
viant al llarg del segle XVIII, coincidint amb 
una forta ensulsiada econòmica que va afec-
tar ais Roure. 

La crisi d'un mas: 
can Colomer al segle XVIII 
Al primer terç del segle XVIII, el mas 
Colomer va entrar en un periode de crisi, 
marcat per la fragmentado dels seus bèns. 
Ignorem les causes d'aquelles dificultáis, tot 
i que, en el mon de les masies, aquest era un 
fenomen freqiient. La mort dels homes de la 
casa, deixant la vidua i els fills petits; un 
periode de maies collites, o bé el pagament 
d'uns dots per damunt de les possibilitats de 
la familia, son algunes de les causes que 
explicarien el procès d'endeutament dels 
Roure del mas Colomer. 
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Quan es necessitaven diners, la forma més 
habitual de crédit de l'època era el censal, 
però els pagesos com els Roure, propietaris 
del domini útil deis seus mases, també po-
dien obtenir diners amb la cessió d'una part 
de les seves terres a altres persones, mit-
jançant els contractes de subestabliment, 
rabassa morta o, en el pitjor dels casos, 
venda a carta de gràcia i venda perpétua. 
Això fou el que succeí al mas Colomer, com 
es diu explícitament en un document de mit-
jans segle XVIII: "lo posessor del mas Roure 
trosejà dit mas y a porcions lo estábil a la 
prestado de vàrios censos y part ne vené". 

Efectivament, l'any 1730 els pagesos Pau 
Relats, Jaume Andols i Lluls Bonet ja tenien 
una quartera de terra del dit mas establerta 
a rabassa morta. Tres anys més tard. 
Madrona Ribes, vidua de Josep Roure i 
Massip, i el seu fill Pere, per tal de redimir 

un censal que pagaven a la Congregació sa-
cerdotal del Seminari de Barcelona, van 
subestablir una peça de terra a favor 
d'Antoni Pau Lluch Iglésies, bracer de Santa 
Eulàlia. Per uns motius molt semblants, és a 
dir, per tal de Iluir un censal, l'any 1734 la 
mateixa Madrona Ribes i el citât Pere Roure 
van subestablir un altre tros de terra del seu 
mas al pagés Francese Valls de la Penya. 

L'any 1748, la llista de persones que havien 
rebut una part del mas Colomer s'havia 
ampliai. Algunes d'aquestes persones no 
només van arrendar peces de terra, sino que 
també van fer-se amb parts de la mateixa 
masia: el mestre de cases Esteve Barò havia 
arrendat un casal amb la seva cuina que era 
"part del mas Roure" i Josep Fàbregas tenia 
"una casa, part de la casa del mas Roure" 
amb la gleba de terra on era edificada. 

Vista de les cases que envolten Can Naps. (Foto: Joan Cabot). 
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Tots ells pagaven censos ais Roure, alguns en 
metàl-lic i d'altres en parts de collita, sobretot 
a la prestado d'1/7 part dels fruits que co-
llissin en el cas de les peces de terra que 
havien estât establertes a rabassa morta. 
Sembla que el nombre de cessions que es van 
fer per a plantar-hi vinya va ser important. 

Enmig de tots aquells subemfiteutes i rabas-
saires, I'any 1748 Madrona Roure i el seu fill 
Pere Roure continuaven reconeixent que 
tenien "tota aquella part de casas, a saber, 
una casa de dos cossos, part de las casas del 
mas Roure, junt ab un tros de terra [...] 
detrás las casas", així com cinc peces de terra 
més, per la Comanda de Sant Joan de 
Jerusalem, tal i com els seus avantpassats ja 
havien reconegut posseir l'any 1716 o el 1635. 

Un nou paisatge a la Sagrera 

Fruit de tots aquests subestabliments i 
vendes, diverses families es van instaMar a 
l'entorn del mas Colomer, i van obtenir el 
permis per fer-s'hi una casa. Aquest procès, 

iniciat a la primera meitat del segle XVIII, va 
transformar el paisatge de la zona, que va 
quedar poblat amb diversos habitatges i 
esquitxat amb feixes de vinya. 

Just al davant de l'antiga masia deis Roure, 
en Lluis Bonet i els seus descendents van 
construir la casa coneguda com can Lluis, un 
estatge on no només hi ha hagut Peres i 
Isidres, com creia recordar la familia Bonet. 

A la banda de ponent, el citat Esteve Barò, 
mestre de cases, va adquirir els terrenys sobre 
els quals, més tard, es va aixecar una altra 
casa coneguda com can Bruno Mestre (el fili 
del dit Esteve, que es deia Bruno i que també 
era mestre de cases, va originar-ne el nom). 

I al costat de llevant, Anton Pau Lluch 
Iglésies hi va construir un altre petit habi-
tatge. Quan el seu fili, Bernardi Lluch, es va 
casar amb Madrona Xalabarder, pubilla de 
can Farrarons, aquest va aportar la casa com 
a dot i, amb el temps, es va arribar a conèi-
xer com can Farrarons Xic. 
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Possiblement, la resta de cases de l'entorn 
(can Joan Minguet, can Lampista, ca l'Hos-
taler, ca la Rosa, can Gepet, can Fuster i can 
Sastre) va tenir uns orígens semblants. Aixi, 
per exemple, quan l'any 1918 Genis Puigdo-
mènec i Palau va vendre una casa senyalada 
amb el número 15 de la Sagrera a Rosa Uñó 
i Cusco, edifici que posteriorment es va conèi-
xer com ca la Rosa, li va advertir que cada 
any hauria de pagar un cens consistent en 6 
pessetes i una gallina a l 'amo de can Naps, 
descendent deis Roure del mas Colomer. 

Però, aquesta barriada de la Sagrera no 
només va canviar amb l'ús de subestabli-
ments emfitèutics, que van originar noves 
cases, sinó que la práctica del contracte de 
rabassa morta va fer reduir els boscos i els 
erms deis masos i va provocar l 'expansió de 
vinyes conreades per rabassaires en par-
cel-les petites, disposades en feixes. Definiti-
vament, el paisatge de la zona s'anava trans-
formant. 

Els orígens de can Mataporcs 
(1734-1824) 

Can Mataporcs és un bon exemple d'una 
d'aquestes cases de pagesos treballadors 
construida en una peça de terra de Fantic 
mas Colomer. Com h e m dit anteriorment, el 
14 d'octubre de 1734 Madrona Ribes i el seu 
fili Pere Roure van establir "tot aquell tros 
de terra de alsinas boscosa de tinència o 

sembradura una quartera y mitja de for-
ment , mesura barcelonesa, poch més o 
menos, que és part y pertinència del mas 
Colomer" a favor de Francese Valls de la 
Penya, pagès de Santa Eulàlia. 

Aquell tros de bosc termenejava a llevant 
amb u n honor de Josep Fàbregas; a migdia, 
amb el mas Mallorca, "mediant lo cami que 
va de la valí de Castellet a la iglésia de dita 
parroquia", i una part amb el mas Tries; a 
ponent, amb el mateix mas Tries mitjançant 
un torrent, i al nord amb unes altres terres 
dels Roure. 

Entre les condicions del contracte d'establi-
ment, constava que en Valls hauria de pagar 
una pensió anual de 3 sous; que hauria de 
Huir u n censal que els Roure prestaven al 
pagès de Granollers Joan Recolons i que en 
Valls "dins sinch añs, hage de haver de cons-
truhir casa en dit tros de terra". 

En Francese Valls de la Penya era un petit 
pagès del pöble, a vegades descrit com a 
"laboratori", és a dir, com a treballador de la 
terra. Casat amb Maria Puigdomènec, quan 
podia, arrendava alguna peça de terra als 
propietaris de masos de la zona (per exem-
ple, l 'any 1729 Pere Vidal del Roure, hereu 
del m a s Vidal del Roure de Santa Eulàlia, li 
va establir una peça de terra erma al Hoc dit 
"lo m a s Regassol" de Santa Eulàlia, amb la 
condicio que havia de tenir l'indret plantat 
de ceps en el termini de dotze anys i que 
havia de pagar un cens anual consistent en 
1/7 part dels fruits que s'hi collissin, excepte 
de l'hortalissa). 

Gairebé segur, a la segona meitat de la déca-
da de 1730, en Francese Valls va aixecar una 
casa senzilla, "ab un sol cubert de teulada", 
tal i c o m se la descriu en un document pos-
terior. A banda del seu humil domicili, dis-
posava de poc més de dues quarteres de 
terra, bàsicament de vinya i de bosc, de 
manera que, amb tota seguretat, sovint tre-
ballava com a jornaler a les terres dels page-
sos del mas. 
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L'any 1757 la filla d'en Francese i de na 
Maria, anomenada Margarida Valls de la 
Penya, va signar capitols matrimoniáis amb 
el jove pagès Josep Flaquer, fili de Francese 
Plaquer i de Maria Falgar, de Santa Eulàlia. 
Aleshores, la Margarida, que ja era orfe de 
pare i mare, amb el consentiment del seu 
onde matern, Pere Puigdomènec, masover 
de can Dalmau de Sant Simplici, va aportar 
un dot consistent en "la universal heretat y 
béns que foren de dit Francesch Valls de la 
Peña, quòndam, son pare, que li especta com 
a filla única y hereva de aquell, attès que 
Jaume Valls, son germà, se presum mort ab 
intestat y sens fills, per haver faltat des de 
molt petit y no haver tingut noticia alguna 
de ell". 

A més de la petita casa, la Margarida va cons-
tituir un dot intégrât per les terres contigiies 
a l'edifici, que feien dues quarteres d'exten-
sió; una vinya d'una quartera que tenia a 
rabassa morta pel possessor del mas Vidal 
del Roure de Santa Eulàlia, "y paga parts a la 
setena"; una bota de dues càrregues i una 
altra d'una càrrega; una caixa petita i dolen-
ta i una altra de gran i usada; una paella 
d'aram; una pastera petita i plana; unes 
lleves i dues destrals molt usades. 

Per la seva banda, el nuvi, Josep Flaquer, era 
fill de Francese Flaquer, descrit en algun 
document com a "mercenario", és a dir, com 
un treballador assalariat, i de Maria Falgar. 
En els capitols matrimoniáis esmentats. 
Francese Flaquer va nomenar hereu de tots 
els seus béns al seu fili Josep. Tot i això, en 
Josep se'n va anar a viure a la casa de la seva 
muller, aleshores coneguda com can Valls de 
la Sagrera. 

Probablement, els Flaquer eren una familia 
de masovers. El pare del nuvi. Francese 
Flaquer, havia nascut a la parroquia de Sant 
Cristòfol de Lliçà de Vali l'any 1693, i sabem 
que a la primera meitat del segle XVII, una 
familia cognominada Flaquer era masovera 
del mas Ros de Sant Julià de Lliçà d'Amunt. 
És probable que a la primera meitat del segle 

Detall de Can Mataporcs. 

XVIII, els Flaquer s'instaMessin com a 
masovers a algun mas de Santa Eulàlia, on 
hi van arrelar. De fet, l'any 1754 el mateix 
Francese Flaquer va rebre una vinya de per-
tinença del mas Vidal del Roure a rabassa 
morta. 

Poe després del seu matrimoni, Josep 
Flaquer i Margarida Valls van fer obres a 
casa seva, tal i com mostra el rebut que eis hi 
féu el vei Esteve Barò, mestre de cases. En el 
document, redactat el dia de Nadal de 1761, 
el citât Barò confessava "aver trevellat casa 
Valls de la Sagrera", que era el nom amb què 
es coneixia Tactual can Mataporcs, i cobrava 
pels jornals del mestre, del manobra i del 
mosso, aixi com pels maons, les rajóles, i les 
teules utilitzades. 

A més de millorar la casa, els Flaquer-Valls 
van consolidar i ampliar els drets sobre les 
peces de terra que tenien pel mas Vidal del 
Roure entre el 1766 i el 1769. Malgrat aqües-
tes adquisicions, els Flaquer eren uns petits 
propietaris que sovint es devien veure obli-
gáis a treballar les terres dels masos a canvi 
d'un salari, tal i com cada vegada feien més 
veins del pöble. 

En l'àmbit familiar, sabem que en Josep i la 
Margarida van tenir, com a minim, quatre 
fills que van arribar a Tedat adulta. L'hereu, 
Bartomeu Flaquer i Valls (1766-1855), apa-
reix al costat del seu pare en algun protocol 
notarial a partir de 1804. La filla primogèni-
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Els germans Lluis i Jaume Plaquer, Joan Prim i .loaquim Turell després d'una jornada de caça. (Foto: Ronçana). 

ta, nascuda el 1761, es deia Agnès, i les altres 
dues filles s'anomenaren Maria i Teresa. En 
Bartomeu es va casar amb Magdalena Bassa 
(1768-1844), filia de can Bassa de la Sagrera. 

A partir de la década de 1820, els fills de 
Bartomeu Plaquer i de Magdalena Bassa, 
anomenats Margarida, Jaume i Llorenç, 
foren els que es casaren. L'hereu, en Josep 
Plaquer i Bassa (1795-1882), va condicionar 
l'evolució de can Mataporcs, com veurem 
més endavant. 

Totes les caractéristiques suara resseguides 
(els origens de cada casa, l'obtencio de les 
seves terres, les feines a les que es dedi-
caven, les families amb les que s'em-
parentaven) ens mostren un mon pagès amb 
una clara diferenciació social. Progressiva-
ment, els propietaris de masos senyorejaven 
en el marc d'unes comunitats rurals on els 
petits propietaris, els bracers i els rabas-
saires com els Plaquer cada vegada eren més 

nombrosos. Però, a vegades, ser propietari 
d'un mas no comportava viure millor que els 
bracers o els rabassaires, sobretot si el mas 
havia entrât en un procès d'endeutament, i 
això ho sabien bé els de can Naps. 

Algunes noticies del mas 
"Roure del Colomer" (1758-1858) 

L'heretat dels Roure, sovint anomenada can 
Roure, s'havia réduit des de 1730, quan va 
començar un procès de fragmentació pro-
tagonitzat pels subestabliments emfitèutics i 
per la rabassa morta a favor de treballadors 
i bracers que van construir el seu habitatge a 
l'entorn de la velia masia, transformant, 
d'aquesta manera, el paisatge de la zona. 

L'any 1758 l'hereu del mas, Anton Joan 
Roure, casat amb Rosa Pabrera, declarava 
posseir un total de 35 quarteres de terra, 
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majori tàr iament ermes (24,5 quarteres). 
Explotava 5 quarteres de vinya, 3 de bosc, 
1,5 d'oliverar, 1 de cereals i 1 quartà amb 
fruiters. Per tot plegat, va pagar 99 lliures i 2 
sous al cadastre, molt lluny de les quantitats 
que satisfeien els principals terratinents de 
l'època (els Brustenga abonaven 1.180 lliu-
res; els Vendrell, 645 i els Burgués, 562). 

De fet, els Roure formaven part del coMectiu 
més nombrós d'aquell cadastre, els petits i 
mitjans propietaris que, segons en Jaume 
Danti, representaven un 86 % de la poblado. 
Si utilitzem les xifres del que havien de pagar 
per intentar deduir-ne el tipus de propietats 
que posseien, ens adonem que els Roure no 
disposaven d u n gran mas, però tampoc for-
maven part del grup més precari dels molt 
petits propietaris, dels subemfiteutes i dels 
jornalers (l'Anton Joan Roure pagava entre 
dotze i quatre vegades menys que els deu 
majors contribuents, però pagava sis vegades 
més que en Francese Vails de la Penya i onze 
cops més que n'Esteve Barò, subemfiteutes 
que conreaven terres del mas Colomer). 

Aqüestes comparacions demostren la pola-
ritzaciò cada vegada més gran entre masos 
grans i masos petits, les cases de petits 
propietaris i jornalers. Al segle XVIII, els 
Roure ja s'havien despenjat del coMectiu 
dels hisendats com els Brustenga, però 
encara es trobaven en millor situació que els 
jornalers i rabassaires. 

Com la majoria de propietaris de masos, els 
hereus de can Roure del mas Colomer acos-
tumaven a casar-se amb membres d'altres 
masos de caractéristiques semblants a les 
seves, tot i que aquest no va ser el cas d'en 
Sebastià Roure, fill de Salvador Roure i 
Fabrera (1755-1842), el quai es va esposar 
amb Eulàlia Molins, nascuda a can Minguet 
de la Sagrara (el seu pare, Domingo Molins, 
va ser un petit pagès, i en motiu del casa-
ment entre la dita Eulàlia i en Sebastià 
Roure, va dotar la seva filia amb 50 lliures, 
dues caixes amb la seva roba blanca corres-
ponent, tres vestits nupcials, un davantal, 
una mantellina i una cana de tela). 

^ .̂..i, n — 

Premsa per a fer vi que hi ha a Can Mataporcs. 

En canvi, la pubilla Margarida Roure i Mo-
lins (1814-1840) es va casar amb un fadris-
tern del notable mas Cusco de Palaudàries, 
de nom Esteve Cusco, el quai va aportar un 
dot consistent en 400 lliures, i el seu fill i 
hereu, Salvador Cusco i Roure, nascut a l'en-
torn de 1834, es va casar amb Magdalena 
Marqués i Barbany, una altra membre d'un 
mas destacat, en aquell cas, de can Marqués 
de Lliçà d'Amunt. La núvia va aportar un dot 
important, com feia temps que no havia 
entrât al mas Roure: 600 lliures, 2 calaixeres, 
36 camises, 2 llençols, un mantell, 2 tovalles, 
8 tovallons, 2 coixineres, 6 enagos i 2 vestits 
nupcials. 

Potser l 'entrada d'aquell dot va alleugerir les 
estranguladas finances dels Roure. A les aca-
balles de la década de 1850, l 'extensió del 
m a s havia continuât disminuint , ja que 
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només es comptabilitzaven 24 quarteres de 
terra, de les quais més d'un terç eren de 
bosc. Ben aviat, la jove parella va tenir 
descendència, i el 15 de juny de 1858 bate-
javen al seu primer fill i hereu, Esteve Cusco 
i Marqués. 

Mentres la segona meitat del segle XIX con-
tinuava plena d'incerteses per a l'antic mas 
Colomer i la seva gent, a la veina casa dels 
Plaquer, aixecada al damunt d'una peça de 
terra del seu mas, es van viure uns anys de 
canvis i d'una certa prosperitat. 

Josep Plaquer i Bassa, el 
''Mataporcs", i els seusfills 
(1824-1901) 

L'any 1824, I'hereu de la familia Plaquer, 
Josep Plaquer i Bassa (1795-1882), es va 
casar amb Prancesca Rocasalbas, filia de 
Nicolau Rocasalbas i d'Arcàngela Busquets, 

ambdós de Santa Eulàlia de Ronçana. La 
núvia va aportar un dot format per 140 lliu-
res, 2 caixes amb roba blanca i 4 vestits nup-
cials, un dot que els Rocasalbas van pagar en 
un termini de tres anys i que superava, amb 
escreix, els que els hereus de can Mataporcs 
acostumaven a donar a les seves filles. Per la 
seva banda, el nuvi havia heretat els béns del 
seu pare, Bartomeu. Aquests béns consistien 
en una peça de terra campa, part amb 
oliveres i part erma, on hi havia la casa edi-
ficada al barri de la Sagrera; un altre tros de 
terra al mateix barri d'i quartera i 10 quar-
tans d'extensió; i, finalment, una última 
peça de terra de 3 quarteres i 9 quartans al 
Serrât, al Hoc dit el torrent de can Vidal. 

Tot i que els documents qualifiquen en 
Josep Plaquer com a pagès o com a treba-
llador de la terra, la tradició oral recorda que 
ell també es va dedicar a una altra tasca: la 
de matador de porcs. D'aquesta manera, va 
aconseguir una font complementària d'in-
gressos i va donar nom, definitivament, a la 
casa, que amb eli es va conèixer com can 
Mataporcs. 

Malgrat que el matrimoni d'en Josep i na 
Prancesca va engendrar set fills, només en 
van sobreviure cinc: Caterina, Josefa (1839-
1879), Tomás, treballador de la terra que 
se'n va anar a viure a Lleida; Jaume i 
Miquel. En Jaume Plaquer i Rocasalbas 
(1832-1901) va néixer a can Mataporcs. Sent 
fill d'una casa de petits propietaris i davant 
les limitades perspectives laborals que com-
portava ser treballador de la terra, va apren-
dre l'ofici de cisteller i a la década de i860 ja 
exercia com a tal. Es va casar amb la Maria 
Moret i Lluch, de l'Ametlla del Vallès, i es va 
instal-lar a alguna casa de la Sagrera, on va 
continuar exercint el seu ofici. Pinalment, el 
primogènit, Miquel Plaquer i Rocasalbas 
(1829-1879) es va casar amb Josefa Umbert 
i Parera, de Sant Pehu de Codines, l'any 
1857. En aquella ocasió, el dot de la núvia va 
consistir en 165 Iliures, una calaixera i 
diverses peces de roba. 
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Malgrat ser un petit propietari i fer de pagès 
en una heretat ben escassa, en Miquel va ser 
un personatge força actiu: a l'última década 
de la seva vida (1869-1879), fou capaç de 
prestar diners a altres persones de la comar-
ca; entre eis mesos de setembre de 1873 i 
l'abril de 1875, coincidint amb el période de 
la Primera República espanyola, va ser 
alcalde del pöble; i va adquirir béns i drets 
sobre un pareil d'immobles de la vila de 
Caldes de Montbui. 

Evidentment, aquells van ser uns anys d'una 
certa prosperitat a can Mataporcs, i potser 
van permetre ampliar l'edifici. Però, la féli-
citât no fou complerta, ja que en Miquel i na 
Jose fa no van tenir descendència. Quan en 
Miquel tenia 40 anys, i bavent passat 13 
anys de matrimoni sense fills ni filles, va fer 
testament. En eli, ordenava que el seu pare 
gaudis de l'usdefruit de tots els seus béns 
mentres visqués; un cop bagués mort, dei-
xava "todos los bienes, derechos, créditos y 

acciones por mi adquiridos" a la seva muller, 
Josefa ; i, en darrer lloc, nomenava bereu del 
patrimoni de can Mataporcs al seu germà 
Jaume, el cisteller. En Miquel va morir el 
mes de març de 1879. 

En aquell moment, la casa va perdre el seu 
hereu, i l'avi Mataporcs va procurar solu-
cionar aquella situació que acostumava a 
dur maldecaps a moites families. Després 
d'arribar a un acord amb la seva nora, en 
Mataporcs va arreglar el retorn del seu fill 
Jaume, el cisteller, a casa. Efectivament, en 
Jaume hi va tornar amb la seva esposa Maria 
i amb els seus fills Josep Nicolau (1863-
1943). que aleshores era aprenent de cis-
teller, Josep (conegut com a "Pepito"), Joan 
(1879-1968) i Dolors (1865-1890). El matri-
moni encara va tenir un altre fill, Sebastià 
Plaquer i Moret (1881-1970), però aquest ja 
va néixer a can Mataporcs. 

Tots els fills máseles d'en Jaume havien 
après l'ofici de cisteller, tot i que el germà 
gran, en Josep Nicolau, va deixar d'exercir-lo 
quan va esdevenir l'hereu de can Mataporcs. 
Des d'aleshores, els documents de l'època el 
qualifiquen, a eli i al seu pare, de "labrador". 
A més, sembla que van deixar de fer de 
matadors de porcs, tal i com havia realitzat el 
seu avi. 

L'any 1888 l'hereu, Josep Nicolau Plaquer, es 
va casar amb Prancesca Guvern i Pineda 
(1869-1938). Més tard, els seus germans 
"Pepito" i Joan es van traslladar a Granollers, 
on ambdós van continuar fent de cistellers. 
El petit, Sebastià, també va fer de cisteller, 
tot i que preferia la magalla al vimet. 

El setembre de 1901 el seu pare, Jaume 
Plaquer, el primer cisteller de la nissaga deis 
Plaquer, va morir. Tot i que eli no bauria 
d'haver estât l'hereu de can Mataporcs, ho va 
ser a causa de la mort sense descendència del 
seu germà Miquel. Quan això succei, I'any 
1879, la familia Plaquer va disposar d'efec-
tius suficients per tal de superar la situació. 
Havien compaginat les tasques agricoles 
amb l'exercici d'un ofici (matador de porcs i 
cistellers), i se n'havien ensortit prou bé. 
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.losep Nicolau Flaquer, l'avi hernial de Can 
Mataporcs. (Foto Maria Floquer i Estrany). 

De fet, a les darreres décades del segle XIX, 
no totes les masies van aconseguir superar el 
descens dels preus i de les rendes agràries. 
La familia Roure del mas Colomer, en dava-
llada des de feia força temps, també va haver 
d'afrontar moments dificils. 

Una casa sense homes i una 
era conflictìva: can Naps 
(1858-1931) 

L'Esteve Cusco i Marqués va ser el pri-
mogénit de quatre germans. Nascut l'any 
1858, ja feia moites décades que la masia 
que posseia es trobava en retrocés. Cent 
anys abans del seu naixement, els seus 
avantpassats havien començat a fragmentar 
l'heretat amb subestabliments emfitéutics, 
arrendaments a rabassa morta i vendes per-
pétues, de manera que l'extensió del mas 
s'havia réduit sensiblement. A més, a l'en-

Sebastià Flaquer, "el cisteller". (Foto: Isidre 
Floquer). 

torn de la masia havien aparegut altres cases 
amb les que havien de conviure, i això no 
sempre fou fácil. 

L 'any 1888 el patr iarca de can Naps , 
Salvador Cusco i Roure, va morir intestat. 
Malgrat els dubtes i les incerteses que un fet 
com aquest solia provocar, els seus béns van 
passar al seu fill Esteve, que aquell mateix 
any es va casar amb Carme Sala i Pasqual, de 
Moià. L'any següent, el 1889, va néixer la 
seva primera filia, Magdalena Cusco i Sala 
(1889-1976). 

U n document redactat el novembre de 1889 
per en Josep Cusco i Marqués mostra l'in-
fortuni de la familia Cusco durant aquell 
temps. Aleshores, en Josep va ser declarat 
"soldado sorteable". Com que la casa no 
tenia prou recursos economics per redimir-
lo d'aquella obligació, per tal de Iliurar-se 
del servei militar, el jove va al-legar que la 
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Balança de Can Mataporcs 

seva mare era vídua i pobre, i que gràcies a 
la seva feina, mantenía a la progenitora i 
també al seu germà petit, Antoni Cusco i 
Marqués, menor de disset anys. Continuava 
afirmant que el seu germà gran. Esteva, 
l'hereu de can Naps, no es podia fer càrrec 
de la mare, ja que amb prou feines podia 
mantenir a la seva dona, a la seva filla de 
mesos i a eli mateix. Finalment, escrivia que 
el seu altre germà. Francese d'Assis Cusco i 
Marqués, ja es trobava a Maó fent el servei 
militar, com li havia tocat en sorteig el 1886. 

Segons el text d'en Josep, la seva preséncia a 
la casa era essencial, ja que ni la seva mare ni 
el seu germà petit podrien subsistir si se'ls 
privava del seu auxili. D'acord amb aquella 
al legació, la mare era usufructuària d'uns 
béns que resultaven insuficients per viure 
ella i el dit Antoni. Per tot plegat, va dema-
nar ser exceptuat del servei militar actiu a 
l'exèrcit. Malgrat que no sabem com es va 
resoldre aquella petició i que possiblement 
en Josep va exagerar les adversitats de la 
familia per tal d'esquivar un servei onerós i 
feixuc, de ben segur que els Cusco no pas-
saven pel seu millor moment. 

La situació, però, encara es va torçar més 
quan a mitjans de la década de 1890 l'hereu 
de can Naps, l'Esteve Cusco, també va morir 
intestat deixant vidua i dues criatures (l'es-
mentada Magdalena i la seva germana 
Josefa). Com explica en Manel Cabot i 
Cusco, tot d'un plegat la Carme Sala es va 

trobar sense ingressos, ja que ella no podia 
conrear les terres ni explotar el trull de l'oli 
ni la premsa del vi de can Naps. 

En aquells moments critics, la familia li va 
aconsellar que es casés de nou amb el seu 
cunyat, en Francese d'Assis Cusco. Com va 
escriure en Manel, tot i les reticéncies de la 
Carme, "al veure que sola no podia donar 
menjar a les dues filles, ho va acceptar". 
Fruit d'aquest matrimoni, va néixer una 
altra noia, l'Elvira Cusco i Sala, l'any 1900. 

Però la desgràcia perseguía a aquella 
familia. Ais onze mesos del naixement de 
l'Elvira, en Francese d'Assis Cusco va morir, 
deixant novament vidua a la Carme Sala, 
però amb tres criatures al seu càrrec enlloc 
de dues, "i sense entrar ni un ral", com 
recorda en Manel. L'única sortida de la 
Carme per aconseguir ingressos va ser fer de 
dida, ja que ella tenia molta llet per criar a 
l'esmentada Elvira. Aixi, va alletar un noi i 
una noia de gent rica de Caldes de Montbui. 
Segons en Manel, "aixi va haver de tirar la 
vida endavant, amb l'ajuda de la familia i 
veins, i ella els deixava el moll perqué fessin 
l'oli i premsar el vi". 

L'any 1908, bavent completi divuit anys i 
davant la necessitat d'un home que portés 
I'heretat, la Magdalena Cusco es va casar 
amb en Josep Moret i Barbany (1883-1966), 
un jove pagés de can Fuster Parera. Al cap 
d'un any, nasqué el seu hereu, Esteve Moret 
i Cuscô (1909-1939). Però, el desti va voler 
novament que, durant un temps, can Naps 
es quedés sense un home adult a la casa, ja 
que en Josep va ser cridat a files per anar a 
la guerra de l'Àfrica. La masia es va tornar a 
quedar amb quatre dones i una criatura peti-
ta. Al cap d'un temps del retorn d'en Josep, 
va néixer la seva filia Montserrat Moret i 
Cusco. 

Allò que no va faltar mai a la barriada de can 
Naps va ser l'era de la casa, una era enrajo-
lada on els veins de la zona hi batien cereals 
i mongetes. Com que tothom volia ser el 
primer a batre, sovint apareixien batusses. 
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Per aquest motiu, l'any 1923 es va fer una 
concordia per a l'ús de l'era de can Naps fir-
mada per diversos veïns, segons la qual els 
propietaris de can Naps administrarien l'era 
mitjançant uns tiquets per distribuir l'ordre 
de les batudes. 

A can Mataporcs, tenien la seva propia era i 
ja no pagaven censos ais de can Naps per la 
casa. A diferència del que succe'ia a la familia 
Roure, els Flaquer eren una bona colla de 
germans, el més petit deis quals es va 
instal-lar com a masover a una altra casa de 
la Sagrera. 

Els Flaquer de can 
Mataporcs i els de can 
Mallorca (1901-1931) 

Al contrari de can Naps, a can Mataporcs, a 
l'inici del segle XX, sí que hi havia homes: en 
primer Hoc, l'hereu de la casa, el corpulent 
Josep Nicolau, i el seu germà petit Sebastià, i 
a continuado hi havia els filis d'en Josep 
Nicolau i de la seva dona Francesca Guvern: 
en Josep (1898-1941), l'Enne (1899-1968) i 
en Jaume (nascut el 1902). En Josep i la 
Francesca també van tenir un pareil de filies: 
la María (1895-1968) i la Carme (1910-1980). 

A l'entorn de 1910, en Sebastià Flaquer 
(1881-1970) es va casar amb la Maria Bonet 
i Canaleta de can Lluís, i ben aviat van anar 
a viure a can Mallorca, una propietat de la 
familia Barbany del Molí amb una historia 
molt antiga. 

La primera referència documental del mas 
Mallorca és de l'any 1497, quan en el fogatge 
que aleshores es va fer s'esmenta en 
"Malorques". Mig segle més tard, l'any 1549, 
el pagés Joan Camp, casat amb Antiga 
Barbany del Molí, va confessar posseir el 
"mas Majorques" pel monestir de Sant 
Miquel del Fai. Llavors, el mas termenejava 
a llevant, migdia i ponent amb terres del 
mas Tries i al nord, mitjançant un cami, amb 
honora del mas Colomer. Segons aquella 

Can Mallorca 

confessió, eis Barbany havien de tenir el mas 
habitat i havien de pagar un cens anual con-
sistent en 22 sous pel mas i 3 sous més per la 
redempció dels mais usos. 

Curiosament, diversos documents coin-
cideixen en afirmar que, abans de dir-se 
Mallorca, aquella heretat s'havia conegut 
amb el nom de mas Serra. D'altra banda, la 
tradició oral de la Sagrera, recordada per 
l'Isidre Flaquer, deia que l'antiga ubicado 
del mas Mallorca hauria estât l'entorn on 
s'aixecava can Serra, a la cara nord de la car-
retera de la Sagrera, sobre el tram del tor-
rent que s'anomena de can Serra. La manca 
de documentació dificulta l'aclariment de 
totes aqüestes dades. 

El cert és que can Mallorca va esdevenir una 
masoveria de can Barbany del Molí, i fou així 
fins que a príncipis del segle XX, es va tancar 
l'escola situada al costat de Termita de Sant 
Simple. Llavors, l'amo de can Barbany va 
oferir can Mallorca com a recinte per a 
ubicar-hi l'escola de nois. L'any 1910, les 
males condicions en qué es trobava l'escola 
de can Mallorca i el fet que l'edifici no fos de 
propietat municipal van impulsar el Consis-
tori a construir unes noves escoles. El 10 de 
desembre de 1915, festivitat de Santa Eulàlia 
de Mérida, patrona del poblé, es van inaugu-
rar les escoles noves i la casa deis mestres. 

Aquella construcció va tenir dues conse-
qüéncies immédiates: en primer Hoc, el 
paisatge de la Sagrera va tornar a canviar 



l i o Ca :s qu • tenen iiistòria Anuari 2006 

El matrimoni format per Josep Plaquer i Maria 
Estrany. (Foto: Maria Floquer i Estrany. 

amb aquells edificis, avui en dia tan carac-
teristics d'aquesta zona del pöble; i, en segon 
Hoc, en Lluis Barbany i Unyó va haver de 
buscar un nou masover per a can Mallorca. 
El va trobar en la persona d'en Sebastià 
Plaquer i Moret. 

En Sebastià, com havia estât el seu pare, era 
cisteller. Aconseguia vimet de les vimeteres 
que creixien prop dels llocs amb aigua o bé 
treballava amb verga. Ell era Funic cisteller 
del pöble, i feia cistells, coves i tota mena de 
recipients per a una gran quantitat d'usos 
(coves per a les patates del Maresme que es 
duien a Anglaterra; cistells per anar a mer-
cat o pel temps dels bolets; polleres, etc.). 

A més, en Sebastià conreava les terres del 
mas Mallorca. Segons I'lsidre Plaquer, quan 

va arribar a la casa, la finca estava plantada 
d'oliveres. A la década deis anys 1920, les va 
substituir per avellaners que s'estenien fms 
a la carretera i que tenia al terg amb Famo de 
la casa, és a dir, de cada tres quilos d'ave-
llanes que collien, dos eren per en Flaquer i 
un per en Barbany. 

En Sebastiá i la Maria van teñir tres cria-
tures: FHermínia, nascuda Fany 1912 i casa-
da en primeres núpcies amb FAlejandro Rie-
ra de can Serra i en segones amb en Miquel 
Gravi de can Xeró; la Remei, nada el 1915 i 
casada amb en Jaume Unyó de can Galderic, 
i FIsidre, nascut el 1925 i casat amb la 
Lourdes Gravi. A diferencia del seu pare, deis 
seus oncles o del seu avi, FIsidre no va seguir 
Fofici de cisteller, tot i que la casa on vivia fou 
coneguda per molts com can Cisteller. 

Temps dificils (1931-1939) 

El 16 d'abril de 1931 es va constituir el nou 
Ajuntament de Santa Eulalia, presidit per en 
Josep Brustenga i 011er. Aquell dia, algunes 
persones es van reunir al Consistori, van 
rebre amb exclamacions la hissada de la 
bandera republicana i de la catalana i van 
escoltar les paraules del batlle, que, sobre-
tot, va recomenar ordre i disciplina. 
Aleshores, va comentar un període convuls 
de la historia del poblé i del país que va afec-
tar gairebé a tothom. 

A can Naps, el jove Esteve Moret, recordat 
peí seu cosí Manel com un home presumit, 
intel-ligent i espavilat, va simpatitzar amb 
les idees d'Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Ell va fundar la delegació política 
d'aquest partit al poblé, així com un Sindicat 
Agrícola Republicá, i ell va convertir can 
Naps en una casa favorable a les forces d'es-
querra. Es va comprometre tant amb aque-
lla causa, que a arrel deis anomenats fets 
d'octubre de 1934, FEsteve va estar tancat a 
la presó durant unes setmanes. 

A la casa ve'ina de can Mataporcs es parlava 
menys de política, ja que ben aviat les preo-
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Els Germans Lluis i Maria Plaquer i Estrany, amb els vestits de ballar gitanes. (Foto: Maria Plaquer i Estrany). 
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cupacions van ser unes altres. Ais anys vint, 
I'hereu, en Josep Flaquer i Guvern, es va 
casar en primeres núpcies amb una noia de 
Vic. Desgrac iadament , la seva dona v a 
emmalaltir ràpidament i aviat fou morta. 

A les acaballes dels anys 1920, el Josep es va 
tornar a casar, en aquella ocasió amb la 
Maria Estrany i Prims (1906-1965), de can 
Bonaparte. Fruit d'aquest matrimoni nas-
queren en Lluis (1929-1991), la Maria (1930) 
i en Jaume (1933-1980). Segons la Maria, 
aquells van ser uns anys molt durs, ja que 
quan els tres germans encara eren ben 
petits, el seu pare va emmalaltir dels pul-
mons; l'avi, un home gros i herniat, poca 
cosa podia fer a la casa; l'àvia va morir l 'any 
1938 i, finalment, la seva mare també va 
posar-se malalta d'una cama, que li quedava 
paralitzada. 

Pol i t icament , en J o s e p Flaquer es v a 
decantar pel bàndol de les dretes, de manera 
que en les eleccions municipals de 1934, va 
donar suport a la llista presentada per la 
conservadora Lliga Catalana i va arribar a 
ser tinent d'alcalde a l 'Ajuntament presidit 
pel citât Josep Brustenga. Les tensions entre 
els partidaris d'un bàndol i de l'altre van ser 
tan grans, que fins i tot es recorda que la 

gent d'esquerres dula les seves olives al trull 
de can Naps, mentres que eis de dretes les 
portaven al de can Mataporcs. 

Finalment, el juliol de 1936 va esclatar la 
Guerra Civil espanyola. Ningú de can 
Mallorca ni de can Mataporcs podia ser cri-
dat a files, però sí que podien reclamar a 
l 'Esteve de can Naps. Per evitar anar a la 
guerra, en Manel Cabot i Cusco explica que 
el seu cosí es va provocar una operació al 
genoll amb l'ajuda d'un metge amie, de ma-
nera que no va marxar al front. Al contrari, es 
va quedar al poblé, on fins i tot va arribar a ser 
nomenat alcalde durant uns dies. 

Enmig de temences i escassetats, aqüestes 
cases de la Sagrera van passar la Guerra, fins 
que finalment el confiicte armat es va acabar 
a Santa Eulàlia, el febrer de 1939. Abans que 
ho fes, el mes de gener, l'hereu de can Naps, 
l 'Esteve Moret, va emprendre el carni de la 
ret irada republicana. Segons alguns, va 
marxar amb diners i algú el va assassinar per 
robar-los-hi. El cert és que mai més se n'ha 
sabut res. Unes setmanes més tard, eis seus 
pares i la seva germana Montserrat, de 
només 15 anys, van ser empresonats pels 
vencedors, de manera que can Naps va 
restar deshabitada durant un temps. 

L'antiga barriada de Can Naps i el seu entorn. (Foto: Joan Cabot) 



Cases que tenen historia Anuari 2006 113 

Un nou paisatge, un món nou 

Després de la guerra, el país va haver 
d'afrontar una llarga postguerra, marcada 
per tota mena de mancances i per l'absència 
de Ilibertats democràtiques. Lentament, 
però, el món i el paisatge de la Sagrera van 
anar canviant. 

A can Mallorca, en Sebastià Plaquer conti-
nuava fent de cisteller i de pagès, però el seu 
fill, risidre, ja es va dedicar a una altra cosa, 
a encanyissar sostres, a banda de continuar 
treballant les terres del mas. Les transfor-
macions économiques a partir de les dar-
reries deis anys 1950 i la crisi profunda del 
sector agrícola van motivar un procès urba-
nitzador que va transformar la fisonomía de 
la zona. Els propíetaris de masos es van 
desprendre de les seves terres, els promo-
tors les van parcel lar i veins de Barcelona 
les van començar a comprar. 

L'any 1958, el doctor Juan Vázquez escrivia 
que "El pueblo de Santa Eulàlia de Ronsana, 
por su proximidad a la capital [...] y facilidad 
de comunicación con ella; [...] por la va-
riedad y esplendidez de sus paisajes, [...] por 
la múltiple vegetación que enmarcan sus 
maravillosos valles, [...] por sus buenas 
condiciones edafológicas y climáticas, exce-
lentes aguas y pintorescos manantiales; por 
su abundante y variada fauna y flora, junto 
con la pervivencia de frondosos bosques que 
embalsaman el aire... [...] constituye hoy, 
por tales motivos, una reserva inestimable 
para el habitante de la capital." 

Aquell mateix any, l'Ajuntament presidit per 
en Jaume Maspons va atorgar un permis per 
a edificar deu vivendes i va aprovar un pía 
particular d'ordenació urbanística de can 
Mallorca présentât pel mateix doctor 
Vázquez. L'obertura de carrers i la construc-
ció de torres ha configurât, des d'aleshores, 
el paisatge de la zona. 

L'octubre del present 2006, es va enderrocar 
can Mallorca, de manera que d'aquella anti-
ga masía només en resta la seva historia i el 

Veils i nous edificis a l'entorn de San Sastre. 

nom d'una de les moites urbanitzacions de 
Santa Eulàha. 

A can Mataporcs, els germans Plaquer van 
haver de tirar la casa endavant, orfes de pare 
i amb una mare molt delicada de salut. Elis 
van continuar treballant en el món agricola, 
conreant les terres de l'heretat i, més tard, 
especialitzant-se en la ramaderia porcina i 
bovina. En les darreres décades, l'activitat 
econòmica bàsica de la casa ha girat entorn 
el conreu i la venda de planters d'hortalisses 
i de jardinería, aprofitant el major interés 
per aquests productes i l'increment de la 
població del pöble. 

L'hereu de la casa, en Lluis Plaquer, es va 
casar amb la M. Teresa Coll i Gómez, i 
tingueren dos filis: en Jaume Plaquer i Coli, 
que continua al capdavant de can 
Mataporcs, i la seva germana Maria. La 
Maria Plaquer i Estrany es va casar amb en 
Josep Peixes i Gelis, de Torello, on encara 
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resideix avui en dia, i tingueren una filla, 
anomenada Dolors Feixes i Flaquer. Final-
ment, en Jaume Flaquer i Estrany va viure 
solter a la casa, fent de pagès, 1 és recordat 
per la seva modèstia, la seva dedicado al 
Casal parroquial i la seva afició a la caça. 

Can Naps va sortir força malparada de la 
guerra. L'hereu havia desaparegut; eis seus 
pares i la seva germana petita van ser tan-
cats durant un temps i això els va afectar, 
sobretot a la Montserrat que, segons el seu 
cosí, mai es va acabar de relacionar del tot bé 
amb la gent del pöble. La seva mare, la 
Magdalena Cusco, va continuar les seves 
disputes amb en Pere Bonet de can Lluis, i el 
seu pare es va refugiar en el treball de pagès, 
com havia fet sempre. Ells també van vendre 
alguna peça de terra del seu mas per tal d'a-
conseguir ingressos, ja que el trull d'oli va 
deixar d'utilitzar-se a finals dels anys 1950. 

La Montserrat Moret va esdevenir la pubilla 
de can Naps, l'antic mas Colomer. No es va 
casar mai; sense pare a partir de 1966 i orfe 
de mare des de 1976, la manca d'ingressos 
estables va incrementar el deteriorament de 
la casa i de la propia Montserrat. 

Aleshores, la familia va ajudar-la bo i gestio-
nant la venda d'una part de l'heretat, el Pia 
de can Naps. Però, l'atenció sanitària que 
requería la Montserrat cada vegada era més 
gran, de manera que, fmalment, la familia es 
va veure obligada a ingressar-la en una 
residència i a alienar can Naps. 

L'any 1990, l'Ajuntament de Santa Eulàlia 
va aprovar les Normes Subsidiaries, que 
contemplaven la urbanització amb carácter 
residencial de la zona de can Naps, amb la 
construcció de 130 vivendes. A finals d'aque-
11a década, el Consistori va aprovar el Pia 
Especial de Reforma Interior de can 
Brunomestre, i des d'aleshores el paisatge 
d'aquella zona de la Sagrera ha canviat radi-
calment. Es van enderrocar algunes cases, 
com can Lluis, can Joan Minguet, ca 
l'Hostaler, ca la Rosa i can Brunomestre. 
Una de les masies que també es van aterrar 
va ser can Naps. En el seu Hoc, s'hi han cons-
truit habitatges modems i s'hi ha obert el 
carrer Ponent. 

L'unie que queda de l'antic mas Colomer és 
la vella palmera que hi havia davant de can 
Naps, el trull dipositat al darrera del cemen-
tiri, una colla de papers antics i alguns 
records. La seva llarga historia és un exem-
ple magnifie de com han evolucionat molts 
indrets del nostre pöble: dels veils masos 
medievals, més o menys solitaris, a les nom-
broses cases de pagès de families braceres, 
fins arribar a les cases aparellades i als pisos 
que s'han aixecat a les darreres décades. Un 
nou paisatge, un mon nou, orfe de "deesses 
antigües". 

Text: Xavier Ciurans i Vinyeta 
Fotografies: Albert Roca Font 
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Com era la Santa Eulàlia de quan era 
petit? 

Radicalment diferent a la que coneixem avui 
dia. Vaig nèixer el 8 de juny de 1927, durant 
la dictadura de Primo de Rivera, a Can 
Francese, on em vaig criar. Entre els records 
que guardo de la infantesa hi ha l'arribada 
del corrent elèctric al pöble, almenys a 
aquest barri. Ja va ser la companyia 
Estabanell, l'avi dels actuals propietaris. 

Com va ser aquesta arribada del sub-
ministrament elèctric? 

Recordo que posaven la línea. Eren uns rot-
llos que pesaven molt. Jo, fins i tot, em vaig 
espatllar ajudant la gent a portar els rotllos 
de fil. Això devia ser el 1933 o el 1934. És 
possible que en algún altre barri l'electricitat 
hagués arribat abans. 

Viu la Guerra Civil entre el 9 i eis 12 
anys. Qué en recordeu? 

Les dificultats eren a tot arreu però potser a 
pagès no tant perqué en el més bàsic que era 
menjar, més o menys, ens podíem espavilar 
una mica. Però a aqüestes cases d'aquí 
venien eis dels comités de Barcelona, pistola 
en mà, a buscar patates i les haviem d'entre-
gar. Recordo cotxes i dones amb el mocador 
de la FAI, vermeil i negre... 

Havieu arribat a patir? 

El meu pare s'havia compromés una mica 
amb Esquerra Republicana. Aquí, al costat 
de la carretera sempre rebiem. ... Eren les 
primers cases que trobaven. A la retirada 
teníem la cort del cavali buida i ens van venir 
a portar cavalleria i vam teñir caps de l'exèr-
cit dormint-hi. Va durar un dia o dos. 
Recordo que ens varen buidar una bota de 
vi, tothom venia a buscar-ne. 

Van deixar-s'hi alguna cosa com a 
altres cases del poblé? 

Efectivament, per aquí havien corregut bales 
i bombes. També haviem fet bombes amb 

N 
Josep Danti i Sala. 

una canya, un clau, l'espoleta .... Una vegada 
vaig fer-ne una amb uns cartutxos italians, 
més grans del que era habitual. Vam tirar-la 
a la carretera i va fer un tro! ... Em vaig 
espantar molt. 

Res més? 

Sí, que gent de Granollers venia fins aquí, 
amb carretons, a buscar coses. I pels hoscos, 
a buscar llenya. Eren carretons de coixinets 
que jo també vaig arribar a construir. 

I de la seva vida d'infant, qué en recor-
da? 

Mira, recordo que jugàvem al mig de la 
carretera. Hi va haver una època en qué no 
passava cap cotxe, els diumenges ho van 
prohibir. Jugàvem a fútbol a la carretera i, 
una mica més amunt, a la Sala, hi ballaven, 
sobretot a l'estiu, quan feia calor. 
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Heu crescut en una casa al costat de la 
carretera amb tot el que això significa. 

Si, en una carretera on no passava ningú, 
plantada d'arbres fruiters a banda i banda. 
Pomeres, pruneres i cirerers. Els arbres eren 
de la Diputació, que es cuidava d'esporgar-
los, arreglar-los i de collir fruita ... si en que-
dava. Hi havia un peó assignat per trams de 
carretera. Jo era amie seu i, quan feia i arre-
glava televisions, venia a casa a passar Fes-
tona amb mi. Era encarregat del tram entre 
la cruilla de Lliçà d'Amunt i la de Bigues. 

Passa una època complicada i arriba 
la postguerra. 

Si, el meu pare era roig i això ho toma a com-
plicar. El van arribar a tancar algún dia a 
l'Ajuntament però després el van deixar anar. 

On vau estudiar? 

A can Brustenga. Allà hi va haver el coMegi 
del Rieral. Però van venir soldats, van entrar 
a Can Burstenga i ens van fer marxar. 
Després alguns van seguir els estudis a la 
Sala i jo me'n vaig anar a dalt a la Sagrera, 
amb el mestre Batlle. Hi anava en bicicleta. 
Tenia 14 o 15 anys quan vaig plegar. 

Vostè ha estât autodidacte. Aquesta 
inquietud ja la tenia de petit, per 
exemple, quan ha dit que feia bombes. 
La seva passio per la ciència li arriba a 
aquesta edat? 

Probablement. Tenia molt temps a casa. 
Esperava que plogués per estudiar i fer expe-
riments. I a casa vaig continuar estudiant. 
Bàsicament el català, que el vaig fer fins que 

Josep Danti va ser professor de Ràdio i Televisió a l'Escola del Treball de Granollers. 
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Amb una de les primeras ràdio que va fer i que 
encara conserva. 

em va picar això de la ràdio. Vaig començar 
amb aparells de galena. 

Estem parlant d'un aparell de ràdio, 
ben normal avui dia per a tothom. Als 
anys 20 a Santa Eulàlia ja n'hi havia 
algun. La gent de la Serra anava a Can 
Duran, els diumenges a la tarda, a 
escoltar-lo. 

L'any 1922 va començar a emetre RB que va 
ser la degana. Si, ben pocs, no n'hi havia pas 
a cada casa. En temps de la guerra el meu 
pare va comprar una ràdio, que encara 
tenim, perqué havia venut unes avellanes i 
les havien pagat poc. El pare va dir que si 
pagàvem la diferència al preu corresponent 
en compraríem una. I la vam comprar. 

Aquesta inquietud per conèixer, dones, 
el portà a fer ràdios ... 

Em vaig comprar un llibre que guardo on hi 

havia aparells de galena i altres de més 
modems. I sí, sí... vaig començar a fer apa-
rells de galena i, de seguida, seguint aquell 
llibre, ja vaig construir aparells de ràdio. 
Vaig començar a vendre'n i així va anar la 
cosa... 

Com els feia? 

Comprava les peces. Donaven el xassís pelât 
i el moble que ja encaixaven. Aleshores s'hi 
havien de posar portalàmpares, fils, cargols, 
condensadors, resistències... tot soldat. Això 
va ser el mateix que ja es va fer amb les pri-
meres televisions, que també anaven amb 
làmpares. De ràdios ja en feia abans d'anar a 
"la mili" i, de fet, és quan en vaig vendre 
més. El servei militar em va tocar a cavalle-
ria, a Barcelona, i després a la granja militar 
de Ripollet. Anava en bicicleta amunt i avail. 
Era de la quinta del 48 i vaig estar-m'hi un 
any i mig. 

És en aquest période quan ven més 
ràdios 

Sí, la ràdio es va posar a uns preus més o 
menys assequibles i tothom me'n demanava. 
També vaig donar 4 anys classes de ràdio i 
TV a L'Escola del Treball de Granollers. 

Qué s'escoltava? 

Fa 60 anys es podia escoltar Radio Barcelo-
na, Radio Associació, Radio Nacional d'Es-
paña i la BBC, en temps de la guerra. 

La ràdio amb més detall. 
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Amb altres alumnes de l'Escola del Treball de Granollers. 

Parlaven en castella perqué la BBC emetia 
programes especiáis per a Espanya. També 
hi havia l'anomenada Pirenaica. 

Tècnicament, la ràdio ha evolucionat 
molt. 

A partir de l'aparició dels transistors ha can-
viat tot. La ràdio d'abans era un senyor apa-
rell. Hi havia gent que el comprava gran per 
presidir una estada de la casa. Però arriba un 
moment que aquesta gran ràdio es reconver-
teix en un transistor, més petit i manejable, 
el vigent avui dia. 

En tot aquest impàs canvia el model 
de comcrcialització. Es passa de la 
ràdio per peces ais transistors que 
feien les grans empreses. 

És més o menys el mateix que va passar amb 
la televisió. Pel que et costava el material en 
podies comprar una de feta. I aleshores és 
quan vam haver de fer un replantejament. 

La vostra feina devia ajudar a popula-
ritzar la ràdio, perqué estem parlant 
d'economies bastant justes. 

Mira, al principi una ràdio podia costar 
entre 1.200 i 1.500 pessetes les més grosses. 
1 les televisions que nosaltres fèiem en 
valien 15.000 pessetes i una de compra, 
30.000 

Tornem enrera. Hi ha un moment en 
qué la ràdio va de baixa. 

Va començar a canviar amb la FM. Ales-
hores el procès d'elaboració d'un aparell ja 
es va complicar. A més la televisió ja era aquí 
i en comptes de fer ràdios vam fer televisors. 

Així, quan arriben els primers televi-
sors? 

Devia ser finals dels anys 50. TVE es va crear 
el 1956. 
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Era més complex el procés de fer una 
tele que una ràdio? 

Si, però jo ja hi estava acostumat. J a havia 
fet forces coses i passar de la ràdio a la tele 
era més ampli però bàsicament el mateix. 
Tractar amb làmpares. De fet, va ser fácil 
passar d'una a l'altra. 

Ens plantem als anys 60, amb emis-
sions en blanc i negre i una cadena 
única. 

Si i amb l'arribada dels adaptadors de 
l'UHF. L'UHF és una freqiiència més alta. 
Ara amb la TDT es fan servir uns adaptadors 
que semblen els que hi havia per I'UHF. Són 
freqiiències diferents 

La demanda de televisors a Santa 
Eulàlia va ser igual de ràpida que la de 
ràdios? 

Hi va haver una època que contínuament 
tenia feina a fer ràdios. Amb la tele, igual. 
Amb la televisió em vaig estrendre a ven-
dre'n per tot arreu. A més de fabricar-ne per 
una casa de Barcelona, en vaig vendre molts 
com a particular. N'hi havia un que es cuida-
va de buscar-me gent. Granollers, La 
Garriga, Sant Feliu... a tot arreu. De vegades 
fins i tot, a Tarragona i Girone. 

També instaMàveu l'antena? 

Si, moltes vegades quan posava l'aparell 
també instal-lava l'antena. Me'n recordo que 
la majoria d'antenes les coMocava al vespre. 
Anava a entregar el televisor i posava l'ante-
na perqué la gent treballava i els anava bé 
que hi anés a última hora. La demanda de 
televisors va ser un boom. 

En venia i en reparava 

Sí. Després quan el material que et venien 
per muntar els aparells valia el mateix que 
un televisor acabat, vaig passar a vendre 
i reparar teles de marca. Va coincidir amb 
l'arribada del color. 

Quan arriba el color? 

Entre mitjans i finals dels 70. En 50 o 60 
anys, s'ha passat de crear les nostres pròpies 
ràdios i televisors -que era la manera més 
econòmica de popularitzar-los- a aparells 
que ja venen fets i que si mai s'espatllen ja 
no es reparen sinó que van directament a la 
deixalleria i se'n compra un de nou. 

Trobeu coherent aquesta evolució? 

El nou model del consum ho ha accelerat tot 
i ara l'evolució de la ràdio, la tele en blanc i 
negre i després en color segueix amb noves 
tecnologies com internet. 

Un rectificador de 12 v i un convertidor de 380 a 
220 v. 

Una ràdio antiga per dins. 
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Josep Danti, a raés de fabricar-ne, també va 
vendre aparells de marca. 

Per cert. També vàreu tenir una parti-
cipació important en la creació de la 
ràdio parroquial de Santa Eulàlia? 

A mitjans dels anys 50, des de la parroquia, 
es va voler crear una emissora de ràdio per 
Santa Eulàlia. A mi, se'm va demanar que la 
posés en marxa a nivell tècnic i així ho vaig 
fer. El cert és que ja tenia una certa expe-
riència en la creació d'emissores. La cabina 
de retransmissió estava ubicada al Casal, al 
darrera de l'escenari i l'antena, al campanar. 
Al no estar legalitzada, poc temps després 
ens la van clausurar però es va poder esqui-
var el tancament fent algunes petites tram-
pes. Va deixar d'emetre uns anys més tard. 

La faceta histórica 

Vos sempre heu tingut interés per 
l'arqueologia i sou un bon especialis-
ta. De fet, vau ser un deis que va des-
cobrir el poblat iber del pía de 
Masmitjans a Santa Eulàlia. 

Sí, però abans ja havia vingut gent de 
Barcelona a gratar per allá. 

Un pes de teler ibèric trobat al Pía de Masmitjans, un pes de teler romà trobat a Santa Eulàlia i una 
destral de sílex de més de 5.000 anys. 
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D'on US ve aquesta afició per la histo-
ria? 

Jo havia trobat monedes i després de les 
monedes, destrals i coses d'aquestes ... Era 
un tema que m'interessava. De passada lle-
gia coses ... Era el meu hobby. 

On es troba el pia de Masmitjans? 

Ara està urbanitzat, era a l'avui Font d'Abril. 
És una carena que, per sota, limita amb un 
torrent. Aquí, els poblats íbers eren usuals. 
N'hi havia per tot arreu. Al pía de 
Masmitjans hi vaig trobar pesos de teler i 
més endavant, de l'època romana, s'hi van 
localitzar unes sitges d'on es van treure 
àmfores. 

Era un poblat rie? 

Sí, allá hi fonien ferro i tot. La romanització 
va agafar-ne el relleu i a pocs metres, a can 
Cabot de la Valí, es va establir la vil-la més 
important del poblé. Hi ha molta ceràmica. 

De l'Edat de Bronze, entre el 1.200 i el 700 
AC, també vaig excavar un sil de forn on van 
sortir àmfores, prop de l'antiga Bòbila. I en 
aquests camps, per trossos, s'han trobat 
molins neolitics i destrals polimentades de 
la mateixa època. 

Com es troben totes aqüestes restes? 

Mira, sense buscar-ho. Veus un roc, i t'ima-
gines que pot ser una destral... L'última que 
vaig trobar va ser a la muntanya de Céllecs. 

Els tractors hi han ajudat? 

Sí, però es veuen més quan plou després 
d'haver llaurat. 

L'altra afició 
Vostè participa del "Santa Eulàlia 
camina" des que va començar... 

Sí, ahir [l'entrevista es va fer el 13 de novem-
bre] vam anar de Vallfogona del Ripollès, a 
Vidrà. Van ser 12 o 14 quilòmetres i vam visi-
tar el castell de Milany. 

D'on US neix l'afició de caminar? 

A mí sempre m'ha agradat veure coses no-
ves. Generalment, cada setmana sortim amb 
uns amies. M'agrada voltar i veure mon i anar 
sempre a llocs diferents. De cada sortida de 
Santa Eulàlia Camina se'n cuida un. I els que 
en preparem, ens dediquem a explorar el 
terreny abans. Hi invertim dos o tres dies. 

Quan neix "Santa Eulàlia Camina"? 

Fa més de 10 anys. Fem una sortida al mes. 
L'entitat ha crescut i s'ha consolidât. A vega-
des som 25, quan són menys, o 60 o yo. 
Quant som més, tenim un calendari anual. 
Ara la majoria de sortides es fan amb auto-
bús. Dona més caliu i tot està més organtizat. 

Vosté és un viatger 

És l'arrel que portes. És l'arrel de la inquie-
tud, de conèixer i experimentar coses noves. 

Entrevista: Josep Ciurans i Vinyeta. 
Transcripció i jotografies: Pere Nadal. 
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SOLARTEC 

Energia solar tèrmica, Climatització, Calefacció, 

Electricitat, Aigua i Gas. IVIanteniment Industriai. 

Tel. 676 569 422 
sta Eulàlia de Rongana 



FLOP DE LIS 
CENTRE DE TERÀPIES NATURALS 

Centre autoritzat d'Arqromerteràpia 

TRACTAMENTS: 
• Malalties fisiques 
• Malalties psiquiques 
• Allergies 
• Psico-diagnostic 
• Magnetoteràpia (esquing, 

lumbàlgies, ciàtiques, 
constractures...) 

• Especialitat en malalties 
cròniques 

• Crani-sacral 

Hores convingudes 
Passeig Francese Macià, 2-4 local 2b 

T 93 844 79 56 M. 619 78 74 95 
Santa Eulàlia de Rongana 08187 

e s p a i 

el B sc 
Serve i de r e c o l l i d a 
Ce lebrem aniversaris 

Francese Macià , 24 
Santa Eulàlia 
d e Ron9ana 
Tel. 666 144 665 É 

HnOT 
jimenEZ 

Carni de la Serra, 1 
Tel. 938 449 311 
Fax 938 449 495 

08187 STA.EULÀLIA DE RONCANA 
panotsiimenez@panotsjimenez.com 

www.panotsiimenez.com 

mailto:panotsiimenez@panotsjimenez.com
http://www.panotsiimenez.com
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B A R . R E S T A U R A N T 

Can Rajoler 
Especialidad en almuerzos 

y menú diario 

Plaga de rAjuntament 
Tel. 93 844 66 33 

Santa Eulàlia de Rongana 

•abot 
S E R V E I S G R A F I C S 
FOTOMECÁNICA / FOTOGRAFIA DIGITAL 
FOTOCOMPOSICIÓ / IMPRESSIÓ DIGITAL 

C o r r e r de C o r r ò , 1 2 9 , I r 
G R A N O L L E R S ( V a l l è s O r i e n t a l ) 

T e l è f o n 9 3 8 4 0 2 2 7 
Fax 9 3 8 4 9 8 3 91 

C . e . p r e i m p r e s s i o @ c a b o f . c a t 

mailto:preimpressio@cabof.cat


RONQANASL; 

Taller propi 

Psg. Francese Macia, 2-4 
08187 Santa Eulàlia de Rongana 
Tel. 830 581 403 - Tel-Fax. 93 844 60 59 
info@artifust.com - www.artifust.com 

T ^ a t i ì 
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Imopiásticos, s.l. 

FABRICACIÓN DE PIEZA 
TÉCNICA MEDIANTE 

INYECCIÓN DE 
TERMOPLÁSTICOS 

® 

•SERTSEM 
MATERIAL E L E C T R I C O 

CAJAS DE PROTECCION PARA LA 
DERIVACIÓN 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

C. Caries Buigas, 7 - Pol. Ind. Can Magre - 08187 Sta. Eulàlia de Rongana 
Tel. 93 844 95 08 - Fax 93 844 77 04 

e-mail: sertsem@sertsem.com-www.sertsem.com 

• M. 
SÀìJ!' 1 

mailto:info@artifust.com
http://www.artifust.com
mailto:sertsem@sertsem.com-www.sertsem.com


CLUB PINEDES CASTELLET 
(Complex Esportiu Municipal) 

Piscina 
Pistes de Tennis 

Pista Poliesportiva 
Bar 

Camp d'entrenament 

Urbanització Pinedes Castellet 
Telèfon 93 844 86 33 
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REALITZACIO DE CURSOS I TALLERS ANUALS 
I TRIMESTRALS 
MOSTRA D'EXPOSICIONS 
ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES 
CENTRE DE REUNIÓ DE LES ENTITATS DEL POBLE. 
SERVEI DE BAR 

CAMÍ DEL GUAL, S/N 
TEL. 93 844 86 59 

CCFABRICA@TERRA.ES 

mailto:CCFABRICA@TERRA.ES


PETR0 SANTA EULÀLIA, S.L. 
DISTffiBUIDOi COMERCIALi DE GAS-OILS 

A A u t o m o c i ó 
B A g r í c o l a 
C C a l e f a c c i ó 

RERTOl Y P F 

etra, de Parets a Sigues (Km. 10,7) • 08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 
E-mail: petrosantaeulal ia@petrosantaeulal ia.com «Web: www.petrosantaeulal ia.com 

Tels. 93 844 84 34 • 93 844 69 40 • Fax 93 844 63 27 

i l . 
VENDA IEXPOSICIO DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO 

• OBRA EN GENERAL 
• FERRETERIA 
• LLOGUER DE MAQUINÀRIA 
• GRES 
• CERÀMICA 
• SANITARIS 
• MOBLES DE BANY I CUINES 
•MAMPARES 
• HIDROMASSATGE 

PROGASA 
etra, de Barcelona, s/n • Tel./Fax: 93 844 80 41 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

c e n t r e 

d ' e s t è t i c a 

eVther 
• 

C/ . S e v e r o O c h o a , 4 
Tel. 9 3 8 4 4 8 5 6 8 

0 8 1 8 7 S a n t a Eula l ia 
d e R o n g a n a 

i l i 

mailto:petrosantaeulalia@petrosantaeulalia.com
http://www.petrosantaeulalia.com


Tecnología en movimiento, S. L. 

LÍNEAS AUTOMÁTICAS 
Y PERIFÉRICOS 
PARA PRENSAS 

^•^^--^^¿lî ms PARA LA ACTOMATIZACIÓN Y DEFORMACIÓN METÁLICA 
O. Cohma. 12 • Santa Màìk de Ronfana • Teléjono y Fax 93 844 67 42 

-Tel^om}Fax93S656605 

m 
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Devanadora horlzórrtat 
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Can Corder 
PERE BASSA 

EL LABORACIÓ ARTESANA 
DE FORMATGE, MATÓ I IOGURT 

DISTRIBUCIÓ I VENDA: LA SELECTA 

etra, de la Sagrera, s/n 
Telèfon 93 844 66 30 
STA. EULÀLIA DE RONQANA 

Gami de la Serra de Can Ballestà, 2 
Telèfon 93 841 46 66 

LLigÀ D'AMUNT 



Josep Bau 
i Terradelles 

Treballs de fusterìa 

Taller: Can Tabaquet - Tel 93 844 83 11 
Particular: Carni de la Serra, 54 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

CONSTRUCCIONS PERE BARNILS 
Pere Barnils Riu 

Carni del Guai s/n • 08187 Sta. Eulàlia de Rongana 
Telf. / Fax 93 844 83 60 • perebarnils@telefonica.net 

TRANSPORTS HIPICS J. BARBANY 
Nacìonal - Internacìonal barbane 

mailto:perebarnils@telefonica.net


Escalfar 
el got de llet, 
encendre un Hum, 
navegar per Internet, 
engegar Taire condicionat, 
posar la rentadora, encendre el televisior 
0 la calefacció, dutxar-nos amb aigua calenta, fer unes 
torradas, escoltar música, veure un DVD, assecar-nos els cabells... 

Avui són actes quotidians, però alguns d'ells, fa unes dècades, 
eren poc menys que impensables. 

Els hem aconseguit amb l'esforg de tots i una feina ben feta, 
1 han passat a formar part del nostre benestar. 

A Estabanell Energia valorem aqüestes comoditats igual que 
vostè. Sabem que no només estem subministrant energia 
eléctrica, sinó qualitat de vida. Per això és tan important per 
a nosaltres oferir sempre el millor servei. 

ST-Í-
'A i , 

/JT^ 
Estabanell Energia 
sempre a prop seu 

ty 1% 
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C/. Mestre Joan Batlle i Rosa, 14 (al costat de lo Biblioteca) 
Tel. 93 844 87 32 - 08187 Sto. Eulalia de Ronçana 

^ISrell 
^ o n 
empresa constructora 

ÍS 

CONSTRUCCIONS D'OBRA NOVA 
REFORMES INTEGRALS 
RESTAURACIONS 
MANTENIMENT INDUSTRIAL 

TELEFON. 93 844.87.81 

D'OBRES 
ALLÉ O n W N T A l . 

CARRETERA DE PARETS A BIGUES KM 100 - 08187 SANTA EULALIA DE RONÇANA 

CARRETERA DE PARETS A BIGUES KM 100 - 08187 SANTA EULALIA DE RONÇANA 

m 

M 

CONTAINERS - EXCAVACIONS -SERVEIS 

TEL. 93 844 87 81 

OBRA PUBLICA - ENDERROCS - MURS DE 
CONTENCIO - CAMIONS GRUA AMB CISTELLA 

GRAPA - CULLERÀ FINS A 24 MTS 

D'OBRES 
ORIENTAL 



Construcciones 

A. Gabriel Robles 
C/. Virgen de los Remedios 
P. Torras, 5.° bloque, 2.° 4.® 

Teléfono 93 844 86 52 
SANTA EULÁLIA DE RONQANA 

PERRUQUERIA FEMENINA 
I ESTÈTICA 

MONTSE 
Plaga Ajuntament, 3 

Tel. 93 844 65 05 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

^ Projectes de serralleria 
^ i forja 

ISERRALLERIA F.FRANCH, S.L 
w w w . s e r r a l l e r i a f r a n c h . c o m 

Can Franch, s n 
Tel. 93 844 80 10 
Fax. 93 844 63 28 

Sta Eulalia de Ronqana 

A 

http://www.serralleriafranch.com


TRANSPORTS 
BARÒ BONET, S.A. 

Can Barò - Telèfon 93 844 80 31 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Construcciones 
PIRAMIDE S.C.P. 

C/. Bonavista, 8 

Tels. 93 844 87 26 
93 844 40 48 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

i 

Ferretería Maspor 

B R I C O L A T G E 
J A R D I N E R I A 

M O B L E D E J A R D I 
P A R A M E N T 

D E C O R A C I Ó 

Ctra. de Barcelona, cant. Fleming 
08480 LAMETLLA DEL VALLÈS (Barcelona 

Tel. 93 843 00 03 - Fax 83 843 12 30 
www.masponcom 

J ^ G O f c K ^ j 
FR / 

C/RBAU Sh MIá POUS D'AÊCUA 
PROSPECCÊOISSI 

JAUME CÍRbAU 

C/. Verge de Montserrat, 28 
Tel. i Fax 93 870 34 67 

Mobil 639 69 49 38 
GRANOLLERS 

http://www.masponcom


INDÙSTRIA GRÀFICA 

A aniven 

disseny, impressió i edició 

C/. Sant Joan Bosco, 10 / Tel./Fax 93 844 80 82 / 08187 Santa EuLàlia de RorKjana 

ig5antaeu@ya.e0m / www.igsantaeutalia.com 

PORTES: CORREDISSES, ABATIBLES, 
BASCULANTS, ENROTLLABLES. 
BARANES, REIXES, ESCALES, ETC. 
INOX: AMB CABLE, VIDRE, XAPA, FUSTA. 
MANTENIMENTS INDUSTRIALS. 

mailto:ig5antaeu@ya.e0m
http://www.igsantaeutalia.com


RENAULT 

AUTO RONCANA 
S.L. ' 

AGÈNCIA OFICIAL RENAULT 

MECANICA, ELECTRICITAT I ACCESSORIS 
REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

E-mai l : a roncana@red . renau l t .es 
US ESPEREM A: Tel./Fax 93 844 67 34 
C a m í de Caldes, 17 - SANTA E U L Á L I A DE R O N Q A N A 

PREFORVALL, S.L. 
PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

Can Brustenga 
Ctra. de Bcn. a Sant Feliu de Codines, Km. 7,5 
Tel. 93 844 76 17 - Fax 93 844 76 18 
08187 STA. EULÀLIA DE RONÇANA (BCN) 

S E R R A L L E R I A 
P R A T B E R 
SALVADOR PRATCORONA 

• SERRALLERIA EN GENERAL 
• MANTENIMENT INDUSTRIAL 
• AUTOMATISMES DE PORTES 

0/. De les Roquetes, ñau 95 
Pol. Can Magre 

Mobil: 680 932 551 
Tel. 93 841 83 85 
Fax 93 844 68 59 

08187 Sta. Eulalia de Rongana 

mFP^ 

mailto:aroncana@red.renault.es


CONSTRUCCIONS 

MOLINS, S.L 

Carrer Pi Gros - Urb. Bosc del Forn 
SANTA EULALIA DE RONQANA 

Telefons: 

OFICINA: 
93 844 81 81 

PARTICULAR: 
93 844 81 74 
93 844 90 10 
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CA de la Serra, 21 - 08187 Sta. Eulàlia de Ronçana (BCN) 
Tel. 93 844 88 91 - Fax 93 844 76 42 - E-mail: grafiquesduran@e.infologlc.es 

yQcit 
G E S T I O C O M E R C I A L P E R E M P R E S E S 

PRESSUPOSTOS 
COMANDES 
ALBARANS 
FACTURES 
CARTERA 

CONTROL ESTOCS 
ENLLAÇ COMPTABILITAT 

ESTADÍSTIQUES 
TPV 

c/. Corro, 129 • 08401 G R A N O L L E R S • Tel.: 93 846 35 35 • ln fo@info log ic .cat 

BARNIZADOS Y PINTURAS 
STA. EULÀLIA 

C/. Desmai, 31 - Can Marqués 
Telèfon 93 844 61 88 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

mailto:grafiquesduran@e.infologlc.es
mailto:lnfo@infologic.cat


4 Garrido 

Liars <k foe a lo levo mido 

C A S A G A R R I D O - 0 8 1 8 6 L L I C A D A M U N f ( B a r c o l o i i . 
Tulb. 93 8 4 1 49 53 - 9 3 8 4 1 45 79 - F . ix 93 « 4 1 45 79 

/ R. 
T.V.-VIDEO-HI-FI 

Disponemos de servicio de recogida 
y entrega a domicilio 

Carni de Caldes, 8 (Font d'Abril) 
Tel. 93 844 87 33 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
(Barcelona) 

P a n • B o l l e r í a • P a s t a s • 

B o c a d i l l o s - B e b i d a s -

P o l l o s y C o n e j o s a l ' a s t • 

P l a t o s p o r e n c a r g o • 

A p e r i t i v o s - C u m p l e a ñ o s -

C o m i d a s f r í a s • E v e n t o s • 

' C e l e b r a c i o n e s -

FAMÍLIA RIERA-GARCIA 

C/.Joan 1,5 -Telèfon 93 844 87 07 - Fax 93 844 65 36 
e-mail: info@canfarell.com - www.canfarell.com 

08187 - Santa Eulàlia de Ronçana - Vallès Oriental (Barcelona) 

mailto:info@canfarell.com
http://www.canfarell.com


•^seguretat 
é s c o s a f i o s t r a 

® Alarmas d ' In t rus ió 
@ Connexió a central receptora 
@ Detecció I ext inció d ' lncendis 
© VIdeovIgl làncla (CCTV) 
@ Control d 'accessos 

PROJECTES I INSTAL-LACiONS 

S E G U R E T A T 

PoncíiT 
CI Ponent, 54 

08401 Granollers 

tels. 93 840 46 46 

93 840 13 66 

687 599 200 

seguretat@ponent.info 

MATERIAL ELECTRIC 
I 

©.Lo INSTAL LACIONS 

VENTA AL MAJOR I DETALL DE: 

Material elèctric industrial i domèstic - Alarmes 
Motors per l'automatització de portes - Bombes d'aigua 

Muntatge de quadres elèctrics - Calefacció eléctrica, 
gas i gasoli - ll-luminació industrial i decorativa 

INSTAL LACIONS DE: 

Electricitat - Fontanería - Aire Condicionat - Calefacció 
Energia solar - Antenes TV - Regs asperció 

Automatització de tot tipus de portes 

C/Ponent, 45 baixos - 08400 Granollers 
Tel. 93 840 13 66 - Fax 93 840 12 56 



PINTURES VICTOR 
SURO - PAPERS - RETOLS 
I PINTURA EN GENERAL 

etra, de La Sagrera, s/n. - Tels. 93 844 89 94 - 93 844 82 59 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

• Tancaments d'alumini 
• Finestres 
•Verandes 
• Venecianes 
• Mosquiteras 
• Mampares 
• Persianes enrotllables 
• Escales plegables 

• Portes: 
• Automàtiques 
• Basculants 
• Reìxades 
• Enrotllables 
• De Ballesta 

• Baranes 
• Reixes 
• Estructures metàl lìques 

JOMI 
FABRICA I OFICINES: 

etra. BV 1435, Km. 10,70 
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana 

Tel. 93 844 77 12 
Fax 93 844 61 11 
www.jomisl.com 

ferro-alumini@jomisl.com 

http://www.jomisl.com
mailto:ferro-alumini@jomisl.com


FINQUES 
STA- EULÀLIA 

Mseu costai desde 1992 

COMPRA,VENDA, PERMUTES: 
TORRES 
SOLARS 

PISOS 
NAUS INDUSTRIALS 

RUSTIQUES 
LLOGUERS 

Carretera de Barcelona, s/n. 
Telefon 93 844 66 25 - Fax 93 844 66 52 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
Fincasseulalia@telefonica.net 

I S i • 
1 

** Mosquiteras 

** Ocultación 

** Decoración y Jardinería 

** l\/lanas y Cercados 

** Construcción. 

CI Sant Joan Bosco, 9 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Tlf.: 93.844.89.77 - Fax: 93.844.64.57 
E-mail: telaplas@infonegocio.com 

n H 

y V ^ T Í R 3 

Forn de pa i Pastisseria 

S a H T a H T Q H Í 

Carnet d'Artesá n° 0856 F 

Carretera de Sant Feliu, 30-32 
Tel. 93 844 81 80 

SANTA EULÁLIA DE RONDANA 

mailto:Fincasseulalia@telefonica.net
mailto:telaplas@infonegocio.com


ONSFELIP.S.L 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

MES DE 4Q ANYS D'EXPERIENCIA 

CONSTRUCCIÓ D'OBRA NOVA 

I REFORMES 

ESPECIALITAT EN XALETS 

C/. VALENCIA, 15 

URBANITZACIÓ CAN MALLORCA 

• B1B7 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

TELS. 33 BAA 61 74 

B47 33 B3 41 

BAV V3 DB 



P c j s f i s s c r i c i c j ' c n 

D y W I D ^ ^ ^ A S T I S E R I A 
_ V FORN DE PA 

PA ARTESA 
FORN DE PA 

GELATS CAFES ctra. La Sagrera GELATS CAFES 
Teléfon 93 844 89 54 

Ctra. de Barcelona, s/n Ctra. Sant Feliu 
Teléfon 93 844 68 54 Teléfon 93 844 81 60 

SANTA EULÁLIA DE RONQANA 

0 l/KoHy&da ?ma 

Serralleria en general 
Automatització de portes 
Tancaments metál-lics 

Ca l'Agustí Nou 
Santa Eulália de Rongana 

Telf.: 93 844 89 99 
660 58 46 25 



ESPORTS 1 y 
ORENÇANA 2 

ESPARDENYES 
LOTERIES - CHUCHES - TABAC 

PLAÇA AJUNTAMENT, 2 - TEL. 93 844 32 03 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

ALIMENTACIÓ 

BASSA 
Plaça Joan Maragall, s/n. - La Sagrera - Tel. 93 844 92 19 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

ELECTRICITAT ELECTRODOMÈSTICS 

CASALS BARBANY 
EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS 

- LLISTES DE NOCES -

Bateries de cuina - Vaixelles - Cuines - Neveres 
Estufes - Màquines de rentar superautomàtiques 

Congeladors - Calefacció 

Tel. 93 844 81 35 - EL RIERAL - SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Maderas 
Gallegas, s.a. 

Polígono Industrial Can Magre 

C/Car ies Buigas, 19-21 

Teléfono 93 844 76 54 - Fax 93 844 63 89 
STA. EULALIA DE RONQANA 

ALMACÉN DE MADERAS 
ESPECIALISTAS EN PINO GALLEGO 

PINO INSIGNIS 
Aglomerados 

. .1. # - . y 

'Pñrt/f/ya f i i f / t í . i ú ' i a / - '¿'A,e/o/a<-<¿ 

Si/f/Mir/é - y - . / u / f o 

etra, de La Sagrera, 7 
Telèfons 93 844 89 82 / 93 844 67 88 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Tel. 93 844 80 55 
Fax 93 844 94 42 

C/. Sant Joan Bosco, 3 
Santa Eulàlia de Rongana 



CATALANA OCCIDENT G r u p o Ä CATALANA 
M O C C I D E N T E 

LLUIS BARO BONET 
Agència Assegurances a Santa Eulàlia de Rondana 

Can Barò, s/n. 
Tel. 93 844 80 31 
Fax: 93 844 62 92 
E-mail: ll-baro@telefonica.net 

Assegurances en general: 
Automobil, 

Mar, 
Vida, 

patrimoniais, 
etc... 

Bar - Restaurant 

LA BIMBA 
Especialidades en pescado y mariscos. 

Todo tipo de platos para llevar 

A. Virgen de la Salut, 8 • SANTA EULÁLIA DE RONQANA 
Reservas: 93 844 68 68 

Instal-lador autoritzat per indùstria i energia 
d'aigua, gas, electricitat, calefacció i petrolifers. 

Materials elèctrics, sanitaris i griferies. 
Bombes i equips de pressió. 

J
• ^ ^ » • • Calefaccions de gas i gas-oil. 

I ^ J I A M M I Muntatge de piscines. 
^ ^ ^ • ^ • Electrodomèstics. 

Aire condicionat. 

etra, de Barcelona, s/n. • Edifici Catalunya • SANTA EULALIA DE RONQANA 
Telèfon/Fax 93 844 66 31 - Mobil 609 85 17 82 

mailto:ll-baro@telefonica.net


SERVEIS DE JARDINERIA 

Projectes i dissenys 
Construccìó i mantenìment de jardins 
InstaMació de regs 
Tractament fitosanitari de jardins 

Font de Sani CristòfoI, s/n. 
Tel. 93 844 65 56 - Fax 93 844 66 95 

E-mail: jardipi@jardipi.com 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Miquel 
Barbany 

FERRADOR 

Telèfon 620 702 458 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Especialitat en ferrar 
cavalleries 

mailto:jardipi@jardipi.com


Residèhcisi: 

' £a Vati " 

Fuera tus miedos... si lo que deseas 
es estar como en casa... 
AQUÍ encontrarás un equipo de profesionales, siempre 
a tu servicio. 
Te ofrecemos: 

- Médico privado y enfermera 
- Fisioterapeuta y terapeuta 
- Animadores 
- Karaoke y baile todos los domingos 
- Cocina casera y 2000 m2 de jardín para pasear. 

Horario libre de visitas 

0 / de la Creu, 10 • Santa Eulàlia de Rongana 
Tel. 93 844 64 05 • Fax 93 844 76 33 
e-mail: joana@residencialavall.com 
web: www.residencialavall.com 

mailto:joana@residencialavall.com
http://www.residencialavall.com


TALLER DE 
REPARACIÓN 

OEL automóvil 

Martí Fabra Grau 

Camí de Can Torras, 8 
Tel. 93 844 86 91 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

FERRETERIA 

POMA 
" P I N T U R E S 

" J A R D I N E R I A 

" P A R A M E N T 

" B R i C O L A T G E Francese Poma Pineda 

Casa Poma 
Sta. Eulalia de Ron^ana 

08187 
Tel, 93 844 80 60 

ferreteriapoma®telefonica.net 

TROQUELADOS 

CIP S.L. 
XAPA MAGNÈTICA PER TRANSFORMADORS 

Poi. Ind. Can Magre 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

TEL 34 938 449 673 FAX 34 938 449 723 

amb el progrés, 
amb la cultura, 

amh el país, 

Caìxa Manlleu 



n e f u s 
Laboratorios 

Elaboració, envasat, registre i 

control de productes cosmétics 

per a tercers. 

C/ Roquetes, ñau 94 

Pol. Ind. Can Magre 

Tel/Fax: 93.841.82.89 

PERRUQUERIA 
UNISEX 

ENY GONZALEZ 

a FcÄit de Sant Cristöfol, 54 (Can Sabater) 
\ . 08187 Sta. Eulalia de Rondana 
. ^ Tel. 93 841 83 47 

G I R B A U 

Mecánica automoció 
Reparació de planxa 

pneumatics i eiectricitat 

C/. Verge del Remei, 9 - Sta. Eulalia de Rongana 
Tel. 93 844 69 69 - Fax 93 844 77 23 
E-mail: tallersgirbau@telefonica.net 

R R O N Q V N A 
mares a mida 

etra. Parets a Bigues, Km. 9,950 08187 Santa Eulalia de Ron<jana 
Tel. 93 844 95 09 / 625 570 146 Barcelona 

marcs ronsana@gma i l . c om 

mailto:tallersgirbau@telefonica.net
mailto:marcsronsana@gmail.com


Perruqueria Dolors 

á 
Casa Corder 
08187 Sat. Eulàlia de Rongana 
Telf. 93 844 93 40 

Assessorament a empreses 

etra, de Barcelona (Can Ferrer) 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Telf.: 93 844 82 50 - Fax 93 844 69 26 
info @ assessoriastaeulalia.com 
www.assessoriastaeulalia.com 

COFFFOW/iONfAm 
Fotocòpies digitab B/N i coior, imprtessió de documents, fotocòpies de piànoCs, 

propaganda comtrciai, tnquademacions de trehaíís i (íibres oficiáis, pùistificacions, servei 
d'cnviament i rebuda de. fax, fotografies de carnet a ['instant, reveíat de fotografia 

anatòmica i digitai, invitaeions per casaments, recordatoris 1" comunió, casaments i 
6ateig; servei a domicifi per empreses i moítes coses tnés... 

Pl. de l'ajuntament, 4 
08187 Sta. Eulàlia de Rondana - Barcelona -

Tel. 93 844 81 52 Fax: 93 844 87 42 
E-mail: copyfoto@hotniai l .com 

Papereria 
Merceria 

Quiosc 

Can Ferrer Ìi(r 
Tel./Fax 93 844 64 17 y 

etra, de Barcelona, s/n (Can Ferrer) 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

http://www.assessoriastaeulalia.com
mailto:copyfoto@hotniail.com


^ — ; — ^ CENTRE PSICOPEDAGOGIC 
I DE LOGOPEDIA 
SANTA EULALIA 

^^QuTsórñ^ Psicòlogues i Logopedes Camí de Can 
Diagnostic i tractament de les dificultats Bruno Mestre, 30 

(^uè fem?^ escolars, de llenguatge, emocionáis i de baixoS 6a 

^ ^ ^ A nens, adolescents I adaults. ^^ no^o'/M^ o'o^i'n 
^ 93 841 83 69 

On? Al seu domicili, a leseóla, al nostre centre: CVÍla.Cpl@hotinail.COIT\ 

Farmàcia NÚRIA SALAYET 
LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES 

FORMULES MAGISTRALS 

etra, de Barcelona, s/n. 
Edifici La Sala - Tel. 93 844 89 80 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

A GUAI Jardins 
SERVEIS DE JARDINERIA 

C o n s t r u c c i ó d e j a r d i n s • M a n t e n i m e n t s 
I n s t a l - l a c i o n s d e r e c • A p l i c a c i o n s f i t o s a n í t á r i e s 

Ta la d ' a r b r e s p e r i l l o s o s • C o M o c a c i ó d e b r u c , e t c . . . 

Tel. 93 844 93 27 
Ca l 'Hermano Mobil 626 81 64 03 
08187 Sta. Eulalia de Rongana (Horari Laboral) 



Transports amb camió 
Basculant 20 Tn. 

Treballs amb 
camió-grua 

Transports d'aigua 
Cuba de 12.000 litres 

POMA 
transports 

Empresa de Transports 
amb flota propia 

Agènda de transports 
de càrregues completes 

c. Sant Joan Bosco, 23 
Tel. atenció al client 902 014 117 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

B A R - A L I M E N T A C I O 

LA SALA 
Telèfons: 

93 844 87 56 
93 844 69 10 

EL RIERAL 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

RESTAURANT 

SERVEI DE CARTA, MENÚ DIARI 

BODES I COMUNIONS, 

BANQUETS D'EMPRESES I ESDEVENIMENTS 

Tancat e! dilluns 

etra, de Caldes a Granollers, Km. 3,500 
Tels. 93 844 82 58 - 93 844 63 63 - Fax 93 844 82 58 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) 

perruqueria 

M' DOLORS MASAGUÉ 

C/. Verge del Remei, bloc 15, 1 r 2a 
Santa Eulàlia de Rongana 

Tel. 93 844 90 11 



r C T 
RECOLLIDA, ELIMINACIÖ I TRACTAMENT DE RESIDUS, S.L. 

C/. Carles Buigas, 5 Polig. Ind. Can Magre - SANTA EULAlIA DE RONQANA 
Tel. 902 152 339 - Fax 938 448 251 - www.retel.com 

FERRALLA I METALLS 

O Gestor de Résidus num. E-916.05 
Transportista Résidus Núm.T-0791 

http://www.retel.com


PEUGEOT 

TALLERS SANTA EULALIA 
de Estación Servicio Santa Eulalia de Ronçana, S.L 

SERVEI OFICIAL PEUGEOT 

Carretera de Barcelona, s/n. 
Tel. 93 844 88 06 (3 linies) 

Fax 93 844 90 25 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



Excavaciones 
y Cimientos 

RDENAS, S.L. 
Urb. Bosc del Forn - Parcela 19 - Santa Eulàlia de Ronçana - Tel. 93 844 82 36 

Q^p^tite de "^e^^esa 

Viel'sô) 
• Obe r t al migdia. 
• Promocions, novetats i 

descomptes tot l'any 
• LA T E V A BOTLGA 

C O N S E L L E R A DE B E L L E S A 

Tot en Tractaments 
Aprimants: 
- Termobody 
- Presoteràpia 
- Ultrasons 
- Vacunteràpia 

Tot en estètica: 
- Corporal 
- Facial 
- Làser 
- Bronzejat 

Tot en Teràpies 
de Balneari: 
- Quiromassatge 
- Drenatge Linfàtic 
- Aromateràpla 
- Fangoterapia 
- Algoteràpia 
- Xocolateràpia 
- Caviar 

Tclefon 93.844.62.15 
Ctra. de Barcelona, s/n • Centre Can Clot, local 4 

08187 SANTA EULALXA DE RON^ANA 

I) 
SERVEI INTEGRAL D'EMPRESES 

Pg. Francese macia, 6-8 locai 5 - 08187 SANTA EULALIA DE RONQANA 
Tel. 93 844 65 91 - Fax 93 844 69 13 - E-mail: comercial@roncanaofice.com 

mailto:comercial@roncanaofice.com




PATROCINA 

Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Roncana 


