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Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques,
Aquest 2020 escric el pòrtic de l’Anuari amb un sentiment estrany, mirant quines paraules posar que puguin
resumir aquest any viscut. Un any atípic, un any perdut, un any de ciència ficció, un any de patiment... un
any de pandèmia! Però tot i així tenim un poble que
lluita, i com diuen a Canal SET, “Santa Eulàlia tornarà”.
Si ens arriben a dir a principis de gener del 2020 el que
ens tocaria viure, no ens ho hauríem pogut imaginar.
Tot i això, Santa Eulàlia ha mostrat una gran solidaritat
i una rapidesa d’adaptació a les circumstàncies que ens
han fet sentir orgullosos de la gent del nostre poble. En
tot moment hem tingut persones que s’han ofert a ajudar a tots els nivells, fins i tot en alguns moments sabent dels possibles riscos d’estar exposats a la Covid-19.
Sempre m’he sentit –i ens sentim– orgullosos de Santa
Eulàlia de Ronçana: amb la seva gent, les seves entitats
culturals i esportives, els voluntaris, el comerç, el personal sanitari, Canal SET, els treballadors municipals,
de Benestar Social, la Policia Local i Protecció Civil. Ara
més que mai, un gràcies infinit! No hi ha paraules que
descriguin el que sent una persona que ho passa malament i de cop se sent acompanyada. Milions de gràcies
en nom del nostre poble!
Aquesta crisi sanitària té una afectació a tots els nivells:
social, familiar, econòmic... És per això que el Govern
de Santa Eulàlia ha aprovat, per unanimitat, un pla
anomenat “Pla d’Acció contra la crisi provocada per la
Covid-19”, que procura, dins de les nostres possibilitats, donar un cop de mà amb una sèrie de mesures que
busquen la reactivació i la reconstrucció locals.
Som coneixedors de moltes veïnes i veïns que han patit
la malaltia i que se n’han sortit, però des d’aquí vull expressar el meu suport i condol als familiars i amics que
han tingut la pèrdua d’una persona estimada en aquestes circumstàncies.
Com a alcalde, és un orgull veure com en temps de
pandèmia la generositat, la força i l’amor d’un poble segueixen imposant-se. Moltíssimes gràcies!
Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Abans de gaudir d’aquest Anuari aprofito per desitjarvos un bon Nadal i un feliç any 2021, ara més que mai!
Molta salut!
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Resum dels plens municipals
Telèfons: 93 844 80 25 - Fax: 93 844 93 80
C/e: ser@ser.cat - Web: www.ser.cat

Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.

Eulàlia per tal d’arribar al balanç net zero no
més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035,
així com aturar la pèrdua de la biodiversitat
i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots
els sistemes naturals, inclòs l’humà.

L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia dels mesos de setembre i octubre de 2019 que inclouen els números del
323 al 410.

Moció en defensa de la llibertat d'expressió i de la iniciativa política al
Parlament de Catalunya.

Ple ordinari:
28 de novembre 2019

Modificació de crèdit 20/2019: crèdit
extraordinari per la compra d’un terreny.
S’aprova la modificació de crèdit 20/2019 de
crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària en el pressupost de despeses
per reconèixer una despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat per import de 64.108,03 euros.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en
la present modificació és una aplicació pressupostària per l’adquisició de terrenys finançada amb la pròrroga d’una subvenció
de la Diputació de Barcelona.
Adhesió al Manifest 25 N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones.

S’aprova una moció per denunciar, entre
d’altres, la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra: Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del
Parlament de Catalunya, així com el dels
membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre
tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació,
la monarquia o la sobirania, i manifestar el
seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del Parlament de Catalunya
que estan amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió a la cambra.

Ple extraordinari:
17 de desembre de 2019

S’aprova l’adhesió al Manifest 25 N, del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones de 25 de novembre
de 2019.

Suspensió de llicències a la zona del
Rieral “Clau R4a. Edificació en bloc
aïllat”, per a l’ús d’aparcament a la
planta baixa.

Moció per al reconeixement de l'estat
d'emergència climàtica i l’adopció de
mesures per a fer-hi front des de
Santa Eulàlia de Ronçana.

Les noves necessitats del municipi fan necessari l’estudi dels usos permesos en les
plantes baixes de la zona qualificada amb la
“Clau R4a. Edificació en bloc aïllat”, de la zona del Rieral, per tal d’adaptar aquests usos
a la demanda comercial de la zona.

S’aprova una moció en que l’Ajuntament,
entre d’altres punts, es compromet a adoptar mesures i actuacions per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle a Santa

S’acorda, la suspensió potestativa per el termini d’un any de la tramitació de llicències
de la zona qualificada amb la “Clau R4a.
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Anuari 2020

Eulàlia de Ronçana i de l'organisme
autònom Set Comunicació.

Edificació en bloc aïllat”, de la zona del
Rieral, per a l’ús d’aparcament de vehicles a
la planta baixa, amb la finalitat d’estudiarne la formació o la reforma de l’instrument
de plantejament pertinent.

S’acorda aprovar el Pressupost General de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
del seu organisme autònom Set Comunicació i les seves bases d’execució per l’exercici
de 2020, el resum del qual, per

Aprovació del Pressupost i la plantilla 2020 de l'Ajuntament de Santa
Ingressos
Ajuntament

SET
Comunicació

Capítol I: Impostos directes
4.009.639,49
Capítol II: Impostos indirectes
89.729,04
Capítol III: Taxes i preus públics
1.203.985,05
Capítol IV: Transferències corrents
2.203.571,33
Capítol V: Ingressos patrimonials
154.522,80
Capítol VI: Alienació d'inversions reals
0,00
Capítol VII: Transferències de capital 489.367,66
Capítol VIII: Actius financers
0,00
Capítol IX: Passius financers
384.074,70
TOTAL

8.534.890,08

TOTAL
CONSOLIDAT

Eliminacions

0,00
0,00
0,00
95.674,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-94.674,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.009.639,49
89.729,04
1.203.985,05
2.204.571,33
154.522,80
0,00
489.367,66
0,00
384.074,70

95.674,35 -94.674,35 8.535.890,08

Despeses
Capítol I: Personal
3.041.768,77
Capítol II: Béns corrents i serveis
3.767.458,76
Capítol III: Despeses de capital
18.310,00
Capítol IV: Transferències corrents
476.055,96
Capítol V: Fons de contingència
0,00
Capítol VI: Inversions reals
1.140.961,36
Capítol VII: Transferències de capital
0,00
Capítol VIII: Actius financers
0,00
Capítol IX: Passius financers
90.335,23

77.974,35
6.700,00
0,00
11.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

95.674,35 -94.674,35 8.535.890,08

8.534.890,08

0,00
0,00
0,00
-94.674,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.119.743,12
3.774.158,76
18.310,00
392.381,61
0,00
1.140.961,36
0,00
0,00
90.335,23

També s’aprova la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a l’exercici de
2020 següent:
Personal Funcionari
Escala

Hab. Caràcter Nacional
Administració general

Subescala

Categoria

Grup

Subgrup Places

Vacants

Secretaria

Secretari

A

A1

1

Intervenció

Interventor

A

A1

1

1

Tècnica

T.A.G.

A

A1

3

2

C

C1

5

2

Administrativa

1

3

4
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Tècnica

Serv. Especials

Arquitecte
Enginyer tècnic
Arquitecte tècnic
Delineant

A
A
A
C

A1
A2
A2
C1

1
1
1
1

Sergent
Caporal
Agents

C
C
C

C1
C1
C2

1
2
130

2
4

300

140

TOTALS
Personal Laboral
Denominació plaça

Grup Places Vacants

Tècnic/a Serveis Joventut
A2
1
Educador/a Social
A2
1
Dinamitzadora Cultural
A2
1
Tècnica Medi Ambient
A2
1
Treball Social
A2
1
Mestre Escola Bressol
A2 2
Tècnic Esports
A2
1
Tècnic Promoció Econòmica
A2
1
Tècnic Comunicació
A2
1
Tècnic Educació
A2
1
Psicòleg
A1
1
Tècnic Auxiliar de Biblioteca
C1
3
Educadora
C1
6
Tècnic d'acollida
C1
1
Encarregat brigada Obres
C2
1
Auxiliar administrativa
C2
5
Auxiliar Administrativa policia C2
2
Auxiliar educadora
C2
2
Auxiliar Serveis Socials
C2
1
Oficial 1a
C2
3
Conserge Escola
E
2
Vigilant poliesportiu
E
3
Personal Neteja
E
1
Treballadora Familiar
E
1
Conserge Instal·lacions Esportives E
1
Peó Brigada
E 100
Conserge Centre Cívic La Fàbrica E
2
TOTAL

1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
5
2
0
0
0
1
1
1
1
0
7
1

550 250

Ple ordinari:
30 de gener de 2020
Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia dels mesos de novembre i
desembre de 2019 que inclouen els números
de 411 al 472.

1
1

Aprovació addenda 2020 al conveni
de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de gestió de residus municipals i dels
residus comercials al Consorci per
a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.
S’acorda aprovar el text i la signatura de l’addenda al conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió
dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental per a l’exercici 2020.
Autoritzar i disposar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3-1621-227005 per la recollida ordinària de residus, l’import de
564.622,271 euros en concepte de conveni
de recollida de residus 2020.
Moció en contra de la privatització de
l'esport a Catalunya a través de la
proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya.
S’aprova la moció per manifestar el rebuig
envers la proposició de llei que provocarà la
privatització i capitalització de l’esport a
Catalunya a través de la creació d’una entitat
privada de gestió.
Instar al Parlament de Catalunya a modificar la llei de l’esport i l’activitat física de
Catalunya i no dur a aprovació la proposició
actual.
Adherir-se al manifest presentat per la plataforma “Esport Som Tots”, que aglutina gran

Ajuntament
part de la societat implicada en l’àmbit esportiu de Catalunya.
Moció presentada pel grup municipal
d'Independents-ERC-AM per declarar
Santa Eulàlia de Ronçana municipi
lliure de plàstics.

Anuari 2020

Ple ordinari:
28 de maig de 2020
Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.

S’aprova la moció per declarar Santa Eulàlia
lliure de plàstics que, tot i que en el Ple de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de 28 de gener de 2016 ja es va aprovar una
moció que se centrava en aquesta problemàtica de l’ús innecessari del plàstic en actes,
esdeveniments i festes, aquesta moció pretén aprofundir en els acords que es van
prendre aleshores i donar, encara, una perspectiva més compromesa amb el medi ambient i les persones, fixant l’objectiu de ser
un poble lliure de plàstic l’any 2021.

L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia dels mesos de gener a abril
de 2020 que inclouen els números de l’1 al
130.

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Santa Eulàlia de
Ronçana, sobre el consum excessiu
d'alcohol en el joves.

S’acorda aprovar l’encomanda de gestió i
l’actualització del conveni tipus, d’assumpció de la gestió informatitzada del padró
d’habitants de Santa Eulàlia de Ronçana per
part de la Diputació Barcelona, per adaptarlo a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

S’aprova la moció sobre el consum excessiu
d’alcohol en el joves, en el sentit de reforçar
la planificació d’una campanya de conscienciació i sensibilització dels efectes nocius del
consum d’alcohol en el mitjans locals de comunicació i xarxes socials, dirigida als joves
i a les seves famílies.
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Santa Eulàlia, de
suport als òrgans constitucionals i per
instar a l'actual govern d'Espanya a
no realitzar concessions als grups
Independentistes.
Es rebutja la moció
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de Santa Eulàlia,
per a promocionar l'esport i apropar
l'esport als barris.
Es rebutja la moció

Aprovació de l’actualització del conveni tipus, d’assumpció de la gestió
informatitzada del padró d’habitants
de Santa Eulàlia (AGIPH), per part de
la Diputació Barcelona, per adaptarlo a la normativa vigent en matèria
de protecció de dades.

Aprovació inicial de la modificació
puntual número. 1 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Santa Eulàlia de Ronçana.
S’acorda aprovar inicialment la proposta de
modificació puntual del POUM relativa a la
reubicació del sistema d’espai lliure del carrer Brucs pel sistema viari del carrer Vinya,
considerant-se convenient la seva tramitació
per part d’aquest Ajuntament, atès que
aquesta modificació no comporta un canvi
de classificació del sòl, ni tampoc comporta
cap increment de sostre d’us residencial ni
d’altres usos, simplement l’intercanvi d’emplaçament del sistema d’espai lliures i del
sistema de comunicacions.
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Aprovació de l'acta de les operacions
de delimitació entre els termes de
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i
Riells.
S’acorda aprovar l’acta i la documentació
complementària de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
signada en data 4 de març de 2020.
Aprovació, si s'escau, de la justificació de la subvenció atorgada a
l'AVPC-SER de l'exercici 2019.
S’acorda aprovar la justificació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa
Eulàlia de Ronçana (AVPC SER) segons el
conveni signat, per un import de 830,57 euros.
Aprovació si s'escau de la modificació
del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa
Eulàlia de Ronçana (AVPC_SER).
S’aprova modificar el punt 17 del conveni de
col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de
Ronçana (AVPC SER) i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, relatiu al finançament econòmic de l’entitat. Que quedaria de
la següent manera:
El conceptes finançats per l’Ajuntament seran:
- Vestuari: import aproximat anual de 1.000
euros.
- Combustible per als vehicles: import aproximat anual de 1.200 euros.
- Reparacions de vehicles: import aproximat anual de 1.800 euros.
- Despeses diverses: Formació, equips de
protecció, material fungible i altres despeses pròpies de l’activitat: per import aproximat anual de 1.100 euros.
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Aprovació, si s'escau, de la primera
addenda al conveni de cooperació administrativa entre el Consorci Besòs
Tordera i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la gestió i execució de les obres contingudes en el
"Projecte de col·lector d'aigües residuals de can Met i can Maset al terme
municipal de Santa Eulàlia”.
S’acorda aprovar la primera addenda al conveni de cooperació administrativa entre el
Consorci Besòs Tordera i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per a la gestió i
execució de les obres contingudes en el
"Projecte del col·lector d'aigües residuals de
can Met i can Maset al terme municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana.
Designar el Consorci Besòs-Tordera com a
administració actuant per a la gestió i execució de les obres contingudes en el “Projecte
del col·lector d'aigües residuals de can Met i
can Maset al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana”.
Renúncia dels grups municipals de
l'Ajuntament a les retribucions assignades als grups municipals pel període de 3 mesos, per destinar-les a actuacions per ajudar a les persones
amb dificultats econòmiques a causa
de la crisis del Covid-19.
S’acorda aprovar la renúncia dels grups municipals de l’Ajuntament a les retribucions
assignades als grups municipals pel període
de 3 mesos que ascendeix a la quantitat de
5.850 euros, i destinar-los a actuacions per
ajudat a les persones amb dificultats econòmiques a causa de la crisi del Covid-19.
Donar compte al ple de la liquidació
del pressupost 2019 de l'Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Es dona compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2019.

Ajuntament
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Donar compte al ple de la liquidació
del pressupost 2019 Set Comunicació.

cions pressupostàries per import total de
1.100 euros.

Es dona compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set Comunicació de
l’exercici 2019.

Pla econòmic i financer 2020-2021.

Modificació de crèdit 3/2020: suplement de crèdit aplicació OPA 2019.
S’aprova la modificació de crèdit 3/2020 de
suplement de crèdit per aplicar les operacions pendents d’aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2019, per import de
33.358,25 euros.
Modificació de crèdit 4/2020: crèdit
extraordinari i suplement de crèdit.
S’aprova la modificació 4/2020 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per crear
set aplicacions pressupostàries no existents
a l’exercici 2020 per unes despeses dels capítols següents: II, despeses en béns corrents i serveis; VI, inversions reals i IX, passius financers que no tenen aplicació pressupostària creada el 2020, per import de
33.060,00 euros. També dos suplements de
crèdit per dotar de més crèdit dues aplica-

S’acorda aprovar el Pla econòmic i financer
vigent pels exercicis 2020 i 2021, partint del
formulari establert per política financera de
la Generalitat de Catalunya.
Suspensió temporal de la quota tributària epígraf primer. 1 Ordenança
fiscal, 16 Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de l’Ordenança fiscal 16 Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, en
que la quota tributària resultant d’aplicar
l’epígraf primer de l’article 6 sobre les instal·lacions permanents de taules, cadires,
taulells, tendals i similars vigent quedarà
suspesa per tot l’exercici 2020, tant per l’ocupació que s’hagués meritat des de l’1 de
gener com per l’ocupació que es pugui meritar en qualsevol moment de l’exercici 2020.

Voluntaris de Protecció Civil procedeixen a la desinfecció de voreres al Rieral.

7

8

Ajuntament
Modificació plantilla personal 2020.
S’acorda modificar la plantilla de personal de
la corporació de l’any 2020 en el sentit del
canvi de classificació de les places de caporal
de l’escala intermèdia C1 a l’escala bàsica C2.
Moció del grup municipal de Ciutadans de Santa Eulàlia contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments
per part del govern d'Espanya.
Es rebutja la moció

Ple ordinari:
25 de juny de 2020
Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia del mes de maig de 2020,
que inclouen els números del 131 al 145.
Aprovació del pla d'acció Covid-19.
S’acorda aprovar el pla d’acció per combatre
els efectes contra coronavirus a Santa Eulà-

Votació en el ple ordinari del 25 de juny de 2020.

Anuari 2020

lia de Ronçana que consta de 66 mesures, i
traslladar-lo a les diferents àrees de l’ajuntament per a la seva implantació.
El pla està dotat pressupostàriament amb
127.522 euros i es concreta en 66 mesures.
D’aquestes, 24 són mesures d’emergència
(dutes a terme des de l’inici de la pandèmia
per la seva necessitat) per un import de
29.100 euros i 42 són mesures de reconstrucció per un import de 98.422 euros.
Aquestes accions s’han agrupat en 3 grans
àmbits: social, de promoció econòmica i cultural i educatiu. Unes mesures que inclouen
tots els barris, sectors econòmics, entitats i
agents socials del municipi, amb l’objectiu
que donin cobertura durant el que resta
d’any 2020 i bona part del 2021.
Declaració institucional en motiu del
28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.
La regidora Anna Montes, llegeix la declaració i explica les diferents accions que s’estan
duent a terme a Santa Eulàlia, com pintar de
color arc iris el pas de vianants de davant de
l’Ajuntament, organitzar una exposició a la
Biblioteca o la col·locació de diverses pancartes al poble en suport a aquest col·lectiu.

Ajuntament
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Moció del grup municipal SER-CP a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per a la
flexibilització de la regla de la despesa
en l’ús del superàvit dels ajuntaments,
per a assumptes derivats de la Covid19 i la conseqüent crisi financera.

Aprovació de les festes locals del municipi per l’any 2021.

S’aprova la moció en que es demana que s’agilitzi la negociació per augmentar el percentatge de superàvit acumulat dels ajuntaments que poden gastar en mesures enfocades al foment de l’economia local i als efectes derivats de l’actual crisi econòmica, sanitària i social.

Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2020.

Ple ordinari:
30 de juliol de 2020
Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia del mes de juny de 2020,
que inclouen els números del 146 al 178.

S’acorda establir com a dies de festa local
per l’any 2021, el 30 de juliol, Festa Major
d’estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.

S’aprova el resum numèric del padró municipal d’habitants corresponent a 01-01-2020
de la població Santa Eulàlia de Ronçana,
Xifra final Ajuntament: 7.426 habitants.
Homes: 3.727.
Dones: 3.699.
Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions.
S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2020 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients d’urbanisme i
d’activitats.

El pas de vianants davant l’Ajuntament es va pintar de color arc iris.
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Ajuntament
Aprovació provisional de la modificació puntual número 1 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Santa Eulàlia de Ronçana.
S’acorda aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del POUM del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana relativa a
la reubicació del sistema d’espai lliure del
carrer Brucs pel sistema de viari del car-rer
Vinya.
Moció sobre la modificació parcial de
la disposició transitòria de l’ordenança fiscal 1 Impost sobre el bens
immobles per a l’exercici 2020.
S’acorda aprovar la moció sobre la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI per l’exercici 2021, per tal d’adaptar-les per eliminar el topall de 300€ de bonificació per les
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
instal·lades durant el període 1 de gener a 31
de desembre de 2019. Així com ampliar una
anualitat la bonificació per aquells subjectes
que hagin realitzat les instal·lacions fotovoltaiques durant el 2019.

Anuari 2020

Afers Urgents:
Cessió de terrenys per a l’Institut Vall
del Tenes.
S’acorda cedir gratuïtament a favor de la
Generalitat de Catalunya, el domini de la
finca inscrita a l’inventari de bens municipals com a bé patrimonial per destinar-la a
ubicar l’institut La Vall del Tenes.

Ple ordinari:
24 de setembre de 2020
Donar compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia.
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia dels mesos de juliol i agost
de 2020 que inclouen els números del 179 al
234.
Modificació de crèdit 10/2020 crèdit
extraordinari amortització anticipada aplicació LOEPSF.
S’aprova la modificació de crèdit 10/2020
de crèdit extraordinari per crear una apli-

Obres de la coberta de l’equipament municipal de La Font del Rieral.

Ajuntament
cació pressupostària en el pressupost de
despeses per reconèixer una despesa no
prevista inicialment al pressupost. En concret, la despesa és l’amortització anticipada
de cinc préstecs d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF) en el seu article 32,
per un import de 700.000,00 euros.

Modificació de crèdit 11/2020: suplement de crèdit vorera entre Sant
Isidre i la Campinya
S’acorda aprovar la modificació de crèdit
11/2020 de suplement de crèdit per suplementar una aplicació pressupostària en el
pressupost de despeses per reconèixer una
despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat, en concepte de construcció
de la vorera entre Sant Isidre i la Campinya
per import de 66.000 euros.

Moció del grup d'Independents-ERC
proposant la creació d'una comissió

Anuari 2020

que estudiï els usos de l'edifici de l'escola bressol La Font del Rieral.
La moció és rebutjada.
Moció del grup municipal de Ciutadans, per tal de rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció
política que dinamita l'estabilitat democràtica de les corporacions locals.
S’aprova la moció en que es rebutja el transfuguisme per tal d’evitar que els càrrecs electes que han abandonat la formació política
en la que van concórrer a les eleccions puguin acabar alterant la representació democràticament manifestada pels ciutadans a
les urnes i condicionant l’estabilitat dels governs locals.
Moció conjunta dels grups municipals de Ciutadans i SER-CP (socialistes), per a l'elaboració d'un pla municipal per evitar de l'ocupació il·legal
d'habitatges.
Es rebutja la moció.

Primer Ple celebrat després del confinament per la pandèmia de la Covid-19.
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Ajuntament
Propostes urgents:
Modificació de crèdit 12/2020: suplement de crèdit i generació de crèdit
per nous ingressos per a un punt de
recàrrega per cotxe elèctric.
S’aprova la modificació de crèdit 12/2020 de
suplement de crèdit i generació de crèdit per
dotar una aplicació pressupostària existent a
l’exercici 2020 amb una dotació per finançar
una despesa de capítol VI Inversions Reals,
en concret, la instal·lació d’un punt de recàrrega per cotxe elèctric.
Modificació de crèdit 13/2020: crèdit
extraordinari per a subvencions al comerç local en el Pla d'Acció Covid-19.
Aprovar la modificació de crèdit 13/2020 de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per crear una aplicació pressupostària no
existent a l’exercici 2020 en concepte de
subvencions al comerç en el Pla d’Actuació
Covid-19 per import de 15.000 euros.

Ple extraordinari:
29 d’octubre de 2020
Aprovació del compte general 2019
de l’Ajuntament i Set Comunicació.
S’acorda aprovar definitivament el compte
general de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de l’organisme autònom Set
Comunicació corresponent a l’exercici 2019.
Ordenances fiscals 2021.
S’acorda aprovar per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les ordenances fiscals següents:

Anuari 2020

Ordenança fiscal núm. 1
Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal núm. 3
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 4
Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 5
Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 7
Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats en matèria d’urbanisme.
Ordenança fiscal núm. 10
Taxa per la prestació del Servei de gestió
de residus municipals.
Ordenança fiscal núm. 16
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública.
Ordenança fiscal núm. 19
Taxa i fiança per la gestió de runa.
Les ordenances queden congelades i sense
cap increment, i en una reducció del 16% en
la taxa de residus dels comerços afectats pel
tancament imposat amb el primer estat d’alarma i també es manté pel 2021 la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública de les
terrasses de bars i restaurants, mesures que
serviran per ajudar a la situació generada
per la Covid-19. La modificació, en termes
generals, consisteix en canvis en el text, per
tal d’actualitzar-les d’acord amb la normativa i el text proposat per la Diputació de
Barcelona.

300 dies de notícies
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Novembre 2019
Tornen els robatoris a l’eix comercial del
Rieral. Uns desconeguts s’emporten ordinadors i tauletes de l’empresa Cladellas, després de destrossar la zona de despatxos.
La Festa del Pagès torna a rememorar la matança del porc i porta 22 tractors d’època a la
Fàbrica. El barri de la Primavera reuneix
centenars de veïns a la seva celebració del
“Halloween” i el col·lectiu jove La Timba celebra la Castanyada a Sant Simple.
El geògraf Lluís Galobart rebrà el guardó
d’Honor del Premis Tardor 2019. El jurat ha
destacat la trajectòria de Galobart al poble i
a la comarca i el seu activisme en molts
camps i entitats.
Rafa Tornabell i Maria Agudo tornen a casa
després de fer el Camí de Santiago en carro.
Can Ferrer celebra aquesta tardor el seus 25
anys.
El porta a porta compleix el primer any de
reimplantació amb un 90% de selecció de residus. Amb el nou sistema es recullen menys
escombraries que amb els contenidors al carrer. Sobretot, de resta.

postos participatius de joventut. L’Assemblea Jove arriba a la seva 15a edició.
El conserge de la Fàbrica, Jaume Valls i
Santa Eulàlia Camina són el santeulalienc i
l’entitat del 2019. La 7a edició dels Premis
Tardor també distingeix l’Esplai, l’historiador Xavier Ciurans, el Moto Club Ronçana,
l’atleta Júlia Lahosa, Pintors Iglesias i destaca la trajectòria de Lluís Galobart. Més de
300 persones, de rècord, sopen a la Sala
Muriel Casals i assisteixen a la gala més teatral.
Santa Eulàlia s’adhereix al dia internacional
per a l'eliminació de la violència contra les
dones. L’Ajuntament ha acollit la lectura del
manifest d’enguany.
El Gran Recapte aconsegueix 1.250 quilos de
productes, la mateixa quantitat que fa un
any. El Concert Pro-Càritas recapta 650 euros, també per a Càritas i el Banc d’Aliments.
Esports

La Santaka Zombie i un cicle de cinema a la
Fàbrica, propostes més votades als pressu-

El Club Esportiu Santa Eulàlia dona oficialment la benvinguda a la temporada 2019 –
2020. El club inicia aquest curs amb prop de
250 jugadors i un total de 17 equips dividits
en totes les categories. La Junta Directiva
seguirà perseguint l’objectiu de fer créixer la
secció femenina del Santa Eulàlia.

La 7a Festa del Pagès torna a rememorar la
matança del porc.

L'Assemblea Jove arriba a la 15a edició.
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Desembre 2019
Dues empreses han mostrat l’interès en reparar la coberta de l’Escola Bressol La Font
del Rieral. Una ja ha presentat proposta en
ferm, memòria i actuacions. És la concreció
del procés negociat que l’Ajuntament va
obrir per a unes obres que van quedar desertes en els dos concursos d’aquest any.
Santa Eulàlia declara l’estat d’emergència
climàtica. L’Ajuntament aprova una moció
amb mesures locals concretes per lluitar
contra una crisi global d’abast planetari.
Es retira el niu de vespa asiàtica més gran localitzat fins ara al poble. Una empresa especialitzada elimina un rusc secundari a la
Campinya. Es calcula que hi habitaven prop
de 6.000 insectes.
APINDEP rep un dels 15 premis inclusius de
l’Esport Català i una beca de Henkel Ibèrica.
Santa Eulàlia i els tomàquets pometa apareixen al Calendari solidari dels Mossos 2020.
Primer pas per posar en marxa el Pla Agrari
de la Vall del Tenes. La Mancomunitat crea
una borsa de treball per buscar un dinamitzador agrícola. La contractació d’aquest tècnic està supeditada a la concessió d’una subvenció per part de la Generalitat. El govern
català s’hauria de pronunciar abans de finals
d’any.
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un pi que talava. Els Mossos d’Esquadra han
posat el cas en mans del Jutjat de Guàrdia.
Unes 700 persones visiten la Fira de Nadal.
La mostra d’un sol dia aplega gairebé 50 parades enmig d’un ambient familiar i amb
atenció als nens i nenes.
Santa Eulàlia aprova un pressupost de 8,5
milions d’euros, el primer del mandat, marcat per una reducció obligada d’amortització
de préstecs. Aquest fet permetrà a l’Ajuntament disposar de 500.000 euros extres. La
substitució de la gespa del camp de futbol o
la contractació d’un nou agent de policia, entre els aspectes més destacats. Els números
s’aproven amb la majoria absoluta de Poble
Unit.
Nova sentència favorable a l’Ajuntament
pels convenis del Pla Parcial de Can Naps. El
TSJ desestima, en segona instància, el recurs de 3 propietaris que reclamen 1,3 milions d’euros a l’Ajuntament per la cessió
dels terrenys de l’Escola La Sagrera.
Ronçana Comerç Actiu enceta la campanya
de Nadal que tindrà en el Quinto de Sant
Esteve un dels punts culminants.

Un veí de Lliçà d’Amunt mor accidentalment a Sant Isidre quan li va caure a sobre

Continua el relleu generacional als Pastorets. L’obra de Folch i Torras segueix donant
l’alternativa als actors joves. Els personatges
de Rovelló, Llucifer, l’Àngel Sant Miquel i
Isabeló es renoven.

Se celebra la 7a edició dels Premis Tardor.

Unes 700 persones visiten la Fira de Nadal.

300 dies de notícies
Esports
Prop de 100 ciclistes van participar en la tercera edició del Mini DH de Santa Eulàlia.
Una activitat sorgida dels pressupostos participatius de joventut 2019. Durant la jornada matinal de diumenge es va poder gaudir
d’un bon ambient entre tots els assistents.
El Club Patinatge Artístic Ronçana celebra el
seu 7è Festival de Nadal. Un acte que va anar
al ritme dels èxits musicals dels 80 i 90 i va
homenatjar a la monitora i fundadora de l’entitat, Meritxell Bonet.

Gener 2020
Santa Eulàlia i Canovelles aproven un conveni per al manteniment dels vorals del camí
de la Bòbila. Els dos consistoris assumiran
els treballs i es comprometen a fer-hi dues
actuacions anuals. També estudiaran la possibilitat d’instal·lar-hi enllumenat públic.
El 16è calendari municipal es dedica a la gent
gran. El Quinto Solidari de Ronçana Comerç
Actiu recapta 2.100 euros per a SER-Refugiats.
Prop de 1.200 persones surten a donar la
benvinguda al Reis d’Orient. El relleu generacional als personatges principals dels
Pastorets treu bona nota.
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Fàbrica acull una festa sorpresa presidida
per bandes musicals creades a la Vall del
Tenes per homenatjar Sabé.
El bus exprés de la Vall del Tenes augmentarà expedicions a partir de Setmana Santa.
Probablement de tornada i en horari nocturn. L’any passat, el servei va assolir un nou
rècord, amb 300.000 passatgers.
Música i bon humor a la 7a Festa de l’acordió. Prop de 300 espectadors assisteixen a la
vetllada que torna a apostar per la cançó popular, tradicional i contemporània.
El temporal Glòria fa créixer el Tenes i diversos torrents però no provoca els estralls
del litoral català. La caiguda d’alguns arbres,
talls de llum puntuals i la suspensió d’activitats a l’aire lliure, principals efectes de tres
dies de pluja i vent.
Un 11% de les famílies fan compostatge casolà. Són 355 cases que aquest any es podrien seguir ampliant. Medi Ambient prepara el cinquè taller d’autocompostatge.
Dos comitès debaten i aproven resolucions
en la segona simulació educativa d’una assemblea d’ONU a Santa Eulàlia. Dues alumnes de 4t d’ESO participaran per primera vegada en un MUN oficial a Bucarest.
Esports

Comiat emotiu al professor Quim Sabé, que
es jubila després de 38 anys a l’Institut. La

Inici discret de l’equip de Rafa Tornabell al
Ral·li Dakar. Després de les tres primeres
etapes, el buggy de José Luís Peña i del copi-

Nova sentència favorable a l’Ajuntament pels
convenis del Pla Parcial de Can Naps.

Prop de 1.200 persones surten a donar la benvinguda al Reis d’Orient.
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lot de Santa Eulàlia ocupa la 26a posició de
la categoria, a gairebé quatre hores del líder,
l’americà Casey Currie, company de Tornabell l’any passat. El Polaris de XTrem Plus
està notant la duresa de la prova, que enguany es disputa a l’Aràbia Saudita.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental escull la Fàbrica com a seu per disputar una de
cinc fases prèvies del Campionat de
Catalunya d’Escacs d’infants de 6 a 18 anys.
Alhora també s’hi organitza el Campionat de
Promoció que reuneix a prop de 100 nens i
nenes.

Febrer 2020
L’Ajuntament publica les bases del procediment negociat per reparar la coberta de
l’Escola Bressol La Font del Rieral. Dues empreses s’han interessat per les obres. El nom
de la constructora guanyadora es podria
conèixer al març.
Santa Eulàlia actualitza el conveni de la recollida porta a porta. El pressupost puja un
7% i s’enfila fins gairebé 570.000 euros. El
primer ple de l’any hi vota pràcticament per
unanimitat.
El Casal d’Avis afronta el futur amb més optimisme. La Junta cobreix la vacant de secretària amb Esther Buigas. Feia dos anys
que el Casal estava sense.
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cou 6.000 calçots de quilòmetre 0. La trobada continua la revifada que es va iniciar fa 5
anys.
El Pla de Mobilitat del Vallès no concreta
cap proposta sobre el Quart Cinturó entre
Terrassa i Granollers. Al text, actualment en
fase d’informació pública, la Generalitat hi
descarta l’eix del Tenes i demana potenciar
el corredor exprés de l’e7 fins Barcelona.
La Policia Local recupera part del botí de dos
robatoris en habitatge comesos a Can
Marquès. Els lladres, que podrien ser de
Santa Eulàlia, van destriar el material sostret en un camp.
Una vintena de cavalls i una quinzena de carros, a la Festa dels Tres Tombs.
La Mancomunitat posarà en marxa el Pla de
dinamització agrícola a partir del març. El
santeulalienc Bernat Sala serà el primer dinamitzador agrari de la Vall del Tenes. Sala
s’encarregarà de començar a aplicar les primeres conclusions del document aprovat fa
un any.
Ronçana Comerç Actiu fa un bon balanç del
2019. A punt de complir 15 anys, l’entitat
també presenta la seva nova dinamitzadora.
Anna Barbany substitueix Rosa Llobet.

La Calçotada popular aplega 450 persones i

Prop de 700 aficionats assisteixen a la 10a
trobada de modelisme ferroviari. Fusió de
música japonesa, catalana i espanyola al segon concert de l’Eulaliana.

Un 11% de les famílies fan compostatge casolà.

La Calçotada popular aplega 450 persones i cou
6.000 calçots de quilòmetre 0.

300 dies de notícies
Molta animació a la rua de Carnestoltes.
Santakis, Blaus i Vermells s’enduen els primers premis del Concurs. Més de 300 persones omplen la Fàbrica en la tercera ballada
de gitanes de la Roda del Vallès.
Esports
Els pilots Manel Imedio i Josep Maria
Pineda repetiran l’experiència del Desert
Panda Trophy que arriba a la seva sisena
edició aquest any. Una aventura que la compartiran amb quatre amics més sota el logotip del Granollers Team.

Març 2020
Una empresa vallesana, amb experiència en
rehabilitacions semblants, s’encarregarà de
reparar la coberta de l’Escola Bressol La
Font del Rieral. Aquesta és l’única oferta que
s’ha presentat al procediment negociat sense
publicitat que va convocar l’Ajuntament. Les
obres es podrien iniciar entre l’abril i el
maig.
La Policia Local investiga les destrosses i els
robatoris que van partir tres equipaments de
la Sagrera i un establiment del Rieral.
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Una exposició de fotografies i obres d’art enceta el programa del dia de la Dona. Els actes s’estenen a tot el març.
Santa Eulàlia commemora el dia de la dona.
El Club de Lectura parla de la vida i l’obra de
Maria Aurèlia Capmany i la Fàbrica acull un
nou curs de defensa personal femenina.
L’amenaça del Coronavirus altera la vida
quotidiana de Santa Eulàlia. De moment, no
hi ha cap cap contagi confirmat de Covid-19
al poble. L’Ajuntament tanca al públic les
dependències municipals i demana calma a
la població. Confinament familiar, autoprotecció i teletreball, mesures preventives personals, laborals i socials per evitar riscos i
adaptar-se a una pandèmia d’abast global.
Les escoles tanquen les portes. Els dos centres de primària i l’Institut envien recomanacions a l’alumnat perquè no perdi el fil i
treballi des de casa.
Un veí de Santa Eulàlia, entre els primers
multats per fer turisme de residus a Lliçà
d’Amunt. Les sancions van dels 50 als 100
euros i castiguen la reincidència.

El bus exprés e7 guanya 25 expedicions. La
Generalitat reforça les tornades des de
Barcelona al vespre i els migdies cap a la capital catalana en dies feiners. En hora punta
de matí, la freqüència és de 30 minuts.

Primers casos de coronavirus a Santa Eulàlia. De moment, sense cap altra dada. El govern espanyol allargarà el confinament 15
dies més. Com a mínim fins el dissabte de
Setmana Santa. La pandèmia continua paralitzant l’educació, la cultura i la vida associativa. L’economia local se’n comença a ressentir.

Molta animació a la rua de Carnestoltes.

La pandèmia continua paralitzant l’educació, la
cultura i la vida associativa fins a l’estiu.
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Crida per aconseguir material sanitari i
d’autoprotecció per a les residències d’avis i
de discapacitats, Serveis Socials, Policia
Local i Protecció Civil. L’Ajuntament enceta
la campanya SERsolidària.
Una veïna, de 86 anys, primera mort per coronavirus a Santa Eulàlia que comptabilitza
cinc positius confirmats més. El govern espanyol endureix el confinament fins Setmana Santa. Nombroses mostres de solidaritat
continuen aflorant aquests dies amb diverses iniciatives i donacions dins i fora del poble per combatre la Covid-19.
El sector primari reivindica el seu paper com
a garant dels aliments i proposa una reflexió
quan aquesta crisi acabi. La fira Lliga’t a la
Terra s’ajorna però no es cancel·la.
Esports
Quatre patinadores de Santa Eulàlia, tres de
Club Patí i una de Club Patinatge Artístic
Bigues i Riells es classifiquen per la Copa
d’Espanya en categoria Grup Show Petits. Es
tracta de Mariona Cabeza, Mireia Pascal,
Selena Villa i Sergi Pina.
El coronavirus també obliga a suspendre tota l’activitat esportiva a Santa Eulàlia. Com a
mesures preventives, l’Ajuntament clausura
el camp de futbol, el pavelló poliesportiu i
les instal·lacions Pinedes del Castellet. El
Club Tennis i Pàdel Can Juli se suma a
aquesta baixada de portes sense precedents.

L’Ajuntament enceta la campanya SERsolidària.

Anuari 2020

Abril 2020
Dos casos de coronavirus a la residència d’avis Santa Eulàlia. S’activen els protocols del
Ministeri i el Departament de Salut. Consistori i Protecció Civil desinfecten els principals espais públics. El confinament s’allarga
fins el 26 d’abril.
Una xarxa de cosidores confecciona prop de
700 bates amb bosses d’escombraries per
als ambulatoris de la Mancomunitat. Policia
Local i Protecció Civil feliciten els aniversaris d’infants i avis a domicili.
Brot de coronavirus a la llar d’avis Santa
Eulàlia. Vuit residents s’han contagiat de
Covid-19. La regidoria de Serveis Socials es
queixa del retard en l’arribada de material
de protecció a la residència per part de la
Generalitat. L’Ajuntament desinfecta les
instal·lacions.
El tercer trimestre escolar serà virtual, els
alumnes estudiaran des a casa. La Mancomunitat, que segueix teletreballant, aprova
inicialment l’ampliació de l’institut i diu que
el calendari del traspàs de l’Institut a
Ensenyament no varia.
Un grup de músics del poble escriu i enregistra una cançó per quan acabi el confinament. El romancer Jaume Arnella també
treu un disc des de l’aïllament amb el seu
amic Rafel Sala.
Un 70% dels residents de la llar d’avis Santa
Eulàlia dóna positiu per coronavirus. Així ho
afirma el centre. Mentrestant, els menors de

Una xarxa de cosidores confecciona prop de 700
bates amb bosses d’escombraries per als ambulatoris de la Mancomunitat.
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14 anys comencen a sortir al carrer en passejades de com a màxim una hora. Hi ha 38 casos confirmats de Covid-19 al poble.
L’Ajuntament lliurarà a domicili les comandes online de la Fira Lliga’t a la Terra. La recollida presencial del planter se suspèn després d’una consulta als Mossos d’Esquadra.
Santa Eulàlia viu un Sant Jordi confinat.
Sense llibres ni roses i només amb alguns
balcons guarnits. L’actor del TNT Ricard
Martín representa els monòlegs d’Infantillatges a Youtube.
Esports
El Coronavirus obliga a cancel·lar totes les
activitats previstes per Setmana Santa.
Entre elles, els Campus esportius de
l’Associació Bàsquet Ronçana i Pinedes
Castellet, el 3x3 de Bàsquet i el Torneig de
Futbol 7 que organitzen els alumnes de 4t
d’ESO de l’Institut La Vall del Tenes.

Maig 2020
Segueix la primera fase de desescalada.
Santa Eulàlia afronta el camí cap a la nova
normalitat. El cap de setmana els camins
s’omplen per córrer, anar en bicicleta o simplement passejar. Més casos acumulats de
coronavirus al poble. A principis de maig ja
en són 43 des de l’inici de la pandèmia. Les
proves a la Residència La Vall i a la Policia
Local donen negatiu.

Santa Eulàlia viu un Sant Jordi confinat.
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Una seixantena de famílies de Santa Eulàlia
participaran a l’estudi sobre seroprevalència
que promou el Ministeri de Sanitat. Aquesta
investigació pretén estimar el percentatge de
població que ha desenvolupat anticossos
contra el coronavirus a tot l’Estat.
La Biblioteca – Casa de Cultura treballa a
distància per mantenir el contacte amb els
usuaris i per organitzar algunes activitats. Es
cancel·len el sopar literari i el Sarau de
Primavera.
L’atur registral puja fins els 369 desocupats
a l’abril. L’impacte del coronavirus provoca
que 36 persones es quedin sense feina. És
l’augment més pronunciat des de la crisi
econòmica del 2008. El comerç local es va
adaptant poc a poc a la nova normalitat. El
mercat setmanal torna dissabte amb només
5 parades i en una nova ubicació, davant la
plaça 11 de setembre. El Vallès Oriental encara es manté a la fase 0 de desescalada.
L’Ajuntament anuncia dos processos participatius per a aquest any. Un, per donar un ús
a l’edifici de l’Escola Bressol La Font del
Rieral. L’altre, per a la remodelació de la
plaça 11 de setembre.
Comencen, finalment, les preinscripcions
escolars. Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut treballen de manera virtual la incidència
del confinament sobre la natura i el paisatge.
L’Ajuntament adjudica, després d’un any i
mig de contratemps, la reparació de la co-

Molts veïns surten a fer esport el segon cap de
setmana de desescalada.
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berta de l’Escola Bressol La Font del Rieral.
L’empresa vallesana Coprhosa, especialitzada en recuperació d’edificis històrics, se
n’encarregarà. El preu, 315.000 euros.
Santa Eulàlia ha avançat a la fase 1 de desconfinament. L’accés al segon bloc de desescalada s’ha notat especialment en alguns
bars i restaurants del Rieral, que han reobert
parcialment les terrasses. La Biblioteca recupera el servei de préstec i devolució de material i se celebra la primera missa des de la declaració de l’estat d’alarma. L’Ajunta-ment
demana a la població que no s’oblidi de les
mesures de seguretat i higiene al carrer, on
l’activitat augmenta amb el pas dels dies.
L’Institut La Vall del Tenes s’incorporarà a
la xarxa pública d’Educació a partir del setembre. Es tancaran 40 anys de titularitat
mancomunada d’una experiència pràcticament única a Catalunya.
L’Ajuntament cancel·la la Festa Major però
deixa la porta oberta a adaptar algunes activitats a finals de juliol.
Mor el vitraller Pere Cànovas, un dels més
destacats del segle XX.
Esports
Molts veïns surten a fer esport el segon cap
de setmana de desescalada. Camins i boscos
s’omplen de gent a peu o en bicicleta. Els
equipaments esportius, en canvi, s’hauran
d’esperar a les altres fases que va decretar el
govern central.

Santa Eulàlia avança a la fase 1 de desconfinament.
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Juny 2020
Llum verda a un pla econòmic financer de
dos anys a l’Ajuntament. L’incompliment de
la regla de la despesa del 2019 i de l’estabilitat financera al pressupost 2020 forcen el
govern a redactar-lo. Els principals damnificats són la gespa del camp de futbol i les inversions del 2021, que podrien quedar sota
mínims. L’Estat obliga a aprovar aquest document, tot i que la salut de les arques municipals és bona.
Santa Eulàlia entra a la fase 2 de desescalada amb la mirada posada a la tercera. Han
reobert els centres docents però només hi ha
hagut estudiants a l’Institut. Cap alumne de
P3, P4 o P5 ha anat a l’Escola Ronçana i a
l’Escola La Sagrera que els propers dies acolliran alguns alumnes de 6è, que tanquen
etapa. Les famílies tampoc han portat els
seus fills a la llar d’infants l’Alzina. Torna el
servei a l’interior dels establiments de restauració amb aforament limitat i protocols
d’higiene.
El CAP del Rieral i els ambulatoris de la Vall
del Tenes van recuperant la normalitat després de gairebé tres mesos de pandèmia. La
Covid-19 ha comportat reorganitzacions als
centres de salut, sobretot, en les sol·licituds
de visita.
Continua la tendència ascendent de l’atur,
tot i alentir-se. Al maig, 23 persones van
perdre la feina i van situar la desocupació en
393 veïns. Des del gener, 100 veïns han engruixit les llistes de les oficines de Treball.

Reobren una part dels centres docents.
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La Policia Local investiga l’ocupació d’una
casa al barri de Sant Isidre. El cos pensa que
es podria tractar d’un fet planificat, amb finalitats econòmiques, i que al darrere hi
hauria una banda organitzada que estaria
localitzant immobles buits a tota la comarca.
El cap de la Policia Local, Francesc Turrillo,
anuncia que es jubila a finals de juny.
L’Escola Bressol l’Alzina reobre amb tres infants i amb nombroses mesures de seguretat. El centre ocupacional d’APINDEP amplia el servei presencial a una quarantena de
joves. L’Escola Ronçana acomiada la promoció de 6è de primària.
La xerrada de plantes remeieres sobre l’ametller, primer acte amb públic a l’aire lliure després de l’estat d’alarma. Una quinzena
de persones assisteixen a la trobada, que
tanca una accidentada desena temporada al
jardí del CAP.
La colla de gitanes dedica el ball d’homenatge a les persones que han treballat durant la
pandèmia. Sobretot, al sector sanitari.
Santa Eulàlia aprova un pla d’acció per
pal·liar els efectes econòmics i socials de la
Covid-19. Són més de 127.000 euros per a
aquest any i principi del vinent. El document
es va aprovar per unanimitat al ple de dijous, el segon després de l’inici de l’impacte
de la pandèmia, ja en plena fase de represa.
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lia commemora el dia de l’Orgull LGBTI
amb pancartes i pintant el pas de vianants
de davant l’Ajuntament.
Esports
L’esport de Santa Eulàlia avança a la fase 2.
Com a mesura més destacada, desapareixen
les franges horàries per fer esport i sortir a
passejar. La regidoria d’Esports treballa per
poder reobrir el pavelló.
Pinedes del Castellet i Can Juli engeguen els
seus campus d’Estiu. Uns casals marcats per
les mesures d’higiene i de distanciament social
que apleguen 60 nens i nenes fins els 12 anys.

Juliol 2020
Protecció Civil fa més de 1.500 hores de feina dividides en 25 serveis durant l’estat d’alarma. El cos de voluntaris realitza un bon
balanç de la tasca en la fase aguda de la
pandèmia i ja són 18 efectius.
Falten productes bàsics al Banc d’Aliments
que atén famílies en situació de vulnerabilitat. Càritas i l’Ajuntament fan una crida a la
població per aconseguir donacions. La
pandèmia i la crisi han provocat una caiguda en l’arribada de menjar al Banc.

La Flama del Canigó, primer gran acte popular en temps de coronavirus. Santa Eulà-

L’E7 recupera les freqüències del bus exprés
en hora punta. Sobretot, al matí i al vespre.
Des del 21 de juny hi havia 7 expedicions
d’anada i tornada. Ara n’hi ha 16.

Santa Eulàlia commemora el dia de l’Orgull
LGBTI.

Taller de circ per la Festa Major.
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Comença una Festa Major reduïda que s’allargarà tot l’any. El 25è Joc dels Colors serà
virtual, sense guanyador i es coneixerà com
el 24+1.
Nou cap de la policia local. El caporal Miguel
Soto assumeix les funcions de màxim responsable després que el sergent Francesc
Turrillo s’hagi jubilat. L’excap tanca 36 anys
de servei a Santa Eulàlia i a la Vall del Tenes.
Nou director a l’Institut La Vall del Tenes.
Lluís Serra, fins ara responsable de l’Institut
Antoni Cumella de Granollers, ha acceptat
l’encàrrec de la Generalitat per començar a
gestionar el centre que el curs vinent ja formarà part de la xarxa pública d’Educació.
Arrenca la reforma de la coberta de l’Escola
Bressol La Font del Rieral. Es retiren les terres de teulada i mitja part del recobriment.
En algunes zones es troba en força mal estat.
Esports
Retorna a l’activitat el Caminem 2020, després que quedés anul·lat amb l’inici de la
pandèmia. El projecte es va reprendre el 29
de juny i dijous va reunir prop d’una trentena
de caminaires al bosc de l’Escola Ronçana.
La Federació Catalana de Ciclisme atorga a
La Vall del Tenes l’indret per disputar el
Campionat de Catalunya Elit Sub-23. Una
prova que s’englobarà dins el tercer Memorial al ciclista santaeulalienc, Pere Vilardebò. Si la Covid-19 no ho impedeix, la cursa es
disputarà el 29 d’agost i passarà tres cops
per Santa Eulàlia.
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Setembre 2020
Inici de curs incert a les escoles, condicionat
per la Covid-19. Després de mig any, prop de
1400 alumnes de Santa Eulàlia han retornat
a les aules de manera presencial. No sempre
amb els espais ni amb el personal necessari.
Els protocols d’higiene i els grups estables
marcaran els pròxims 9 mesos.
La doctora en teologia Rosa Ribas rep l’encàrrec de dirigir el nou Centre d’Estudis Avançats sobre Antoni Gaudí. Santa Eulàlia celebra la diada de l’onze de setembre al parc de
Can Font marcada per la Covid-19 i l’ús de la
mascareta.
Santa Eulàlia lidera la recollida selectiva del
2019 a la comarca, amb un 91% de selecció
en origen i se situa com a 9è municipi del
rànquing català. El primer any complet de la
segona etapa de porta a porta tracta 3.300
tones d’escombraries, una quarta part menys
que el 2018. Sobretot de la fracció resta.
Principi d’acord entre Ajuntament i Diputació per resoldre els problemes amb les bonificacions de l’IBI per plaques solars. Les pròximes ordenances fiscals donaran un any
més perquè les llars que van apostar per
aquesta energia verda el 2019 puguin acollirse a l’exempció del 50% sense topall.
La pandèmia complica l’inici de temporada a
la Fàbrica i la Biblioteca. Primers cursos i activitats als dos equipaments que miren al futur amb incertesa però amb determinació.

Concert a l’aire lliure i castell de focs: dos dels actes de la Festa Major adaptada.
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L’equip de govern tomba una moció d’Independents-Esquerra que demanava crear una
comissió municipal per definir els usos futurs de l’edifici de l’Escola Bressol La Font
del Rieral. L’oposició en bloc diu que es trenca així el consens que hi havia fins ara a l’entorn d’aquest tema. Poble Unit pensa que l’acord no s’ha perdut i anuncia que una empresa especialitzada s’encarregarà el procés
participatiu.
El risc de brot de coronavirus és alt a Santa
Eulàlia, que ja arriba als 90 positius acumulats des l’inici de la pandèmia. La Generalitat
restringeix durant 15 dies les trobades socials, públiques i privades, a només 6 persones.
L’escriptor Oriol Solà guanya l’11è Certamen
literari de Relat Breu i reedita el primer premi de l’any passat. La Biblioteca organitza un
acte de lliurament sobri i discret amb poc públic i reivindica la cultura segura.
Esports
El ciclista del Velo Club La Pomme de Marsella, Marc Brustenga, es proclama Campió de
Catalunya Sub-23 per tercera vegada consecutiva en la seva trajectòria esportiva. Una
victòria que va titular com la “millor de la seva carrera” i que va poder compartir amb familiars, amics i coneguts per les carreteres de
La Vall del Tenes.

L’escriptor Oriol Solà guanya l’11è Certamen
literari de Relat Breu.
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Octubre 2020
La Mancomunitat nomena David Sanitjas director general de l’organisme. Sanitjas deixa
del Pla de Prevenció de Drogues mentre la
Vall del Tenes enceta una nova etapa amb el
traspàs de l’Institut a Educació. La seva predecessora, Tere Rovira, renuncia al càrrec
per motius personals després de quatre anys
al capdavant de la Mancomunitat.
El risc de brot per Covid-19 segueix alt a
Santa Eulàlia que ja s’acosta als 100 positius
acumulats des de l’inici de la pandèmia.
L’Ajuntament demana al Departament de
Salut de la Generalitat que el CAP del Rieral
obri tot el dia.
Una batuda policial per prevenir comportaments incívic en parcs i espais municipals
acaba amb 10 denúncies per possessió de
droga a la via pública. Els agents comissen 14
paperetes de marihuana.
Santa Eulàlia es declara municipi compromès amb la cultura. La Biblioteca lliura els premis del 10è concurs de punts de llibre i The
Crab Apples publica el 4t senzill del seu nou
disc.
L’Institut notifica un positiu de Covid-19 entre el seu alumnat. El contagi afecta el grup
de Primer de Cicle Formatiu, que ja està confinat a casa a l’espera de proves PCR. Les tres
classes de 6è de primària de l’Escola
Ronçana també passaran aquests testos a
causa d’un contagi a l’equip de monitoratge
del menjador.

Marc Brustenga es proclama Campió de Catalunya
Sub-23 per tercera vegada consecutiva.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna Santa Eulàlia a pagar gairebé
dos milions d’euros a un grup de propietaris
pel cas Can Naps. L’Ajuntament ha recorregut la sentència davant el Tribunal Suprem,
l’última instància a la que pot apel·lar.
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Primera de les dues jornades de vacunació
antigripal fora del CAP. S’administren 115
vacunes al principi d’una campanya 2020
marcada per la pandèmia de la Covid-19.

La Fàbrica compleix 20 anys en plena pandèmia. Des del 2000, cursos, entitats, activitats
culturals i el Casal d’Avis han configurat la
columna vertebral de l’equipament.

Una conductora de Bigues i Riells, ferida lleu
en un accident de trànsit al Rieral. L’Ajuntament demana a la Diputació un estudi sobre
seguretat viària en el punt del sinistre, la
cruïlla de la carretera de Barcelona amb els
carrers Lluís Companys i Pi Gros.

Salut torna a modificar l’horari del CAP, que
des d’aquesta setmana tanca a la tarda i obre
al matí. El CAP comença la campanya de vacunació antigripal, que tindrà dues jornades
de puncions a la Fàbrica.

Activitat a distància a la Fàbrica. L’equipament converteix alguns cursets en virtuals.
Santa Eulàlia aconsegueix aquest any una
donació de sang record amb més de 200
puncions.

APINDEP participa en la creació d’un innovador projecte d’habitatge cooperatiu. L’objectiu de COBERT és ajudar als joves amb
discapacitat de l’entitat a emancipar-se gràcies a una primera promoció que podria
arrencar a Caldes de Montbui.

Esports

Toc de queda nocturn i segon estat d’alarma
que es podria allargar uns mesos. Govern
Central i Generalitat incrementen les restriccions per frenar la segona onada de la pandèmia. Confinades una aula de l’Escola Bressol
l’Alzina, una classe de l’Escola La Sagrera i
dos grups de l’Institut. La Policia Local comença a tornar a la normalitat després de
dos contagis al cos.

Santa Eulàlia es declara municipi compromès
amb la cultura.

La santaeulalienca Júlia Lahosa es proclama
Subcampiona de Catalunya en l’especialitat
de 600 metres llisos aquest passat cap de setmana a Lleida. Tanmateix, el santaeulalienc
Arnau Vizcaíno es va endur la medalla de
bronze en la modalitat de salt d’alçada.
La regidoria d’Esports demana a les entitats
esportives que extremin les mesures d’higiene i seguretat degut a la situació que està vivint de nou el nostre municipi. El regidor
d’esports, Pol Guerra, també s’adreça als
clubs de caire privat perquè s’acullin a la restricció de tancar les seves instal·lacions a les
nou del vespre.

La Fàbrica compleix 20 anys en plena pandèmia.

Moviment demogràfic
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Naixements
Període del 10 de novembre de 2019 al 20 de novembre de 2020
Data

Nom

Data

13/11/2019 Thiago Gámez García
15/11/2019 Bernat Oporto Cano
18/11/2019 Arya Ortíz Jiménez
22/11/2019 Daniela Valle Núñez
02/12/2019 Dylan Hernández Solís
20/12/2019 Magí Sala Catalan
21/12/2019 Ona García Niubó
22/12/2019 Ainhoa Cañadilla Carbonell
25/12/2019 Ot Llovera Fanlo
12/01/2020 Alma Mora Cañas
19/01/2020 Martí Cabanillas Galeot
21/01/2020 Irene Martínez Pajares
22/01/2020 Pol Vera Ruíz
25/01/2020 Dylan Grañena Falcón
26/01/2020 Triana Rodríguez Carrascosa
27/01/2020 Jordi Pérez Pujol
08/02/2020 Emma Ballesta García
17/02/2020 Peyton Peycker Vivar Loor
14/03/2020 Blai Laloui Ciurans
15/03/2020 Nayeli Tendero Arenas
27/04/2020 África Almagro Bermejo
28/04/2020 Izan Lázaro Fernández
01/05/2020 Valentina Alcántara Hoyas
02/05/2020 Eric Herrero González
05/05/2020 Aritz Catalán Ruíz
09/05/2020 Ivar Villamón Pérez
01/06/2020 Martina Rodoreda Ruíz
02/06/2020 Celia Takhlouft El Gharibi
04/06/2020 Rio Invernón Fernández

07/06/2020 Albert Moreno Guillén
10/06/2020 Oriol Molist Brustenga
05/07/2020 Blai Sala Jubany
16/07/2020 Noa Gil Quero
16/07/2020 Aina Gil Quero
23/07/2020 Unai Gómez Ortega
27/07/2020 Ferran Cabrero Català
02/08/2020 Erika Queralt Martínez
05/08/2020 Mariona Manuel Colombo
07/08/2020 Lara Francès Moreno
14/08/2020 Jana Junoy Navas
15/08/2020 Paula Guerrero Molina
21/08/2020 Maria Salazar Benítez
29/08/2020 Sofía Castejón Shelkovnikova
31/08/2020 Gianna González Pajuelo
10/09/2020 Eiden Soler Contreras
10/09/2020 Júlia Aguilera Franco
23/09/2020 Noa Zamorano Jaén
24/09/2020 Diego Porcuna Marín
29/09/2020 Nina Ibáñez Terraza
30/09/2020 Marti Ribera Nocete
01/10/2020 Isona Fernández Caurín
01/10/2020 Sofía Gómez Ruíz
07/10/2020 Giuliana Tan Zanko
13/10/2020 Samuel Tan Bessik
21/10/2020 Pol Relats Guardiola
27/10/2020 Martín López Cáceres
02/11/2020 Didac Olivera Molins
20/11/2020 Jan Farras Álvarez

Padró de vehicles
A 4 de desembre de 2020

Turismes
4.344
Autobús
0
Camions
785
Tractors
135
Remolcs i semiremolcs
153
Motocicletes i Ciclomotors 1.138
TOTAL

Nom

6.555
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Casaments
Període del 10 de novembre de 2019 al 30 d’octubre de 2020
Data

08/01/2020
14/03/2020
19/06/2020
19/06/2020
17/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
31/07/2020
07/08/2020
04/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
10/10/2020

Nom

Juan Antonio Duran Llamazares i Ariadna Manzano Chacón
Antonio de la Concepción López i Judith Allué Vila
Jordi Ferrer Casellas Mireia Marsal Maspons
Maxim Mansanet Sánchez i Vanesa Bassols Garcés
Jaime Coronado Olivos i Maria Luján García Galeano
Javier Marti Ausejo i Silvia Hermosilla Fernández
Pere Mateo Fiérez i Dulce María Pérez Conesa
Nicolas González Sánchez i Pilar Jiménez Valenzuela
Sergio García Carbajo i Miracle Siham Abularach Padilla
Alex Albala Toldra i Rebeca Benavides Gómez
Orelvys Montesino Fernández i Yolanda Rubio Nieto
Oriol Ballester Puiggrós i Laura Molina Gallego
Pedro Ángel Moreno Romero i Ana Berta Molina Guerrero
Orlando Lenin Delgado Aguiar i Saray Navas Carrión
Joshua Madurga Pascual i Irene Julve Rodríguez

Piràmide d’edats

Població per Barris

A 2 de desembre de 2020

A 20 de novembre de 2020

EDATS

HOMES

DONES

TOTALS

0-9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109

366
492
371
475
728
582
394
266
144
24
0

357
468
339
493
673
545
398
285
196
52
1

723
960
710
968
1401
1127
792
551
340
76
1

3.842

3.807

7.649

TOTALS

BARRI

HOMES

DONES

TOTALS

El Bonaire
162
El Rieral
1.036
La Sagrera
726
Sant Cristòfol 688
La Serra
283
El Serrat
540
La Vall
379

184
1.040
720
679
286
535
358

366
2.076
1.446
1.367
569
1.075
737

TOTAL

3.802

7.636

3.894

Moviment demogràfic
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Defuncions
Període del 7 de novembre de 2019 a l’20 de novembre de 2020
Data

Nom

17/08/2019 Carmen Nateras Navas
26/09/2019 Josep Cladellas Bonet
07/11/2019 Joaquín Gómez Luna
11/11/2019 Noaman El Mouden El Mouden
21/11/2019 Juana Barri Coll
07/12/2019 M Isabel Teruel Pómez
11/12/2019 Carlos Ojeda Martínez
18/12/2019 Nuria Fernández Benito
23/12/2019 Enric Camps Sanz
29/12/2019 Bienvenida Gómez Rodrigo
06/01/2020 Ana Casoliva Martín
07/01/2020 Juan Pumarola Ruíz
22/01/2020 Fermin Serra Alsina
25/01/2020 Alfonso Torres Perona
31/01/2020 Rafael Cuesta Serrano
01/02/2020 Jesús Pérez Sánchez
02/02/2020 Teresa Maspons Ribera
06/02/2020 José Hidalgo Vicente
07/02/2020 Ricardo Ruíz Gorchs
08/02/2020 Montserrat Safont Torrents
12/02/2020 Gregoria Campo Andrés
28/02/2020 Teresa Pérez González
04/03/2020 Cristobalina Sancho Pérez
05/03/2020 Mercedes Company Manzana
15/03/2020 Josefa Ramírez Soriano
19/03/2020 José Sedano Márquez
20/03/2020 Carmen Estrada Mas
29/03/2020 Concepción Sánchez Valverde
02/04/2020 Francisca Jansana Fernández
04/04/2020 Nieves Ramírez Ventura
06/04/2020 Bartolome García Tarradas
08/04/2020 Rosalia Iglesias Gol
12/04/2020 Manuel Buisán Aineto
13/04/2020 Dolores Restori Cazorla

Data

Nom

13/04/2020 Antonia Vila Dantí
14/04/2020 Lluís Maspons Ciurans
14/04/2020 Candelaria Martínez Navarro
15/04/2020 Ernestina Guerra Abella
17/04/2020 Mercedes Fornies Riverola
17/04/2020 Daniel de Gracia Sánchez
19/04/2020 José Arias Silva
20/04/2020 Josep Bonet Poma
20/04/2020 Rosa Bonet Ribera
20/04/2020 Miguel Barbany Dalmau
27/04/2020 M Antonia Montes Cano
06/05/2020 Mercè Casas Palau
28/05/2020 Rosa Tudela Coll
14/06/2020 Maria Galobart Flaqué
20/06/2020 José Luis Redondo Moya
23/06/2020 Miguel Tena Lozano
02/07/2020 Fernando Gironés Castillo
06/07/2020 Carmen Vidal Ferran
17/07/2020 José Julian Vázquez Blázquez
19/07/2020 Rodolfo Federico Richter
06/08/2020 Esperanza Platel Castro
13/08/2020 Jaume Uñó Bonet
24/08/2020 Josefa Ciurans Carreras
26/08/2020 Sara Siso González
30/08/2020 Juan de Dios Romero Candela
07/09/2020 Eduardo Nobile Gimenez
08/09/2020 Alberto Picón Rey
15/09/2020 Ramona Roura Riera
16/09/2020 Marcelino Castelo Martínez
24/09/2020 Nuria Moral Martínez
18/10/2020 Piedad de la Torre Pérez
01/11/2020 Miquel Vilardebó Vila
19/11/2020 Felix Mora Sanjuan
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Jutjat de Pau i Registre Civil
Jutge de Pau: Josep Solé Padrós
Agrupació núm. 47
Secretària: Josefina Tarazaga Carrasco
Telèfon: 93 844 86 50
Registre Civil:
Secretària: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Benvolguts veïns i veïnes de Santa Eulàlia,
us hauria d’explicar el que ha transcorregut
al Jutjat al llarg d’aquest any 2020.
Ha estat un any desconcertant, no s’ha pogut
donar bon servei a res ni a ningú. Tot i així,
el Registre Civil no ha deixat de funcionar, ja
que es va declarar servei essencial.
Ja estem una mica cansats de sentir sempre
el mateix i escoltar tantes notícies, i poques
de bones, parlant del tema d’actualitat.
Així doncs, vaig a fer nostàlgia i parlar de
bons records, que per a mi, i suposo que per
a molts, resulta més agradable.
Ja que estic escrivint per l’Anuari, m’ha vingut al cap quan a mitjans dels anys 70 i als
voltants de la Festa Major (perquè l’Anuari
aleshores es repartia per la Festa Major d’estiu), esperava que vingués la Pilar de Can
Barbany, EPD, i una joveneta Lurdes Gimeno a portar l’Anuari. En aquells temps no era
gratuït però, com que parlava de notícies del
nostre municipi, tothom el volia tenir. Així
que el tenia a les mans el primer era mirar
quina casa hi sortia en l’apartat “Cases que
tenen història”. Mirar la història de la casa i
la de la gent que hi havia viscut. “Cada any
un personatge” és un dels meus favorits o
dels primers que llegeixo, ara i abans, i també el moviment demogràfic. Molts dels que
som aquí hem sortit a l’Anuari pel nostre
naixement, d’altres perquè s’han casat al poble i també hi surten, com és llei de vida, els
que han finat i sempre tindrem al nostre record. Mirar les fotos de l’escola i el futbol, a
veure a qui hi coneixies.
Quan es va editar el primer Anuari el nostre

Atenció amb totes les mesures de protecció.

municipi tenia més caire de poble, per allò
que tots ens coneixíem. Ara ha anat canviant
tot, hi ha molts més veïns i és impossible dur
la vida que es duia en aquells temps.
Però crec que encara que sigui amb canvis,
adaptat als nostre dies, hem d’estar orgullosos que després de tants anys es pugui seguir
llegint l’Anuari. Una idea que va sortir amb
el primer número de l’any 1962 i encara avui
molts dels veïns de Santa Eulàlia esperen
que arribi a les seves llars, per donar-hi una
ullada i posar-se al dia del que ha passat al
nostre municipi al llarg de l’any.
Disculpeu la meva nostàlgia com he dit, però
aquest 2020 crec que ja tenim ganes que
passi a la història, i no com a un any fabulós...
Hem de donar gràcies per poder seguir endavant i, com se sol dir, “ya vendrán tiempos
mejores”.
Molta salut per tots i bona sort.
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau

Institucions i serveis
Parròquia
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores
MISSA:
Diumenges i festius 11.30 hores i dimecres 19 h

La comunitat cristiana de Santa Eulàlia de
Ronçana, com arreu, ha enfrontat moments
molt difícils aquest any 2020 a causa de la
pandèmia de la Covid-19. El mes de març es
va interrompre la vida parroquial, pel confinament sanitari, i fins el mes de maig no es
va reiniciar el culte públic ni les altres activitats de la comunitat, amb les degudes mesures que les autoritats demanen i a les quals
ens hem hagut d’adaptar.
Cal subratllar l’impacte en la vida parroquial
del fet històric de no poder celebrar la Missa
ni les celebracions de Setmana Santa, per
primer cop des dels anys de la darrera guerra, fa 80 anys. Per això de forma diària i especialment els diumenges es va mantenir un
vincle entre el mossèn i els fidels a través de
les xarxes de comunicació digital tot fent
arribar el missatge de l’Evangeli, que sempre
és font d’esperança per als creients.
Al mes de setembre es va començar el període d’inscripcions a la catequesi amb molt

Anuari 2020

bona resposta: mentre que la majoria de les
parròquies del nostre entorn han experimentat una disminució del nombre d’infants
inscrits, aquí s’ha mantingut. Enguany, no
vàrem celebrar primeres comunions a la
parròquia. Esperem que el 2021 sí que ho
podrem fer, si la situació sanitària ho permet. Als adults els adrecem catequesi i formació Cristiana. Hi ha, actualment, tres
grups de catequesi d’adults.
Un fet dolorós va ser que diverses famílies
del poble no es van poder acomiadar amb
una cerimònia pública dels seus difunts durant les setmanes del confinament. Per això
la parròquia va disposar dels dimecres a la
tarda dels mesos d’estiu per a les famílies
que ho demanessin. El testimoni de suport
de molta gent del nostre poble al costat dels
més afligits ha estat esperançador.
En aquest temps de pandèmia i de gravíssima crisi social i econòmica la nostra Càritas
segueix treballant i oferint ajuda solidària i
acollida humana. No són poques les famílies
del nostre poble, veïns nostres, que necessiten ajuda i suport. Siguem conscients d’aquesta realitat. La comunitat cristiana demana de l’ajuda de tots, en una tasca que ens
ha de ser comuna per a tots aquells que
creiem en la justícia i en la cultura de la solidaritat.

La missa de l’Aplec de Sant Simple va ser un dels pocs actes de la Festa Major.
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La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com
instagram @lafabrica_centrecivicicultural
facebook.com/lafabrica_centrecivicicultural
Web:
https://ccclafabrica.wixsite.com/ccclafabrica

Aquest 2020 la Covid-19 ha estat protagonista a tot arreu, i la Fàbrica no n’és una excepció. El 12 de març vam haver d’aturarnos en sec. Durant uns mesos no es van fer
activitats ni tallers al centre, però vam programar-ho tot per tornar al setembre amb
moltes ganes. Vam establir protocols i alguna de les activitats van tornar-se a programar amb totes les mesures pertinents. Es va
fer la feina ben feta, però no va ser suficient
i el 20 d’octubre vam haver de tancar de nou.

Curs d’Anglès (octubre 2020).

Anuari 2020

Gener
Rebuda dels Reis Mags.
Exposició: Els boscos de riu, els grans desconeguts.
Concert-homenatge a Quim Sabé.
Espectacle Familiar: Peter Pan.
7a Festa de l’acordió.
Exposició dels alumes del taller de fotografia.
Ball de saló amb el Duet Esquitx.
Lliga catalana d’escacs.

Febrer
Assemblea General del Casal d’Avis.
Calçotada.
Espectacle familiar: La rateta presumida.
Festa dels Tres Tombs.
Trobada Mòduls: exhibició de maquetes de
tren.
Campanya de donació de sang
Carnestoltes

Curs d’Art (octubre 2020).

Institucions i serveis
Ball de la Roda
Assemblea general del Bàsquet Ronçana
Fluor Party
Ball de saló amb el Duet Stylette
Lliga catalana d’escacs

Juny
Campanya de donació de sang.
Assemblea voluntaris Protecció Civil.
Bany de gong.

Juliol
Campanya de donació de sang.
Concert-vermut.

Setembre
Maquetes de jardí: Trens en miniatura.
Campanya de donació de sang
Bany de gong

Anuari 2018

Octubre
Espectacle familiar: Hamelí
Campanya de donació de sang
Campanya de vacunació de la grip

Pel què fa als cursos, aturats també al març,
ja no es van poder reprendre. I vam començar una nova temporada el setembre
amb la “nova normalitat”. La gent tenia ganes de fer activitats i la prova van ser els 300
alumnes inscrits. Però, a causa de de les noves restriccions del 20 d’octubre que ens van
obligar a tancar de nou, vam proposar una
oferta de tallers online a partir de novembre
que es mantindran fins que les mesures sanitàries no ens permetin fer-los presencials.
Us recordem que podeu seguir-nos a Instagram i Facebook.

Ioga on-line (novembre 2020).
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Belén Martínez, Olga Casanova, Marina
Alcojor i Joan Roquerias
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliade
roncana.cat/

Aquest escrit que permet fer balanç del servei
al llarg de l’any 2020 és, com segurament seran la resta d’escrits d’aquest anuari, ben diferent de tots els anteriors. Una activitat marcada per la pandèmia de la Covid-19 i els diferents nivells de confinament que han obligat
al tancament total o parcial de l’equipament.
Així i tot, d’una manera o altra, l’equip de la
biblioteca ha treballat amb altres eines que
han permès continuar la tasca i el compromís amb la cultura i la lectura, mantenint
oberts els canals de comunicació amb les
persones usuàries. I hem descobert les possibilitats que ofereixen les xarxes socials en
circumstàncies com aquestes.
Xarxes socials: eines de rescat per trobades, accés i generació de coneixement
Fins el 12 de març vam gaudir d’activitats i
serveis presencials: préstec, accés a tot l’espai
i la col·lecció, espais d’estudi, consulta i lectura, formació en informàtica, visites escolars, exposicions, clubs de lectura, trobades
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amb escriptors, concerts, tallers, narracions
de contes, projecte LECXIT... i dos dies després de muntar l’exposició dels punts de llibre, la biblioteca, les escoles, els serveis... i
tothom ens vam trobar tancats a casa, sense
saber ben bé fins quan. L’equip va començar
a teletreballar amb les eines que ens va facilitar la Xarxa de Biblioteques i de seguida,
abans del confinament total, vam enregistrar
a la biblioteca un vídeo que encara està als
canals Instagram, Facebook i YouTube de la
biblioteca, amb una visita virtual a l’exposició. Era la primera activitat en línia.
El 26 de març hauríem celebrat els 9 anys de
la inauguració de la biblioteca i publicàvem
una foto de la reunió virtual de l’equip, cadascú a casa seva amb un bocí de pastís d’aniversari i una espelma, amb el desig de celebrar el 10è aniversari en millors condicions. Les reunions virtuals han estat importants per continuar oferint els serveis.
El mes d’abril vam desplegar moltes activitats i informacions en línia: recomanacions
de llibres, com funciona un catàleg en línia o
informacions dels serveis virtuals de les biblioteques. Ens vam especialitzar en l’edició
de vídeos, com el del Centenari de Gianni
Rodari, o el del Dia Internacional del Llibre
Infantil i molt especialment els vídeos de la
Celebració de Sant Jordi, quatre preciosos
recitals amb la participació de membres i
amics dels clubs de lectura de totes les edats
i del LECXIT. També, i en col·laboració amb
Ronçana Comerç Actiu, vam voler posar un

Oriol Solà, guanyador del Certament Literari de Relat Breu, parla davant els membres del jurat.

Institucions i serveis

Celebració virtual dels 9 anys de biblioteca,
publicada a Instagram.

punt de color a la tristor d’un Sant Jordi
confinat amb el concurs “Aquest Sant Jordi,
guarnim els balcons”, amb fotografies per
Instagram, després d’un exitós taller de roses amb l’Alba de Dios Padilla, que podem
trobar encara penjat a la xarxa.
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Reobertura del servei de préstec el 28 maig.

Represa. Cultura Segura

Gairebé totes les activitats en línia d’aquests
mesos estan disponibles per tornar-les a visualitzar en qualsevol moment. Un petit patrimoni de vídeos amb diversos tallers artístics de la mà de la il·lustradora Eva Sans, o
una guia completa per fer el nostre hort
urbà, amb l’Alba de D.P., entre altres.

I el 28 de maig, amb l’aixecament d’algunes
mesures, la biblioteca obria de nou les portes en una lenta represa de serveis com el
préstec i el retorn. Podíem oferir per fi els llibres que tant vam trobar a faltar durant el
confinament. En un primer moment només
era possible l’accés al vestíbul i després vam
anar obrint els espais de lectura i estudi,
l’accés a ordinadors i WiFi, i a finals de juliol
accés a tota la col·lecció. Amb tota la cura i
les mesures de protecció que la situació sanitària requereix per oferir un servei segur.

No han faltat les narracions de contes.
Gràcies a la col·laboració de prop d’una vintena de biblioteques del Vallès Oriental hem
pogut gaudir diàriament d’una cita amb els
nostres millors narradors i narradores. Dos
mesos de sessions de contes diàries a les 12
del migdia a través del canal d’Instagram
@bibliotequesvo, que des de Santa Eulàlia
vam impulsar i col·laborar amb 3 sessions.

Al juliol vam recuperar les trobades presencials dels clubs de lectura, que tancaven una
temporada atípica. El club de lectura d’adults, el juvenil i Fantàstida. El jardí va permetre acollir moltes d’aquestes activitats,
com la sessió de contes presencial amb la
narradora Mon Mas, amb qui comptem cada
estiu a la biblioteca. Les trobades i narracions van continuar al setembre amb els

Lliurament dels pemis als Punts de llibre.

Club de lectura al setembre.
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contes per la sostenibilitat, d’Anna Casals,
de H6 Clown o el club de lectura amb la filòloga Ruth Galve que ens va apropar a l’obra
de Mercè Rodoreda.
Acabàvem setembre amb dos actes importants que havíem ajornat: els lliuraments de
premis del Concurs de Punts de Llibre i del
Certamen Literari de Relat Breu. Tota una satisfacció haver-los pogut celebrar en formats
adaptats a les mesures del moment: distància,
aforament limitat, neteja i mascareta. Aprofitant el jardí i l’espai ample i ventilat de la sala
Pau Casals les retrobades amb tantes persones amigues van ser molt emotives.
A l’hora d’escriure aquest resum, tornem a
estar en alerta sanitària i hem hagut de reduir novament molts serveis presencials.
Mantenim, però, actiu i viu el servei de préstec i devolució de documents, i algunes activitats amb les escoles. Esperem poder oferir
aviat a la Sala Pau Casals els tallers del Mes
de la Ciència que hem hagut d’ajornar, reprendre totes les activitats presencials i
obrir novament l’accés a les sales i la col·lecció. Mentrestant, continuem en format virtual la resta d’activitats: els 4 clubs de lectura, conferències i narracions de contes.

Trobada del Club Fantàstida, al juliol.

formació en noves tècniques de conversa literària a partir de l’àlbum il·lustrat, adreçat
a mestres i personal bibliotecari. El curs, que
en principi havia de ser presencial, va adaptar-se a una versió en línia amb gran acollida i participació. La valoració positiva dels
participants ha obert portes a properes accions.

Una de les apostes del 2020 era la de treballar conjuntament amb les escoles, institut i
entitats en projectes de suport al foment de
la lectura. Tot i les dificultats, el mes de juliol vam aconseguir programar un curs de

En aquesta línia seguim visitant les escoles
per presentar noves lectures dins les maletes
viatgeres, o el nou curs de Fantàstida. A la
biblioteca oferim lots sorpresa per a totes les
edats, donant a conèixer el nostre fons bibliogràfic, i les xarxes socials ens apropen a
un gran nombre de persones. Així, esperant
la millora de la situació sanitària que permeti l’obertura d’espais i activitats culturals,
enfoquem el nou any amb moltes ganes de
tirar endavant els projectes que han quedat
parcialment aturats en aquest difícil 2020,
aprenent de l’experiència viscuda, adaptantnos a nous reptes i treballant fent xarxa.

Contes al jardí.

Presentació de les maletes viatgeres a les
escoles.

A més de facilitar l’accés als llibres, la
biblioteca desperta el gust per la lectura

Institucions i serveis
Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Educadora Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 63 01 34
C/e: info@ppd.cat
Twitter: @PpdVallTenes
Instagram: ppd_vall_tenes
www.mancomunitatvalltenes.cat

Aquest 2020, ens hem trobat amb la pandèmia del Covid-19 i, tot i que el nou curs s’està
arrencant amb totes les accions, ja sigui presencial, com telemàtiques, amb el confinament de març dels centres educatius, l’activitat presencial del PPD va desaparèixer.
Com bé sabreu, els tallers i xerrades del PPD
són un dels pilars de la nostra tasca, i per
tant en aquest cas s’han vist totalment finalitzades amb gairebé el 50% pendents de realitzar a tota la Vall del Tenes, a banda de tota l’atenció de casos.
Amb la previsió inicial de 15 dies confinats,
vam dedicar el temps a preparació de materials i aprofitar el temps per fer formació, tot
i que els posteriors esdeveniments van fer
que aquesta pausa confinada esdevingués la
fi del curs presencial, però no del virtual. I és
en aquest camp on podem parlar de les novetats d’enguany.
Tot i que el PPD ja tenia presència a les
XXSS, Twitter bàsicament, per poder arribar
al públic més jove i adolescent vam redireccionar la nostra presència cap a Instagram,
una XXSS en plena expansió i sobretot d’ús
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jove, i és en aquesta plataforma cap on hem
reorganitzat bona part de la tasca.
S’han fet vídeos sobre drogues i pantalles,
amb més de 5.000 visionats totals, amb una
mitjana de més de 600 visualitzacions per vídeo, i també s’han realitzat 3 campanyes tipus
“cartell” que des de les XXSS del PPD s’ha passat dels 8.000 visionats totals, a banda de les
XXSS amb qui hem treballat conjuntament.
La primera campanya, el #desendolla, conjuntament amb les àrees de joventut de la Vall del
Tenes, reflexionat sobre l’ús de les pantalles.
I dues campanyes, conjuntament amb dos
plans de drogues del Vallès Oriental, el Tritó
del Baix Montseny i el C17, en aquest cas tenim els #confitips, idees i reflexions pel confinament i els #desconfitips, idees i reflexions
de cara al desconfinament i als canvis de fases.
I en plenes campanyes d’Instagram, tant des
de l’Escola Ronçana com de l’Escola La Sagrera, se’ns va proposar de fer per videoconferència la xerrada que es fa cada any a l’alumnat de 6è “El pas de primària a secundària” i, com no podia ser d’una altra manera,
vam acceptar i adaptar la metodologia a la
nova eina i nou format.
Per tant, com podeu veure, hem seguit treballant des de casa, i hem arrencat el nou curs
amb nous reptes i projectes i amb total capacitat d’adaptació a les situacions que ens porti aquesta situació de pandèmia en la que ens
trobem immersos, i que esperem ben aviat
sortir-ne.
Com sempre, ja sabeu on trobar-nos!
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Servei de Joventut/La Taka
Punt Jove
Regidor de Joventut: Pol Guerra Imedio
Tècnic de Joventut: Oriol Puig Martínez
Dinamitzador juvenil: David Vicente Pareja
Telèfon: 93 844 91 66.
Adreça: Plaça de l’Ajuntament nº 2, baixos
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Web: www.lataka.cat
Correu-e: info@lataka.cat
Xarxes:
instagram @santakajove
facebook.com/lataka.jove.5
youtube.com/user/SANTAKAJOVE

Aquest 2020 ha estat un any diferent i complicat pel Servei de Joventut, que ha hagut
d’adaptar-se a una situació de pandèmia
mundial per intentar seguir donant resposta
a les necessitats del jovent. Si bé, en xifres,
les persones joves han estat aquelles menys
afectades a nivell sanitari per la Covid-19, el
confinament i les restriccions derivades de
la pandèmia han afectat diferents aspectes
de les seves vides. Han patit el tancament
d’institucions educatives, esportives, culturals i d’oci, i han vist com empitjoraven les
problemàtiques estructurals ja existents
com ara l’atur, la precarietat laboral, l’habitatge, la criminalització del col·lectiu jove,
entre d’altres.
Així doncs, si el passat 16 de novembre de
2019 la 15a Assemblea Jove donava el tret de
sortida al procés de pressupostos participatius 2020, és evident que aquest ha patit
modificacions en el seus mecanismes habituals, els quals han estat sempre consensuats amb els grups de joves promotors de
cada una de les accions escollides.
D’altra banda el confinament ha obligat al
Servei de Joventut a orientar les seves accions cap a la informació i la orientació en
l’àmbit laboral, acadèmic i sanitari, i a fer-ho
a través de canals telemàtics degut al tancament del Punt Jove la Taka al llarg de diversos mesos.
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Durant aquest 2020 i conjuntament amb altres professionals de joventut de la Vall del
Tenes hem organitzat el curs de monitors de
lleure i hem participat activament en l’elaboració del Protocol contra les violències sexuals i LGTBIfòbiques, que ha estat presentat el novembre.
Com cada any hem participat en l’organització de diferents accions de la Regidoria de
Festes, com ara la Cavalcada de Reis, la Rua
de Carnestoltes i l’atípica Festa Major que
s’ha celebrat enguany.

Pressupostos participatius 2020
En aquesta quinzena edició del procés de
participació, una vuitantena de joves d’entre
14 i 30 anys de Santa Eulàlia han decidit
com executar els 15.000 € de la partida d’activitats juvenils de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia. En total s’han proposat 21 accions
diferents, de les quals se n’han portat 17 a
votació i 16 han estat escollides a l’Assemblea Jove.
De totes aquestes accions, la Flúor Party i
l’Esquiada Jove han estat les úniques que s’han pogut dur a terme amb normalitat
abans del confinament. Un cop assumida la
situació, des de la Taka ens hem posat en
contacte amb tots els joves promotors de les
accions per consensuar què fer amb el pressupost destinat a les accions.
Algunes de les accions s’han repensat i intentat reprogramar, com ara el Cicle de
Cinema, el Paintball, el Curs de Llenguatge
de Signes i l’Artarreu. D’altres s’ha optat per
destinar el pressupost a inversions com ara
tendes per l’Esplai o material de so i llum.
Pel que fa al pressupost que s’havia de destinar a la resta d’accions de majors de 18 anys,
s’ha decidit de manera conjunta amb tots els
promotors de les accions i entitats destinar
tot el pressupost en favor de la Cultura, organitzant un concert que s’ha de celebrar el
desembre de 2020.
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El pressupost que havia d’anar a les activitats que han estat cancel·lades després d’alguns intents de repensar-les o bé degut a la
manca de lideratge dels joves organitzadors
s’ha destinat al Pla d’Acció Municipal contra
la Covid-19.

Punt d’informació i assessories
joves
Aquest 2020 hem realitzat dues intervencions d’orientació acadèmica en cada una de
les aules de 4t d’ESO de l’Institut la Vall del
Tenes. També hem ofert orientació acadèmica individualitzada al Punt Jove La Taka o a
l’institut a un total de setze joves. Pel que fa
a l’Assessoria Laboral que es realitza cada

Assemblea Jove pels pressupostos del 2020.
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quinze dies a La Taka, aquest any s’han realitzat més de quaranta consultes i orientacions.
Aprofitant la situació de confinament hem
treballat en la millora del web de la Taka i
aprofundit en les intervencions a través de
les xarxes socials, concretament a Instagram. Mitjançat aquesta xarxa s’ha dinamitzat informació i realitzat enquestes d’àmbits
com l’oci, medi ambient, cultura, salut,
igualtat de gènere, etc. A més s’ha habilitat
un canal per demanar cita prèvia i assessorament telemàtic. D’altra banda s’ha col·laborat amb el Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes i l’Oficina Jove
del Vallès Oriental per dur a terme intervencions concretes a la xarxa.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina
Responsable: Cristina Vico
Secretària: Loli Eleno
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

L’Escola Bressol Municipal l’Alzina, aquest
curs 2020-2021, comença amb molta força i
il·lusió, tot i la situació que s’està vivint en
aquests moments. Deixarem de banda els
projectes engegats en cursos anteriors com
l’hort amb els nois i noies de l’APINDEP, la
visita a la Residència d’avis “La Vall”, el projecte amb la Biblioteca, les sortides al teatre,
a la granja i a la nostra estimada Alzina Solidària; a més a més, també queda minvada la
participació de les famílies en el nostre dia a
dia però intentarem que l’essència de la nostra escola perduri en tot allò que encetarem
nou aquest any.
Estem convençudes que amb el nou projecte
que encetem aquest curs d’Escola de Natura
continuarem vivint experiències inoblidables plenes d’entusiasme, energia positiva i
vitalitat tant pels infants de l’escola com per
la comunitat educativa del nostre centre.
Amb ells omplirem de rialles els boscos i els
voltants de l’escola fent llargues passejades i
gaudint de tot allò que ens oferirà la natura.
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El 21 de març, en motiu del Dia Internacional de la Síndrome de Down, la nostra escola, recolzada per tot l’equip de mestres i famílies, participarem en l’Operació Mitjons
amb el lema:
Tots som diferents però iguals.

Però sobretot aquest nou curs volem agraïr a
totes les famílies de l’escola bressol que van
patir el confinament amb nosaltres, que amb
l’ajuda de les propostes i els concursos de
reptes proposats des de l’escola ens han ajudat a omplir de vida i color les pàgines de
Facebook “Escola Bressol Municipal l’Alzina” i d’Instagram “e.b.m_alzina_staeulalia”.
D’aquesta manera, hem intentat ajudar a les
famílies en la mesura del possible a passar
estones divertides amb els seus fills i filles.
Però sobretot volem felicitar a tots els nens i
nenes que davant aquesta situació ens han
donat una gran lliçó de valentia i de saber
adaptar-se a les noves situacions tan magnífiques.
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Continuarem amb la nostra tasca educativa
fent com sempre del joc l’essència de la vida,
amb projectes on l’objectiu principal serà el benestar dels infants, de les seves famílies i de
tots/es els/les professionals que en formen part.
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I seguirem intentant que l’infant se senti feliç mitjançant la interacció amb l’adult i amb
el joc com a eina d’aprenentatge, fent sempre un acompanyament respectuós que permeti que cada nen/nena pugui ser únic.
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Escola Ronçana
Cap d’estudis: Sònia Paje
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: spaje@.xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

Qui ens havia de dir quan vam començar al
setembre de 2019 que el curs seria així?
Mai no haguéssim pensat que una pandèmia
ens faria tancar les escoles i que durant 3
mesos faríem de mestres des de casa.
Però no tot el curs va ser així. El primer trimestre va ser presencial i, com sempre, vam
fer activitats molt maques i engrescadores
com el projecte etwinning d’anglès, el bibliopati, les maletes viatgeres, els berenars pedagògics amb les famílies i molts més.
També vam poder celebrar tres festes catalanes molt divertides com la castanyada, el
festival de nadales i el carnestoltes. Des de fa
uns anys, el festival de nadales el celebrem al
centre cívic La Fàbrica, gaudint d’un concert
que les famílies esperen amb molta il·lusió,
així com la rua de carnestoltes que passa
pels carrers de Santa Eulàlia fent gresca i xerinola. Aquest curs ens vam disfressar de temes relacionats amb el medi ambient i va
quedar una desfilada molt lluïda.

Els submarinistes de 1r A.

Berenars pedagog
̀ ics.

Dansa de la Castanyada de P3.

Però altres projectes que volíem fer durant
el curs no van poder iniciar-se. Com tampoc
vam poder fer les sortides i les colònies que
cada any realitzem.
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Poc després d’aquesta última festa, ens van
confinar i va començar un període de tres
mesos amb una pandèmia que ens va provocar incertesa i molts canvis en les nostres vides. Des de l’escola volem parlar d’alguns aspectes positius que van sorgir i la necessitat
de posar sobre la taula temes al voltant dels
quals calia fer canvis.
Començar a fer classe des de casa amb un
ordinador i tenint els alumnes a l’altre cantó
de la pantalla certament no és el més desitjat, però d’altra banda hem pogut notar el
caliu dels infants i les ganes de tornar a l’escola. Han trobat a faltar els companys, jugar
al pati, el treball en equip, a les seves mestres, en definitiva a l’escola, un lloc on els
nens i nenes fan més que estudiar i fer treballs.
Arran del confinament, vam engegar per treballar des de casa la plataforma classroom
per a tots els alumnes des de P3 a 4t de
primària. Els alumnes de 5è i 6è ja feien servir el moodle i per tant no va ser cap novetat.
Amb aquestes plataformes hem anat treba-

Nadales alumnes de 6e.̀
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llant des de totes les àrees i hem seguit una
comunicació estreta amb les famílies.
Un dels objectius més importants del professorat ha estat l’acompanyament emocional
amb els alumnes. Vetllar per atendre les necessitats emocionals dels nostres infants així
com saber escoltar i recollir les preguntes i
les seves inquietuds. Un altre objectiu fonamental ha estat la igualtat social i per això
hem tingut especial cura amb aquells infants
de risc social, que no tenien eines tecnològiques ni connectivitat i, per tant, ha calgut
proporcionar les eines necessàries perquè
no es produís un aïllament.
En el període del confinament les mestres de
l’escola vam fer diferents vídeos molt divertits per donar un punt d’alegria i companyia
als infants. I l’alumnat enviava sovint missatges, dibuixos i vídeos per transmetre
aquestes ganes d’aprendre i estar junts.
Finalment, el 19 de juny tanca l’escola. Un
curs escolar estrany i atípic, però desitjant
que vingui un estiu més bo i un proper curs
més esperançador.
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Escola La Sagrera
Directora: Teresa Valls
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/

La pandèmia per la Covid-19 va fer que al
març haguéssim de tancar l’escola com a
mesura per contenir la transmissió del virus.

Al setembre vam començar el curs 20202021 amb l’escola ben oberta, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les per-

5èC - Juguem al pati.

sones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i que els infants aprenguin, gaudeixin i es relacionin.
A nivell d’organització, el primer que hem
fet és garantir l’estanqueïtat dels grups evitant la relació entre alumnes de diferents aules. Disposem de més accessos per les entrades i sortides per evitar aglomeracions. Hem
hagut de fer un pla de neteja i desinfecció
molt estricte, involucrant l’alumnat en l’ordre de les aules, el rentat de mans i cura del
material compartit. I l’ús de la mascareta, de
moment, és necessària tot el dia, a partir de
1r.
Som afortunats de disposar d’un exterior
que ens aporta espais d’aprenentatge variats, zones de sorrals, estructures, pistes...
l’estona d’esbarjo es converteix en una gran
oportunitat per relacionar-nos, jugar i crear.

6èB- Activitats cooperatives.

P3B - Juguem al pati.
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Continuem duent a terme alguns dels projectes que ens identifiquen. Al pati l’Ajuntament ha fet una inversió per guanyar zones
de jardineres pel nostre Projecte Revivim.
Gràcies a la donació de plantes de Vivers

4tC - Ens posem d'acord.

3rC-L'educació física al pati.

P3A - Juguem al pati.
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3rA - Projecte Revivim.
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2nB- Anem a comprar a Can Mataporcs. 6èA-Recuperem la bassa.

Ernest els infants les planten i en tenen cura. El mateix ens passa amb l’hort de Can
Naps. Anem a comprar i assessorar-nos a
Can Mataporcs i enllestim el nostre hort.
Sembrem, plantem reguem, arrenquem males herbes...
I també tenim el Projecte Bassa. Després de
tants mesos sense escola ens toca refer-la.
D’aquí a uns mesos ja la podrem anar a investigar com a ecosistema.

1rA - Jugant a l'exterior.

2nA- Castanyada al bosc.

Els voltants de l’escola també són un bon entorn d’aprenentatge. Sortim a caminar pel
bosc, instal·lem caixes niu, observem i dibuixem la tardor a la plaça de l’església...
Qualsevol lloc és bo per aprendre i gaudir.
Tot i la situació de grups bombolla, no renunciem a poder celebrar festes i tradicions.
La castanyada aquest curs s’ha celebrat amb
excursions, panellets, gimcanes, escape rooms o menjant castanyes torrades.

6èC- Pengem una caixa
niu al bosc.

5èB- Pintem la tardor a la Plaça de
l'església.

P5B - Castanyada al pati.
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P4A - Gest Gràfic.

3rB- Fem dansa.

Els aprenentatges a l’aula tampoc s’aturen.
El Projecte de Gest gràfic s’inicia a Infantil i
continua desenvolupant-se a Primària. Milloren les habilitats sensoriomotrius, la postura i prensió i l’escriptura en general.
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1rB- Treballem grafisme al passadís.

4tA-Aprenem jugant. 5èA- Utilitzem les TIC.

nentatges del dia a dia, així com les TIC (tecnologies de la informació i comunicació).

La gamificació (aprenentatge a través del
joc) també l’incorporem en molts dels apre-

Hem adaptat els ambients d’infantil fent-los
sense barrejar grups. Però seguim estimulant la curiositat, l’experimentació, l’art i totes les formes d’expressió.

P4A - Gest Gràfic.

1rB- Treballem grafisme al passadís.
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En un moment tant incert, ens ha tocat reinventar l’escola. No podem escudar-nos en la
queixa i el lament. Cal una mirada d’oportunitat. I qui més s’ha sabut adaptar a les cir-

4tB - Ens ho passem bé.
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cumstàncies, com sempre, són els infants.
Rere les mascaretes continuen somrient cada dia sorprenent-nos amb les seves ganes
d’aprendre i passar-ho bé.
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Institut La Vall del Tenes
Director: Lluís Serra Gil
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: direccio@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

En el moment de fer una mirada enrere als
esdeveniments més destacats de l’any, sempre mirem de destriar aquells que es van repetint periòdicament dels que són una novetat en la vida del centre. Aquest any 2020, a
diferència d’altres ocasions, ha destacat especialment per uns fets gens habituals: el
tancament dels centres educatius a mitjans
del mes de març i el traspàs del centre al
Departament d’Educa-ció després de l’acord
amb la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
El divendres 13 de març els alumnes de l’institut ja no van assistir a classe, tal com va
passar a la resta de centres educatius del país. El dia abans ja s’havia començat a planificar com seria l’activitat lectiva a distància, tot
i que amb el pas dels dies els canvis van ser
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constants a causa de la novetat de la situació
i a les instruccions canviants del Departament. Uns mesos després de tot plegat, podem afirmar que estem raonablement satisfets de la resposta d’alumnes i professors,
malgrat totes les mancances i dificultats.
L’altre fet del 2020 que ha marcat el centre
és el traspàs definitiu de l’Institut. El nou titular del centre és el Departament d’Educació, després de trenta-nou anys de titularitat
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, des
de la seva fundació. Al llarg de la història del
centre hi ha hagut diversos moments en què
s’havia plantejat realitzar aquest canvi, però
no va ser fins fa uns dos anys que el procés
es va reiniciar de manera ja definitiva. A
l’empara d’una nova legislació que permet la
integració de centres privats i de centres públics de titularitat municipal, com és el cas
de La Vall del Tenes, a data 1 de setembre es
crea jurídicament un nou institut, però que
manté el nom, el projecte educatiu i el claustre de professors amb què ha funcionat durant els darrers anys.

Sortida al parc de les olors dels alumnes de 1r d’ESO, el 30 de setembre.
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El canvi de titularitat ha comportat també
un canvi en la direcció del centre, ja previst,
per tal de complir amb la normativa del
Departa-ment pel que fa a la figura del director, que ha de ser funcionari de carrera
amb cinc anys d’antiguitat. D’aquesta manera, Lluís Serra, amb experiència prèvia en la
direcció d’instituts, esdevé el nou director
del centre, el cinquè de la seva història. La
resta de l’equip directiu es manté, assegurant així una continuïtat en la gestió.
Actualment el centre està pendent de l’execució d’unes obres d’ampliació: un edifici que disposarà de quatre aules. Aquestes obres s’han
anat endarrerint a causa de la situació del país i del traspàs del centre al Departament
d’Educació, tot i que es preveu que es puguin
iniciar al llarg del curs 2020-2021. Per manca d’espais suficients per acollir tots els grups
del centre, aquest curs dos grups de cicles formatius han estat acollits a l’Escola Ronçana.
Per tal de garantir un inici de curs 2020-2021
el més segur possible, el Departament d’Edu-
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cació ha establert que tots els centres educatius hagin hagut de redactar un Pla d’Organització per a l’Obertura de Setembre. En
aquest document s’estableixen les mesures
que permeten la reducció de les ràtios de
grups amb els recursos existents al centre, la
creació de grups de convivència estable i les
mesures d’higiene i desinfecció. Aquest pla es
va aprovar per Consell Escolar l’1 de setembre i tenia com a objectiu reduir riscos de
contagi a l’Institut i poder garantir una escolarització presencial el més segura possible.
L’aplicació del Pla d’Obertura ha suposat un
repte per a tota la comunitat educativa, que
s’ha hagut d’adaptar a l’ús de la mascareta, a
les entrades i sortides esglaonades del centre
i als grups estables de convivència. Tot i
això, l’inici del curs no ha registrat incidències destacables, gràcies a la col·laboració de
tot l’alumnat, famílies i docents, ja que tothom és molt conscient que ens enfrontem a
un curs realment extraordinari.
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Protecció Civil SER
Persona de contacte: Hugo Segovia
Telèfon: 663.22.58.81
Email: protecciocivil@avpc-ser.cat
Instagram: @serprotecciocivil
Twitter: @pcivilser
Facebook:
https://www.facebook.com/protecciocivil.ser
Web: https://protecciocivilser.wixsite.com/misitio

Protecció Civil Santa Eulàlia de Ronçana
neix fa dos anys amb la missió de realizar
tasques preventives, d’actuació en emergències, actuacions d’àmbit social, en entorns
rurals i urbans.
Els seus principis bàsics són protegir a les
persones, béns i immobles i medi ambient.
Els nostres valors són la col·laboració, coordinació, compromís, respecte, lleialtat, perseverança i responsabilitat.
La nostra visió és superar-nos dia a dia, millorar, formar-nos i aprendre contínuament.
Durant aquest temps hem realizat tot tipus
de serveis, des d’actuacions per tempestes
(Glòria), per ventades, focs vegetals i altres
actuacions derivades d’incidències per fenòmens naturals.
El nostre equip ha realitzat primeres assistències sanitàries i suport en parades cardiorespiratòries, fins a l’arribada dels serveis mèdics, actuacions en accidents de trànsit, dispositius de recerca i col·laboració amb
altres municipis.
Una de les nostres funcions aquests 2 anys
han sigut la logística en emergències i preventius, encarregant-nos del muntatge de
carpes, il·luminació o transport de maquinària fins al lloc de l’emergència.
Aquest darrer any 2020 ha sigut el més actiu, i ens hem posicionat com una de les AV.
Protecció Civil més actives de Catalunya.
Durant el confinament l’AVPC-SER va realitzar torns per fer serveis de desinfecció de
la via pública, entrega d’aliments a la gent
amb dependència, control de masies aïlla-

des, entrega de medicació a persones grans o
confinades, servei “Porta’m” al C.A.P.
També es va realizar una campanya per portar mascaretes a l’hospital de Granollers amb
el fi de realizar respiradors, repartiment
d’EPIs a les residències, C.A.P i serveis.
Hem realitzat aquest treball diari gràcies a
tots el voluntaris compromesos que s’han
deixat la pell per tal d’ajudar a Santa Eulàlia
i pal·liar els efectes de la Covid-19.
Hi han hagut molts altres serveis preventius,
entre altres la Festa Major atípica d’aquest
2020, durant la qual hem vetllat pel compliment de les mesures de seguretat, realitzant
passadissos de desinfecció, muntatges d’aforament controlat i preventiu sanitari.
Tot aquest treball ha costat molt esforç de
tots els nostres membres, però ens ha encoratjat per seguir endavant, millorar i reforçar poc a poc els nostres recursos materials, que encara són pocs.
Volem transmetre una forta abraçada a totes
aquelles famílies que han perdut familiars a
causa de la Covid-19, a les quals donem tot el
nostre respecte.
Des de Protecció Civil deixem un missatge a
la població de Santa Eulàlia i d’arreu de
Catalunya:
“Sempre estarem al servei de la ciutadania
allà on ens necessitin”.
Us desitjem unes Bones Festes, amb seguretat i respectant les normes sanitàries, i un feliç any 2021.
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Joc de Colors
Responsable: Carme Oller
Correu: jocdecolors.ser@gmail.com
Instagram: @jocdecolors i @entitatjocdecolors
Facebook: facebook.com/jocdecolors

Joc dels colors
En aquest any tan difícil, Joc de Colors ha
volgut aportar el seu granet de sorra per fer
aquests moments durs més suportables. És
per això que s'ha hagut de donar curs a la
imaginació per tal de crear un joc més adaptat a les circumstàncies.
Després d'una pluja d'idees s'opta per organitzar mitjançant les xarxes socials uns reptes en línia, amb els quals les Colles puguin
desenvolupar les activitats individualment,
en família i sense sortir de casa i, d'aquesta
manera, aconseguir diversió i entreteniment
durant el llarg confinament.
Per a la setmana del 20 al 26 de juliol, corresponent amb la Festa Major, tot i que les
restriccions no eren tan dures, es va decidir,
conjuntament amb l'Ajuntament, de seguir
la mateixa fórmula de joc. Aleshores, el Joc
de Colors 24+1 té un format completament
nou respecte als anys anteriors, es fa en línia
mitjançant la plataforma d'Instagram. A través d’aquesta xarxa social es llencen reptes

diaris seguint el patró de reptes que es van
proposar durant el confinament: reptes creatius, culinaris, esportius, etc. Aquest any no
hi ha hagut un únic guanyador sinó que han
estat guanyadores les quatre Colles, ja que és
de gran mèrit tot l'esforç, la participació i l'ànim que han mostrat tant la setmana del Joc
de Colors 24+1 com durant el confinament.
Des de Joc de Colors seguim treballant i millorant per poder realitzar proves divertides
i inclusives per les Colles la propera Festa
Major 2021.
Molts ànims i salut a tothom!
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President o responsable: Montserrat Nobile
Telèfon/s de contacte: 696.95.49.21
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Any de canvis / any Covid
El 2020 ha estat un any que tots nosaltres
recordarem durant molts anys per molts
motius amb més de 650 alumnes i unes 564
famílies de les quals més del 80% són sòcies.
Traspàs definitiu del nostre institut a la
Generalitat.
Renovació de càrrecs al juliol i renovació de
càrrecs a l’Assemblea General Ordinària del
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mes d’Octubre amb noves incorporacions
amb una Junta Directiva de 13 socis.
Creació de comissions per treballar de manera més àgil i eficaç i sobretot la feinada de
la comissió Covid-19, creada per pares i mares molt preocupats per totes les mesures
aplicades des de la Generalitat que vetllen
constantment per la seguretat dels nostres
fills dins l’escola.
Celebració dels Premis DAVID SEUMA, que
ha estat la V edició (amb la col·laboració de
Ronçana Comerç Actiu). Han hagut de ser
telemàtics a causa de la pandèmia.
Des de la Junta Directiva donem les gràcies
a tots els nostres socis per la seva inestimable col.laboració i la seva implicació a tots
els nivells.

BocnRoll proporcionat per l’AMPA.
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AMPA Escola Ronçana
President: José Antonio Pérez
Telèfon: 93 844 84 09
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

El passat curs 2019-20 a l’AMPA Escola
Ronçana vam canviar la Junta directiva,
amb molta il·lusió i ganes de fer coses noves
per a la nostra escola.
Vam iniciar aquest camí al novembre, participant activament en les activitats de Nadal
de l’escola, portant al patge reial en persona
per rebre les cartes dels nens per als Reis
Mags i fent-li entrega a cada alumne d’un regalet arribat directament des de l’Orient
llunyà.
El 2020 venia carregat d’idees i projectes,
com la festa de Sant Jordi que organitzem
cada any a l’escola, el comiat dels alumnes
de sisè, i la creació d’una nova comissió,
Familia – Escola, amb la que volem portar a
terme activitats fora de l’horari lectiu però
amb les famílies i companys de classe.
Tots aquests projectes es van veure alterats
per la pandèmia i el confinament. Degut a
l’estat d’alarma i el confinament es van sus-

pendre totes les activitats previstes, però no
hem pedut les ganes de fer-les tan bon punt
sigui posible.
Aquest any una de les decisions més importants que hem pres ha estat la baixada de la
quota de soci, ja que entenem que la situació
actual és complicada per a tothom. Ha estat
una decisió molt ben acceptada pels socis i
l’escola.
També hem invertit en material informàtic
per a l’escola, comprant 25 tauletes, de les
que ja en fan ús els nostres nens.
Igualment, continuem treballant amb el
projecte de socialització de llibres, que garanteix que les filles/fills dels socis disposin
de llibres sense haver de fer, les famílies,
aquesta important despesa. Estem treballant perquè totes les famílies de l’escola sàpiguen quina és la feina de l’AMPA, i mica en
mica estem aconseguint que siguin més les
que es volen fer sòcies.
Aquest any l’acabem amb més il·lusió si cap,
amb molts projectes que esperem poguem
portar a terme l’any que ve. De moment, celebrarem aquest Nadal i intentarem transmetre tota aquesta il·lusió als nostres infants.

Vam torrar castanyes per tots els alumnes i professors de l’Escola.
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AFA Escola La Sagrera
Presidenta: Ana Arrieta
Telèfon: 938 44 92 75
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://www.afaescolalasagrera.cat

Un any que de ben segur recordarem totes
les entitats de Santa Eulàlia pel trasbals que
ha suposat la Covid-19.
L'any que els nostres infants i les seves famílies han estat més lluny físicament de l'escola que mai.
Començàvem el curs amb un munt de nous
projectes i la decisió ferma de fer una AFA
molt més participativa i dinàmica. Amb les
ganes i el desig de donar continuïtat al camí
pres l'any anterior.
Començàvem l'any amb una bona programació d'activitats extraescolars i amb un
munt de projectes de les comissions:
Família-escola programava sortides i xerrades dirigides als pares, un taller culinari
d'esmorzars i berenars saludables, un altre
de Nadal en família que va ser un èxit de
participació on es van fer manualitats nadalenques, la xerrada "Límits i afecte" que va
ser molt inspiradora per a tots els assistents.

Ana Arrieta (Presidenta) i Eli Masegosa
(Secretària).

Una altra vegada les famílies ens mobilitzàvem en favor de la Marató de TV3, organitzant una xocolatada amb melindros i mandarines i el sorteig de diverses paneres aconseguint una recaptació final de 1.249,50 €.
Des de l'AFA i amb la intenció de solucionar
un problema de trànsit a les entrades i sortides de l'escola vam proposar diverses opcions que finalment l'Ajuntament va materialitzar amb la implantació del carril d'únic
sentit. Proposta que tot i tenir alguns detractors ha servit per descongestionar la zona.
Parlem engegava tímidament... un munt de
propostes sobre la taula i moltes ganes.

Projectes preveia què i com podien millorar
el pati dels grans. La compra de 6 patinets
Oxelo Waveboard, 10 skates i 10 cascs, així
com els carros transportadors, va animar
l'activitat.

Arribàvem als volts de Nadal amb il·lusió i
preparant ja activitats de Sant Jordi, donant-li voltes a la festa de fi de curs (i aquest
any tocaven inflables!) i de sobte el món es
va paralitzar.

Alumnes de sisè celebrant el sopar de fi de curs.

Unes castanyeres molt especials.
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Ens hem hagut de reinventar i adaptar-nos
al Zoom, l'Skype... i de més tecnologies que a
alguns ens quedaven llunyanes per tal de
mantenir-nos comunicats amb l'escola.

Les reunions entre l’AFA i l’escola.

El govern anunciava el tancament de tots els
centres educatius de Catalunya, era el dia 12
de març. El divendres dia 13 l'escola ja era
buida, ni crits, ni riures, ni cançons, ni corredisses pel pati.
Aleshores va arribar el desconcert, l'angoixa
i el neguit de tot allò que estava passant i de
com ho estàvem vivint les famílies.
Infants estudiant a casa amb l'esperança de
retornar al cap de quinze dies, esperança que
es va esvair i es va convertir en sis mesos.
Sis mesos que les famílies han viscut amb situacions molt diverses, compaginant el teletreball amb la supervisió dels estudis dels infants, amb la pèrdua d'algun familiar per la
malaltia, amb situacions d'ERTE, d'atur,
d'impotència per no poder aconseguir recursos econòmics, per la falta de llibertat, per la
por a la malaltia, per la dificultat d'explicarho tot als més petits i petites de la casa.

Hem atès a aquelles famílies que pitjor ho
han passat, fent acompanyament i proporcionant recursos. Hem posat a l'abast de tots
la informació que hem pogut, val a dir que
menys de la que ens hauria agradat.
Des de l'AFA volem agrair la força amb la
qual tant famílies com alumnes han afrontat
aquesta situació, però especialment als
alumnes de sisè que no hem pogut acomiadar com haguéssim volgut, alumnes que han
perdut una experiència vital i transcendent
per a les seves vides, el viatge de fi de curs.
La força de les famílies i la seva capacitat organitzativa va fer possible que tot i la pandèmia poguessin gaudir de moments per compartir entre ells a un sopar molt especial i
una estada a Cala Canyelles, tancant així el
període de primària.

L'AFA ha fet allò que ha pogut en col·laboració amb l'escola per tal de facilitar tant els
mitjans durant el confinament com la reobertura de l'escola al setembre.

Tampoc ha estat possible acomiadar com
ens hagués agradat a una de les persones
que durant anys i de manera extraordinària
i continuada ha treballat per l'AFA, la
Secretària Eli Masegosa, que juntament amb
la Yesica ens han deixat un llegat de feina
ben feta i sempre sense esperar res a canvi.
Gràcies de part de totes les famílies de l'escola La Sagrera, ens heu ensenyat que amb
il·lusió i bona feina tot és possible.

Marató de TV3.

Yesica Sánchez i Thaïs.
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SER Refugiats
Presidenta: Teresa Cortès
Telèfon: 675 671 198
C/e: serrefugiats@gmail.com

Tot i la situació que estem vivint, una pandèmia que afecta no només al nostre poble sinó a tot el món, el grup de persones que formem SER Refugiats ens hem anat trobant,
sigui per mitjans virtuals o bé presencialment seguint sempre les mesures d’higiene i
seguretat.
Aquest any teníem alguns projectes per dur
a terme però a causa de la pandèmia han
quedat aturats. Tot i així, hem treballat per
aconseguir que el nostre poble continuï essent un poble acollidor i solidari.
Els projectes que teníem previst fer eren:
• Fer una campanya per poder acollir en famílies nois i noies joves migrats de més de
18 anys que no tenen llar.
• Promoure un musical anomenat “Tractes”
sobre violència de gènere que es podria fer
a la Fàbrica o a la Biblioteca i després ferne un fòrum.
• Participar en el Sarau de Primavera organitzat pel grup de joves la Timba.
• Fer una obra de teatre a la Fàbrica sobre el
problema de les persones refugiades anomenada “El rei del Gurugú”. Després fòrum. Paral·lelament volíem fer un taller
amb els nois i noies de l’Institut de la Vall
del Tenes.
• Fer activitats amb diferents entitats del poble perquè organitzin una activitat i els diners anessin destinats a SER Refugiats.
Havíem parlat amb el TNT perquè fos la
següent entitat. A final d’any volíem fer un
sopar amb les diferents entitats del poble
per conscienciar sobre la problemàtica que
viuen les persones refugiades.
Tot això no ho hem pogut fer però queda
pendent. De seguida que puguem ho reprendrem.
El que sí hem fet durant aquest any és prepa-

rar de nou el pis per poder acollir una altra família. Hi hem portat mobles, estris de cuina,
estris pel lavabo, roba de la llar, electrodomèstics.... que hem anat recollint i aconseguint de persones que ens ho han donat desinteressadament. També hem hagut de comprar algunes coses. De tot el que hi hem aportat entre tots n’hem fet un inventari i així
aquestes coses quedaran en el pis per les properes famílies o persones que puguem acollir.
Finalment el mes de juliol va arribar la família de mans de Creu Roja amb qui ha començat un programa d’acollida, primer en
un centre d’acollida i ara a Santa Eulàlia.
Creu Roja, juntament amb l’Ajuntament, en
faran el seguiment i nosaltres com a entitat
farem el suport i acompanyament que necessiti la família.
I des que va arribar la família hem anat fent
l’acompanyament per fer diferents gestions
burocràtiques i administratives, ensenyar-li
el municipi, acompanyar-la a comprar... i a
més fer-los costat i escoltar-los en moments
complicats quan estàs en un país que no és el
teu i al qual t’hi has d’anar adaptant.
Paral·lelament també hem estat en contacte
amb l’altra família que vam tenir acollida i
els hem fet suport i acompanyament amb algunes coses que han necessitat.
Durant aquest any també hem preparat un
dossier de l’entitat per poder presentar-lo a
diferents empreses i altres entitats i així mostrar la feina que estem fent i que volem fer.
I com ja sabeu som una entitat oberta i si algú vol col·laborar ho podeu fer sempre que
vulgueu i sereu molt benvinguts. Ens trobem
cada 15 dies aproximadament. El nostre
contacte és serrefugiats@gmail.com
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Centre Ocupacional: C/ camí de Caldes nº 37 /
apindep.centre@gmail.com / 93 844 87 72
Telèfon: 93 844 84 26 (oficines i Centre
Terapèutic)
C/e: apindep@gmail.com
Web: www.apindep.cat

El 2020 havia de ser un any intens, ple d’activitats, prioritzant com sempre les activitats
inclusives, visites d’estudiants de les escoles i
de l’institut al Centre, visites de les persones
usuàries a les escoles i amb l’Institut, les
pràctiques laborals a l’EBM Alzina, les visites
setmanals a la Biblioteca, esport al Camp de
Futbol i al Pavelló, els entrenaments amb el
Associació de Bàsquet Ronçana, les pràctiques a la cafeteria Àgora i un viatge en grup a
Madrid o Altafulla.
Però el 13 de març, veient com anava l’increment de casos de coronavirus, com totes les
activitats que no fossin alimentació i sanitat,
vam haver de tancar. Les primeres setmanes
van ser molt incertes, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies tenia el focus
d’atenció amb la gestió de les Residències i
nosaltres vam quedar a la cua de les prioritats, malgrat que moltes de les persones amb
diversitat funcional necessitaven mantenir
les seves rutines.
Mentre seguíem a l’espera d’instruccions per
part de la Generalitat, el personal de la cooperativa va fer teletreball. Cada persona educadora del Centre Ocupacional dissenyava
activitats pel seu grup, tenint cada dia 1-2
propostes per fer.
Les activitats del Centre es van convertir en
activitats dirigides i videotrucades en grups
perquè les persones usuàries poguessin seguir tenint vincles i comunicació amb el seu
grup. Per ells i elles és molt important veure’s, per molts d’ells i elles, si no es veien és
com si haguessin desaparegut.
El grup de Whatsapp de les famílies va ser
molt actiu, es van fer moltes activitats, entre
altres concursos d’habilitats, challenges, trucs

Arbre solidari a la recepció del Centre
Ocupacional.

de màgia, receptes de pastissos i pizzes, qui
és qui, buscar diferències...
Des del Centre es van fer un parell de vídeos
per animar i agrair la tasca que estaven fent
les famílies i sobretot les persones usuàries,
que han viscut aquest confinament amb molta angoixa, per la por de poder agafar el Covid, i també perquè la gestió dels nervis, estrès i angoixa ha generat situacions molt
complexes i complicades a dins les famílies
que van passar a conviure 24 hores, alterant
les rutines que fins ara tenien i generant trastorns de conducta a moltes d’ells i elles. Des
de finals de maig vam fer vistes a domicili i
començar les fases del desconfinament. Al setembre ja vam iniciar el curs amb la nova
normalitat, mascareta, taules separades i fent
totes les activitats amb el grup bombolla.
Però també volem compartir dues petites
victòries: la primera contractació laboral d’un
usuari del Centre que ha passat a ser treballador de la cafeteria Àgora, gestionat per Apindep i ubicat a les instal·lacions de la Cooperativa 70, i també que des de fa un mes hem
constituït Coobert, gestió d’habitatges cooperatius sccl, una cooperativa de segon grau
conjuntament amb el Centre Democràtic i
Progressista de Caldes i Cooperativa Setanta,
per crear habitatge cooperatiu, per construir
un edifici comunitari, on els nostres usuaris i
usuàries de la cooperativa en formaran part
d’una manera activa.
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Shesica Paez Gularte
Telèfon: 639 04 42 58
C/e: esplaiers@gmail.com

L’Esplai va començar el curs amb molta
il·lusió i ganes de seguir amb els jocs, les rialles i les aventures dels dissabtes. Amb nous
grups d’infants i de monitores, ens disposàvem a continuar gaudint del lleure i educant
en valors. Ningú s’imaginava que, enguany,
ens trobaríem amb un repte que suposaria
reconstruir les maneres de fer de l’Esplai des
de l’arrel.
La pandèmia ens va tancar a casa, sense trobades, ni jocs, ni abraçades. I els fulards
blaus i grocs es van començar a omplir, mica en mica, de pols. Però no ens vam aturar!
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L’Esplai es va reinventar i va seguir oferint
activitats els dissabtes, aquesta vegada, online. Reptes per fer des de casa amb la família,
cuina amb les monitores, exercici des de
l’habitació i, fins i tot, concursos sobre curiositats i records de l’Esplai. Vam intentar
transmetre, a través de càlids somriures a la
càmera, aquestes abraçades que tan trobàvem a faltar.
I aquest nou curs també es presenta com un
repte. Un repte amb mesures de seguretat
que caldrà seguir i molts aspectes que caldrà
adaptar. A més a més un curs en el qual celebrarem la festa dels 40+1 anys de l’Esplai
si la situació en ho permet. El que tenim clar
és que no llencem la tovallola i enfrontem el
curs amb forces, idees i motivació per seguir
jugant, per seguir aprenent…
Per seguir fent Esplai!
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Casal d’Avis Santa Eulàlia

Alcover i visita a Montblanc, i pel març visita a la indústria Fabra i Coats, a Borgonyà.

Centre Cívic i Cultural La Fàbrica
Camí de Gual s/n
Presidenta: Maria dels Àngels Garolera Iglesias
Telèfon: 93 844 63 44 (670 42 18 51)
C/e: casaldavisser@casaldavisser.cat

Algú va trucar per si el servei de podologia
estava obert i naturalment vam dir que no
perquè és obligat tenir el Casal tancat.

Com ja vàrem anar dient en la revista Ronçana, el Casal roman tancat degut al Covid19 i, en conseqüència, no hi ha cap activitat.
Esperem que la pandèmia que estem sofrint
no tardi gaire més a desaparèixer i aleshores
puguem tornar a la nostra tasca habitual.
Ès comprensiu que la nostra Associació s’obri una mica més tard que les altres ja que,
com tots sabem, i malhauradament s’ha pogut comprovar, les persones grans són les
més sensibles i les que més en pateixen les
conseqüències.
Quan puguem obrir, alguna de les festes que
eren habituals les tornarem a recuperar i
continuarem amb l’activitat de sempre.
De totes maneres a sota posem el telèfon
dels que formem la Junta per si algú necesita algun servei que estigui al nostre abast. O
simplement si algú es troba sol i vol conversar una estona amb nosaltres, també ho pot
fer tranquil·lament.
Aquest any només hem pogut fer tres excursions. Pel gener vam visitar la Catedral de
Vic i el poble de Folgueroles, d’on era fill
Mn. Cinto Verdaguer, pel febrer, calçotada a

Sardanes al Casal.

Recordem que l’Ajuntament ens va anunciar
el tancament del Casal a causa del coronavirus el 12 de març de 2020 i des d’aleshores
roman tancat fins que l’Ajuntament ens doni l’avís per la reobertura.
Pel que fa la loteria, podem dir que s’ha venut tota amb una certa facilitat, per dir que
més n’hauríem venut si haguéssim disposat
de més talonaris.
La junta ens trobem cada setmana al vespre
al restaurant del camp de futbol, mentre fem
un entrepà anem parlant, encara que sigui
poca, de l’activitat del Casal, i fem avinent
que si algú ens vol acompanyar a fer aquesta
reduïda trobada queda convidat per endavant. El cost de l’entrepà sol ser d’entre sis i
vuit euros.
I res més, que tingueu un bon Nadal i que no
ens falti el caliu i la companyia de la família,
i dels més propers ja que això és vital per la
gent grant.
Salutacions ben cordials i molt Bones Festes
Nadalenques del 2020
Maria dels Àngels Garolera, presidenta,
amb la col·laboració de Joan Dantí, vicepresident.

L’hora del Bingo.
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Càritas Parroquial
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores

Càritas de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana ha continuat, un any més, la seva
tasca de solidaritat entre les famílies més necessitades del nostre poble, però en un context especialment colpidor per a la realitat
social i econòmica per la crisi sanitària de la
Covid-19, que ha significat un augment del
nombre de famílies ateses pel nostre servei
d’ajuda d’aliments.
La situació actual no ha permès la realització
de diversos esdeveniments solidaris com el
dinar solidari a l’Institut o el concert solidari al Casal Parroquial. Això ha representat
una disminució del nombre d’ingressos per
donatius, però no han estat pocs aquells
veïns del nostre poble que, amb voluntat solidària i conscients de la missió que realitza
Càritas, ens han ajudat a ajudar, fent-nos
arribar donatius. Ajuda que, d’altra banda,
aprofitem des d’aquí per agrair.
El rebost solidari de Càritas ha atès més de
40 famílies amb ajuts alimentaris regulars.
La desena de voluntaris que porten endavant aquest servei volen mostrar el rostre
humà de la solidaritat: una mirada humana
i acollidora, que no sigui humiliant sinó pro-

Lots de fruita a punt de ser repartits.

pera. I un treball a favor de la justícia per a
tothom.
El treball coordinat amb els responsables de
l’acció social del nostre ajuntament ha continuat de manera fructífera, i no pot ser d’altra manera: tots treballem pel mateix objectiu que és la lluita contra qualsevol mena de
pobresa.
Però volem fer conscients a tots els veïns del
nostre municipi que tots, sense excepció,
som cridats a la tasca d’ajudar els nostres
veïns que passen per dificultats. Per això, si
la nostra tasca us mereix credibilitat, us facilitem el següent número de compte bancari,
perquè amb més recursos podrem ajudar a
més gent. Ajuda’ns a ajudar.
ES26 2100 1426 4401 0058 6657
ES20 0182 3214 7102 0178 5764

Membres de Càritas Parroquial en una de les últimes reunions.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegada a Sta. Eulàlia: Dolores Bretones
Telf.: 636 20 62 36
libre1707@yahoo.es
Delegada a Sta. Eulàlia: Montserrat Nóbile
Telf.: 696 95 49 21
montsenobile2013@gmail.com
https://www.donarsang.gencat.cat

Solidaritat en època de
pandèmia
Un cop més els donants de sang de Santa
Eulàlia de Ronçana han demostrat la seva solidaritat.
Quan tot feia creure que seria un any complicat per a les donacions de sang a causa de la
pandèmia de la Covid-19; amb noves mesures i la necessitat de demanar cita prèvia; el
nostre poble ha batut rècords de donació.
Hem superat les 200 donacions en un sol any
quan el màxim havia estat 165 i durant el
2007.
Les delegades del banc de sang volem donar
les gràcies, una vegada més, a tots i totes les
voluntàries que s’han apropat i han recolzat
la nostra associació una vegada més.
Tot i estar molt contentes per aquests resultats, per a la nostra associació ha estat un any
trist ja que malauradament el passat mes de
setembre va traspassar el nostre estimat
Eduard Nobile, que durant més de 40 anys
ha estat voluntari com a Delegat primer a
Lliça d’Amunt i des de 2004 al nostre poble.
Et trobarem molt a faltar, descansa en Pau.

Resultats campanya 2020 :
Donació

Oferiments

Febrer
Donacions sang
Plasmaféresis
Medula osea

46
5

6
1
1

Juny
Matí donacions
Tarda donacions
No va haver plasmafèresis

28
38

0
1

Juliol
Matí donacions
Tarda donacions
No va haver plasmafèresis

19
37

3
3

Octubre
Donacions
Plasmaféresis

47
7

3

Total any donacions

215

Total any plasmaféresis

12

En nom de totes les persones que necessiten
sang, moltes gràcies!!!
Montserrat Nobile i Loli Bretones
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La Timba
President o responsable: Pol Guerra Imedio
Telf.: 662 66 46 21 / 659 00 43 04
c/. Serra Granada, s/n, Sant Simple
C/e: latimbajove@gmail.com
Intagram i Facebook: @latimbajove

Aquest 31 d’octubre de 2020 La Timba hem
celebrat 5 anys com a col·lectiu de joves del
poble. La Castanyada sempre ha sigut la
nostra festa d’aniversari, de caliu al voltant
del foc fent castanyes, de concerts acústics i
de trobades a Sant Simple, celebrant el final
a l’inici de la tardor i de l’hivern, època de
poques festes majors i de més quietud. És
cert que els cicles habituals aquest any estan
tots potes enlaire, no ens hem pogut trobar
físicament per la Castanyada, com tampoc
ho vam poder fer pel Vè Sarau de Primavera,
ni en nits de festa major.
És cert que hem descobert nous formats de
ser-nos a prop i de seguir fent poble, el
Bingo Musical que vam fer el dissabte de festa major, en format telemàtic, va ser tot un
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èxit, amb més de 50 equips participants.
Agraïm el suport i l’ajuda de Canal SET que
ens va permetre arribar a les cases de tothom qui va participar.
Potser és un bon moment per valorar i estimar tot el que és el poble i la seva gent, les
festes populars i tots els moments i espais de
trobada que aquest any hem hagut de viure
amb compte-gotes o que gairebé no hem viscut. Mirant-ho pel costat bo, potser el fet de
no tenir-ho ens fa ser més conscients que realment, els sopars i dinars populars, les festes majors, els concerts i tants altres espais
de trobada són els que ens fan sentir vives i
part d’un poble que sabem viu i alegre, malgrat les dificultats del moment present.
Així doncs, amb moltes ganes de poder-nos
retrobar en nits d’estiu que s’allarguen, ballant en concerts que fan estar viva la nostra
cultura, compartint sobretaules de dinars i
un llarg etcètera: seguim i seguirem! Confiant poder-nos abraçar ben aviat i brindar
de nou!
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Puntaires

2/4 de 5 de la tarda, durant la celebració de
l’Aplec de Sant Simple.

Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia enguany l’Ajuntament no ha
pogut organitzar la Trobada de Puntaires que
hauria tingut lloc el diumenge 19 de juliol a

Degut a la situació sanitària a causa de la
pandèmia de la Covid-19 es va decidir ajornar la trobada per quan les condicions fossin
més favorables. Esperem poder celebrar la
32a edició el diumenge 18 de juliol de 2021.
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Jordi Galvan i Ricard Jordà
Telèfon: 627 55 98 99
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: santaeulaliagegants@hotmail.com
Instagram: gegantsantaka

Un any més, els gegants de Santa Eulàlia de
Ronçana us voldríem fer un recull de les
nostres aventures més recents, les nostres
inquietuds, i els nostres projectes.
Durant el transcurs d’aquest any, no hem
pogut visitar gaires altres pobles, en teníem
moltes ganes però la pandèmia ens ha parat
els peus.
A principis de febrer, a Granollers, vam ser
convidats altre cop a la Cursa de Gegants,
organitzada pels gegants Rajolers de Blancs
i Blaus de Granollers, en la que van participar l’Avi Quico i el Gerd. Aquest últim es va
endur una aclamada victòria.
A partir d'aquí, es va torçar la cosa amb l’esclat de la pandèmia i el confinament, vam
haver de cancel·lar totes les sortides que havíem acordat, inclosos, malauradament els
actes al poble.
Les sortides eren, en aquest ordre, a
Ullastrell, Lliçà de Vall, barri del Guinardó
(Barcelona), Vilanova del Camí, Dosrius, ba-
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rri del Poble Sec (Barcelona), Lliçà d'Amunt,
Sant Fost de Campsentelles, el barri del Clot
(Barcelona) i el barri de Sant Andreu del
Palomar (Barcelona).
Intentarem anar-hi un cop en tinguem la
possibilitat de forma totalment segura i responsable.
També es van anul·lar la ciutat gegantera de
Sant Boi de Llobregat i la trobada comarcal
dels Vallesos a Montcada i Reixac.
Lamentablement, ni la nostra trobada el juny
ni l’aplec de Sant Simple previ a la festa major
es van poder celebrar. Esperem que l’any que
ve ens ho permeti i trobar-vos allà gaudint
amb nosaltres de la cultura popular al poble
un cop superada aquesta etapa tan fosca.
Tot i l’aturada de l’activitat, no tot són males
notícies. Durant aquest període també hem
encarregat la reparació i repintat de les
mans d’en Gerd i la Maduixa a càrrec del taller Sarandaca de Granollers amb uns resultats que podreu apreciar la propera vegada
que ens veiem pels carrers i les places que
tots trobem a faltar.
Ens acomiadem, ja, fins el proper anuari,
mirant amb esperança al futur i desitjantvos unes bones festes. Esperem que tornin
els temps on ens veiem pels carrers i les places, i poder-vos tornar a convidar a venir
amb nosaltres.
Fal·lera gegantera!

Entitats
Colla de Diables La Sella
Responsable: Patxi
Telèfon: 679 071 334 Patxi / 627 746 443 Coral
C/e.: balldediables.lasella@gmail.com
Facebook: LaSella BallDiables
Instagram: @balldiableslasella

Som la vostra colla
Nascuda a Santa Eulàlia i a Lliçà d’Amunt a
finals del 2019 amb el neguit de seguir una
de les tradicions més arrelades als Països
Catalans.
Actualment tenim diables infantils, diables
adults i tabalers amb tabals de pell i corda.
Si us agrada el foc, teniu més de 8 i menys de
100 anys i voleu ser partícips d’aquesta gran
família, us podeu posar en contacte amb nosaltres.
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Nous Indrets
President: Pere Duran
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

El grup d’havaneres Nous Indrets, a causa
del coronavirus, hem hagut de cancel·lar algunes actuacions, però tot i això no hem deixat de cantar havaneres, sardanes i cançons
populars.
Aquest any el grup l’han format en Pere
Duran, en Lluís Duran, l’Antònia Cladellas,
la Margarida Serrat, en Joan Carles Campoy,
en Pere Altimira, en Josep Duran, en Josep
Maria Martí i en Jaume Bover (en Patilles).
Hem participat en algunes cantades: el 2 de
febrer al Centre Cívic la Fàbrica (en la calçotada), l’1 de juliol al restaurant Can Farell, el
18 de juliol a Sant Simplici i també, fora del
nostre poble, a Corró d’Amunt. I un esmorzar a la Font d’Abril a mitja temporada, sense públic.
Ens hem hagut de reinventar. Ens hem gravat
cantant a casa l’havanera Vine a Santa Eulàlia d’en Jaume Arnella i després l’Enric Duran ha ajuntat totes les gravacions i ha fet un
vídeo que es va poder veure per Canal Set.
El concert solidari per Càritas també l’hem

El concert a l’aplec de Sant Simplici.

Berenar a la Font d’Abril.

hagut de fer amb un vídeo junt amb molts
altres músics de Santa Eulàlia.
També hem anat millorant el nostre equip
de so amb micròfons, monitors... i els Reis
ens portaran un acordió.
Però el més bonic d’aquest curs ha sigut que
en Lluís, moltes nits abans d’anar a dormir,
ens cantava una cançó pel mòbil. Com que
no ens podíem trobar cada setmana per assajar, ha estat una manera de seguir estant
en contacte.
Esperem que el 2021 puguem tornar-nos a
trobar i puguem seguir treballant per oferirvos havaneres i altres cançons.
Bon Nadal !
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Colla de Gitanes
Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Sense dansa en temps
de pandèmia
Recordarem molt temps aquest 2020. I malauradament, no serà per les nostres actuacions. Deixem enrere un any marcat, com per
a tothom, per l’emergència sanitària del coronavirus. Només vam poder començar una
temporada, que ha quedat escapçada, interrompuda per la Covid-19. Dos mesos després ens vam haver de confinar i quan semblava que la situació millorava, les noves limitacions per la segona onada de la pandèmia fan que encara seguim en la incògnita.
Tenim més ganes que mai de sortir a ballar,
de portar les gitanes arreu del Vallès, a Catalunya, a on sigui, però no podem. Aquest viColla de petits
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rus ens ho ha impedit, ens ho està impedint i,
el que és pitjor, no sabem fins quan ens ho
impedirà.
Els Pastorets van marcar les primeres actuacions. Primer per Nadal, després per Reis. En
aquesta ocasió, vam apostar per les sardanes.
Tot plegat, abans de tornar a Riudellots de la
Selva per ballar a la 7a edició del Fiporc. Les
colles de Grans i Veterans van portar les seves danses a la plaça de l’església.
La següent cita amb les gitanes va arribar el
23 de febrer, amb l’inici d’una temporada de
la Roda del Vallès que acabaria anticipadament per la Covid-19 i que ni tan sols celebraria l’habitual trobada final del maig a
Mont-serrat. Amb tot, Santa Eulàlia va encetar la Roda, amb la ballada de Carnestoltes.
Hi va assistir molt públic, prop de 300 espectadors, que van presenciar les actuacions de
les colles de Santa Eulàlia, Castellar, Lliçà
d’Amunt i de la recentment creada de Bigues
i Riells. La diada va arrencar amb una entrada conjunta dels quatre pobles i amb un de final, la Polca d’Ours. Per Santa Eulàlia, van ballar una revifada colla de petits, joves, grans i
veterans, que estrenaven indumentària.

Balladores: Abril López i Barrios, Brenda Cardozo i Meneces, Ariadna Agüera i Camacho, Erola
Cano i Codina, Cèlia Bueno Lozano, Anna Vinyeta i Prims, Carla Sánchez Pérez, Martí Solé i Conill,
Anna Luisa Ribeiro, Núria Molist i Brustenga, Xesco Bonet i Martí i Núria Galobart i Moret.
Assajadors: Antònia Cladellas, Mireia Cladellas, Francesc Márquez i Abril Guerra.
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Tres vídeos
Només tres setmanes més tard, la Roda, les
gitanes i mig món quedava aturat. Confinat.
Sense assajos ni ballades. Per això, al principi de l’aïllament, a primers d’abril, alguns
balladors van enregistrar l’Hostal de cal Xim
des de casa. Va ser el primer vídeo amb aparicions de dansaires de Santa Eulàlia. El segon, al maig, l’Agrupació de Gitanes del
Vallès va editar-ne un altre per commemorar el que hauria hagut de ser la 40a trobada
a Montserrat, el final d’una nova temporada
de la Roda. Hi apareixien balladors de cada
colla. Per Santa Eulàlia, Josep Solé.
Però el vídeo més important per a la colla va
ser el del ball d’Homenatge, amb el que l’entitat va voler agrair la tasca de les persones
que lluitaven, han lluitat i lluiten contra la
Covid-19. A finals de juny, uns 25 balladors
van aprendre la coreografia i van interpretar-la, en solitari o en parella, des de casa.
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Les notes van ser de Jaume Arnella, Antònia
Cladellas i Irina Quintana. Les danses virtuals van ser una bona manera de posar-se el
vestit, ballar una estona i, en aquest ball d’homenatge, pensar en els que durant la
pandèmia eren a primera línia.
Des d’aleshores, només dues actuacions a
mig gas. La primera, per la revetlla de Sant
Joan durant la rebuda de la flama del
Canigó, amb una ballada sense que els dansaires s’agafessin directament i el ball d’Homenatge per la Diada de l’11 de Setembre.
Enguany, a can Font. Durant aquesta temps
s’ha anul·lat la que hagués estat la 12a trobada infantil, a Lliçà d’Amunt i la 4a Ciutat
Gitanera, a principis de setembre, a Montblanc.
Les gitanes precisen distàncies curtes entre
els dansaires que, moltes vegades s’agafen
amb les mans. Per això, el retorn dels assajos és, ara mateix, una incògnita.

Colla de Grans

Balladors: Maria Torrellas i Girbau, Antònia Cladellas i Pou, Josep Solé i Padrós, Mireia Cladellas
i Dantí, Araceli Barroso i Indiano, Mercè Pujol i Vilardell, Irina Quintana i Cladellas, Marta Gimeno
i Espinosa, Otilia Jiménez i González, Antonio Marín i Corbella, Noe Lorenzo i Jori, Joan Jordà i
Verdaguer, Carme Coma i Gibaja, Neus Rodrigo i Niñerola, Elvira Mas i Poblador, Jordi Rubio i
Garriga, Conxita Capdevila i Not, Rosi Vázquez i López, Alba Quintana i Cladellas i Francesc
Cladellas i Pou. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.
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Colla de Veterans

Balladors: Antonio Marín i Corbella, Otilia Jiménez i González, Lluís Duran i Gual, Conxita
Gelabert i Basso, Rosa Borgoñon i Alcay, Teresa Barbany i Dalmau, Berta Ventura i Gual, Maria
Casanovas i Prims, Andrés Equert i Eseverri, Araceli Malagón i Pérez, Carlos Bosacoma i Carolà,
Maria Uñó i Cabot, Alfonso Ocampos i García, Flori Gil i Tello, Maria García del Valle, Joana
Sánchez i Martínez, Eva Rios i Rodríguez, Ana Luna i Acevedo, Maribel Espinosa i Galindo, Censi
Estrada i Sanchez i Carme Peseta i Farrarons. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Colla de Joves

Balladors: Mª del Mar López i Barrios, Abril Guerra i Imedio, Ainhoa Oliveras i
Moreno, Mariona Lahosa i Calvo, Francesc Márquez i Fuentes, Laia Guillén i Gimeno,
Ariadna Pérez i Estapé, Clara Nadal i Cladellas, Edurne Oliveras i Moreno i Ariadna
Márquez i Fuentes. Assajadors: Santi Oliveras i Mireia Cladellas.
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Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

Com és sabut i evident, la pandèmia que estem patint està paralitzant i perjudicant la
majoria d’activitats culturals, socials i de
lleure.
La Coral no n’és una excepció. Quan va començar el confinament domiciliari a mig
mes de març, ja estàvem preparant el concert de primavera que vàrem haver de suspendre per la impossibilitat de dur a terme
els necessaris assajos i per les restriccions
imposades a la realització de trobades.
També estàvem treballant en nous projectes
que havien de prendre forma i veure la llum
durant els propers mesos.
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Tot va quedar estroncat i al moment present
encara no hi ha perspectives d’una normalització a curt termini.
Molt a pesar nostre tanquem el present any
amb un balanç ben pobre. Només podem
parlar del concert que va tenir lloc a Riells
del Fai el dia 11 de gener en el marc de la
Trobada de Corals de la Vall del Tenes.
Malgrat les dificultats, però, vàrem fer un intent de seguir en certa manera els assajos,
utilitzant les eines que la tecnologia actualment ens posa a disposició, però la distància
i la fredor de cantar davant d’una pantalla
d’ordinador no van engrescar gens el conjunt de cantaires.
Esperem que aquests mesos d’inactivitat ens
renovin les energies de cara el futur i el proper any poguem reprendre l’activitat i desenvolupar nous projectes.

Entitats
Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfon: 93 844 80 82

El Casal en temps de pandèmia.
Pastorets originals i adaptats
Des del Casal Parroquial havíem pensat un
calendari de representacions tant per nens i
nenes com per adults per aquest final d’any i
principi del que ve, però amb el tema de la
Covid-19 ho hem aplaçat tot per quan arribin temps una mica millors i més tranquils.
Pel grup de petits ja havíem pensat una obra
de teatre, ja teníem papers assignats, però
no vam poder començar a assajar.
Amb el grup de grans ja teníem l’obra de teatre triada. Els papers ja estaven repartits i
els actors ja havíem fet dos mesos d’assaig.
La brigada tècnica ja teníem mig decorat
muntat. Comptàvem estrenar el passat mes
d’octubre però malauradament també va
quedar aplaçada.
La Comissió del Casal hem anat trobant-nos
i fent alguna reunió per parlar de calendaris
i diferents activitats possibles per mantenir
la flama del Casal una mica encesa, però la
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situació és complicada i el fet d’haver d’agrupar diferents actors, nens i grans dalt
l’escenari per assajar ens sembla un risc inadequat en aquest temps de pandèmia.
Durant aquests dies hem aprofitar per fer rehabilitació en alguna de les sales i adequarla per a posar-hi futurs vestuaris i una sala
de reunions.
La gran pregunta que ens hem anat fent, ara
que s’acosta el Nadal, és: i els Pastorets?
Teníem diferents propostes sobre la taula
perquè no volíem passar aquest temps tan
nostre sense oferir el sentit del Nadal a la
gent del nostre poble. Amb col·laboració
amb Canal Set, hem recuperat imatges de vídeo d’altres anys i les hem alternat amb petits fragments representats i amb poesies
nadalenques, fent possible una original i novedosa representació dels Pastorets adaptada a la nova situació.
Tot i això esperem que l’any vinent puguem
trobar-nos, petits i grans, tots al Casal per
tornar a fer caliu tot assajant i representant
l’obra dels Pastorets.
Molts ànims a tothom!!!! Des del Casal us desitgem molt bon Nadal i un any 2020 ple de
teatre i felicitat!

Assaig general de l’escena de l’Infern un dia abans de l’estrena dels Pastorets del Nadal 2019.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Aquesta pandèmia ha deixat i deixa molts
damnificats: els primers, els morts i malalts;
al seu darrere, la crisi econòmica amb totes
les seves derivades i també, entre d’altres, la
crisi en el món de la cultura.
Pel que fa al nostre micromón anomenat
Santa Eulàlia de Ronçana, les seqüel·les són
les mateixes. En el món associatiu i cultural
(dins del qual trobem el TNT), desconcert
generalitzat, aturada brusca i seca i petites
reaccions “creatives” i esporàdiques penjades a les xarxes.
Dins d’aquesta dinàmica, ens hem trobat,
durant el període de tancament, amb la suspensió dels assajos del muntatge que volíem
estrenar el mes de maig, la suspensió del sopar literari i una petita (però intensa) introducció al món dels monòlegs emesos per
Youtube a càrrec del nostre company Ricard
Martín.
Una vegada vam poder “treure el nas”, vam
col·laborar en l’arribada de la flama del
Canigó i en l’ofrena floral de l’11 de setembre
i, sobretot, reprendre els assajos amb l’esperança d’estrenar a finals d’any i alguna sorpresa que volíem presentar pel mes de novembre.
I….patam! Novament confinats! Això passa
en el moment d’escriure aquest article per
l’Anuari. Queden dos mesos per acabar l’any
i tot fa pensar que aquelles iniciatives que

Acte institucional de la Diada.

volíem tirar endavant per tal de demostrar
que encara formem part de la “cultura viva”
tornaran a quedar aparcades a l’espera de
millors moments.
Aquest és un any estrany, trist i pesat per la
cultura a Santa Eulàlia i arreu del país: sense teatre, sense gitanes, sense Coral… sense
tantes i tantes activitats que ens ajudaven a
fer país, cultura i cohesió social.
Però el virus no hi entén d’iniciatives, de
sentiments i de propostes, i no oblidem mai
que el més important és protegir-nos els uns
als altres davant la pandèmia i poder-ho explicar.
Acabarem, doncs, amb un “salut tinguem!”,
un “què hi farem!” o un “tal dia farà un any”,
però sobretot amb un… Ho tornarem a fer!!
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Associació Cultural Canal SET
President: David Sáez
Carrer Mestre Joan Batlle i Rosa, s/n
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

La pandèmia ens està servint per demostrar,
una vegada més, la nostra vocació de servei
públic. Però si aquesta funció pública ha estat
possible durant el confinament ha sigut gràcies a vosaltres. Aquest any la televisió local de
Santa Eulàlia ha esdevingut més comunitària
que mai. Ens heu enviat vídeos pel SET
Informa, heu participat al Kahoot, heu conversat amb la Gemma al Santa Eulàlia a casa o
simplement heu confiat en Canal SET per informar-vos de la situació de la pandèmia al poble. I això és el que dóna sentit a la nostra televisió. No ens cansarem de dir que som una televisió feta entre tots i per a tothom.
Aquesta situació inèdita ens està deixant els
informatius més llargs de la història de la nostra televisió i alhora les emissions amb menys
col·laboradors. Les restriccions ens obliguen
a fer el SET Informa amb un equip de mínims
i trobem molt a faltar el caliu dels voluntaris.
També tenim dificultats per mantenir la graella habitual. Estem apostant per programes
que requereixen equips més reduïts, formats
a distància i continguts d’arxiu.
Tots aquests canvis ens han agafat en plena
transició. Han forçat, de fet, aquesta transició. L’any vinent seguirem treballant en
aquesta nova etapa i reflexionarem sobre com

Kahoot especial de Festa Major.

Seguiment de les obres del nou plató.

ha de ser Canal SET a partir d’ara. Ho farem
en un any molt especial. D’entrada perquè celebrarem 30 anys d’història. Però també perquè farem un salt qualitatiu. Estem a punt
d’estrenar el nou plató de Canal SET. Un espai llargament reclamat que actualment
s’està adequant tècnicament perquè sigui una
realitat el més aviat possible. Moment en que
aprofitarem per fer el salt definitiu a l’alta definició produint i emetent els continguts en
millor qualitat. I el més important: aquest
2021, Santa Eulàlia tornarà. I nosaltres seguirem estant aquí per explicar-ho.

La Covid-19 obliga a fer programes fora de
plató, com el Fem un café.

Visita al CAP per valorar la pandèmia.

71

72

Entitats

Anuari 2020

Revista Ronçana
Director: Pere Farriol
Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere
Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Macià
Palmer, Martí Glez. de Mendiguchia i Pep
Margenat.
Telèfons 93 844 91 93 i 93 844 89 45
C/e: roncana@e.infologic.cat

Un cop més, i tot i els problemes derivats de
la pandèmia, la Revista RONÇANA ha publicat les cinc revistes com cada any, cal dir que
algunes revistes amb una extensió més limitada, fruit de la menor activitat de les entitats (els números editats van del 300 al
304). Amb aquest any, ja son cinquanta-dos
anys de publicació ininterrompuda.
Com ja és habitual, hem mantingut les seccions fixes de Tribuna que conté articles d’opinió dels col·laboradors, normalment sobre
temes d’actualitat. Tenim un espai destinat a
recollir les notícies dels pobles Riells del Fai,
Bigues, Sta. Eulàlia i Lliçà d’Amunt que els
corresponsals consideren adients; les Entitats que ho desitgen tenen un espai a la revista, que utilitzen al seu criteri; uns apartats destinats a la comunitat cristiana, a la
cultura, a la informació relativa a esports i
un lloc destinat a la meteorologia, etc., i,
quan s’escau, intentem fer-nos ressò de treballs realitzats i publicats per persones que
resideixen als pobles de la Vall del Tenes.
A banda de les seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres informacions, de les que destaquem les següents:

han realitzat a Santa Eulàlia des de finals
dels anys 40.
Facilitàvem els resultats de les Eleccions generals del 10 de novembre 2019.
Entrevistàvem a Xavier Giménez Cisneros,
llicenciat en geologia, organitzador de les fires de trens de Santa Eulàlia.
Informàvem de l'acte de lliurament dels premis de la setena edició dels Premis Tardor.
Facilitàvem les Bases de l'onzena edició del
Certamen Literari de Relat Breu.

Nº 300 (novembre-desembre 2019). En portada: “Els Pastorets”, una de les tradicions
més arrelades a Santa Eulàlia. L'editorial:
“Tradicions”, en reconeixement a les persones que fan possible que les nostres tradicions perdurin al llarg de dècades.

Nº 301 (gener-març 2020). En portada:
“Hivern accidentat: “Glòria i Coronavirus”,
en relació al temporal i a la Covid-19.
L’editorial: “La pandèmia” i “El Glòria, un
nou avís”, una pandèmia i un episodi meteorològic que ens recorden la vulnerabilitat de
persones i béns.

Aquest número incloïa un extens reportatge,
bàsicament gràfic, sobre l'escenificació que
dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres s'-

En Tribuna recollíem l'opinió de dos especialistes en medicina que ens feien una introducció sobre la Covid-19.
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També un reportatge a l'entorn de la tempesta Glòria i el canvi de clima.
La persona entrevistada fou Albert Aguilera
Pla, sotscap de Protecció Civil de Lliçà
d'Amunt.
Nº 302 (abril-maig 2020). En portada:
“Desconfinament”, fent-nos ressò de la fi
dels mesos de confinament total provocats
per la pandèmia. En aquest número incloíem una Nota Editorial informant que la
pandèmia havia afectat a l'organització de la
revista que finalment havia repercutit en el
seu contingut. En tot cas, per respecte als
nostres lectors i col·laboradors, vàrem publicar un número amb un nombre de pàgines
reduït.
L'entrevista fou per Jaume Aragall Clavé,
empresari, president de la delegació comarcal de la Cambra de Comerç, que havia passat el Covid-19.
En aquest número adjuntàvem un Plànol indicatiu del principals senders senyalitzats
que ens permeten conèixer Santa Eulàlia: el
Camí Fluvial, el Sender de Gran Recorregut
GR97 i el Sender de Petit Recorregut PRC10.
Nº 303 (juny-juliol 2020). En portada “Festes Majors adaptades”, conseqüències de la
pandèmia que provoquen que les festes majors no es puguin realitzar amb normalitat.
A l'editorial: “Sobre la nova realitat", uns comentaris sobre la sotragada que per la societat està representant la pandèmia.
Dialogàvem amb Enric Garcia-Pey i Pey, delineant de professió i historiador per vocació.
Ha escrit el recull dels noms de lloc i de persona de tota la comarca del Vallès Oriental.
Nº 304 (agost-octubre 2020). En portada:
“Malgrat tot, ha començat el curs”, mestres i
alumnes de les escoles i els instituts del nostres pobles fan un gran esforç per adaptar-se
a les mesures de seguretat i superar l'efecte

psicològic de la possible aparició de la Covid19 en algunes aules. L'editorial: “Tornada a
l'escola”, un comentari en relació a la il·lusió
de tornar a l'escola i al mateix temps la incertesa de com es desenvoluparà el curs en
aquestes circumstàncies.
En aquest número de la revista, recordem
que fa deu anys de la mort del Joan Ruiz i
Calonja, el Joan Cabot i el Marcel Galobart.
S’entrevistà a Mar-i-Cel Borràs i Viaplana,
trapezista i docent a l'Escola de Circ de Nous
Barris de Barcelona.
En relació a l'Onzè Certamen Literari de Relat Breu, publicàvem els tres treballs guanyadors.
Recollíem la victòria del Marc Brustenga
Massagué al campionat de Catalunya de
Ciclisme sub-23.
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SERfoto
Persona contacte: Mireia Turrillo
Instagram: serfoto_associacio
Facebook: serfoto associació
Correu electrònic: infoserfoto@gmail.com

L'any 2019 el vam tancar amb moltes il·lusions i col·laboracions. Una d’elles va ser la
campanya publicitària de Nadal amb Ronçana Comerç Actiu, en la qual vam realitzar diverses fotografies dels seus productes i comerciants. També vam col·laborar a la Fira
d'artesans de Nadal amb un estand fotogràfic
benèfic, que mitjançant un Photo Call fet per
Artàlia, la gent podia fer-se una fotografia i
col·laborar amb un donatiu. Els fons recaptats els vàrem destinar a l’IES Vall del Tenes.
Començàvem l'any 2020 amb ganes tot i que
la situació ha estat díficil.
A principis de març en el cicle Dona, SER foto hi vam participar amb una exposició titulada Manifestació 8M 2019. Amb fotografies
fetes per membres de l’assiociació i exposades a la biblioteca Joan Ruiz i Calonja.
Vam col·laborar també amb la retirada de la
flama del Canigó, celebrada al Juny, convidats per L’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Concurs fotogràfic l’espígol, al mas Can Sampera.

Des del 2018 col·laborem amb la masia Can
Sampera organitzant un concurs fotogràfic
pocs dies abans de la collita de l’espígol. Enguany, amb el 3r concurs fotogràfic, vàrem
batre el nombre de participants d’anys anteriors, entrgant tres premis a la millor fotografia i dos accèssits. Donat l’èxit, l’any vinent
tenim previst ampliar el premis a lliurar.
En col·laboració amb l'Ajuntament estem
treballant un any més en el calendari del poble.
Des de la junta de SERfoto us convidem a
formar part de l’associació i poder participar
en els propers esdeveniments, tallers, exposicions, sortides i projectes.
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Ateneu Cingles de Bertí
Persona contacte: Manuel Calaf i Cervera
Telèfon: 93 844 80 44 - 670 52 12 45
C/e: mcalaf2009@hotmail.com
web: www//ateneucb.cat

“Presència: silenci i paraula”
L’Ateneu Cingles de Bertí (ACB) va presentar
la seva “Temporada 2019-2020” a La Fàbrica
(Santa Eulàlia de Ronçana), en resposta a
l’objectiu de posar de manifest la seva gran
riquesa: ser una entitat que ha traspassat
l’àmbit municipal i, de moment, agrupa tres
pobles. Aquesta realitat impregna tota la
nostra programació i repercuteix molt positivament en les sòcies i socis de la nostra entitat, perquè posa al seu abast un major nombre d’activitats, crea vincles entre els pobles i
afavoreix la cohesió social, i possibilita tenir
models diferents de relació i de gestió.
Les activitats de la Temporada 2019-2020
es van vincular a les programacions que es
van fer per als Clubs de lectura i que s’havien
presentat a les diferents biblioteques. Els llibres i les activitats de l’ACB es complementen i es nodreixen mútuament.

Anem al Liceu.
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Tota la temporada va girar entorn a l’epicentre “Presència: silenci i paraula” amb la voluntat de posar èmfasi sobre unes habilitats
que volíem desenvolupar i que trobaríem sovint a la programació. Donat que estem en un
entorn de volatilitat, d’incertesa, de complexitat i d’ambigüitat, l’ACB va voler entrenar
la presència davant de l'absència a la qual estem acostumats, connectar amb el que està
passant aquí i ara, i amb el procés d'allò que
estem fent, no amb els resultats. Mitjançant
l’assemblatge entre els Clubs de Lectura i les
nostres les activitats, ens vam proposar treballar la destresa en l’art de l’escolta, que és
la que ens permetrà la destresa en l’art de la
paraula i en el diàleg. I tot això construint des
del que les persones aporten, no des del que
no tenen. I amb la intenció de treballar per a
la construcció d’un temps i un espai d’Ateneu
que siguin bonics per viure-hi.
*** Peça fonamental en aquesta trajectòria
ha estat la nostra col·laboració amb els
Clubs de lectura, presents mensualment
amb lectures i diàlegs nutritius. Aquesta
breu semblança no és l’espai adient per oferir la llarga llista dels llibres que hem llegit i
comentat. Esmentem, això sí, aquells escriptors que hem homenatjat singularment.
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Escriptors experts en silenci i paraula, que
han tingut el cor obert i han prestat atenció,
sense prejudicis, al que passa, escriptors que
han fugit de la por. En aquesta temporada
els nostres referents han estat els següents:
Maria Aurèlia Capmany i Farnés, pel centenari del seu naixement. Escriptora, pedagoga i política. Incansable lluitadora per la
llibertat i la igualtat de la dona. Marta Nadal,
comissària de l’Any Capmany, ens va presentar i reivindicar l’obra d’una dona polifacètica i transgressora que és, sens dubte,
una de les escriptores i intel·lectuals catalanes més importants del segle XX.
Joan Brossa, també homenatjat pel centenari del seu naixement. Una Ruta Literària per
Barcelona ens va acostar a aquest poeta en
majúscules, autodidacta, inclassificable i inabastable en els seu poemes visuals, objectes,
intervencions urbanes, peces teatrals i
guions cinematogràfics. Així, vam descobrir
un prestidigitador de la paraula, un mag que
posa de manifest que res no és el que sembla.
Teresa Pàmies, gran cronista de la nostra
història recent, ens va portar a la capital de
la Noguera. Una recepció institucional a càrrec de l’Ajuntament de Balaguer, la visita a
l’exposició “Crònica de la República. La
Balaguer de Teresa Pàmies” i una ruta literària ens van atansar a una escriptora compromesa políticament amb la llengua, el país,
l’antifeixisme i el progrés social.

Anem al teatre.
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Joan Fuster (assagista, historiador, crític literari i poeta) i Vicens Andrés i Estellés (periodista, escriptor i un dels més importants
poetes del segle XX) van ser importants referents, treballats especialment amb l’objectiu
de fer “Curs d’Immersió en la Llengua i Literatura Valencianes” que ens portés a València, però la pandèmia va posposar aquest capital projecte de la nostra temporada.
Vam sentir també la paraula dels escriptors
de proximitat. És el cas de Joaquim Brustenga (Veure o mirar, Roba estesa i Fer safareig, Versos impertinents) que, convidat a
un Taller d’escriptura, ens va presentar la
seva obra i comentar el seu procés de creació; de Xavier Guillemet (Viatge al centre de
l’ego) i de Antoni Vinyeta i Bonet (Qui serem
els homes? Quaderns de guerra d'un soldat
(1938-1939).
*** Els aplaudiments que tanquen la representació d’una obra teatral són el pas cap a la
paraula interior i la compartida que, irresistiblement, la segueixen. En el nostre cas,
aquestes experiències han estat viscudes en
el Teatre Nacional de Catalunya. Vam començar amb La mort i la primavera, obra
inacabada, però no incompleta de Mercè
Rodoreda, tota ella plena de bellesa, de poesia, però, a la vegada, violenta, terriblement
trista.
L’Ateneu, sempre que sigui possible, optarà
per recuperar i posar a l’abast dels nostres
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sòcies i socis alguna obra del nostre patrimoni escènic, perquè aquest patrimoni ha
configurat la nostra identitat i ha articulat la
societat catalana moderna. La Rambla de
les floristes de Josep Maria de Sagarra va
complir amb aquest objectiu.
Guillem CLUA amb Justícia tancà una temporada no closa. Aquest dramaturg, una de
les veus més innovadores i versàtils del teatre nacional actual, ens acompanyà en l’acte
de presentació que ens va oferir el TNC i ens
parlà del seu drama, tot oferint-nos claus interpretatives, del treball dels actors i de la
posada en escena.
Els esdeveniments de salut pública van posposar Les veus interiors d’Eduardo De
Filippo.
*** L’emoció de l’opera i de l’opera al Liceu
a un preu enraonat, per gentilesa del programa conjunt amb les biblioteques, ens va corprendre amb Cavalleria rusticana de Pietro
Mascagni i Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, dos dels títols més emblemàtics del verisme.
En silenci, però presents, resten un seguit

Ruta Teresa Pàmies (Balaguer)
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d’altres activitats no menys importants, com
Formació de lectors i Taller d’escriptura,
Presentació de Treballs de Recerca, Producció de textos significatius per publicacions
dels mitjans propers, col·laboracions de tota
mena i suports explícits a actes d’altres entitats culturals i, com no, les Rutes literàries.
Totes elles en major o menor grau s’han vist
afectades per la pandèmia que estem vivint.
Això ens ha portat a desenvolupar el format
telemàtic, a activar el nostre web (www.ateneucb.cat) i a dissenyar el “Projecte Tablet”.
Sempre present, el servei de les biblioteques
és, per a nosaltres, cabdal. A les biblioteques
ens hem conegut, hem compartit lectures,
hem practicat el silenci i la paraula, en suma,
hem gaudit de moments extraordinaris! Les
biblioteques, gràcies a l’acollida treballada i
a la feina minuciosa de les bibliotecàries i els
bibliotecaris, han estat per a nosaltres “una
finestra oberta al món”.
El silenci i la paraula seran realment presents si els emplenem de contingut sòlid i
veraç, nutritiu i fraternal, espaiós i transparent. En això estem!
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AAVV La Primavera
Representant: Noemí Domínguez Gorreto
Telèfon: 646 195 295
C/e: aavvlaprimavera@gmail.com

Aquest any ha estat un any força especial,
marcat per la Covid-19, que ha estat el causant principal de deixar de fer les activitats
que ja tenim com a tradició a la Primavera,
com la Festa Major, i altres de nova incorporació, entre elles un scape room, que ja teníem dissenyat i preparat just abans del confinament, i que hem anat posposant per veure
si millorava la situació i el podíem fer amb
les condicions òptimes, però malauradament la situació, lluny de millorar, ha empitjorat i no ha pogut esser així.
Ara, tornàvem a tenir davant Halloween, que
és una de les festes més esperades i amb més
tradició a la Primavera, i un altre cop ens
veiem amb la impossibilitat de celebrar-ho.
Després de donar-hi moltes voltes vam pensar de fer un concurs de decoració de cases i
disfresses, perquè, d´aquesta manera, la canalla pogués gaudir amb la família i tingués
una alternativa i l’al·licient de poder entrar
en un concurs. Per evitar confusions vam posar com a títol “A Halloween jo em quedo a
casa!”, ja que ens feia por que hi haguessin
confusions en trobar-nos amb la gent sortint
als carrers. També vam consultar amb
l’Ajuntament per veure si els semblava bé i finalment ens vam decidir a llançar la idea.
Encara és molt d’hora per saber com ha anat,
ja que hi ha un marge de temps per enviar els
vídeos, però no tenim la certesa de la participació que hi haurà. No sabem si una de les
causes pot ser la difusió de l’esdeveniment,
perquè la difusió no ha arribat a tothom ja
que tradicionalment es feia a les bústies de
les cases i aquest any, per evitar riscos innecessaris, vam pensar que seria millor informar mitjançant Canal Set i les xarxes socials,
o perquè la idea en ella mateixa no ha tingut
l´èxit esperat.
Amb això ens adonem de la importància de
poder tenir una bona xarxa de comunicació

telemàtica amb els veïns i, és el que volem
treballar en els propers dies, per tal de poder
assegurar un bon grapat de futures activitats,
sigui quina sigui la circumstància, ja sigui
fent concursos o jocs. És un bon moment per
no deixar de fer les coses que ens agraden i
que, en una comunitat com la Primavera, estan tan arrelades però ara aprofitant les noves tecnologies que tenim tant a mà.
Per altra banda també volem pensar quines
necessitats tenim com a comunitat i quines
coses podem fer com associació, i com podem portar-les a terme adaptant-nos a les limitacions que tenim ja que, malauradament,
veiem que aquesta situació durarà més
temps del que ens pensàvem en un inici.
Esperem que la situació millori i, mentrestant, estarem pensant i innovant sense descans per tal d’adaptar-nos a la nova situació
i, en el moment que es pugui, tornar a organitzar totes les activitats, per a tothom que hi
vulgui venir, i d´aquesta manera poder-nos
reunir tots plegats.
Nosaltres, com a junta, som els primers que
desitgem una normalitat, ja que trobem molt
a faltar les reunions a la parcel·la, muntar les
activitats com un bon Halloween, un bon
partit de futbol, un nou Scape room, o la festa de l’escuma que tant agrada als petits i, sobretot, gaudir amb els assistents veïns de la
comunitat i de tot el poble.
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AAVV Can Marquès
President: Jesús Segura
Telèfon: 656 64 44 66
C/Cirerer, 11
C/e: ea3ezz@gmail.com

Des del nostre especial i estimat
mirador
El secret del canvi és enfocar tota la teva
energia no en la lluita contra el que és vell,
sinó en la construcció del que és nou.
Sòcrates
El barri de Can Marquès, així com la resta de
la humanitat, recordarà sempre el 2020, in
saecula saeculorum, com un any limítrof
entre un abans i un després per a les generacions que hem viscut la paraula clau Covid19. Potser l’ésser humà havia pensat fins ara
que les grans desgràcies epidèmiques només
tenien lloc en els llibres d’història, però, malauradament, hem descobert que no és així.
No debatrem ara els pros i els contres d’aquests períodes de confinament i de tocs de
queda, perquè podríem fer-ne extenses les
llistes. Ens limitarem a reprendre el mot nucli de la cita de Sòcrates amb la que encapçalem enguany la nostra aportació a
l’Anuari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana: “construcció”. Davant el que ens
ha tocat viure, cal que ens reinventem i que

valorem encara més el que tenim. És per
això que, des del nostre especial i estimat
mirador (permeteu-nos que ens referim així
a Can Marquès), remarcarem la sèrie de millores i arranjaments que ha experimentat el
nostre entorn més immediat gràcies a la persistència de la Junta: el centre neuràlgic de
trobada, el local social, situat al número 13
del carrer Cirerer; la pista de bàsquet contigua al local; l’enllumenat d’alguns carrers,
com el Cedre; l’acord de col·laboració en el
manteniment del camí de la Bòbila entre
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
el de Canovelles, propietari d’aquest tram
d’accés a la nostra urbanització (el tall de les
herbes del marge del camí, el farà, a la primavera, l’Ajuntament de Santa Eulàlia, i, a
la tardor, l’Ajuntament de Canovelles);
l’augment de vigilància per part de la Policia
Local i dels Mossos d’Esquadra (per amortir
els robatoris als habitatges); el bon servei de
recollida selectiva d’escombraries.
Hem volgut fer difusió de Can Marquès i
també de Santa Eulàlia de Ronçana a través
de xarxes socials (Facebook) i de mitjans de
comunicació audiovisuals (El Temps a TV3 i
al 3/24) per mostrar al món sencer l’entorn
de benestar i tranquil·litat en el qual vivim,
fruit, en gran mesura, de la bona entesa amb
el nostre Ajuntament.
Gràcies i salut per a tothom!
Carme Ramilo
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Sònia Padilla
Telèfon/s de contacte: 938446059
C/e: rcactiu@gmail.com
Instagram: @rcactiu
Facebook: facebook.com/roncana.comercactiu/
Web: www.roncanacomercactiu.com

Aquest 2020 ha estat un any diferent, complicat, trist i incert. La Covid-19 ha arribat i
ha desmuntat les nostres rutines i costums.
Al febrer de 2020 vam celebrar l’Assemblea
General de socis. En ella, exposàvem els objectius per aquest any i els projectes que teníem en ment. L’objectiu principal era centrar-nos en els nostres associats.
Unes setmanes més tard, quan ja treballàvem en tot allò que havíem presentat, l’alarma va saltar. Quinze dies de confinament.
D’un dia per l’altre comerços i serveis van
haver de baixar les persianes. Amb incertesa
i temor. D’altres podien seguir oberts seguint unes mesures de seguretat desconegudes. Van passar set setmanes fins que alguns
van poder tornar a reobrir amb moltes limitacions i mesures a seguir.
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Durant aquests mesos des de Ronçana
Comerç Actiu vam dur a terme diferents accions. D’una banda, centrant-nos en els comerços. Informació contrastada i suport
diari, creació de la Central de Compres
d’EPIs per a tots els negocis del municipi i
cartelleria informativa amb les mesures de
seguretat a seguir. D’altra banda, vam creure en la importància d’ajudar a passar les hores de confinament a tots els santaeulaliencs. Concurs diari a través d’Instagram,
concurs de decoració de balcons per Sant
Jordi i el concurs televisiu setmanal Santa
Eulàlia juga a casa amb Canal SET.
Set setmanes més tard, va arribar la nova
etapa de represa. Amb ella vam llançar la
campanya “El nostre comerç local és” seguit
de 12 adjectius que el descriuen. Confiança,
necessari, varietat, professional, garantia,
qualitat, immediat, proper, poble, familiar,
valuós i personalitzat. I per Festa Major vam
organitzar el concurs d’aparadors “L’objecte
infiltrat”.
Poc a poc semblava que ens adaptàvem a la
“nova normalitat”. Comerços, serveis i restauradors van adaptar els seus negocis a ella.
Inversió i adaptació dels locals amb les mesures de seguretat establertes. Canvis en la
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manera de funcionar. Idees i novetats per
atraure els clients.
Però l’arribada de la tardor ens va tornar de
cop mesos enrere. Restaurants i centres de
bellesa havien de tornar a baixar les persianes. Els seguien instal·lacions esportives i
centres de formació. El neguit i la incertesa
ja tornaven a ser aquí.
Com a associació, Ronçana Comerç Actiu
hem cregut en la importància d’acompanyar
els nostres associats, dur a terme concursos
i sorteigs que tenen com a premi vals de bescanvi en ells i donar a conèixer la importància de cuidar el comerç local.
Acabem l’any amb la campanya “Aquest
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Nadal, activa el comerç local”, on solidaritat
i promoció del comerç local s’uneixen per
donar força als nostres establiments i a la
gent de Santa Eulàlia de Ronçana.
No sabem què ens depararà el 2021 però és
important que seguim treballant pel desenvolupament local. És hora de cuidar-nos els
uns als altres. Invertir i donar suport a veïns,
familiars i amics. Perquè el comerç dona vida al poble i sense ell Santa Eulàlia de Ronçana no seria la que és.
Us esperem a les nostres botigues, menjadors, oficines i magatzems. Esperem formar
part de les vostres taules i converses. I esperem que ens cuideu com nosaltres ho intentem fer!
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Santa Eulàlia Camina
Responsable: Jordi Sala Druguet
Telèfon: 657 01 92 42
C/e.: saneulcam@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

El resum del nostre any de l’anuari que teniu
a les mans serà escapçat i més curt de l’habitual, ja que ha estat un any realment atípic,
estrany i difícil, no només per la nostra entitat, sinó per la majoria, així com també per a
tota la societat. El vam començar de manera
normal, com si aquella pandèmia no ens hagués d’afectar, la vèiem molt llunyana i semblava que només hagués d’afectar a la Xina.
Així doncs, els tres primers mesos vam dur a
terme les passejades que teníem programades com si res anés a succeir.
La del gener, com ja ha esdevingut tradicional, va ser a la costa, sota el guiatge de Joan
Basset. Ens va proposar anar de Santa
Cristina d’Aro a Lloret. Un recorregut ja de
per si prou bonic, però que en aquestes dates
amb tan poc personal, té encara un altre encant afegit. Així ho deurien pensar les 72
persones que hi van anar.

Una part dels participants quan ja havien
arribat a Lloret.
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Pel febrer hi va haver dues caminades, la de
la Calçotada a Palaudàries i l’ordinària de
cada mes.
Per la de la Calçotada procurem visitar algun
lloc d’especial interès, ben proper i per tant
sense desplaçament en autocar. En aquesta
ocasió el lloc escollit va ser Palaudàries, sortida que vàrem fer conjuntament amb “Pep i
Laia”, va comptar amb un gran nombre de
participants. La sortida i l’arribada era des
de La Vall. Els sempre encertats comentaris
d’en Jaume Dantí van complementar la visita a un lloc proper, tan bonic i per a molts
tan desconegut.
La proposta del segon diumenge de febrer
era anar d’Els Hostalets d’en Bas a Cantonigròs, guiats per caminaires de la zona, bons
coneixedors del terreny. El recorregut ja de
per sí prou bell va tenir l’interès especial afegit de la visita a una mina abandonada, que
en el seu moment havia sigut també un cau
del bandolerisme català del barroc.

Aquí teniu una part de la corrua passant per
un lloc ben estret i pintoresc.
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A cada sortida fem la foto del grup, en aquesta ocasió amb el guia davant del Santuari de Foix.

Quan vam fer la passejada del març ja teníem la pandèmia a sobre, ja hi començava a
haver massa casos, però ningú s’hauria imaginat la que ens cauria a sobre només una
setmana més tard. Així doncs ens vam ficar
65 persones dintre del mateix autocar sense
mascareta ni cap mena de prevenció. Encara
no s’havia decretat l’estat d’alarma, ni s’havia de complir cap mena de prevenció.
En Fèlix, del Centre excursionista de Vilafranca, va ser un guia excel·lent, comentant
tots els detalls i facilitant molta informació
de qualsevol raconet, fins arribar al centre
de la passejada, que no era altre que el santuari de Foix. Des d’allà vam baixar cap a
Torrelles, lloc on ens esperava l’autocar. Cal
dir que després de 25 anys de passejades de
la nostra entitat, aquesta va ser la primera
visita a terres del Penedès.
No cal dir que aquesta va ser la darrera sortida de la temporada, acabada sobtadament
pels motius que ara ja no cal ni esmentar.
La Festa Major va haver de ser molt poc lluïda, però un acte que es va mantenir en el
programa va ser la passejada que donava la
cloenda als 25 anys d’història de la nostra

entitat. Per primera vegada vam organitzar
la volta completa al terme municipal del
nostre poble seguint el sender del PR C-10.
Vam sortir de La Fàbrica, vam donar la volta completa, passant entre molts altres llocs
per can Maspons del Rieral, can Paiàs, can
Maspons de La Vall, Rosàs, Pla de can Naps,
ca l’Unyó i can Gafa, per tornar finalment al
mateix lloc de sortida, on ens hi esperava el
vermut i concert, facilitats per l’Ajuntament.
Cal dir que en aquesta ocasió ja vàrem haver
d’anar amb mascareta i guardant la distància de seguretat.
Una part del recorregut va ser compartit
amb els participants del projecte educatiu de
poble “Pep i Laia”.
Pel setembre ja teníem programada tota la
propera temporada 20-21 i, quan ens disposàvem a fer la de l’octubre, les sempre
canviants normes preventives ens impedien
de poder-la dur a terme. Com podeu imaginar a hores d’ara no us podem garantir quina serà la propera que podrem tornar a gaudir. Esperem i desitgem que sigui ben aviat i
això voldrà dir que ja tenim la pandèmia superada definitivament.
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Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

participant ja històricament en el marc de la
CCQC i s’ha mostrat totalment contrària al
Quart Cinturó i al model de mobilitat en
vehicle privat en el que s'inscriu aquest projecte.

Al febrer es presenta el Pla Específic de
Mobilitat del Vallès. Incorpora mesures adequades per una nova mobilitat, però no resol
sobre la necessitat de la infraestructura. A
l'octubre la Campanya Contra el Quart Cinturó presenta una nota de premsa després
d'haver examinat els pressupostos pel 2021.
Us n’adjuntem un resum:

Per això, des de la Campanya Contra el Quart
Cinturó, reclamem al Grup Parlamentari de
En Comú-Podem que es posicioni radicalment en contra d’aquestes partides i forci la
seva retirada. Així mateix, demanem a la
resta de forces polítiques contràries al Quart
Cinturó que facin servir la seva representació al Congrés de diputats per condicionar la
retirada d’aquestes partides.

El projecte de pressupostos de l’Estat per
l’any 2021 impulsat per el PSOE i PODEMOS-COMUNS segueix incloent partides
per desenvolupar el Quart Cinturó. Concretament el projecte de PGE preveu dues partides clau per al perllongament per trams del
Quart Cinturó de Barcelona, anomenada B40 seguint l’esquema de radialitat sobre
Barcelona, i batejada també com a Via
Orbital, Ronda del Vallès, N-II, etc. Les dues
partides són:

Mentre la situació de rodalies és vergonyosa
i les promeses d’inversions no realitzades
s’amunteguen des de fa una pila d’anys, la
proposta dels nous PGE pot permetre que
s'inauguri abans el tram Abrera-Terrassa del
Quart Cinturó i la connexió AP7 - A-2 a al
Papiol que no pas actuacions urgentíssimes i
demandes històriques sobre la xarxa de rodalies que beneficiarien milions de viatgers
cada any i que tenen el consens de totes les
forces polítiques.

Grup d’Oposició al IV Cinturó

- B-40 tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls. (6,2 Km): 13.639.240 €. Obra pública.
- B-40 tram Terrassa-Granollers (subtram
Terrassa-Caldes de Montbui): 124.900 €.
Projecte estudi informatiu.
Les dues partides incloses servirien teòricament per acabar l’obra del tram Abrera-Terrassa (aturada durant anys i amb greus problemes d'enginyeria per resoldre) i per acabar de pagar l’Estudi Informatiu del Quart
Cinturó al Vallès Occidental (TerrassaCaldes de Montbui) i Oriental.
Des de la Campanya contra el Quart Cinturó
lamentem que un govern format amb membres de Catalunya En Comú i Podem no hagi treballat en la definició del “PGE 2021”
per eliminar aquestes partides. Cal tenir present que l’espai que representa el grup parlamentari de En Comú-Podem, hereves de
l’antiga Iniciativa per Catalunya, ha estat

25 anys reivindicant els valors
del territori vallesà, defensant
un nou model de mobilitat i
oposant-nos al Quart Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó va
iniciar-se l’any 1993 i ha superat més de 25
anys defensant la no continuïtat del Projecte
més “desarrollista” de la història de la planificació urbanística de Catalunya. Prevista ja
l’any 1971, en ple franquisme, sota la presidència de J. Antoni Samaranch com a
President de la Diputació de Barcelona,
aquest projecte segueix lentament el seu
procés per desenvolupar-se sigui quin sigui
el govern de l’Estat Espanyol.
Defensant i impulsant aquest projecte han
passat des del ministre Josep Borrell fins
Artur Mas, com a conseller de Política Territorial, sense que s’hagi modificat substan-
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cialment cap plantejament en 25 anys.
Sembla que ni l’evident crisi ambiental general, ni la Llei de Canvi Climàtic, ni el
Decret Llei d’Emergència Climàtica, ni les
declaracions d’emergència climàtica, ni les
crisis econòmiques del 2009 i del 2020, ni la
recent redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, encara en tramitació, han servit encara com a demostració de l’evidència
que cal un canvi en el model de mobilitat
que passa per enterrar definitivament el
Quart Cinturó de Barcelona, ni tampoc per
aconseguir una inversió molt més forta en
transport ferroviari a la Regió Metropolitana
de Barcelona.
El futur del Vallès passa per la reconversió
radical de model de mobilitat i la preserva-

Acció de protesta contra el IV Cinturó.
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ció de tot el corredor prelitoral de la Plana
del Vallès, un àmbit que ja destacava en el
“Llibre Blanc de la gestió de la Natura als
Països Catalans; Natura, Ús o Abús” coordinat per Ramon Folch l’any 1976, com un dels
espais destacats a protegir. La preservació
del paisatge, de la biodiversitat, de la integritat dels espais agraris i dels connectors
ecològics, és un element indispensable per a
un territori metropolità que en el marc de la
crisi actual ha pres encara més consciència
del valor dels territoris naturals més propers.
NO ENS PODEM DECLARAR EN EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I SEGUIR FENT EL
QUART CINTURÓ
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

On som?
Bo i intentant resumir la situació política en
què es troba Catalunya, constatem les següents circumstàncies:
Des de fa una dècada l’estat espanyol es dedica a sabotejar la voluntat que els catalans
han expressat a les urnes. Per fer-ho no ha
dubtat a utilitzar els tribunals i la policia per
agredir violentament la ciutadania pacífica i
indefensa.
L’Estatut de Catalunya no és el que van votar els catalans, i que van referendar el
Parlament i les Corts espanyoles, sinó el que
en va quedar després que el Tribunal
Constitucional hi passés el ribot.
El President de la Generalitat no és el que
van votar els catalans; de fet avui dia ni en
tenim de president: el darrer, que era substitut, ha estat destituït d’acord amb un formulisme trampós aplicat a una qüestió intranscendent. El president que sí va ser votat pels electors és a l’exili, dos més que van
ser proposats com a possibles substituts són
a la presó. El president anterior a l’inhabilitat i a l’exiliat també va patir pena d’inhabilitació i espoliació dels seus béns. Els dos
presidents frustrats, que són a la presó, hi
són com a presos polítics, juntament amb
set dirigents polítics i civils més de la mateixa ideologia, condemnats per un procés d’aparença judicial però absolutament irregular i irrespectuós amb els seus drets civils.
Bona part de l’exposat es produeix després
d’una aplicació forçada i arbitrària de l’article 155 de la Constitució del 78, malgrat que
aquest article no diu res que pugui fer contemplar la dissolució de l’autogovern de
Catalunya.
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Tot això són fets objectius que comporten
que Catalunya sigui l’única regió de la Unió
Europea on no s’aplica l’estat de dret ni es
respecta la democràcia. I si tot plegat no fos
suficientment greu, la situació es produeix
enmig d’una pandèmia, les conseqüències
sanitàries, econòmiques i socials de la qual
encara no som capaços d’imaginar.
I ja pensant en les eleccions, que si el Covid19 no ho impedeix, s’han de celebrar el 14 de
febrer de 2021, també és un fet objectiu que
el 2010, sobre un total de 135, hi havia 14 diputats explícitament independentistes i el
2017 eren 70. Per tant, sembla clar que el
problema dels partits de l’independentisme
no és d’ampliació de base ni de confrontació
intel·ligent amb l’estat espanyol, el problema de veritat és que no saben què fer-ne d’una majoria parlamentària reforçada que, si
res no es torça, tornaran a sumar al
Parlament. El seu problema és que no s’atreveixen a implementar la voluntat majoritària que el poble de Catalunya va expressar
amb gran valentia el Primer d’Octubre de
2017.
No és cap secret que la pandèmia ha paralitzat circumstancialment la capacitat de mobilització de l’independentisme, com ha frenat els moviments populars arreu del món.
Això ha trencat l’equilibri entre la classe política i les forces socials, de manera que els
partits independentistes, deslliurats temporalment de la pressió del carrer, es dediquen
a les seves pugnes estúpides i estèrils en lloc
d’aprofitar la feblesa del règim espanyol i
lluitar units pel compromís adquirit amb els
seus votants: fer realitat la República
Catalana. Però que ningú es pensi que, quan
la qüestió sanitària finalment tombi per bé,
ens haurem oblidat que volem un país lliure,
socialment avançat, igualitàriament just i
plenament democràtic.
Visca la República Catalana! Llibertat
Presos Polítics!
Bones Festes!I malgrat tot: Bon Nadal!
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

I un cop més l’any s’acaba i ens demanen des
de l’Ajuntament que fem un resum de les activitats que hem fet enguany.
Ha estat un any molt dur per a tots degut a
la situació actual, però vàrem estar de sort
en poder celebrar la Festa dels Tres Tombs
el dia 9 de Febrer, abans que s’emboliqués
tot.
La festa va transcórrer amb els paràmetres
habituals, un esmorzar popular al matí al recinte de La Fàbrica, passada pels carrers
amb direcció a l’Església, Missa amb la tradicional repartició de panets beneïts i cedits
per Ronçana Comerç Actiu; en sortir de
l’Església benedicció, per Mossèn Aaron, de
tots els cavalls i carruatges assistents i també a tots els animals de companyia que hi
van comparèixer, tornada cap al lloc de sortida, formats, per donar per acabada la festa.
Vàrem tenir la sort de participar en els primers Tres Tombs que es van celebrar als po-

bles veïns abans del confinament, com
Canovelles, La Roca del Vallès, Bigues i
Riells i pocs més. Se n’han suspès molts i
també la trobada final que es feia a Polinyà.
A part de parlar de les festes que hem pogut
fer, vàrem tenir la pena de perdre a Juan
Pedro Segovia, un estimat amic, que ens va
deixar el 15 d’abril. Va ser un dels principals
impulsors de la festa i dels primers de la colla que van crear l’Associació Amics del
Cavall. Ell gaudia molt d’aquesta festa amb
la seva família i principalment passejant els
nets amb el carro. Ell i la seva esposa Dolores mai faltaven a cap dels actes que es portaven a terme, gaudint i engrescant la festa
d’allò més. Moltes gràcies Juan Pedro per
haver estat al nostre costat tots aquests anys,
de ben segur que et trobarem a faltar.
Això és tot, un petit resum del que ha passat
aquest complicat 2020, que ens ha fet anar
desmanegats a tots.
En aquest moment no sabem el que podrem
fer el 2021, si hi haurà festa o no. Sobre els
esdeveniments anirem fent i informant-vos.
Molta salut per a tots.

Juan Pedro Segovia, mort el passat abril.
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Societat de Caçadors
President: Sergi Ferrer Lari
Telèfon: 609 30 16 57
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

No us voldríem marejar amb el tema de
sempre: el porc Senglar. Però hem de ser
conscients de la problemàtica que ocasiona
aquest animal a un municipi com el nostre.
Encara existeix part de la població que es dedica al sector primari com activitat econòmica principal i els danys que sofreix l’agricultura davant l’activitat d’aquest animal va en
augment any rere any.
Ara, ja no és únicament la pagesia la que pateix aquests danys, sinó que també ho pateixen aquelles urbanitzacions de Santa Eulàlia
pròximes a zones boscoses, on el porc senglar es refugia i, cada vegada més, s’apropa
més a la persona humana, amb l’inconvenient que en moltes ocasions oblidem que
estem davant d’un animal salvatge. Per no
parlar dels accidents de trànsit! Les carreteres són el lloc on possiblement la trobada
entre el porc senglar i l’ésser humà és més
perillosa i això ens ho poden dir les vies que
ens connecten amb els pobles veïns, que són
espectadores de l’augment de topades que es
produeixen entre els vehicles i els porcs senglars.

Els experts estan d'acord que ara com ara la
caça és l'únic factor que permet mantenir a
ratlla el senglar, tot i que no sigui un mètode
suficient per controlar-lo. Els caçadors fem
una tasca bàsica per mantenir a ratlla el
nombre d'individus. De 6.000 senglars que
es caçaven a principis dels anys 90 s'ha passat a un rècord de 60.000 a tota Catalunya.
A Santa Eulàlia, en concret, s’han capturat
120 exemplars durant la temporada 2019/
2020.
Aquesta temporada la pandèmia sanitària
generada per la Covid-19, no ens ha permès
realitzar totes les actuacions programades
per tal de minvar els danys ocasionats. Tot i
així, hem pogut organitzar petites batudes
mitjançant autorització excepcional de la
Generalitat de Catalunya, al tractar-se d’una
activitat essencial.
Pel que fa a la gestió de l’àrea privada durant
aquest any, la nostra societat hem continuat
fent un esforç important perquè totes les
espècies cinegètiques que conviuen dins el
nostre terme poguessin tenir el màxim de facilitats per reproduir-se de forma natural,
salvatge i espontània. Hem fet repoblacions
de les espècies més emblemàtiques.
Us desitgem a tots i a totes unes molt bones
festes. Salut, sort i que tingueu una bona entrada d’any nou!

Un porc senglar, a Santa Eulàlia.

Entitats

Retro Car Club Ronçana
President: Miquel Comellas
Telèfon: 617 42 52 22
C/e: rccr.@gmail.com
Web: www.rccr.cat

Un any d’aturades i reflexions. Nosaltres veníem amb embrenzida, teniem ja la motorada preparada per celebrar-la el 19 d’abril, i
no vàrem poder celebrar ni aquest esdeveniment, ni la festa de Sant Cristòfol, ni el retro
car meeting. Desitgem per celebrar aquests
tres esdeveniments el proper 2021 amb les
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següents dades: motorada el 30 de maig,
Sant Cristòfol l’11 de juliol i el retro car meeting el 3 d’octubre. Tenim l’esperança de poder celebrar-los tots tres, tot i tenint l’incertesa de si serà possible, ja que dels tres esdeveniments, a dos hi ve molta gent de diferents comarques de Catalunya.
A l’espera que tots plegats puguem frenar
aquesta pandèmia i puguem, mica en mica,
anar recuperant la normalitat en tots els aspectes.
Salut i un feliç 2021 per a tothom.
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Entitats
Associació de Bàsquet
Ronçana
President: Juan Serrano Rodríguez
Telèfon: 657 30 82 20
C/e.: abronsana@gmail.com
Web.: www.abronçana.cat

Els membres de la Junta Directiva de l’Associació de Bàsquet Ronçana 2018 sostenim
que, en aquests moments difícils de pandèmia Covid-19 que estem transitant, hi ha un
principi que ha de prevaldre per damunt la
resta en totes les activitats del club: la cura
de la salut de les persones.
Aquesta voluntat de cura ens ha dut a prendre durant l’inici de la temporada 20202021 totes les mesures necessàries per posar
en marxa els protocols establerts per les autoritats sanitàries i esportives competents.
La implantació dels protocols està requerint
de tots els membres del club (jugadors,
equip tècnic, famílies i directius) uns esforços addicionals importants orientats a
eliminar o minimitzar l’expansió del contagi.
Creiem que aquesta vigilància s’haurà de
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mantenir durant la major part de la temporada. No defallirem.
Entenem, ara i sempre, que la pràctica de
l’esport és font de salut física i mental, alhora que apropa a les persones i les fa compartir objectius comuns. Per aquest motiu
creiem que és just ara que hem de vetllar
més que mai per continuar posant a l’abast
de totes i tots la possibilitat de fer esport.
En aquest marc, l’objectiu del club de consolidar els equips existents i créixer amb altres
de nous s’està convertint en una tasca molt
complexa. Malgrat això, durant aquest mes
de setembre hem aconseguit posar en marxa, en un temps rècord, un nou equip sènior
masculí. Els desitgem una temporada amb
molts èxits.
L’esforç i la perseverança han esdevingut valors clau que ens estan permetent crear noves oportunitats esportives per als infants i
la joventut del nostre poble. Desitgem de tot
cor que l’esport continuï sent un referent
important en el seu camí de transformació
en persones adultes compromeses amb la
seva comunitat.
Carles Izuel, secretari

Entitats
Club Esportiu Santa Eulàlia
President: David Garcia León
Director Esportiu: Jordi Gómez
Telèfon: 630 92 77 78
Coordinador futbol 11: Ferran Garcia
Coordinador futbol 7: Javi López
C/e.: cfstaeulalia@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/cesantaka
Instagram: @cesantaeulaliaderoncana

Si la gestió i desenvolupament d’un club esportiu és per ella mateixa molt complicada,
aquest any encara ho està essent més degut a
l’afectació i duresa de la pandèmia que estem
vivint actualment.
La temporada 2019/2020 va finalitzar de
forma sobtada el mes de març, deixant a desenes i desenes de jugadores i jugadors sense
poder gaudir de l’activitat esportiva i, malauradament, la prolongació d’aquesta situació
ha comportat que la temporada 2020/2021
encara no hagi iniciat les seves competicions... amb la incertesa de quan s’iniciaran.
No volem valorar la temporada passada pels
títols individuals o col·lectius aconseguits o
no sinó que, com sempre, ho farem per la
il·lusió, motivació, esforç i compromís dels
nostres jugadors i jugadores que han treballat per continuar creixent tant a nivell esportiu com personal. Aquesta és la nostre principal satisfacció.
Per la temporada 2020/2021, el C.E. Santa
Eulàlia té un nombre de jugadors/es al voltant dels 185 en les diferents categories del
club, lluny dels 250 de les últimes temporades, tot això degut a l’afectació de la pandè-
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mia i de les inseguretats que la mateixa està
generant.
Totes les persones vinculades al Club continuem treballant amb els mateixos valors, organització i dinàmica, que ens ajuden a assolir els objectius fixats, tant esportivament
com a nivell de comportament i respecte. En
aquest inici de temporada, s’ha hagut de fer
un esforç addicional en la implantació de
protocols i mesures de seguretat preventives
pel virus del Covid-19, i compaginar-les amb
l’estructuració i organització dels entrenaments dels diferents equips.
Agraïm a en Jordi Gómez, com a director
Esportiu, i a en Ferran Garcia i a en Javi
López, com a coordinadors, la gran tasca que
desenvolupen perquè el C.E. Santa Eulàlia
segueixi essent un referent d’organització i
treball en el món futbolístic de la nostra comarca.
Aquest any, el Club vol retre un especial homenatge a totes les persones del poble que
han estat afectades directa o indirectament
pel Covid-19. Volem donar molts ànims i
molta força a totes elles per continuar lluitant i no defallir en aquesta situació.
Moltes gràcies als nostres sponsors, pares i
mares, i a l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
acompanyar-nos en aquesta aventura i que
sigui per molts anys.
El Club Esportiu Santa Eulàlia, us desitja les
millors festes nadalenques possibles a tots els
ciutadans i entitats de Santa Eulàlia i especialment a la gran família que forma el nostre
Club.
Salut.
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Entitats
Moto Club Ronçana
President: Francesc Bonet Nieto
Secretari: Oriol de la Salud Masagué
Telèfon: 669 40 71 99 Francesc i
696 08 13 24 Oriol
C.e.: oriol@assessoriastaeulalia.com
Web/blog: http://motoclubroncana.blogspot.
com.es/

Tanquem nova temporada, la més atípica de
totes, sense haver pogut organitzar cap cursa ni acte degut a la crisis sanitària existent.
A primers d’any el calendari del 2020 estava
previst amb dues curses de resistència d’automàtiques per als mesos d’abril i setembre,
per al mes de juliol estaven calendaritzades
les 6 hores de resistència de Derbi Variant i
per l’octubre també l’altra tradicional trobada de tot tipus de motocicletes amb el seu
corresponent esmorzar, així com possibles
altres proves que estaven a l’aire pendent de
calendari.
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Essent conscients que un dels principals valors de les proves que organitza el MCR es
basa en la germanor i poder aplegar al major
públic possible, amb les mesures sanitàries
provocades per la crisis Covid-19, enguany
ha estat impossible organitzar les proves
descrites.
És un any dur per a tots, ja que el poder realitzar les curses per a aficionats són estones
de lleure i diversió per a tothom, fet que, pels
membres del Moto Club Ronçana, ens enorgulleix poder organitzar i que així se’ns reconegui. Precisament tot això ens dona més
força per continuar organitzant curses i actes de cara al proper 2021, any per al que durant les últimes setmanes ja hem enviat la
sol·licitud de calendari de curses.
Amb moltes ganes de tornar a retrobar-nos
tots amb els somriures característics, us desitgem molta salut a tots.
Molt bones festes i molt de gas per al proper
2021!

Entitats
Club d’Escacs Vall del Tenes
Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Tots coincidirem en que aquest any 2020 ha
capgirat completament les nostres vides. Si
alguna cosa en podem treure de profit, serà
per valorar l’esforç i solidaritat de molta
gent que ha arribat a donar la vida per ajudar els altres.
Per això, no serà gens difícil que l’any 2021,
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ple d’incerteses i neguits, sigui millor que el
que estem acabant.
Voldria repetir una frase que he sentit
aquest dies: “m’agradaria molt celebrar
aquestes Festes amb els meus, però encara
m’agradaria més poder celebrar les del l’any
que ve”.
Des del Club d’Escacs de la Vall del Tenes
volem desitjar-vos que passeu unes molt bones Festes, amb la major proximitat possible
de tots aquells que estimeu.
Bon Nadal a tots!!

Esperem tornar a veure la sala Muriel Casals de la Fàbrica així de plena ben aviat.
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Club Patinatge
Artístic Ronçana
Presidenta: Carla Pey
Secretària: Mònica Lopera
Tresorera: Anna Serrat
Telèfon de contacte: 699 75 22 18 (Carme
Serrat) 649 30 33 50 (Pilar Polo)
C/e: cpartisticroncana@gmail.com

Ja tenim 8 anys!!!
Estem acabant l´any i amb ell acaba una
temporada que ha resultat la més complicada mai viscuda per tots nosaltres.
La pandèmia que estem vivint ha fet trontollar tota normalitat i una temporada planejada i preparada a consciència ha hagut de
ser redefinida de dalt a baix.
El passat mes de gener teníem una agenda
plena de trofeus, proves federatives i campionats, però com sabeu, a mitjans del mes
de març tot canvia i el confinament comporta l´anul·lació dels entrenaments i de totes
les proves programades d’antuvi.
El dia 11 de març, dies previs abans del confinament, el club va celebrar la seva Assemblea de Socis i es va aprovar una renovació
de la Junta Directiva, amb una renovació a
la presidència on la Carla Pey substitueix a
Carme Serrat, que ha assumit el càrrec durant el últims 7 anys. La Carme es manté
dins la junta, ara com a vocal. El càrrec de

Juĺ ia Gonzaĺ ez -Infantil A.

Monitores CPA Ronca
̧ na.

secretària el continua tenint la Mònica Lopera i el càrrec de tresorera l´Anna Serrat.
Però tornant al confinament, estem molt satisfetes amb com el vàrem viure. L´equip
tècnic proposà mantenir el contacte amb totes les patinadores, mitjançant connexions
on-line en els mateixos dies d´entrenament
i a les mateixes hores. En aquestes sessions
es feien diferents activitats físiques, didàctiques, musicals, plàstiques… totes elles relacionades amb el món del patinatge i aconseguint mantenir la moral i la sensació de
pertànyer a un club.
Recuperada la petita normalitat que ens va
donar l’estiu, es van reactivar algunes proves, i així el cap de setmana del 12 i 13 de setembre, la patinadora del Club, Júlia González,
va participar a la Preselecció Open Infantil a
la pista de Sant Fost de Campsentelles. Va
quedar a la setzena posició de 46 participants!! Aquest resultat ha permès a la Júlia
entrar al grup de patinadores, categoria
Infantil A. Des d´aquí la volem felicitar pel
seu gran esforç que li ha permès superar les
dificultats d’aquest any amb els pocs entrenaments que ha pogut fer.
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També hem d’assenyalar que la patinadora
Alba Díaz ha obtingut el nivell Iniciació D a
la pista de Caldes d´Estrac aquest passat
mes d’octubre i les patinadores Marta Usero,
Clàudia Cabezos i Karla Navarro, a la propera convocatòria, de la Federació aniran a la
prova de nivell Iniciació A i Iniciació B, respectivament.
Pel que fa a l’equip tècnic, tenim la Carla Pey
d’entrenadora i la Laia Solé i Berta Puigdomènech de monitores, com les tres darreres
temporades (2018-19-20). L´entesa que hi
ha entre elles permet que a pista hi hagin
uns resultats excepcionals.
És un moment excepcional, que ens obliga a
plantejar-nos noves maneres de poder continuar entrenant, amb el distanciament entre
nosaltres que ens han demanat les autoritats
sanitàries i el govern del país. Per això des
del club s’ha plantejat que els grups d´entrenament siguin grups reduïts de patinadores,
amb dues tècniques a pista, així hi ha un ràpid aprenentatge d’aquest esport i molta
qualitat a pista.
L’entrenadora Carla Pey també ho és del
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CPA les Franqueses i això permet que les patinadores que estan a categoria o molt properes a estar-hi poden ampliar l´horari
d´entrenament aprofitant poder anar a entrenar a la pista de les Franqueses.
Per acabar el capítol d’agraïments, donar les
gràcies a les ajudes rebudes per la Regidoria
d’esports des de l'Ajuntament i també a
l’Ana, i el Jaime que dia a dia ens acompanyen al pavelló.
També hem d’agraïr als nostres socis, de
manera molt sincera, el suport que donen en
tot moment al Club i agraïr-los la implicació
que hi tenen, amb totes les situacions que,
durant l’any, afecten al nostre Club.
Per últim, sempre a les darreres edicions de
l’anuari de Sta. Eulàlia us convidàvem al
Festival de Nadal, Festival que aquest any
quedarà pendent de data i que us comunicarem pels informatius de Canal Set, que també aprofitem per felicitar-los pel reportatge
fet a la nostra entitat.
Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2021.
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El temps
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 19
GENER 20
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
MITJANA DE LʼANY

15,8
14,7
19,1
17,5
20,6
26,6
27,2
32,4
32,4
28,0
22,0
19,2
23,0

05,3
02,3
05,1
05,8
08,8
12,8
15,0
18,7
19,0
14,5
08,8
07,2
10,3

09,8
07,4
11,4
11,1
14,4
19,6
20,9
25,3
25,4
20,5
14,7
12,2
16,1

PLUJA

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

19,2 (13)
20,8 (31)
25,7 (3)0
24,7 (12)
24,7 (26)
32,3 (21)
32,7 (25)
37,5 (30)
37,1 (9)0
33,1 (13)
28,6 (1)0
26,4 (1)0

0,6 (28)
-2,2 (13)0,8 (20)
-0,4 (27)2,9 (5)0
10,3 (12)0
10,1 (9)0
16,6 (22)0
11,7 (31)0
7,8 (26)
3,1 (17)
0,0 (17)

Dies de
pluja
< 0,2 > 2

7
5
110 8
6
0
3
4
1
9
2
6
2 120
4
1
4
3
6
5
6
5
140 7
660 650

VENT

Precipit. Dia màx.
total precipit
lt/m2
lt/m2

81
1510
02
38
1330
58
72
19
29
38
66
75
7620

45 (4)0
75 (21)
0,5 (12)
14 (16)
48 (19)
24 (14)
23 (18)
16 (3)0
13 (4)0
11 (6)0
45 (10)
23 (27)

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

2,7
2,5
1,6
3,3
2,2
1,9
1,6
1,5
1,6
1,6
1,6
1,1

80,0 (21)
66,0 (21)
37,0 (27)
62,8 (2)0
49,9 (1)0
51,5 (11)
30,6 (13)
35,4 (10)
41,8 (30)
54,7 (25)
49,9 (14)
38,6 (7)0

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

Període: Desembre 2019 - novembre 2020
• Precipitació total: 762 lt/m2
• Precipitació màxima en un dia: 75 lt/m2
(dia 21-01)
• Dies de pluja (<2 lt/m2): 66
• Dies de pluja (> 2 lt/m2): 65
• Període més llarg sense precipitació superior a 2 lt/m2: 36 dies (entre 26 de gener i
2 de març)
• Dies de tempesta: 32
• Dies de pedregada: 0
• Dies amb temp. mín inferior a 0º: 12
• Dies amb temp. màx. superior a 30º: 77
• Dies de boira: 7
• Dies de nevada: 0
• Temperatura màxima absoluta: 37,5ºC
(dia 22-07)
• Temperatura mínima absoluta: -2,2ºC
(dia 13-01)
• Mes més ventós: desembre 2019
• Ràfega màxima de vent: 80 km/h (dia 2112)
• Mes més plujós: Gener (151 lt/m2)
• Mes menys plujós: Febrer (2 lt/m2)
• Temperatura mitjana anual màx: 22,9ºC
• Temperatura mitjana anual mín: 10,3ºC
• Temperatura mitjana anual: 16,1ºC

Si comparem les temperatures mitjanes amb
les de l'any passat veurem que han estat lleugerament superiors enguany. Això ha estat
degut a la poca quantitat de dies de glaçada
i unes temperatures molt suaus durant l'hivern.
En canvi, la mitjana de les màximes ha estat
idèntica.
Pel que fa a la pluja podem dir que ha estat
força abundant, tant pel que fa a dies de precipitació, com per la pluja total caiguda, que
se situa clarament per damunt de la mitjana
pluviomètrica.
En aquest sentit destaca el mes de gener
amb 151 lt/m2, a causa de l'arribada del cicló
Glòria que va deixar molta aigua i, a diferència d'altres indrets, no va causar desperfectes.
L'abril també ha estat plujós. Cal destacar,
però, la irregularitat geogràfica de les precipitacions, observant-se diferències rellevants, no solament a Catalunya sinó dintre
de la mateixa comarca.
Pep Margenat

Cada any un personatge
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Francesc Turrillo,
excap de la Policia Local
de Santa Eulàlia de Ronçana
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Cada any un personatge
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Francesc Turrillo ha format part de la
Policia Local durant més de 35 anys,
de la qual n’ha estat sergent en cap,
fins que enguany s’ha jubilat. Va viure
la creació de la policia mancomunada
de la Vall del Tenes i, a l’any 2001, la de
la Policia Local de Santa Eulàlia. Entre
les milers d’anècdotes que té per explicar -algunes divertides i d’altres molt
dures-, hem parlat amb ell de les riuades del 1994, dels robatoris silenciosos
a domicilis o de la detenció d’una persona buscada per la Interpol. Tot i així,
de tots aquests anys, en destaca el seu
paper de servei assistencial amb els
veïns i veïnes del poble. Casat i amb
dues filles ja grans, Turrillo parla també de la seva implicació en el municipi
i dels seus projectes de futur.
Parla’ns dels teus orígens. On vas néixer?
Vaig néixer a Ciudad Real el 4 de setembre de
1960, però els meus pares em van portar cap
aquí quan tenia dos anys. El meu pare era paleta i va venir el 1966 a Santa Eulàlia a fer
una casa al costat del riu i li va agradar molt

Francesc Turrillo, de petit.

el poble. Jo tenia problemes de migranyes,
vivia a Santa Coloma, i els metges em deien
que seria bo anar a viure a la muntanya, així
que vam decidir comprar un terreny a Santa
Eulàlia. L’any 73 ja vaig venir a viure-hi, vaig
estudiar tres anys al CEIP Ronçana i després
vaig anar a l’institut a Granollers. Aquí al poble he jugat a futbol, a bàsquet, he fet natació... M’agrada molt l’esport i sempre hi he
participat.
Com recordes la teva infància?

Nascut a Ciudad Real, va venir a Santa Eulàlia
als 13 anys

Els meus pares mai han parlat català i aquí
es parlava a l’escola, per això al principi estava una mica apartat. És cert que hi havia
companys que m’ajudaven, però sempre hi
havia hagut una mica de distància amb algun grup. El primer any va ser una mica difícil, però a partir del 74, que vaig anar a 6è,
ja estava més integrat i ja començava a parlar català. Fer esport també em va ajudar a
integrar-me al poble. Aquella època era a les
acaballes de Franco, però no puc dir que tingués una infància difícil, els records que tinc
són bons.

Cada any un personatge

Turrillo, a la mili.

Et va tocar fer la mili?
Sí, vaig fer a mili a l’any 1980. Van ser uns
anys difícils perquè hi havia una crisi econòmica molt forta. Abans d’anar a la mili no hi
havia feina. En vaig aconseguir una, però
com que havia d’anar a la mili al cap d’uns
mesos no em van agafar. Quan vaig tornar
l’any 1982, la crisi encara era més greu i no
hi havia feina de res, i mira que jo feia de tot:
de camioner, de paleta, de soldador... Al final vaig aconseguir treballar en una empresa metal·lúrgica, però al cap d’uns mesos
van tancar i a l’atur me’n quedaven només
alguns dies.
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i just vaig veure un anunci de l’Ajuntament
que deia: “es busquen dos vigilants nocturns”. No sabia de què anava la feina, però
vaig presentar una instància i vaig aprovar,
encara sense saber de què es tractava el lloc
de treball. Ens van convocar a una reunió.
Érem dues persones de Santa Eulàlia, dues
de Lliçà d’Amunt i dues de Lliçà de Vall, amb
els alcaldes de cada poble. L’alcalde de Santa
Eulàlia era en Francesc Brustenga, i ens van
explicar que es volia crear un cos de policia.
Ens van dir el sou, 65.000 pessetes, que passaven a ser 75.000 perquè havíem de cobrir
l’horari de sis a vuit del matí fins que entraven a treballar els agutzils. Havíem de fer 10
hores cada dia. Ens van comprar uns cotxes,
uns Nissan Patrol, i estem parlant de l’any
84, quan no hi havia cotxes d’aquest tipus. A
partir d’aquí, ja van comprar uniformes:
anàvem amb camisa blanca, pantalons de
pinça blaus i corbata vermella. Això ho va
escollir la Lurdes Gimeno, de l’Ajuntament:
vam anar a El Corte Inglés, a la “sección joven”! L’Isidre Ballester, aleshores alcalde de
Lliçà d’Amunt i president de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, estava molt ficat a
la Generalitat i vam poder fer un curs a l’avinguda Pearson, l’escola de policia encara
no existia. Allà vam començar el dia 1 de
juny i vam acabar el dia 22 per començar a
treballar el 23 a la nit, per la revetlla de Sant
Joan.

I què vau fer?
Amb la meva dona feia poc que ens havíem
casat, el 26 de desembre del 1982. Llavors
tenia un cosí que també vivia aquí a Santa
Eulàlia, però se’n va tornar a Ciudad Real i
em va dir que allà em podia trobar feina.
Amb la dona vam tenir molts dubtes, però
vam decidir marxar. Ja ho teníem tot a punt

Quan amb la seva dona van decidir tornar a
Ciudad Real, l’any 1982, va sortir l’anunci per
la policia local.
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Aquest va ser l’inici de la Policia de la
Vall del Tenes, doncs?
Exacte. Aquella mateixa nit vam anar amb
un Patrol els sis agents i l’Isidre Ballester,
que ens anava ensenyant el territori perquè
no el coneixíem. Ens van trucar dient que hi
havia hagut un accident, un cotxe amb ferits,
i que l’altre vehicle s’havia donat a la fuga.
Anem cap allà i ens tornen a trucar avisant
que estaven robant un cotxe a la Sala. Ens
vam veure empaitant a quatre o cinc persones que van sortir corrents cap al riu i se’ns
van escapolir pel bosc. La primera nit va ser
molt, molt dura.
I totes les nits van ser així?
Doncs més o menys. En aquella època hi havia l’heroïna i moltíssima gent hi estava enganxada, per això robaven, per necessitat.
Hi havia robatoris cada dia, era una època
molt dolenta. De fet, per això es va crear la
Policia de la Vall del Tenes. Quan venia la

Turrillo és un gran aficionat a les motos.
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gent de cap de setmana es trobaven que els
havien entrat a robar; 10 o 15 cases a cada
poble, impressionant. Cada dia, cada dia teníem detinguts. Tenim uns àlbums de fotos,
que fèiem amb Polaroid i que encara conservem, de les detencions que fèiem en aquella
època. Vam fer molt bona feina, era una policia que feia molta falta: vam treballar i vam
patir molt, però els resultats de cara a la població van ser espectaculars. De la Vall del
Tenes se’n parlava a tot el Vallès, era un referent a l’Escola de Policia de Mollet.
Què us diferenciava de la resta?
Érem sis agents, no érem ni un cos de policia, però el resultat va ser tan impressionant
que al cap d’un any van veure que s’havia
d’ampliar. Es va crear pels robatoris a la nit,
però també n’hi havia de dia, sumat als atracaments, accidents... Hi havia serveis que s’havien de poder cobrir perquè l’agutzil no
podia fer-ho tot. Al segon any ja vam obrir el
torn de dia i vam arribar a ser vuit agents,
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fins a l’any 90 que érem 14 i una central de
24 hores. Nosaltres sempre anàvem a tots
els serveis, altres policies no tenien la mateixa implicació. Anàvem a accidents fora dels
nostres municipis, mentre que la policia d’aquells pobles no hi anava. Fèiem el 100%
dels serveis, i això la gent ho valora molt. El
fet de tenir una persona al telèfon 24 hores,
que si truques saps que tens una resposta
immediata, no té preu. Quan una persona
truca a la policia és perquè, moltes vegades,
no té cap altre recurs, i no li pots dir “llame
usted mañana”. Aquest servei el vam tenir a
la Vall del Tenes i jo he intentat des del
2001, que es va crear la Policia Local de
Santa Eulàlia fins ara, mantenir-lo.
Llavors, ser policia, en el teu cas, no
va ser vocacional.
Va ser totalment de casualitat, no m’ho hagués plantejat mai. Ser bomber sí que m’ho
havia plantejat perquè m’agrada molt el servei. Al tornar de la mili em vaig casar, em
vaig posar a treballar i vaig deixar els estudis. Quan vaig entrar a La Vall del Tenes vaig
mirar de reprendre’ls i em vaig matricular a
Dret, ja que estava a la policia i no volia marxar d’aquesta branca. Amb els companys no
tenia problema per canviar de torn algun dia
per anar a la universitat, però no em van deixar i ho vaig aparcar.
En quin moment es va desfer la Policia de la Vall del Tenes i es va crear la
de Santa Eulàlia?
Vaig decidir que plegava de la Policia perquè
amb l’alcalde de Lliçà d’Amunt hi discutia
bastant sovint. Just quan ho tenia tot a punt
per marxar, va sortir una plaça de caporal i
això ja estava lligat al president de la
Mancomunitat, que era en Josep Uñó, també alcalde de Santa Eulàlia i amb qui hi tenia
una molt bona relació. Em vaig quedar de
caporal i això ja va canviar. Aquell va ser el
moment en què es va desfer la policia de La
Vall del Tenes i es van dividir els tres municipis. Justament Lliçà d’Amunt era el que tenia més possibilitats, és el municipi més

Francesc Turrillo, amb l’uniforme de gala de
la Policia Local.

gran, però jo no hi volia anar. Es van reunir
els alcaldes i ens van repartir a tots els
agents, com en un partit de futbol de pati
d’escola. En aquest moment, Santa Eulàlia
perdia la policia i es quedava només amb un
vigilant. Vam veure els pros i contres i jo els
vaig explicar que tenir una policia local
econòmicament costaria molt més – passarien de pagar dos agents i mig a pagar-ne set
o vuit, més la central -, però la feina comparada amb un vigilant no té res a veure. Un vigilant no porta arma i no pot fer el 99,9% de
les tasques de la policia, o sigui, que perdíem
el servei de la policia que havíem tingut fins
el moment. Els vaig dir que la gent està acostumada a tenir una persona que l’atén i li resol qualsevol problema, ara digues als veïns
que has deixat perdre tot això! Crec, com a
policia i com a ciutadà, que anàvem molt enrere i ens havia costat molt ser on érem. Així,
els regidors van decidir que es creava la policia de Santa Eulàlia.
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I tu t’hi vas quedar?
Vaig fer les oposicions al 2000 i l’1 de gener
de 2001 vaig agafar les regnes de la nova
Policia Local de Santa Eulàlia. Aquell mateix
dia vam començar a treballar molt coixos
perquè érem quatre agents, els que ens tocaven de la Mancomunitat, i van obrir dues places més, però aquests havien d’anar a l’acadèmia de policia. És per veure el quadrant
d’aquella època... Un agent per torn fins al
juny que ja vam ser sis agents. Llavors van
arribar els Mossos i, en principi, agafaven totes les competències i deien que ens sobraven
agents. Ara bé, quan l’alcalde va veure la feina que fèiem, van convocar dues places més.
Explica’ns algun cas que t’hagi marcat
especialment.
Quan hi ha accidents amb morts i hi ha nens,
això marca molt. Mai t’hi acostumes, cap accident és igual i cada mort és diferent.
També en el cas dels suïcidis, és un moment
molt difícil. Vam tenir el cas dels etarres a
Lliçà d’Amunt: el 30 de maig de 1991 es va
desarticular un comandament d’ETA a
Barcelona i van morir Joan Carles Montea-

La família de Francesc Turrillo.
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gudo i Juan Félix Erezuma, els dos líders.
Van atemptar amb un cotxe bomba i va morir un TEDAX, va ser un moment molt tens i
ETA fins i tot ens va amenaçar. Com a satisfacció, el millor és col·laborar amb un accident. L’any passat vaig salvar dues vides,
una persona que va tenir un infart i un home
de 38 anys que va tenir una descàrrega elèctrica: quan vaig arribar era mort i el vaig poder salvar.
També hi va haver el cas d’un home, li deien
“el Indio”, que estava buscat per la Interpol.
A través d’una citació judicial, vaig anar a casa seva i la seva dona m’anava donant llargues: que no hi era, que era transportista...
Jo, que soc molt persistent, vaig començar a
estirar del fil i vaig veure que estava buscat
per la Interpol per assassinat, banda armada
i no sé què més. Vaig trucar a Interpol
Madrid i els vaig explicar que tenia la casa
localitzada. A ells els interessava molt perquè era molt perillós, i vam quedar que a la
setmana següent vindrien. Vaig aconseguir
una foto d’ell i em van confirmar que era “el
Indio”. Finalment, el vam tancar quan era a
casa i el vam detenir. Va sortir als diaris i tot!
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zar... L’Isidre va trucar i va resultar ser un
amic del poble, que no en sabia res i el vam
despertar de matinada. Tots ens vam posar a
riure!
Com recordes les riuades del 94?

Quan era a la Policia de la Vall del Tenes, ens
van trucar que estaven robant a una casa de
Lliçà d’Amunt. Vam anar-hi i estava el tio a
la porta, amb una clau a la mà intentant entrar, amb una borratxera impressionant. No
coordinava, deia que era casa seva. Vam
anar a la comissaria i hi havia l’Isidre
Ballester. L’home ens va explicar que vivia a
Lliçà i que venia de Granollers, que era jugador d’handbol, que havien guanyat i que havia begut més del compte. Li vam demanar
el telèfon de casa, va dir un número de l’at-

La meva dona estava embarassada de la
Laura, i la Mireia tenia set anys. Vivíem al
riu. Feia uns dies que plovia, però molt poc,
anava fent, no era com ara. A les 12h vaig
anar a fer la sortida de les escoles i seguia
plovent, però em van trucar de Bigues perquè pugés corrent a donar un cop de mà, ja
que la riuada s’havia emportat els vedells
d’una granja. Vaig pujar amb el cotxe i a mig
camí em tornen a trucar que giri cua, que el
riu s’està menjant tot el voral i el carrer, que
ja s’havia emportat un Land Rover avall i els
vedells seguien baixant pel riu. Vaig trucar
ràpidament a l’altre agent a Santa Eulàlia i li
vaig dir que avisés immediatament per megafonia que la gent pugés a les segones plantes de les cases. Em va dir que només hi ha
un pam d’aigua, però li vaig insistir perquè
al baixar ja no vaig poder passar pel pont:
l’aigua ja hi passava per sobre. Quan vaig
arribar a casa meva, em vaig trobar a la meva filla a sobre la tanca del veí i als meus pares agafats a un pal. Li vaig demanar a un
instal·lador que havia anat a fer una feina a
casa d’un veí que els ajudés i els pugés a la

Turrillo assegura que el que el fa més feliç és
passar moments en família.

.. i entre cotxes i motos.

Sempre ha estat molt vinculat a les activitats
del poble.

Hi ha alguna anècdota divertida? Algun
dia que no poguessis parar de riure?
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La Policia Local passant per la benedicció dels Tres Tombs per Sant Antoni.

segona planta. La meva dona venia de fer l’ecografia de la Laura i es va trobar que no podia ni arribar, volia anar a casa com fos. Ens
vam trobar i ja vam estar tots bé. Podia haver perdut la família i per sort es va quedar
en res. Quan va baixar una mica el riu, vam
poder accedir a totes les cases. A Bigues hi
havia tres desapareguts i a Santa Eulàlia, un.
Va ser un dia molt dur i els dies posteriors,
igual. Hi havia vedells escampats per tot
arreu, repartíem aigua a les cases... Va venir
la consellera d’Interior i li vam ensenyar tot
el merder.
I de l’època dels robatoris silenciosos,
què ens en pots explicar?
Entraven a les cases de nit mentre la gent
dormia. Li vaig dir a l’alcalde que si em deixaven carta blanca, els agafava. Vaig parlar
amb Mossos de Granollers, que tenen tota la
informació de robatoris de tots els municipis, i els vaig demanar informació de tots els
silenciosos de dues setmanes enrere: dia i
hora de cada avís. Com que les persones som
gent de costum, sempre fem el mateix: si
véns de Granollers, per on vindràs? Pel mateix lloc sempre. Què fan els lladres? El mateix. Així que vaig fer un estudi: uns dies venien de Gavà i els altres de Mataró, sempre
pel mateix lloc. Vaig agafar un plànol i vaig

anar fent creuetes. Vaig demanar una setmana un guàrdia extra i Mossos de paisà a la
meva disposició. Dilluns en vam agafar uns,
però allò no s’havia acabat, hi havia altres
grups. Ens vam jugar un sopar a una marisqueria d’Hostalric a que els agafava, i vaig
guanyar! Si tens temps pots fer molt bona
feina, però a vegades falten recursos.
Quin creus que ha de ser el paper de la
Policia Local en un poble petit com
Santa Eulàlia?
Ha de ser una policia integral, el 90% dels
serveis de la qual siguin assistencials. Si hi
ha qualsevol cosa, hi has d’anar, perquè qui
truca és perquè no té un altre recurs. Després hi ha robatoris, accidents… però si es
perd això, es perd la policia. No hi ha ningú
que ho faci i la Policia Local ho ha de fer.
En situacions extremes, com la que
ens trobem actualment, quin servei
penses que ha de donar la Policia
Local?
Vaig tenir un accident domèstic i vaig estar
de baixa al principi de la pandèmia. Al cap
d’un mes ja vaig tornar a treballar, em feia
mal, però vaig tornar. Penso que se li ha donat un paper a Protecció Civil que no li correspon: son voluntaris que fan bona feina

Cada any un personatge

Anuari 2020

però no tenen la formació ni la professionalitat de la Policia Local. Amb el tema de la
Covid-19 hi ha un problema, i és la política.
Es van posar moltes multes, però la
Generalitat no les ha tramitat i si no ens donen pals, no ho entenem. Si et saltes el confinament, estàs perjudicant a un tercer i ho
has de pagar. Per això ara la gent fa el que li
dona la gana, la gent no és conscient. S’ha de
conscienciar a la població que això és molt
greu, que ha mort i està morint molta gent i
depèn de nosaltres. A la primera setmana fas
informació, però a la segona se sanciona.
Les accions amb la gent gran també
són un puntal de la Policia Local.
Quines necessitats s’atenen?
És un poble petit i els serveis socials estan
molt limitats. Sempre que veia algun cas d’una persona gran que estava una mica oblidada, m’hi implicava i li buscava roba, menjar,
el que fos. Trucàvem cada dia a gent que vivia sola per veure com estava. M’he extralimitat de la meva feina per donar-los un servei i aquest vincle mai el perdo. M’hi implico
fins al final. Amb menors igual, si tenen problemes vaig a parlar amb ells. Ha sigut més
aviat personal que no com a feina.
Santa Eulàlia és un poble segur?
Sí. Si ens fixem en les estadístiques de robatoris, Santa Eulàlia és molt més segur que
Bigues, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Caldes,
l’Ametlla… per habitants i per territori hi ha
menys robatoris. Hi ha més vigilància al carrer i els lladres saben que la policia hi és
sempre, que si algú truca, la policia hi és en
tres minuts. Llavors què passa? Se’n van a
un altre poble. La clau és la prevenció: identifiquem a sospitosos i aquella nit ja no roben perquè saben que els enganxaran.
Cap on creu que ha d’anar el futur de
la nostra Policia Local?
S’ha de fer una policia integrada de Mossos i
Policia Local, sí o sí. Això ho va intentar fer
la consellera Montserrat Tura, però amb les
eleccions anticipades van canviar de conse-

Hissant la senyera per la diada, a la plaça
Onze de Setembre.

lleria i no es va fer. D’aquesta manera, sumem els agents i els mitjans que tenen
Mossos i no tenen Policia Local. Per exemple, mantenir la comissaria de Mossos de
Caldes son 55 agents i un cotxe; aquí tenim
menys agents i un cotxe i mig per torn. No
parlo de coordinació, parlo de fusió.
Amb la jubilació, quin balanç fas de la
teva trajectòria?
He deixat sempre la meva família per la policia. En el moment que ho fas, ho fas conscientment i és el que has de fer. Ara que ha
passat el temps, et preguntes si realment valia la pena. T’ho han pagat, t’ho han compensat? Econòmicament, no; socialment, la
gent sí. Algun polític sí, però en general no.
En el naixement de les meves dues filles estava treballant i en aquell moment el tema
dels convenis no era com ara, no tenies ni un
dia de festa, així que a l’endemà ja tocava
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treballar. No hi vaig ser en batejos, comunions, cavalcades de Reis... M’he beneficiat
ara amb la jubilació, però tota la vida he treballat i fent hores extra per un tub.
Què és el que més t’ha agradat de viure i treballar a Santa Eulàlia?
L’entorn: és tot bosc, la muntanya, el riu...
Quan era petit m’agradava molt pescar,
pescàvem peixos, crancs, anguiles… He
practicat molt esport aquí perquè l’entorn
acompanya. Es pot dormir per la nit sense
cap mena de problema, cap soroll, només els
ocells. Això no té preu. Poder aparcar davant
de casa... Tenim un inconvenient, però, que
és el tema de la mobilitat. M’agrada conduir
i per mi no és un problema, però reconec
que per la gent que no es pot desplaçar, viure a Santa Eulàlia això sí que ho és. Per mi al
contrari, com més aïllat, més tranquil, millor. Ara només tinc el bosc de Can Brustenga davant, que obres la finestra i només veus
que pins i alzines. Això és envejable, no ho
canvio pel millor pis de Barcelona. Un altre
problema és que som un poble dormitori, no
s’ha pogut fer un nucli de poble, s’ha intentat fer a la Sala, però ha estat insuficient.
Trobo a faltar el poble de Santa Eulàlia.
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Ets aficionat als cotxes antics i estàs
vinculat al Retro Car Club Ronçana.
D’on et ve aquesta afició?
En soc secretari ara, havia estat president.
Faig de paleta, de lampista, de mecànic, de
soldador, el que vulguis. Les coses de casa
les faig jo al 100%. Ja que faig de mecànic,
m’arreglo les motos i els cotxes, això m’agrada. Als 16 anys em vaig comprar una moto,
la vaig muntar i desmuntar… el primer cotxe
igual, em vaig comprar un cotxe molt vell, en
aquella època no teníem diners. Tinc mà per
aquestes coses i soc molt “tiquismiquis”. Els
cotxes clàssics es poden tocar, els vehicles
moderns son electrònics i no ho pots fer. Ara
estic arreglant una moto de l’any 63 que portava quatre anys aturada. La vaig desmuntar
sencera i aquesta setmana l’he engegat.
Aquesta satisfacció d’una moto que estava
per llençar i li dones una vida nova... això et
dona alegria! El que passa és que després no
les puc vendre, perquè una moto que arreglo
és com la meva filla. Li faig la documentació
nova, la tapo i la guardo, i així ja en porto 40.
Ara estic fent un sidecar que crec que és
únic: he mirat documentació i no n’hi ha cap
enlloc més. El Museu de Mollet me les demana, així que les tinc allà perquè la gent les

Francesc Turrillo sempre ha participat de la vida del poble i ha format part de les entitats locals.
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gaudeixi. També en deixo per rodatges: ara
estan fent una pel·lícula, “Maricón perdido”,
on hi surto amb el cotxe, un Triumph, conduint. Fa dos anys també vaig fer una pel·lícula per TV3, em van demanar cotxes i motos.
Parla’ns de la teva vinculació amb entitats del municipi.
La Loli i jo ens hem implicat molt amb la
Comissió de Festes fins l’any passat i aquest,
que ens hem desvinculat una mica. Hem fet
cavalcada de Reis, la calçotada... La meva filla ara és cap de colla del Joc de Colors i jo
vaig estar fent de Coco també. T’hi impliques voluntàriament, dedicant-hi temps.
Igual amb les motos, quan parles de la trobada de Santa Eulàlia és una de referència
allà on vagis. Amb els cotxes no ha acabat
d’arrencar, l’any passat vam canviar de format i aquest any no hem pogut fer-ho.
Ara que t’has jubilat, com és el teu dia
a dia?
Encara que sembli mentida, em falten més
hores que abans. Coses de casa que abans les
deixava per quan em jubilés: he canviat aixetes, la instal·lació elèctrica, mobles de la
cuina, a casa la meva filla també, pintar la

Francesc Turrillo, gaudint amb la família.
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casa, el jardí… He adquirit més motos, dues
de l’any 50, per restaurar. També faig cosetes de soldadura amb un amic que té una
empresa i li dono un cop de mà. No paro. Si
mires de dilluns a diumenge, em falten hores. Pensava que estaria més relaxat, però
no. Soc una persona molt activa, no em falta
feina ni dins ni fora de casa.
Algun projecte vital ara que tens més
temps lliure?
Vull fer un museu de motos, n’estic fent els
plànols, perquè tinc alguna moto molt mítica. També voldria fer algun viatge. Ara hauríem d’estar de viatge amb la família, però
no hem pogut marxar. Vam anar uns dies
amb les filles a Llavorsí. Amb elles hi tenim
molt bona relació, venen a dinar cada diumenge a casa. Soc una persona senzilla i em
conformo amb molt poquet, fixa’t que el cotxe més nou que tinc té 20 anys! Si faig una
pizza amb les nenes soc més feliç que anant
al millor restaurant. Tinc el que vull.
M’agradaria gaudir del que tinc, tenir algun
net, això sí que ho trobo a faltar… Viure el
dia a dia, i si puc, ajudar a algú.
Laura Ventura i Pol Guerra
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Colla Gegantera
Colla de Diables La Sella
Nous Indrets
Colla de Gitanes
Coral
Casal Parroquial
Teatre Nacional
del Tenes
Canal SET
Revista Ronçana
SERfoto
Ateneu Cingles de Bertí
AAVV La Primavera
AAVV Can Marquès
Ronçana Comerç Actiu
Santa Eulàlia Camina
Grup d’Oposició al
IV Cinturó
ERA / ANC
Amics del Cavall
Societat de Caçadors
Retro Car Club Ronçana
Associació de Bàsquet
Ronçana
C.E. Santa Eulàlia
Moto Club Ronçana
Club d’Escacs Vall del
Tenes
Club Patinatge Artístic
Ronçana
El temps
Cada any un personatge

Portada: Remodelació de l’antiga
Biblioteca per ubicar-hi el nou plató
de Canal SET.
Autor: ???

62
63
64
65
68
69
70
71
72
74
75
78
79
80
82
84
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97

Núm 58

Santa Eulàlia de Ronçana

Nº 58

ANUARI LOCAL 2020

Santa Eulàlia de Ronçana

25 desembre 2019 - 25 desembre 2020

Anuari local

2020

