Núm 59

Santa Eulàlia de Ronçana
25 desembre 2020 - 25 desembre 2021

Anuari local

2021

Sumari

Pòrtic
1
Ajuntament
2
300 dies de notícies
17
Moviment demogràfic
32
Jutjat de Pau
35
Parròquia
36
La Fàbrica
37
Comissió de Festes
40
Biblioteca-Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
42
Programa de Prevenció
de Drogues
45
Servei de Joventut /
La Taka Punt Jove
46
Protecció Civil SER
48
Escola Bressol l’Alzina 49
Institut La Vall del Tenes 50
Escola Ronçana
52
Escola La Sagrera
56
AFA Escola Bressol
l’Alzina
61
AMPA Escola Ronçana 62
AFA Escola La Sagrera 64
AMPA Institut La Vall
del Tenes
65
APINDEP
66
Canal SET
68
Casal d’Avis
70
SER Refugiats
72
Càritas Parroquial
74
Associació de Donants
de Sang del Vallès
75
Esplai
76
La Timba
77
Joc dels Colors
78
Colla Gegantera
79

Muntatge i fotomecànica:
Preimpressió Cabot
Impressió:
I. Galobart Santa Eulàlia
D. Legal: 29.223 . 1986

Portada: L’11a Fira del Tomàquet
de Santa Eulàlia de Ronçana
va atreure més de 600 persones
el 24 i 25 de juliol.
Autor: Àngel Bravo.

Anuari 2021

Colla de Diables La Sella 80
Colla de Gitanes
81
Nous Indrets
84
Coral
85
Teatre Nacional del Tenes 86
Casal Parroquial
87
Revista Ronçana
88
SERfoto
90
Puntaires
91
Ateneu Cingles de Bertí 92
Slñowread SER
94
AAVV Can Marquès i
Can Juli
95
AAVV la Primavera i
els Ametllers
96
ERA / ANC
97
Ronçana Comerç Actiu 98
Santa Eulàlia Camina 100
Grup d’Oposició al
IV Cinturó
102
Amics del Cavall
104
Retro Car Club Ronçana 105
Associació de Bàsquet
Ronçana
106
Moto Club Ronçana
108
C.E. Santa Eulàlia
109
Club Patinatge Artístic
Ronçana
110
Club Patinatge Santa
Eulàlia de Ronçana 112
Club Tenis i Padel
Can Juli
115
Club d’Escacs Vall del
Tenes
116
El temps
117
Cada any un personatge 118

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 01/12/21 17:52 Página 1

Pòrtic

Anuari 2021

Com passa el temps... ja portem gairebé dos anys de
pandèmia amb totes les seves pujades i baixades. Tot i
això, aquest any s’han pogut tornar a celebrar actes culturals i esportius, i hem pogut retrobar-nos amb amics,
coneguts i familiars.
Aquest 2021 ha sigut un any que el podríem diferenciar
en dues parts: la primera meitat, amb restriccions i
distància social, per arribar a una segona part d’alliberament en la qual hem tingut la sensació que la pandèmia s’acabava. S’han superat moltíssimes dificultats,
però amb l’arribada de la vacunació i la responsabilitat
de tothom, ens n’estem sortint.
Tot i les notícies d’increments de casos, hem de continuar sent optimistes perquè cada vegada estem més
preparats, i a nivell mundial s’està treballant per arribar a una immunitat que veiem cada vegada més propera. Hem de ser positius, però en el bon sentit de la
paraula, perquè som un poble, un país, que ha estat capaç de superar tots els reptes i adversitats.
Com a Ajuntament, farem tot el que estigui a les nostres
mans per combatre aquesta pandèmia. Al mateix
temps, no deixem de treballar per millorar el nostre poble i fer més agradable la vida en aquest entorn tan privilegiat que tenim.
Com l’any passat, ens solidaritzem amb tothom qui ha
patit les conseqüències de la Covid-19, i des d’aquí vull
expressar el meu suport i condol –i el de tot l’Ajuntament– a les famílies i amistats que han tingut la pèrdua
d’una persona estimada en aquestes circumstàncies.
Com a Alcalde, és un orgull veure com, davant les dificultats, 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 Bon Nadal, un feliç any 2022 i sobretot, 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

Ple ordinari:
26 de novembre 2020
Informació diversa.
L’alcalde informa de la posada en marxa d’una campanya, prevista dins el Pla Covid, sota el lema “Santa Eulàlia s’ho val”, on
l’Ajuntament hi aporta 10.000 euros en forma de sorteig.
Protocol d'actuació per la prevenció
de l'assetjament laboral, sexual i altres discriminacions a la feina.
S’ha aprovat el protocol d’actuació per la
prevenció de l'assetjament laboral, sexual i
altres discriminacions a la feina, en l’àmbit
del personal al servei de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana així com crear la
Comissió per la Prevenció de l’Assetjament i
establir-ne les competències i responsabilitats.
Adhesió al Manifest 25 N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones.

salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim.
Modificació de Crèdit 17/2020: Suplement de Crèdit per amortització anticipada préstec Diputació de Barcelona.
S’aprova la Modificació de Crèdit 17/2020 de
crèdit extraordinari per reconèixer una despesa no prevista inicialment al pressupost i
que consisteix en l’amortització anticipada
parcial d’un préstec degut al canvi de destí
d’una subvenció de la Diputació de Barcelona
per import de 64.633,54 euros.

Ple ordinari:
28 de gener de 2021
Informació diversa.
L’alcalde informa de la instal·lació de dos
punts de càrrega elèctrica per a vehicles
elèctrics.

La regidora Anna Montes comenta els diferents punts del document d’adhesió al manifest a l’Institut Català de les Dones.

Informa de la finalització de les obres del camí de vianants entre els barris de la
Campanya i Sant Isidre i també les obres
d’enllumenat públic del carrer Girona.

Les diferents regidores municipals llegeixen
conjuntament el manifest contra la violència
masclista.

Que s’han iniciat les obres d’asfaltat al Camí
de Caldes i serà l’última fase de les obres del
col·lector de Can Met i Can Maset.

Moció de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant l’aturada obligada de la seva activitat.

En relació a la pandèmia Covid 19, informa
que aquesta darrera setmana s’han registrat
26 nous casos de Covid-19, i des de l’inici de
la pandèmia, un total de 291.

S’aprova una moció presentada pel Grup
Municipal SER-CP Socialistes de suport del
món local al teixit esportiu del municipi davant l’aturada obligada de la seva activitat
manifestant, entre d’altres, que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la

Aprovació Addenda 2021 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 re-
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sidus comercials al Consorci per a la
Gestió dels del Vallès Oriental.

immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.

S’aprova 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 2021, per un
import de 575.233,573 euros.

I exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del conflicte.

Modificar el topònim de Casa Mauri pel de
Ca la Magó, i incloure aquesta denominació
en el padró i en el nomenclàtor municipal

S’acorda sol·licitar al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat de
l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40.
TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que
notifiqui la resolució de caducitat i arxiu de
l’expedient ambiental a la Dirección General
de Carreteras (Ministerio de Transportes) i
que l’informi que la tramitació de l’avaluació
ambiental del projecte s’ha de retrotraure al
tràmit inicial, ja que ha expirat el termini
per sol·licitar una pròrroga.

S’acorda modificar el topònim de Casa
Mauri pel de Ca la Magó, i incloure aquesta
denominació en el padró i en el nomenclàtor
municipal.
Moció en suport al Conseller Bernat
Solé, acusat de desobediència greu
per l’1 d’octubre.
S’aprova una moció manifestant el rebuig a
la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al
Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017.

Moció de la campanya contra el
Quart Cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram
Terrassa-Granollers.

Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general independentista, reclamar la fi de tots els processos
judicials oberts al respecte i exigir la llibertat

Moció que presenten el grup d'IndERC i l'Assemblea Local de la CUP
Santa Eulàlia de Ronçana en suport a
la Iniciativa Legislativa Popular de
proposta de Llei de declaració del
Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de
Reserves Naturals Integrals (#ILP
Montseny).

S'instal·la el primer punt de car̀ rega de vehicles
elec̀ trics.

Camí de vianants entre la Campinya i Sant
Isidre.
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S’aprova una moció per donar suport a la
proposta de Llei de declaració del Parc
Natural del Montseny, de Paratges Naturals
d’Interès Nacional i de Reserves Naturals
Integrals (ILP-Montseny).
Fer una crida a les persones majors de setze
anys, que compleixin els requisits exigits per
la Llei a donar suport a la ILP-Montseny, signant els plecs de recollida de signatures quan
hi hagi dia, hora i lloc per a fer-ho al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.
Solidaritzar-nos amb les demandes expressades en el "Manifest dels ajuntaments del Parc
Natural del Montseny" i que se centren en la
necessitat que reclamen d'aportar la visió
municipal i de territori a les decisions que es
prenguin sobre aquest espai tan valuós, i de
la necessitat d’un nivell de protecció molt
més alt per salvaguardar espècies úniques
del parc com és el tritó del Montseny.
Moció presentada pel grup de C’s per
adoptar totes les mesures necessàries

per tal de reduir l’enorme pujada del
preu de l’electricitat.
S’aprova la moció manifestant la necessitat
que s’adoptin mesures per reduir l’enorme
impacte de la pujada del preu de l’electricitat
a les famílies i els consumidors vulnerables
en plena onada de fred i amb quarantena sanitària i una greu crisi econòmica pels autònoms i pimes derivada de la pandèmia de la
Covid-19.

Ple extraordinari:
18 de febrer de 2021
Aprovació del pressupost i plantilla
2021 de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i de l'Organisme
Autònom Set Comunicació.
S’acorda aprovar el Pressupost General i la
plantilla de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set
Comunicació, el resum del qual per capítols
és el següent:

Ingressos
Ajuntament

Capítol I: Impostos Directes
3.945.357,91
Capítol II: Impostos Indirectes
115.013,16
Capítol III: Taxes i Preus Públics
1.259.893,35
Capítol IV: Transferències Corrents 2.228.096,37
Capítol V: Ingressos Patrimonials
163.522,80
Capítol VII: Transferències de Capital 959.042,44
Capítol IX: Passius Financers
1.339.934,45
TOTAL

SET
Comunicació

0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00

Eliminacions

0,00
0,00
0,00
-97.000,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
CONSOLIDAT

3.945.357,91
115.013,16
1.259.893,35
2.229.096,37
163.522,80
959.042,44
1.339.934,45

10.010.860,48 98.000,00 -97.000,00 10.011.860,48

Despeses
Capítol I: Personal
Capítol II: Béns Corrents i Serveis
Capítol III: Despeses de Capital
Capítol IV: Transferències Corrents
Capítol VI: Inversions Reals
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

3.157.758,43
3.815.447,01
19.544,48
509.863,23
2.415.786,10
92.461,23

70.000,00
13.580,00
420,00
14.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-97.000,00
0,00
0,00

3.227.758,43
3.829.027,01
19.964,48
426.863,23
2.415.786,10
92.461,23

10.010.860,48 98.000,00 -97.000,00 10.011.860,48
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Ple ordinari:
25 de març de 2021
Informació diversa.
L’alcalde informa que la Mancomunitat ha
aprovat un pla de violència sexual per l’oci
nocturn i que tots els ajuntament s’hi adheriran.

Anuari 2021

La regidora Anna Montes explica que enguany el manifest està relacionat amb la coresponsabilitat, perquè cada família equipari les tasques de cura i domèstiques als dos
progenitors, en cas que hi hagi dues persones. També fa un repàs de diferents dades
que deixen clares aquestes diferències, accentuades amb la pandèmia, ja que hem passat més temps a casa.

Que ja han finalitzat les obres Torrent Can
Met i Can Maset; que s’ha retornat als comerços el 87% dels 10.000 euros previstos
en ajudes al Pla Covid, en forma de vals descompte; que hi ha un petit repunt de casos
de Covid en els darrers dies i, per això, demana seguir amb les mesures de seguretat.

Moció per declarar Santa Eulàlia de
Ronçana municipi feminista.

Donar compte de la liquidació del
pressupost 2020 de l'Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i l’organisme autònom Set Comunicació

Adherir-se a la Carta Europea per a la
Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

Es dona compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2020 i del
seu organisme autònom Set Comunicació.
Modificació Ordenança Fiscal 16: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública 2021.
S’aprova la modificació de la Disposició
transitòria segona de l’Ordenança fiscal 16
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública següent:
– La quota tributària resultant d’aplicar l’epígraf cinquè de l’article 6 sobre les Parades,
barraques, casetes de venda i similars que
s’instal·lin amb motiu de les Fires locals organitzades per la Corporació vigent quedarà
reduïda en un 50% per tot l’exercici 2021 per
totes les fires locals.
Adhesió al Manifest del dia Internacional de les Dones - 8 de març de 2021.

A proposta del grup municipal I-ERC, s’acorda declarar Santa Eulàlia de Ronçana
municipi feminista.
Sumar-se al Decàleg per a la construcció de
ciutats feministes.

Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment feminista.
Treballar per la universalització i extensió
dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i
atenció de la infància: des d’escoles bressols
i hospitals, fins als serveis de dependència i
atenció a les persones.
Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'Ajuntament.
Establir un protocol d’actuació per evitar la
discriminació laboral de les persones LGTBI
i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i
privada, així com per la seva visibilitat.
Moció de suport a l'amnistia
A proposta del grup municipal d’Independents-ERC, s’acorda declarar que el lliure
exercici dels drets polítics no pot tenir com a
resposta la via de la justícia penal.
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Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs
el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal
i administrativa, inclosa la del Tribunal de
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes
idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica
per l'autodeterminació de Catalunya.

Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt.

Demanar la immediata posada en llibertat
de les preses i presos polítics, així com que
es reparin els danys causats a les persones
represaliades, a les seves famílies i als collectius dels quals formen part.

Moción para la implantación de un
plan local de prevención de suicidio y
salud mental.

Donar suport a una amnistia que permeti
l'alliberament de les preses i presos polítics,
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius.

S’aprova una moció de rebuig total al tancament de la planta Bosch de Lliçà d’Amunt
consensuada amb els treballadors de l’empresa, per evitar-ne el tancament i salvar els
centenars de llocs de treball directes i indirectes.

S’aprova una moció presentada pel grup
municipal de C’s per reclamar els recursos
necessaris per tal de dur a terme una bona
prevenció i detecció del suïcidi i salut mental.

La faca
̧ na de l'Ajuntament llueix la bandera LGTBI i una pancarta en contra del tancament de Bosch
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Moción para reclamar que las entidades Locales puedan disponer de un
mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión
Europea.
S’aprova una moció presentada pel grup
municipal de C’s a instar al govern d’Espanya que les administracions locals puguin
disposar directament d’un mínim del 10%
dels Fons de Recuperació procedents de la
Unió Europea.

Ple extraordinari:
25 de març de 2021
Únic.- Celebració d’un debat sobre el
procés participatiu dissenyat pel govern, envers els usos de l’equipament
de l’escola bressol la “Font del Rieral”
i votació per determinar si el disseny
presentat pel govern és l’adequat.

Anuari 2021

Ple extraordinari:
29 d’abril de 2021
Aprovació de la modificació contractual del servei de neteja d'equipaments municipals.
S’aprova la modificació del contracte administratiu de la prestació del servei de neteja
dels equipaments municipals formalitzat en
data 31 de juliol de 2015 amb l’empresa
Proyectos Integrales de Limpieza, S.A (PILSA)- ILUNION Facility Services, consistent
en un increment d’hores de neteja, donat
principalment per la situació de la Covid-19,
i seguint els protocols del PROCICAT, que
representa un import global de 49.472,74
euros (sense IVA).
Modificació de Crèdit 4/2021: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit
inversions finançades amb majors
préstecs.

L’alcalde explica que la celebració d’aquest
ple extraordinari l’han demanat formalment
els grups municipals de l’oposició (Independents-ERC, C’s i SER-CP) per tal que el govern expliqui el model de procés participatiu, la celebració d’un debat sobre la idoneïtat del model proposat i la seva votació, envers els usos de l’edifici de la Font del Rieral.

S’aprova la modificació de Crèdit 4/2021 de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit per
crear una aplicació pressupostària no existent a l’exercici 2021 per import de 15.000
euros per les obres del pati de l’Escola
Ronçana, i el suplement de crèdit de 40.000
euros per la millora de l’equipament del
Camp de Futbol.

Després d’explicar el model de procés participatiu dissenyat pel govern per part de la
regidora de participació Marta Domínguez i
seguit d’un intens debat per part de tots els
grups municipals, el ple per majoria va aprovar amb 9 vots a favor dels regidors de Poble
Unit i 4 en contra de 2 regidors d’Independents-ERC, 1 de Ciutadans i 1 de SER-CP,
que el disseny presentat pel govern pel procés participatiu per decidir els usos de l’equipament de la Font del Rieral era l’adequat.

S'aprova un suplement de cred
̀ it per a la
millora del camp de futbol.
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Modificació de Crèdit 5/2021: Crèdit
Extraordinari pel finançament d’inversions finançades amb RTDG.
S’aprova la modificació de crèdit número
5/2021 del pressupost de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per crear cinc
aplicacions pressupostàries no existents l’exercici 2021 i que són les següents:
• Cortina separadora del pavelló esportiu:
12.500,00 euros.
• Mobiliari SET Comunicació: 800,00 euros.
• Control i seguretat de l’aparcament de camions: 4.200,00 euros.
• Accessibilitat a l’aparcament de camions:
5.000,00 euros.
• Videoacta:10.000,00 euros.

Ple ordinari:
27 de maig de 2021
Informació diversa.
L’alcalde informa que actualment hi ha 7 casos de Covid al municipi, i que en total des
del març de 2020 se n’han comptabilitzat
419.
Informa també de l’inici del procés participatiu sobre la proposta d’usos de l’equipament Font del Rieral.

Anuari 2021

Modificació de l’Ordenança Fiscal 8
que regula la taxa per la prestació
dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així
com pels controls posteriors a l’inici
de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques 2021.
S’aprova, per a l’exercici de 2021 i següents,
la modificació de l’Ordenança Fiscal 8 que
diu el següent:
- En cas d’activitats puntuals no regulades al
present article i que no tenen l’obligació de
liquidar taxa, l’autorització estarà subjecte a
la constitució d’un dipòsit de 100 euros per
garantir la correcta retirada de la senyalització per part dels organitzadors. El compliment d’aquesta obligació serà verificat per
part dels serveis territorials de l’Ajuntament.
Cessió d'ús d'un espai de treball a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
S’acorda autoritzar a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona per
a l’ús d’un espai de treball dins l’edifici de
l’Ajuntament, perquè hi dugui a terme la
prestació del servei de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple municipal.
Modificació de Crèdit 8/2021 Crèdit
Extraordinari d’amortització anticipada d’un préstec.

Nova cortina separadora al pavello.́

S’aprova la Modificació de Crèdit 8/2021 de
crèdit extraordinari d’amortització anticipada parcial d’un préstec amb l’objectiu que els
exercicis 2022 i 2023 s’hagin de destinar
menys recursos pressupostaris per amortitzar deute financer, per import de 500.000
euros del préstec SANTANDER (2019/1/
SAN038).
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Modificació de Crèdit 9/2021: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit
finançat amb RTDG.
S’aprova la Modificació de Crèdit 9/2021 de
crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària no existent a l’exercici 2021
per despeses de capítol VI Inversions Reals
que no té aplicació pressupostària creada el
2021, per l’adquisició d’un solar per import
de 70.000,00 euros, i tres suplements de
crèdit per dotar de més crèdit una aplicació
de capítol IV ,Transferències corrents, i dues
de capítol VI, Inversions Reals, amb saldo
insuficient següents:
Visor públic POUM: 5.100,00 euros.
Clavegueram Torrent Can Baró: 16.000,00
euros.
Aportació conveni ADF Alzina, prevenció o
extinció incendis: 5.500,00 euros.
Modificació de Crèdit 10/2021: Transferència de Crèdit de diferents àrees
de despesa.
S’aprova la Modificació de Crèdit 10/2021
de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa, en concret pel servei de neteja de l’equipament de la Policia Local per import de
8.800,00 euros.

Moment de les votacions en el Ple del mes de
maig.

Anuari 2021

Modificació de Crèdit OA 1/2021 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS 2020.
S’aprova la modificació de crèdit número
1/2021 del pressupost de l’Organisme
Autònom Set Comunicació per aplicar despeses pendents d’aplicar de l’exercici 2020,
que corresponen a les quotes de la Seguretat
Social de dos mesos de 2020 per import de
3.637,57 euros.
Modificació de la plantilla de personal laboral - amortització plaça auxiliar educador/a i reconversió en
plaça de mestre/a.
S’aprova modificar la plantilla de personal
laboral de la corporació en el sentit d’amortitzar una plaça d’auxiliar educador/a de categoria C2 i crear una plaça de mestre/a de
categoria A2.
Pla econòmic i financer 2020-2021.
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.

S’inicia el proceś participatiu per decidir el
futur de la Font del Rieral.

9
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Ple extraordinari:
1 de juliol de 2021
Concertació d’un préstec amb el Programa de Crèdit Local (PCL) de la
Diputació de Barcelona per import de
744.501,89 euros.
S’acorda acceptar el préstec que el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ha concedit
en data 9 de juny de 2021, dins del Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona
per un import de 744.501,89 euros per finançar inversions com la remodelació de la
plaça Onze de Setembre, la reforma de l’equipament de la Font del Rieral, la vorera
del Camí de Caldes de Can Costa a Can Met
i la mota de Sant Isidre Nord, entre d'altres.
Modificació de Crèdit 14/2021: Transferència de Crèdit de diferents àrees
de despesa.
S’aprova la Modificació de Crèdit 14/2021 de
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, per
un import de 10.600 euros.
Aprovació inicial de l'expedient de revisió d'ofici dels convenis relatius al
PPO1-Can Naps.

“Un bosc espès” és la proposta escollida per la
ciutadania per a la nova plaça.

Anuari 2021

S’acorda declarar caducat el procediment de
revisió dels convenis de Can Naps tramès a
la Comissió Jurídica Assessora mitjançant
acord del Ple de Santa Eulàlia de Ronçana de
12 de gener de 2015, i incoar expedient per a
la revisió d’ofici dels convenis.

Ple ordinari:
22 de juliol de 2021
Informació diversa.
L’alcalde informa:
Que s’ha tancat el procés participatiu de la
remodelació de la Plaça 11 de Setembre, i
que la proposta més votada per la ciutadania
ha estat “Un bosc espès”.
Informa del confinament nocturn al municipi amb motiu dels elevats casos de Covid que
hi ha, explica que des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat 568 casos i en els
últims darrers dies se n’han confirmat 71, i
demana alhora molta precaució i totes les
mesures de seguretat possibles per tal de poder gaudir al màxim de la Festa Major.
Informa també que s’ha activitat al municipi
el nivell 3 del Pla Alfa pel risc d’incendis forestals i fa una crida a la prudència i demana a la població extremar les precaucions.
El regidor de festes, Manel Imedio, informa
dels actes i activitats programades de la

La Taka, punt de suport a les votacions de la
placa
̧ Onze de Setembre.
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Festa Major, adaptades a les mesures per la
Covid-19, amb aforaments limitats i reserva
prèvia d’entrades, i malauradament sense el
tradicional Joc de Colors. Informa també
dels actes de l’aplec de Sant Simple amb la
trobada de Puntaires, ball de gitanes, gegants, diables i cantada d'havaneres. També
de la celebració de la Fira del Tomàquet del
Vallès que se celebrarà al Centre Cívic i
Cultural la Fàbrica el 24 i 25 de juliol, així
com del concurs de Canal Set.
La regidora Anna Montes explica que, per
gaudir d'una Festa Major respectuosa amb
tothom, es disposaran dos Punts Liles on
qualsevol persona podrà acudir-hi si necessita informació i/o vol denunciar comportaments masclistes o LGTBIfòbics.
Aprovació de les festes locals del municipi per l’any 2022.
S’acorda establir com a dies de festa local
per l’any 2022 el 29 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el divendres dia 9 de desembre,
atès que el 10 de desembre, Santa Eulàlia,
cau en dissabte.
Aprovació de la revisió del padró
d’habitants a 1 de gener de 2021.
S’aprova el resum numèric del Padró
Municipal d’Habitants a 01-01-2021 amb
una xifra total de 7.538 habitants.

Anuari 2021

S’aprova la modificació de Crèdit 17/2021 de
suplement de crèdit per dotar de més crèdit
la partida de neteja d’edificis municipals per
import de 51.200,00 euros.
Aprovació de la pròrroga del servei
de neteja d'equipaments municipals.
S’aprova una pròrroga del contracte amb l’empresa Proyectos Integrales de Limpieza, S.A
(PILSA)- ILUNION Facility Services pel servei de neteja d’equipaments municipals, amb
vigència a partir del 15 de setembre de 2021 i
fins al 28 de febrer de 2022, amb les mateixes
condicions establertes al contracte inicial.
Moció en suport a un veí de Santa
Eulàlia encausat per les protestes en
contra de la sentència del judici del
Procés.
S’aprova una moció per demanar l’absolució
del veí de Santa Eulàlia, Ernest Legaz, pel
fets ocorreguts el passat 20 de novembre de
l'any 2019 en l'acampada de la Plaça Universitat que s'havia convocat per protestar contra les sentències del procés i al voltant de la
vaga estudiantil decretada aquells dies de
forma solidària pels moviments d'estudiants
i que ha estat imputat com a conseqüència
del desallotjament per part de la Guàrdia
Urbana de Barcelona enfrontant-se a quatre
anys de presó i a una sanció de 3.500 euros.

Homes: 3.779
Dones: 3.759.
Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions.
S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2021 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients d’urbanisme i
d’activitats.
Modificació de Crèdit 17/2021: Suplement de Crèdit finançat amb RTDG
Neteja edificis.

El Ple aprova una moció en suport a Ernest
Legaz.

11
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Moció conjunta de tots els grups municipals de reprovació contra els
atacs masclistes i agressions al
col·lectiu LGTBI.
S’aprova la moció conjunta de tots els grups
municipals de reprovació contra els atacs
masclistes i agressions al col·lectiu LGTBI,
per condemnar enèrgicament i sense pal·liatius qualsevol agressió, i en concret totes les
agressions que tenen a veure amb el col·lectiu LGTBI.
Refermar el compromís de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per desplegar i fer
complir la Llei 11/2014 que ha de garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Comminar les autoritats policials i judicials
a actuar amb avidesa contra la intolerància
dels autors d’aquestes conductes amarades
d’odi, inhumanes i implacablement reprobables.

Anuari 2021

Així com suspendre el termini de resolució i
notificació de l'expedient de revisió d'ofici,
fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el seu dictamen.

Ple ordinari:
30 de setembre de 2021
Informació diversa.
L’alcalde informa de la visita a, l’Ajuntament,
del Delegat del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Barcelona, Miquel Àngel Escobar. La trobada ha tingut un doble objectiu
per part del Delegat del Govern: estendre la
mà davant qualsevol dubte i escoltar de primera mà els problemes o inquietuds del consistori.
Aprovació nomenament Jutge de Pau
titular.

Oferir tota la nostra solidaritat i suport a les
persones que han estat víctimes de qualsevol
conducta d’odi, escarni o menyspreu d’arrel
homofòbic.

S’acorda proposar el nomenament del Sr.
Josep Solé i Padrós pel càrrec de Jutge de
Pau titular del municipi, per un període de
4 anys.

Ple extraordinari:
28 de juliol de 2021

Trametre aquest acord al Jutjat de 1a
Instància i Instrucció, per tal que elevi la
proposta a la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

Dictamen que se sotmet al Ple de l'Ajuntament, que té per objecte resoldre les al·legacions presentades contra l'acord del Ple d'1 de juliol de 2021.
S’acorda desestimar les al·legacions presentades pel senyor Jordi Iglesias Vives, en la
seva condició d’administrador solidari de la
societat ASSOCIATED INVESTMENT,S.L, i
l’altra pel senyor Joan Cortés Uñó contra l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de revisió d’ofici dels convenis del sector de Can
Naps aprovat en data 1 de juliol de 2021 pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Aprovació de l’inici de la tramitació
per portar a terme la integració de
l’Escola de la Vall de Tenes a la xarxa
de centres educatius de la Generalitat
de Catalunya.
S’aprova iniciar la tramitació de l’expedient
patrimonial per a la integració de l’Institut
La Vall del Tenes a la xarxa de titularitat de
la Generalitat de Catalunya, en aplicació a
allò establert al Decret Llei 10/2019, de 28
de maig.
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Acceptació de la renúncia d'una regidora del grup municipal Poble Unit.
L’alcalde informa als regidors que la senyora
Anna Viura Rodilla ha presentat la renúncia
al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.
S’acorda acceptar la renúncia al càrrec de regidora presentada per la senyora Anna Viura
Rodilla, del grup municipal Poble Unit, i comunicar aquest acord a la Junta Electoral
Central, als efectes que sigui lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que disposa l’article 182
de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral
General.
Modificació de Crèdit 20/2021: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit.
S’aprova la Modificació de Crèdit 20/2021
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per crear una aplicació pressupostària no
existent a l’exercici 2021 per una despesa de
capítol IV de Transferències Corrents que no

Anuari 2021

té aplicació pressupostària creada el 2021,
que consisteix en ajuts a joves per fomentar
el transport públic per import de 2.500,00
euros i suplement de crèdit en concepte de
subvenció Local a Set-Comunicació per import de 3.800,00 euros.
Moció del Grup Municipal d’Ind-ERC
contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització.
S’aprova una moció per instar al govern de
l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanismes de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de
preus just, equitatiu, competitiu, sostenible
ambientalment i transparent.
A ampliar la cobertura del bo social per tal
de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com
els que hem viscut aquest estiu.
Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de

Visita a l'Ajuntament del delegat del Govern a Barcelona.

13
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cobrir l’increment de sol·licituds que estan
rebent els serveis socials.
Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment
del preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30h des del
municipi.
Moció que presenta el grup municipal SER-CP per la Seguretat de la
Carretera C-59.

Anuari 2021

Ple extraordinari:
28 d’octubre de 2021
Presa de possessió d’una regidora del
grup de Poble Unit.
L’alcalde dona compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial a favor de
la regidora Ana Arrieta Graus, en substitució
de la regidora Anna Viura Rodilla.

S’aprova una moció per demanar al Govern
de la Generalitat de Catalunya inversions
per millorar la carretera C-59 en tots els seus
trams, així com la millora de la seguretat de
les carreteres que hi aporten trànsit, atès el
seu mal estat i la seva perillositat.

L’alcalde demana que la nova regidora declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació.

Propostes urgents:

Tot seguit l’alcalde demana a la Sra. Ana
Arrieta Graus que presti jurament o promesa tot utilitzant la fórmula següent:

Modificació de Crèdit 22/2021: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit i
Modificació Annex Inversions 2021.
S’aprova la Modificació de Crèdit 22/2021
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per crear tres aplicacions pressupostàries no
existents a l’exercici 2021 per diverses despeses de capítol VI Inversions Reals que no
tenen aplicació pressupostària creada el
2021 i per suplementar-ne 3 per dotar-les de
més crèdit unes aplicacions amb saldo insuficient de capítol II de Despeses en Béns
Corrents i Serveis dues de capítol VI Inversions Reals, que son les següents:

La Sra. Ana Arrieta Graus manifesta que no
està afectada per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.

“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
La regidora respon Sí, juro.
L’alcalde dona formalment possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a la Sra. Ana Arrieta Graus.

Gual Font de Sant Cristòfol: 153.841,89 euros.
POUM: 15.000,00 euros.
Inversions Biblioteca:19.533,08 euros.
I el suplement de crèdit a:
Conservació i manteniment xarxa clavegueram: 6.843,87 euros.
Urbanització de l’aparcament vinculat a la
parada 2527: 5.000,00 euros.
Inversions edifici Ajuntament: 10.000,00 euros.

Ana Arrieta pren possessió del càrrec com a
regidora de Poble Unit, en substitució d’Anna
Viura.
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Aprovació inicial del reglament que
regula la prestació de serveis en la
modalitat de teletreball del personal
de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Atesa la voluntat de regular el procediment
per autoritzar i desenvolupar la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball, com a
mesura destinada al personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que desenvolupi funcions susceptibles de realitzarse sota aquesta modalitat.
S’acorda aprovar inicialment el Reglament
intern que regula la prestació de serveis en la
modalitat de teletreball del personal de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Aprovació dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i convocatòria de la licitació per
a la contractació del servei de neteja
dels equipaments municipals.
S’acorda aprovar l’expedient de contractació
del servei de neteja dels equipaments municipals i control de qualitat a Santa Eulàlia de
Ronçana pel procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, tramitació ordinària, per un preu base de licitació de
577.158,08 euros IVA exclòs, corresponent a
dues anualitats.
Aprovació del Compte General 2020
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i Set Comunicació
S’aprova definitivament el Compte General
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 2020, integrat
pels següents estats bàsics i annexes:
• El Balanç de situació
• El Compte del Resultat econòmic-patrimonial
• L’estat de canvis en el patrimoni net
• L’estat de fluxos d’efectiu

Anuari 2021

• L’Estat de liquidació del Pressupost
• La Memòria
Ordenances fiscals 2022.
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
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'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. 8
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat
Ordenança Fiscal núm. 10
Taxa per la prestació del Servei de gestió
de residus municipals.
Ordenança Fiscal núm. 13
Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 15
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

15
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Ordenança Fiscal núm. 16
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública 2022
Ordenança Fiscal núm. 18
Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
En el cas de l’Ordenança Fiscal 1 sobre
l’Impost sobre béns immobles, s’ha augmentat el tipus de gravamen, essent del 0,785%
quan es tracti de béns urbans, del 0,681% en
béns rústics i del 0,866% en béns immobles
de característiques especials.
En l’Ordenança Fiscal 3 sobre l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres s’ha actualitzat un mòdul del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i s’ha modificat la
quota tributària mínima, que serà de 60 euros, tot i que es manté el tipus de gravamen.
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Dins l’Ordenança Fiscal 7, referent a la Taxa
per llicències o la comprovació d’activitats
en matèria d’urbanisme, s’han creat tres tarifes diferents segons la naturalesa de les
execucions, a petició de Serveis Territorials
de l’Ajuntament.
Per un canvi legislatiu, també s’ha adaptat
l’Ordenança 8 sobre la Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat, els ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable,
així com pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
També ha sofert canvis l’Ordenança 16, referent a la Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública, la qual permet tornar a fer efectives les taxes de les terrasses de restauració i dels mercats.
La resta d’Ordenances s’han adaptat als
nous textos normatius.
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Resum dels informatius de Canal SET
President: David Sáez - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com - Web: www.canalset.com

Novembre 2020
Controls de la policia local pel toc de queda i
pel confinament perimetral de cap de setmana. Restauració, centres d’estètica, Biblioteca, educació o activitats extraescolars, principals afectats pel tercer paquet de restriccions de la Generalitat per contenir la pandèmia.
El primer Ple telemàtic de la història congela els impostos i taxes per a l’any vinent. La
polèmica per les bonificacions de l’IBI per
plaques solars encara cueja.
Castanyada amb mascareta. Una desena de
cases de la Primavera participen en el concurs de façanes decorades i disfresses a distància. El cementiri municipal rep uns 300
visitants amb mesures d’higiene i seguretat.
Brot asimptomàtic de COVID a la residència
La Vall. 16 persones, 14 avis i 2 treballadors
donen positiu en un cribratge. La direcció
del centre va activar els protocols amb celeritat i manté les famílies informades.
La segona fase del col·lector del Torrent de
les Tres Pedres marxa sobre calendari.
Aquests dies, els treballs es concentren a
l’estació de bombament que hi haurà al barri
de la Primavera.

El Ple de novembre es va celebrar de forma
telemàtica.

L’organització ajorna el lliurament dels
Premis Tardor d’aquest novembre. Ajuntament, Ronçana Comerç Actiu i Canal SET
treballen per traslladar l’edició 2020 al segon trimestre de l’any vinent.
Càritas s’adhereix al Gran Recapte que enguany serà telemàtic. Aquesta tardor augmenta el nombre de beneficiaris del Banc
d’Aliments que demana donacions. L’Ajuntament hi aporta 8.000 euros.
La Vall del Tenes redacta un protocol contra
les violències masclistes i LGTBIfòbiques en
l’oci nocturn.
La restauració reobre les portes amb moltes
limitacions en el primer tram de flexibilització de la segona onada de la pandèmia.
Sensació agredolça entre els propietaris d’aquests establiments tot i el retorn per les
restriccions imposades al sector.
Santa Eulàlia no tindrà Festa d’Hivern. L’Ajuntament ajorna els actes que havien de donar continuïtat a la Festa Major tot l’any. La
fira de Nadal es repensa.
Programació virtual per a la celebració del
25 de Novembre. Tallers, conferències i trobades a distància en el dia per a l’eradicació
de la violència contra les dones.

Obres del col·lector del Torrent de les Tres Pedres.
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300 dies de notícies
La residència de la tercera edat La Vall és
considerada residència verda, perquè ja ha
superat el brot de COVID que s’hi va declarar fa tres setmanes.
Santa Eulàlia aprova un protocol per prevenir l’assetjament laboral a l'Ajuntament. El
ple del consistori s’adhereix al manifest del
25-N que llegeixen totes les regidores.
Ronçana Comerç Actiu enceta la campanya
de Nadal. Un arbre solidari amb 24 lots substituirà el Quinto de Sant Esteve. L’associació reivindica la compra de proximitat.
Esports
L’esport català també s’ha vist afectat per les
mesures aprovades per contenir l’avanç de la
pandèmia. Les restriccions obliguen a tancar
tots els centres esportius i se suspenen les
competicions federades, com a mínim, durant els propers 15 dies.
L’atleta Júlia Lahosa aconsegueix la medalla
de bronze al Campionat d’Espanya per
Equips de Castelló amb el Club Atletisme
Canovelles.
Marc Brustenga fitxa pel Caja Rural Sub-23Elit de cara a la propera temporada. D’aquesta forma, el ciclista santeulalienc tornarà a competir al calendari espanyol després de tres anys a França. Brustenga treballarà per fer al salt al ciclisme professional
amb l’equip navarrès.

Anuari 2021

Desembre 2020
Santa Eulàlia, com la resta de Catalunya, no
ha passat al segon tram del pla de reobertura. Dijous, després de set dies amb nivells
baixos, l’índex de brot al poble era alt amb
139 punts i la velocitat de contagi sobrepassava la barrera psicològica d’1. L’Ajuntament
ultima una campanya per afavorir el teixit
comercial que repartirà 10.000 euros en vals
de compra. És una de les accions del Pla municipal contra la COVID.
La Junta de l’AMPA de l’Institut dimiteix en
bloc i convoca eleccions pel 16 de desembre.
La decisió obre la porta a encetar una nova
etapa i a tancar la crisi que es viu des de fa
mig any a la direcció.
L’Institut s’adhereix al moviment “Tots amb
faldilla”. El centre també impulsa, en temps
de COVID, un concert solidari a través d’internet a favor de Càritas.
Tres parades, que dissabte s’ampliaran a set,
al mercat que substitueix la fira de Nadal.
Santa Eulàlia instal·la més llums nadalencs
que mai a dos dels principals carrers de poble.
Cinc parades al segon dissabte de Mercat de
Nadal, que s’incorporen novament a la resta
de marxants. Santa Eulàlia celebra la missa
de la patrona sota restriccions per COVID.
Acaba la impermeabilització de la coberta de
La Font del Rieral. Els treballs han durat
cinc mesos. A falta de saber com es remataran les cinc cúpules, l’última actuació ha estat l’aplicació d’una capa de poliuriè. La reforma ha de seguir a principis d’any a la
façana sud i als patis exteriors.
Nou president a l’AMPA de l’Institut. Xavier
Bassa guanya amb claredat els comicis i diu
que vol encetar una nova etapa a l’entitat.
L’anterior presidenta, Montse Nobile, felicita Bassa i assegura que marxa amb la consciència tranquil·la.

L'Ajuntament aporta 8.000 euros al Banc dels
Aliments.

L’índex de rebrot per COVID recula a Santa Eulàlia i se situa a la franja alta amb 105 punts.
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Santa Eulàlia inicia el manteniment més
destacat que s’ha fet a la llera del Tenes des
del pla d’actuació de fa 10 anys. Els treballs
serveixen per retirar la canya i la seva arrel,
a diversos trams prioritaris del riu. L’Ajuntament es presenta a les subvencions de
l’Agència Catalana de l’Aigua per poder
construir tota la mota de protecció de Sant
Isidre.
El risc de brot per COVID torna a nivells
molt alts. El PROCICAT manté les restriccions i demana limitar al màxim la mobilitat
i la interacció social.
La campanya “Santa Eulàlia s’ho val” sorteja
els 95 premis que reparteixen 10.000 euros
en vals de compra entre la clientela d’una
seixantena d’establiments.
La pandèmia obliga a modificar la diada de
Reis. Del 2 al 4 de gener, els infants podran
dipositar les seves cartes en un Fàbrica de
regals, al pavelló. Si no hi ha canvis, la nit del
dia 5, Ses Majestats faran un recorregut en
cotxes antics descapotables per tots els barris del poble.
Esports
Per sorpresa seva i del seu entorn, l’experimentat copilot de ral·lis, Rafa Tornabell participarà a la 43a edició del Dakar. Serà el seu
26è ral·li Dakar, que el 2021 es disputa a
l’Aràbia Saudita.

Comencen els treballs de manteniment a la llera
del riu Tenes.

Anuari 2021

Marc Brustenga afegeix una nou títol al palmarès d’aquest 2020. El ciclista de Santa
Eulàlia es proclama campió de Catalunya
sub23 de ciclocròs a les Franqueses del
Vallès.

Gener 2021
La llar d’avis Santa Eulàlia, primera residència de Catalunya en què el 100% d’usuaris i
treballadors es vacunen contra la COVID.
L’índex de rebrot a Santa Eulàlia ha baixat
fins els 109 punts, a nivell alt, amb quatre
positius els primers set dies de gener.
L’Ajuntament segueix pacificant el trànsit de
la zona de La Sala. S’hi instal·len nou jardineres i es marca més zona blava als carrers
pròxims.
Ronçana Comerç Actiu lliura més de 1.400
euros per Càritas. L’associació de botiguers
destina la recaptació de l’Arbre Solidari a un
nou projecte benèfic.
Reis adaptats a la pandèmia. La Fàbrica de
regals recull les cartes dels infants durant
tres dies al Pavelló i Ses Majestats saluden el
veïnat la nit del 5 de gener amb un recorregut de 30 quilòmetres, marcats pel fred.
Salut vacuna els residents i la majoria de la
plantilla de la residència La Vall, el segon
centre de Santa Eulàlia on s’administra el
vaccí contra la COVID-19. La vacuna també

L’Ajuntament segueix pacificant el trànsit de la
zona de La Sala.
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ha arribat als professionals dels ambulatoris
de la Vall del Tenes.
Santa Eulàlia s’afegeix a les mostres de condol per la mort de Sergi Mingote. L’Ajuntament i APINDEP lamenten la pèrdua de l’alpinista que havia impulsat projectes inclusius amb els usuaris del centre ocupacional.
Aquesta setmana finalitzarà el manteniment
de la llera del Tenes. El creixement de més
canya de la que estava prevista al projecte
inicial ha limitat l’actuació a la majoria de
trams urbans del riu.
La Biblioteca nota un lleuger augment d’usuaris tot i la pandèmia.
Primera inserció laboral d’un jove d’APINDEP-Ronçana. L’Oriol treballa a la cafeteria
l’Àgora de Caldes des de l’octubre i marca el
camí per a altres usuaris del centre ocupacional.
El Punt Jove enceta el procés dels Pressupostos participatius d’aquest any que s’han
hagut d’adaptar a la pandèmia. La Fàbrica
acollirà diumenge el primer acte cultural en
tres mesos.
Esports
El 2021 arrenca amb moviment per les entitats esportives de Santa Eulàlia a causa de
les restriccions. Els principals damnificats
són el Fit Time del Rieral i l’Escola de Dansa
Trackdance.

Un miler de persones visiten la Fàbrica dels Reis
Mags d'Orient.

Anuari 2021

Rafa Tornabell posa punt final al seu 26è
Dakar. El copilot de Santa Eulàlia, acompanyat de l’italià Ferdinando Brachetti, finalitzen en la 27a posició de la general a la categoria de buggies.
Les instal·lacions esportives a l’aire lliure mantenen la seva activitat al 50% d’aforament
màxim. Per contra, el pavelló poliesportiu i
els gimnasos seguiran tancats fins el 7 de febrer, completant així un mes sense activitat.

Febrer 2021
Salut administra la segona dosi de la vacuna
contra la COVID a la llar d’avis Santa
Eulàlia. El cribratge massiu als docents de
primària i secundària acaba, finalment, amb
un professor positiu a l’Institut. El risc de
brot puja fins els 370 punts i torna a nivell
molt alt. Santa Eulàlia ja supera els 300 positius des de l’inici de la pandèmia.
El contracte del Porta a Porta augmenta un
2% i s’enfila fins els 575.000 euros.
Santa Eulàlia eliminarà la vespa velutina amb
drons. La nova concessionària injectarà una
substància per eradicar els insectes però no
retirarà els ruscos que es trobin a més alçada.
La Fàbrica acull el primer acte cultural en tres
mesos i mig a causa de les restriccions. Una
vintena d’espectadors assisteixen a la projecció inaugural del Cicle de Cinema Gaudí.

Santa Eulàlia s’afegeix a les mostres de condol
per la mort de Sergi Mingote.
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La residència La Vall rep la segona dosi de la
vacuna Pfizer–Biontech contra la COVID19. Els 21 usuaris i els 10 treballadors del
centre ja estan a punt d’acabar el procés
d’immunització. El risc de brot per coronavirus baixa fins gairebé els 100 punts, que no
es veien des de feia un mes i mig. L’Ajuntament cancel·la el Carnestoltes.
Les meses de les eleccions al Parlament es
distribuiran en tres espais a La Fàbrica.
Entre la Sala Muriel Casals, l’Espai polivalent
i el Casal d’Avis. L’Ajuntament treballa per
uns comicis segurs, adaptats a la pandèmia.
Santa Eulàlia demana a la Diputació la finalització del camí de vianants per connectar a
peu la Vall del Tenes al costat de la carretera
de Barcelona. Es tracta d’un tram de poc
més d’un quilòmetre entre la Sagrera i l’entrada de Bigues.
Esquerra Republicana guanya les eleccions
al Parlament, els comicis de la pandèmia. A
poca distància se situa Junts i més lluny el
PSC. Les forces independentistes sumen un
60% dels sufragis. Augmenta el vot per correu i s’enfonsa la participació a la meitat, la
més baixa en uns comicis catalans, estatals i
municipals des de la recuperació de la democràcia. Satisfacció entre el veïnat per l’organització d’un col·legi electoral segur per
part de l’Ajuntament.

Anuari 2021

a l’increment de la inversió que s’enfila fins
els 2,4 milions. El projecte s’aprova per àmplia majoria amb el vot en contra de
Ciutadans i l’abstenció del SER-Candidatura
de Progrés.
El risc per COVID de la tercera onada no
acaba de baixar i segueix en nivell molt alt.
Comença la vacunació dels col·lectius essencials i d’avis dependents, majors de més de
80 anys.
Poc públic a l’11a trobada de modelisme ferroviari a escala N, la primera de l’any a
Catalunya. Unes 200 persones passen durant el cap de setmana per La Fàbrica, amb
menys metres de via i menys maquetes.
Cinc primeres reunions dels Pressupostos
participatius de joventut. Els joves posen bona nota a aquesta trobades adaptades a la
pandèmia, algunes a distància, per decidir el
futur de 16.000 euros.
Esports
Marc Brustenga s’estrena amb el Caja Rural
i aconsegueix la primera victòria a l’etapa
inaugural de l’Essor Basque.
La ciclista Teresa Pasqual es proclama campiona de l’Scott Maraton, en la categoria
Màster 30. Una victòria inesperada perquè la
seva especialitat és la bicicleta de carretera.

Sagalés posa en marxa la línia de bus entre
la Vall del Tenes i la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Alumnes de Cicle Formatiu participen en
una trobada virtual d’empreses simulades.
Aquest setmana arrenca, sense el format
clàssic de l’Assemblea Jove, el debat dels
pressupostos participatius de joventut per a
aquest any.
Santa Eulàlia tindrà un pressupost de 10 milions d’euros, els tercer més alt de la història,
per ajudar a superar la pandèmia. Els números d’aquest 2021 –expansius segons el govern després d’una dècada de contenció
obligada- creixen 17 punts, sobretot gràcies

ERC guanya a Santa Eulàlia i torna a ser el més
votat en les eleccions al Parlament.
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Març 2021
Tret de sortida al procés participatiu per definir els usos de l’edifici de La Font del
Rieral. L’Ajuntament ha posat en marxa el
portal web Decidim, que vehicularà la dinàmica. El següent pas seran dues sessions informatives virtuals el 24 i el 31 de març.
Després es podran fer propostes, que una
comissió tècnica haurà de validar.
L’ambulatori restableix tot l’horari de matí i
tarda, amb l’arribada d’un nou metge.
Sembla que la corba de la tercera onada de
la pandèmia es comença a aplanar.
Els joves escullen 11 accions per als Pressupostos Participatius de Joventut. Aquestes
propostes es podrien ampliar si tres inversions en espais públics s’agrupen en una. 70
joves es reuneixen en 11 taules atípiques de
debat.
Santa Eulàlia ha commemorat el Dia de la
Dona a La Fàbrica. El manifest de la jornada
ha reclamat la coresponsabilitat de gènere i
ha recordat que la pandèmia ha tornat a posar de relleu les discriminacions que encara
s’exerceixen sobre la dona. Una trentena de
persones han participat a la convocatòria.
El percentatge de recollida selectiva es manté a l’entorn del 90% durant el 2020 tot i la
COVID. L’any passat, la generació d’escombraries va augmentar un 17% a causa de la
pandèmia però les bones dades de reciclatge
continuen.

Més d'una setantena de joves participen a
l'Assemblea Jove 2021.
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L’Institut distribueix prop de 400 ordinadors portàtils entre alumnes de segon cicle
d’ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu. Dues
empreses es presenten a la licitació per a
l’ampliació del centre.
El primer any de COVID deixa 347 positius
a Santa Eulàlia, el que significaria que un 5%
de la població ha passat la malaltia. La mobilitat s’ha ampliat a tot Catalunya per a
bombolles de convivència en la quarta setmana consecutiva de flexibilitzacions.
Primers actes culturals a la Biblioteca després de mig any de restriccions severes. La
Sala Pau Casals enceta els 10 anys de
l’Eulaliana i acull una hora del conte. 880
originals al concurs de punts de llibre que
celebra una dècada de l’equipament.
L’Esplai Santaka torna a l’activitat presencial amb un curs de llengua de signes. Hi ha
15 inscrits. També reobre el cau de Sant
Simplici.
Mercè Llauradó es jubila. Els joves i els treballadors d’APINDEP homenatgen l’encara
presidenta que seguirà lligada al seu somni.
Llauradó cedeix el testimoni d’un projecte
que va arrencar fa gairebé 30 anys.
Repunt de la pandèmia. L’índex de brot que
fa una setmana havia caigut fins els 18 punts
empitjora i torna a nivell alt.
L’oposició en bloc demana al govern que es

La Biblioteca entrega els premis del 10è Concurs
de Punts de llibre.
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replantegi el procés participatiu perquè considera que hi ha una baixa participació i que
el plantejament és erroni. Tot plegat es discuteix en un ple monogràfic que acaba a
quarts de dotze de la nit i que s’organitza
després de la sessió ordinària del mes de
març. L’equip de govern, però, manté inalterable el procés participatiu per definir els
usos futurs de La Font del Rieral.
Santa Eulàlia cedirà La Fàbrica per les vacunacions massives anti COVID. L’Ajuntament
atendrà així la sol·licitud que ha arribat de la
Generalitat. La corba de la pandèmia no s’acaba d’aplanar.
Santa Eulàlia ret un càlid homenatge a l’humanista Joan Ruiz i Calonja, 11 anys després
de la seva mort. La Biblioteca inicia amb
aquest acte el 10è aniversari. El jardí de l’equipament també acull l’entrega de premis
del 10è concurs de punts de llibre.
Esports
Marc Brustenga aconsegueix la segona victòria de l’any a Zumaia al Torneo Abiatzem.
Més flexibilitzacions en l’àmbit esportiu. La
principal novetat és la represa de les competicions federades de majors de 16 anys.
Mentrestant, Júlia Lahosa aconsegueix la
medalla de bronze en el Campionat de
Catalunya de 600 metres llisos disputat al
Palau Sant Jordi de Barcelona.

La Biblioteca ret homenatge a Joan Ruiz i
Calonja.
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Lali Masriera es proclama campiona d’Espanya de BikeJoring juntament amb el seu gos
Zero. Mentrestant, Marcel Gual aconsegueix
el subcampionat en la mateixa modalitat en
categoria masculina.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i el Grup 24
Hores arriben a un preacord per establir el
futur circuit on es disputarà la mítica cursa
de resistència en ciclomotor de cada setembre. L’organització treballa amb l’objectiu de
traslladar el traçat del Pinar de la Riera a terrenys de Can Moncau.

Abril 2021
David Gómez serà nomenat nou cap de la
Policia Local de Santa Eulàlia. El nou caporal, amb 15 anys d’experiència al cos, demana millores en les instal·lacions de la central
de policia. També que el cos disposi de més
material per les tasques diàries. David
Gómez pren el relleu a Miguel Soto que ocupava el càrrec provisionalment a l’espera de
resoldre’s el concurs públic.
Santa Eulàlia té 10 desfibril·ladors instal·lats
en punts estratègics del municipi per utilitzar en cas d’urgència.
La Fira Lliga’t a la Terra torna després de l’aturada de l’any passat amb un mercat adaptat a les restriccions i tallers amb cita prèvia.
Llavors Orientals també preveu repartir
prop de 25.000 unitats de planter entre productors i particulars.

David Gómez, nomenat cap de la Policia Local
de Santa Eulàlia.
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Bona Setmana Santa per al turisme i per a
les pastisseries. Es venen més Mones de
Pasqua que l’any passat, però no tantes com
al 2019. El Càmping l’Esplanada supera el
80% d’ocupació durant els dies forts de
Setmana Santa.
Primer dimecres de vacunació al Centre Cívic
i Cultural La Fàbrica. Un centenar de persones grans, majoritàriament per sobre els 80
anys, rebien la primera dosi del vaccí Pfizer.
Tornen presencialment els cursos de caire
esportiu a La Fàbrica. Balls de saló i en línia
i un ioga en format híbrid, comencen a retornar la vida al Centre Cívic.
Jaume Arnella rep el premi Enderrock per la
seva trajectòria com a cantautor difusor de
la música tradicional catalana.
Rècord històric de donacions en una campanya extraordinària organitzada per l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental a petició de la Federació Catalana de donants de sang. El dimecres 14 d’abril es realitzaven al Centre Cívic La Fàbrica un total
de 78 donacions, la xifra més alta dels darrers 10 anys.
Segueix el problema dels okupes al poble. La
Policia Local desallotja una casa del barri de
Can Marquès en una intervenció on també
hi participen Mossos.
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llers amb cita prèvia i la presentació de l’associació de productors del Vallès Oriental,
Agromosaic, la jornada tanca amb valoració
molt positiva.
Enric Vilageliu presenta, de cara a Sant Jordi, el seu llibre-recull fotogràfic “La vida del
Confinament (Imatges i històries d’ocells a
Granollers)”. També presenten llibres Joaquim Brustenga, Encarna Perez i la Revista
Vallesos.
Carrers plens, èxit en la venda de llibres i roses exhaurides en mig dia, en una Diada plena de somriures rere mascaretes. El 2021 ens
deixa un Sant Jordi molt especial, marcat per
les mesures de seguretat, però ple d’il·lusió i
ganes de recuperar, mica en mica, la normalitat. Els centres educatius del poble i la Biblioteca també se sumen a celebrar la Diada
en una jornada marcada pel bon temps.
Presentació del llibre “Vint–i–un contes”, un
recull que commemora els 10 anys de recorregut de la Revista Vallesos. També hi presenten llibre Enric Vilageliu i Vicens Relats.
Joaquim Brustenga ens exposa la seva obra
“Deu minuts”, guanyadora del Premi de novel·la curta Manuel Cerqueda Escaler 2018.

L’11a edició de la Fira Lliga’t a la Terra resulta tot un èxit de participació tant d’assistents com de paradistes i productors locals.
Amb venda de planter en format híbrid, ta-

Els alumnes de tercer de l’institut La Vall del
Tenes exposen les seves maquetes en 3D al
Col·legi d'Aparelladors del Vallès Oriental.
Per la seva banda, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO
inicia el procés participatiu, dotat amb 2.000
euros i dinamitzat per La Taka, on decidiran
quines millores voldrien aplicar al centre.

La Fàbrica acull la campanya de vacunació a la
gent gran contra la Covid-19 a Santa Eulàlia.

Unes 450 persones visiten la fira Lliga't a la terra,
que posa en valor el producte de proximitat.
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Esports
El C.E. Santa Eulàlia engega la cursa electoral per constituir una nova Junta Directiva.
La candidatura, encapçalada per David García, finalitza la seva legislatura després de
l’última renovació el 2017.
Júlia Lahosa aconsegueix la primera plaça
dels 600 metres llisos en el control Sub-16
disputat a Sabadell.

Maig 2021
L’Ajuntament segueix amb el projecte de
millora i restauració de les fonts del municipi. La darrera setmana es finalitzaven les
obres de reforma ambiental a la font del Mas
Vendrell. La plantació d’espècies autòctones
i la reparació del mur lateral són algunes de
les actuacions que s’hi han fet.
Sessió de Ple extraordinari dijous passat que
aprova per majoria els tres punts del dia: la
modificació contractual del servei de neteja
d’equipaments municipals i l’aprovació de
dos crèdits extraordinaris per fer millores en
diverses instal·lacions del municipi.
L’Esplai Santaka aconsegueix reprendre mica en mica l’activitat amb normalitat, després d’un any molt complicat pel sector del
lleure.
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Certamen Literari, enguany dedicat a la
“Divina Comèdia” de Dante.
El concurs d’idees per a la remodelació de la
Plaça Onze de Setembre, una de les inversions previstes al pressupost 2021, ja té finalistes. Els tres projectes escollits entre la vintena de propostes es duran a votació popular
a finals de juliol.
Les noves mesures que entren en vigor després de la finalització de l’estat d’alarma permetran recuperar a bars i restaurants l’horari de sopars. També cau el toc de queda en
un moment quan les dades de contagis per
COVID van en descens i el poble se situa en
nivell de risc baix.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut La
Vall del Tenes, conjuntament amb personal
tècnic de l’Ajuntament, recullen 459kg de
deixalles a diversos espais del poble, seguint
la iniciativa “Let’s Clean Up Europe”.
Vicenç Ambròs rep el primer premi de la 12a
edició del Certamen Literari de Relat Breu de
la Biblioteca per l'obra "Abismes". L’entrega
es va realitzar en un acte en el qual el Teatre
Nacional Del Tenes va recitar fragments de
l’obra sobre la qual giraven la temàtica d’enguany; La divina Comèdia de Dante.

Es posposa el Sopar Literari a l’estiu, però sí
que es durà a terme l’Entrega de Premis del

Ja està sobre la taula el projecte de reforma
mediambiental per la Font del Rector. La
proposta pretén adequar l’espai per tal que
els usos que se’n fan no danyin la vegetació
de la zona.

Vicenç Ambrós guanya el 1r premi del 12è
Certamen Literari de Relat Breu.

L'Ajuntament i l'IES la Vall del Tenes se sumen a
la iniciativa Let's Clean Up Europe.
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300 dies de notícies
La pandèmia fa créixer demogràficament el
poble, amb dos empadronaments diaris des
de finals del confinament. Molta gent de rodalies de zones urbanes busca establir-se en
entorns més rurals i naturals.
La 8a edició de la Festa de l’Acordió reuneix
més d’un centenar de persones a La Fàbrica
que van gaudir de peces musicals d’acordionistes vinguts d’arreu del territori català.
Enguany, però, l’acte no va poder comptar
amb el sopar.
Compte enrere per la votació de quin serà el
futur ús de La Font del Rieral. A partir del
proper dilluns es podrà escollir quina proposta serà la definitiva a través de la plataforma Decidim. Un centre per a joves, un espai de coworking i d’investigació o una escola bressol han estat algunes de les propostes
de la ciutadania.
Les entitats del poble tornen mica en mica a
la normalitat. L’Esplai Santaka se’n va de
colònies i les Gitanes reprenen els assajos
presencials per tal de preparar-se per l’Aplec
de Sant Simple.
Arriba la màgia a Santa Eulàlia de la mà del
gran Mag Lari. Una vetllada plena de trucs i
humor que omplia la Sala Muriel Casals en
un espectacle més proper que mai.

Anuari 2021

Santa Eulàlia s’ha situat a nivell zero de risc
de rebrot per COVID, després de nou dies
sense positius. Són les millors dades dels últims 10 mesos de pandèmia.
El Teatre Nacional del Tenes aposta per la
lectura dramatitzada en les seves “Cartes
d’Amor” i omple l’Espai Polivalent de La
Fàbrica. El TNT celebra amb aquest text
epistolar 20 anys sobre els escenaris.
Esports
A diferència de l’any passat, l’escola de dansa
Trackdance celebra el Dia Internacional de la
Dansa amb semipresencialitat a les aules.
El Campionat de Catalunya de fons en carretera té nom i cognoms en els darrers quatre
anys i aquest és el de Marc Brustenga. El ciclista del Filial del Caja Rural s’ha convertit
en un dels grans noms de l’inici del panorama estatal, liderant la Copa Espanya i guanyant la Clàssica Aiztondo.
Manel Ortiz es proclama Campió de Catalunya Absolut després d’imposar-se en dues
de les tres proves disputades a les instal·lacions del Paddock Vallès. Una prova on també hi van participar diferents genets de la
resta de la Península.

La Generalitat introdueix modificacions al projecte d’ampliació de l’Institut. El nou pavelló
de quatre alumnes es podria començar a construir a l’estiu després de dos anys de retards.

La legislatura encapçalada per David García
s’imposa de nou en les eleccions per presidir
el C.E. Santa Eulàlia. Malgrat el desig d’intentar canviar d’aires, l’actual Junta Directiva va decidir presentar candidatura en un
acte que ha titllat de “total responsabilitat i
compromís amb el projecte iniciat el 2011”.

La 8a Festa de l'Acordió aplega una desena de
músics d'arreu de Catalunya.

L'OnCodines Trail recapta gairebé 100.000 euros contra el càncer.
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300 dies de notícies
El Cadet del Club Esportiu es proclama campió de lliga i puja a primera divisió després
de guanyar tots els partits del campionat.
Tot plegat, en un cap de setmana marcat per
l’Extreme Challenge League i el pas de
l’OncodinesTrail per Santa Eulàlia.

Juny 2021
La Font del Rieral es convertirà en un espai
per a joves. És la proposta guanyadora del
procés participatiu per definir els usos de
l’antiga llar d’infants. La segona opció més
votada ha estat la d’un espai multicultural i
la tercera, la de seguir sent escola bressol, tal
com va funcionar entre el 2010 i el 2012. La
participació a la consulta ciutadana ha estat
del 7%, un punt menys que la del pla de residus de fa quatre anys.
Es desconeixen encara les causes de l’incendi
que va cremar quatre hectàrees de conreu i
bosc a Rosàs. La ràpida actuació de la ciutadania i la direcció del vent eviten que les flames arribin a la Primavera i s’escampin cap a
Bigues i Riells. L’Ajuntament envia mostres
d’agraïment a totes les persones i col·lectius
que van actuar en l’extinció del foc.
Els Premis Tardor 2020 no se celebraran i la
vuitena edició, si la situació sanitària ho permet, ja serà la d’aquest any. Josep Ciurans
deixa l’organització i la direcció de la gala.

Anuari 2021

d’estiu dedicat als artistes locals. Les actuacions comencen aquest cap de setmana i s’allargaran fins la Festa Major amb 14 concerts i 30 grups sobre diversos escenaris.
Santa Eulàlia recupera el nivell zero de finals
de maig en una quarta onada que continua a
la baixa. El 50% de la Vall del Tenes havia
rebut la vacuna contra la COVID.
Can Burguès ha revalidat el segell Biosphere
que distingeix la gestió sostenible de les empreses turístiques. L’Ajuntament i Can Ferrer també reben aquesta marca com a punt
d’informació.
L’alumna de 3r d’ESO Rita Carreté guanya el
5è premi de Barcelona al concurs Coca-Cola
en llengua catalana.
La Mancomunitat portarà la música instrumental a les escoles de Primària. Ho farà a
partir del curs vinent amb projecte que s’anomena CREA. Hi col·laboren els nou centres docents de la Vall del Tenes i l’Escola de
Música mancomunada. L’objectiu, garantir
la igualtat social i l’equitat educativa entre
els alumnes de primer i segon cicle de Primària.
Repunt de COVID abans de Sant Joan. Els
indicadors pugen a nivell molt alt després de
nou positius en sis dies. La mascareta deixa
de ser obligatòria al carrer.

L’Ajuntament impulsa un festival de música

Santa Eulàlia rep la Flama del Canigó i continua el Festival SERSONA Fest.

Un incendi crema més de 4 hectàrees a Rosàs.

Arranca el SERSONA FEST, el primer cicle de muś ica en viu de Santa Eulal̀ ia.
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Esports
El primer equip del Club Esportiu es proclama campió de lliga guanyant tots els partits
i aconsegueix l’ascens a 3a Catalana.
L’equip plata del Tennis Can Juli es proclama sots campió de la Copa Comarcal d’Osona. El conjunt bronze també va participar-hi
però va caure en semifinals.
Marc Dantí Bonet es proclama Campió de
Catalunya de BTT en categoria principiant,
en la Cuabarrada Kids de Canyelles. El ciclista santaeulalienc firma una temporada
de somni després d’imposar-se a totes les
proves en què ha participat.
Primer dia de Casals d’Estiu al Club Tennis i
Pàdel Can Juli, Pinedes del Castellet i Trackdance. Els tres centres esportius compten
amb prop de 80 infants i la mascareta, un
any més, torna a ser el denominador comú..

Juliol 2021
L’Ajuntament reactiva la revisió per anul·lar
els convenis de Can Naps. Pretén així tornar
a obrir la via administrativa per arribar a un
preu just davant d’un possible revés judicial
que obligui a pagar 2,2 milions d’euros més
interessos als propietaris per les ocupacions
directes del terrenys del Pla Parcial. El Tribunal Suprem està pendent de ratificar o no
la sentència prèvia que ja va condemnar el
consistori.

El primer equip del Club Esportiu Santa Eulal̀ ia es
proclama campió de lliga i torna a 3a Catalana.

Anuari 2021

L’associació de voluntaris de Protecció civil
resoldrà la crisi interna en una assemblea el
20 de juliol. L’Ajuntament va suspendre els
serveis de l’entitat fa gairebé dos mesos.
El cantant Joan Liaño reivindica l’orgull
LGTBIQ+ en un nou concert del SERSONA
Fest. La regidoria de Polítiques de Gènere
impulsa diversos actes per commemorar el
28 de juny.
Augment exponencial i descontrolat de COVID a Santa Eulàlia. En els últims set dies
s’han notificat 41 contagis i el risc de rebrot
ha superat els 2.500 punts, 12 vegades el límit que marca el pas a nivell molt alt.
L’Ajuntament demana extremar les precaucions per controlar la cinquena onada. La
Generalitat ha dictat noves limitacions.
El jove que va patir l’agressió homòfoba a la
Festa Major de Sant Cugat es recupera de les
ferides. L’Ajuntament condemna els fets i
els Mossos d’Esquadra investiguen el cas,
encara sense detinguts.
Ronçana Comerç Actiu tanca el 15è aniversari amb una campanya secreta. L’entitat
també posa en marxa la segona edició de
l’Objecte Infiltrat.
La Timba anuncia per sorpresa que plega. El
col·lectiu juvenil anuncia la decisió al Sarau
d’Estiu que va adaptar dissabte a la pandèmia.

Un bosc espès, la proposta més votada per a la
plaça Onze de Setembre.
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300 dies de notícies
Santa Eulàlia torna al toc de queda nocturn,
com 160 poblacions més de Catalunya.
Mestres i professors fan un balanç positiu
d’un curs marcat per la pandèmia i les mesures de seguretat.
El projecte “Un bosc espès” guanya la consulta popular per a la reforma de la Plaça 11
de Setembre. Gairebé 120 veïns, només un
1,8% de la població, vota al segon procés
participatiu en dos mesos.
La Festa Major s’ha de readaptar a l’esclat de
la pandèmia i a les noves restriccions del
PROCICAT. L’Ajuntament no es planteja
suspendre cap acte però l’organització cancel·la el Joc dels Colors.
The Crap Apples presenta CRAB i celebra els
10 anys de la Biblioteca. 16 andròmines
competeixen a la 4a baixada de carretons
que s’endú el pilot del Bages, Jaume Gómez.
Una banda especialitzada perpetra cinc robatoris silenciosos en una mateixa nit al barri de Can Marquès. Els lladres s’enduen joies
i diners sense que els propietaris, que a
aquella hora estaven dormint, se n’adonin.

Anuari 2021

El Ple de l’Ajuntament aprova una moció de
suport a Ernest Legaz, el jove veí encausat
per les protestes post sentència del procés.
La corporació també dona llum verda a un
text de reprovació contra els atacs masclistes
i les agressions al col·lectiu LGTBIQ+.
Santa Eulàlia recupera actes de Festa Major
cancel·lats fa un any per la pandèmia. Prop
de 600 visitants passen per la Fira del
Tomàquet i els balls tradicionals tornen a un
aplec de Sant Simplici amb mascareta.
Esports
Després d’un any sense proves de motor a
Santa Eulàlia, tornen les 4 hores de Resistència en Derbi Variant. La 12a edició va estrenar
un nou circuit, va acollir a 33 equips i va rebre
la visita d’Oriol Mena.
Santa Eulàlia acull aquest cap de setmana el
campionat d’Espanya de TREC a les instal·lacions del Paddock Vallès.

Acaba la primera fase, la reparació de la coberta i l’exterior de La Font del Rieral. Ha
estat necessari un any d’obres degut al mal
estat de l’edifici i els retards provocats per la
pandèmia.

El santeulalienc Ferran Giménez se suma al
projecte de la Unió Esportiva Vic, que juga a
Primera Catalana. Després d’una temporada
complicada a Parets, Giménez reforçarà la
banda esquerra del conjunt osonenc. En el
seu palmarès destaca, fins ara, un campionat
de Lliga amb la DAMM en categoria preferent.

Santa Eulal̀ ia celebra la Festa Major tot i les restriccions.

L'11a Fira del Tomàquet atreu més de 600 persones.
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Setembre 2021
L’ampliació de l’Institut es torna a encallar.
Les obres del nou pavelló d’aules segueixen
sense començar per noves modificacions de
la Generalitat al projecte constructiu i perquè
el traspàs patrimonial a Educació encara no
s’ha completat. Santa Eulàlia arrenca el curs
escolar amb rècord d’alumnat. El tercer en
pandèmia i encara amb restriccions que s’espera que es puguin anar flexibilitzant a mesura que avanci la vacunació. La cinquena
onada de la COVID va de baixa.
La pandèmia torna a portar l’11 de Setembre
a Can Font. APINDEP posa en marxa un repte excursionista inclusiu en honor a Sergi
Mingote. El Casal d’avis reobre a La Fàbrica
després d’un any i mig de COVID.
La Biblioteca enceta temporada amb una exposició d’aquarel·les de Carme Peirotén. El
professor Jesús Gasco amalgama paraules en
el primer recital del nou curs.
Tardor problemàtica pels danys que els porcs
senglars continuen provocant en els conreus.
La Societat de Caçadors demana a l’Ajuntament que emeti permís específic per tallar
camins al públic quan hi hagi batudes.
Segon dia sense cotxes, dedicat als més petits. La Plataforma pel Transport Públic proposa la creació de Consells participatius per
avançar en la mobilitat sostenible.

Anuari 2021

redisseny de la Font del Rieral com a espai
jove.
L’Ateneu Cingles de Bertí presenta la temporada de la reobertura amb el muntatge
Tenors. El Casal d’Avis recupera la música de
l’últim divendres de mes amb un concert
estàtic a l’espera de poder ballar.
Esports
Marc Brustenga i l’equip americà Trek Segafredo arriben a un acord fins al 2023. D’aquesta manera, Brustenga s’acomiada del
Filial del Caja Rural per fer el salt al ciclisme
professional.

Octubre 2021
Santa Eulàlia inicia la tramitació de l’expedient patrimonial de l’Institut. Un requisit
indispensable per tancar la incorporació del
centre a la xarxa pública d’Educació, que va
començar fa un any.
El sector primari es mobilitza i fa visibles les
protestes contra els danys que provoca el porc
senglar. Més veus demanen la professionalització de la caça per regular aquesta plaga.

La regidoria de Joventut i els Serveis Tècnics
de l’Ajuntament comencen a treballar en el

La nova gespa artificial del camp de futbol supera l’avaluació de les propietats mecàniques.
La segona es farà divendres i tancarà oficialment els treballs de substitució de la superfície. La regidoria d’esports de l’Ajuntament
instal·la la segona catifa verda en 15 anys.

Arrenca el curs escolar 2021-2022 amb 1.446
alumnes a Santa Eulal̀ ia.

APINDEP, la FEEC i ONAT Foundation creen el
repte 14x1000 en homenatge a Sergi Mingote.
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Volkswagen porta centenars d’aficionats al
7è Retro Car Meeting de la retrobada. La cita
de clàssics reuneix gairebé 200 vehicles, sobretot de la marca alemanya.
L’Agència Catalana de l’Aigua atura la sortida a concurs de la mota de protecció hidràulica de Sant Isidre. La Generalitat està estudiant la inundabilitat en trams d’alt risc a
Catalunya, com el Tenes, i prefereix frenar la
licitació. Santa Eulàlia ha demanat que la
subvenció del PUOSC per a la mota es pugui
destinar al gual de Sant Cristòfol, que comptaria amb el permís necessari.
Santa Eulàlia recuperarà els Premis Tardor.
Ajuntament, Ronçana Comerç Actiu i Canal
SET treballen en un certamen amb novetats
a la gala i a les categories.
Més de 300 alumnes de primer i segon cicle
de primària de Santa Eulàlia toquen instruments a la classe de música, a partir del projecte inclusiu CREA. La Mancomunitat impulsa aquesta iniciativa pionera que s’ha implantat a les 9 escoles de la Vall del Tenes.
Adeu a la majoria de limitacions anti COVID.
Bars i restaurants saluden la flexibilització.
Gairebé només queda la mascareta per oblidar les restriccions.

Anuari 2021

El jove Ernest Legaz s’enfronta a 4 anys de
presó i al pagament de 3.500 euros en un
dels judicis per la protestes post sentència
del procés, d’ara fa dos anys. El seu grup de
suport reuneix 170 persones al sopar de Sant
Simplici on tanca una campanya de quatre
mesos que ha aconseguit 5.200 euros per fer
front a la possible multa i a la defensa jurídica del cas.
Santa Eulàlia adjudica la remodelació dels
edificis del camp de futbol per gairebé
200.000 euros. Les obres podrien arrencar a
finals d’any i duraran quatre mesos.
La Biblioteca rescata el préstec a domicili. Es
dirigeix a persones que no poden anar a l’equipament a buscar llibres. Se n’encarrega el
servei Porta’m.
Esports
Pinedes Castellet tanca les seves portes fins a
principis de l’any que ve degut a la finalització de la concessió de l’actual adjudicatària.
Durant aquests mesos, l’Ajuntament invertirà en millorar les instal·lacions i elaborarà
una nova licitació.

La Coral celebra el 40è aniversari, tocada per
un any i mig de pandèmia. L’entitat prepara
un concert únic i especial per la Festa Major
d’Hivern amb l’esperança de poder continuar.

El Moto Club Ronçana torna a organitzar les
3 hores de Resistència en Ciclomotors després de l’aturada per la pandèmia. 30 equips,
repartits en quatre categories, van donar-se
cita a Can Rosàs per buscar la victòria de la
prova que, finalment, va viatjar a mans de
Rubén Luengo i Josep Ibáñez.

Santa Eulal̀ ia celebra el Dia Europeu sense cotxes.

Finalitza la primera fase de les obres d'adequació de la Font del Rieral.
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Moviment demogràfic

Anuari 2021

Naixements
Període del 21 de novembre de 2020 al 23 de novembre de 2021
Data
02/12/2020
14/12/2020
02/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
30/01/2021
14/02/2021
01/03/2021
11/03/2021
20/03/2021
03/04/2021
13/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
02/05/2021
10/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
24/05/2021
03/06/2021
07/06/2021
21/06/2021

Nom

Data

Ordóñez Brea, Jared
Buxarrais Sáenz, Mauricio
González García, Biel
Guerrero Castedo, Gala
Layre-Cassou, Gael
Lopatynskyi Maksymyuk, Erik
González Guirao, Ginaå
Guijarro Hernández, Jon
Cirujeda Ballesta, Tian
Blemovici Maureira, Iván
Siguenza Rendón, Elias
Amat García, Elena
Navío Lupiáñez, Amaya
Navío Lupiáñez, Miguel
Campillo Rodríguez, Oliver
López Pérez, Nora
Mata Costas, Laia
Mata Costas, Roi
Calero Reyes, Martí
Muñiz Plamenov, Viktor
Dalmau Tostado, Paula
Soriano Espinosa, Vito

23/06/2021
01/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
17/08/2021
19/08/2021
21/08/2021
07/09/2021
09/09/2021
21/09/2021
23/09/2021
28/09/2021
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
23/10/2021
15-11-2021

Nom
Da Silva Fragusto, Marc
Catalán Ruíz, Lucía
Fernández Romero, Martín
Cabedo Martínez, Jan
López Asensio, Ayah
Romero Cáceres, Blai
Uñó Aragón, Ian
Martín Martínez, Maia
El Mansouri, Malak
Agustí Moreno, Bruc
Moreno Molina, Lara
Cortés Jurado, Aren
Rodríguez Mata, Gala
Navas Rio, Aday
Oliveira Fernández, Yeray
Ivernón Sánchez, Thiago
Olivé Spina, Noah
Vasco Bautista, Gina
Fornés Martín, Biel
Ferrer Pineda, Valentina
Ortíz Aris, Kai

Padró de vehicles
A 15 de novembre de 2021

Turismes
4.816
Autobús
0
Camions
852
Tractors
143
Remolcs i semiremolcs
168
Motocicletes i Ciclomotors 1.306
TOTAL

7.285
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Casaments
Període del 24 d’octubre de 2020 al 16 d’octubre de 2021
Data

24/10/2020
30/12/2020
09/04/2021
12/04/2021
12/04/2021
10/05/2021
16/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
26/06/2021
23/07/2021
26/07/2021
11/09/2021
18/09/2021
01/10/2021
02/10/2021
16/10/2021

Nom

Alejandro Vivero Bueno i Ana Poderoso Martín
Xavier Estrany Barbosa i Yamina Salhi
Didac Oporto Labios i Anna Cano Sanz
Pedro Jofre Viñas i María Rosario García Ledesma
Moises Jofre Viñas i Juana García Ledesma
Marc Muñiz Ruiz i Manuela Plamenova Viktorova
Albert Nogueras Tarrero i Marta Vilageliu Arnella
Carlos Pina Rodríguez i Desiree Pérez Pérez
Eloi Martín Bernal i Laura Martínez Contreras
Javier Sánchez Muñoz i María Vázquez Mas
Carlos Molas Tresserras i Maria Jurado Calero
Victor Cardero Santos i Mireia Barroso Gómez
Marc Gutierrez Pons i Marta Sánchez Cabrera
Josep Viñeta Roca i Margarida Vilageliu Relats
Eduardo Gómez López i Laura Ortega Pascual
Angel Aranega Beas i Ana María Lorca Lorca
Alexandre Sumoy Rodríguez i Anabel Cañas Díaz

Piràmide d’edats

Població per Barris

A 12 de novembre de 2021

A 12 de novembre de 2021

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

370
502
385
481
735
602
388
287
132
27
0

369
459
345
505
663
562
404
299
199
58
2

739
961
730
986
1.398
1.164
792
586
331
85
2

3.909

3.865

7.774

TOTALS

BARRI

DONES

TOTALS

El Bonaire
187
El Rieral
1.052
La Sagrera
727
Sant Cristòfol 699
La Serra
306
El Serrat
532
La Vall
406

HOMES

178
1.042
726
695
301
551
372

365
2.094
1.453
1.394
607
1.083
778

TOTAL

3.865

7.774

3.909
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Anuari 2021

Defuncions
Període del 18 de novembre de 2020 al 20 de novembre de 2021
Data
18/11/2020
14/11/2020
23/11/2020
26/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
10/12/2020
12/12/2020
14/12/2020
21/12/2020
23/12/2020
25/12/2020
30/12/2020
02/01/2021
18/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
31/01/2021
11/02/2021
23/02/2021
03/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
01/04/2021
10/04/2021
14/04/2021
28/04/2021

Nom
Carmen Zaragoza Barber
Carmen Sánchez Cárdenas
Luis Quesada Prats
Ana Muñoz Nieto
Felip Guallar Lecha
Felipe Sánchez Vega
Antonia Mejias Cano
Andrés Díaz Guerrero
Josefa Casado Giménez
Alberto Umbria Goenaga
Antonio Rueda Moyano
Inés Caballero Rubio
Iluminada Páez Limones
Francisco Martos Cervilla
José Luis Pena Vázquez
Juan Manuel Blanes Sánchez
Vicenta Burguete Pons
Valentí Fàbregas Camps
Alberto de Lucca
José Expósito Lozano
Juan Barnils Corcera
Juan Espina Oliveras
M. Carmen Gorreto Sánchez
Fernando Ortega Márquez
Salvador Gimeno Maspons
Josefa Moreno Emo
Saturnino Enríquez Villa
Francesc Pina Montserrat
Rosaria María Muñoz Molina

Data
01/05/2021
04/05/2021
13/05/2021
18/05/2021
26/05/2021
01/06/2021
02/06/2021
18/06/2021
07/07/2021
10/07/2021
13/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
07/08/2021
09/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
06/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
18/09/2021
12/10/2021

Nom

José Cantero Rosa
Rosa Ruíz Rodríguez
María Luisa Labordeta Maza
Miguel Ventalló Villanueva
Blas Cobo Moreno
Borja Roca Andreu
Cinta Ubeda Martirio
Pedro Carcelén Ángeles
Dolores López Gallego
Francina Ciurans Masagué
Alfonso Chavero Angulo
José Fernández Martín
Encarnación Rodríguez Pérez
José Luis Ribas Muñoz
Rosa Fernández Sánchez
Pilar Roger Mas
Carmen Maza Gambau
Jorge Guerrero García
Rafael Bové Farré
María Pilar Ruíz Moracia
Santiaga Rodríguez Parra
Rosario Borrego Corbacho
Isidro Costa Vallbona
María del Carmen Lozano
Matías
07/11/2021 Antonia Bort Agorreta
19/11/2021 Leoncio Vicente Ruíz Megia
20/11/2021 Francesc Brustenga Galceran
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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

Ens trobem, un any més, a les darreries del
mes de novembre, ja ens resta entomar el
desembre i tindrem l’any 2021 al sac.
Tan mal parat que ho vèiem a finals de 2020
però encara ens n’hem anat sortint.
Al Jutjat de Pau no hi passen gaires coses fora de les habituals d’un Jutjat: notificacions,
emplaçaments, algun acte de conciliació, i
no massa més.
Al Registre Civil, més del mateix, naixements, casaments i divorcis, i som-hi que és
el que hi ha.
Hi va haver un enrenou que a finals d’abril
havien de desaparèixer els llibres de família.
El dia 30 d’abril ens comuniquen que no se
n’expedeixi cap més, i el dia 2 de maig, una
altre circular, dient que es continuï donant el
llibre de família, com es ve fent des del 1958.
Ara, doncs, seguim amb els llibres de família, sembla ser que se’ls ha allargat l’existència fins a 2024. Tot plegat un desconcert,
que no saben ni com se n’han de sortir.
I ara ja, posats a fer resum, permeteu-me
que el faci, no d’aquest any, sinó dels 25 anys
que fa que estic al Jutjat de Pau.
Han passat molt ràpid, sembla que, com se
sol dir, era ahir que em van nomenar per
ocupar el càrrec de Jutge de Pau, i han passat 25 anys.
Podria explicar moltes coses que han succeït
al llarg d’aquest temps, però moltes no es
poden dir i d’altres no fa falta perquè tots les
sabem.
Recordo un dia, a l’entrar a l’Ajuntament, ja
que el Jutjat era al quartet que hi ha a l’entrada, a mà dreta, doncs hi havia en Joan
Prim amb una colla de gent esperant no sé
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què a l’entrada i em va dir “ara sí que tenim
Jutge per temps”. Li vaig respondre “ui Joan
què dieu?”. En aquell moment ni en somnis
podia pensar en ser-hi 25 anys. Ara veig que
en Joan tenia bon ull i ho va encertar.
D’un principi tot era nou, però a l’anar fent dia
a dia li vaig agafar el ritme. Vaig tenir la sort
de comptar amb els jutges dels pobles veïns
que també em van fer costat. En Joan Pou de
Lliçà d’Amunt, en Joan Codina de L’Ametlla
del Vallès i, com no, el gran i bon amic Josep
Bonamusa de Bigues i Riells. Ara ja tots tres
descansen en Pau. Es varen portar molt bé
amb mi i vull que en quedi constància.
Ara ja sóc jo a qui demanen consells els seus
substituts. Bé, entre tots s’ha de fer tot i amb
bona voluntat ens n’anem sortint.
Al llarg d’aquests anys, la feina del Jutjat ha
anat canviant i la forma de procedir també.
Als voltants de Nadal tinc per costum anar a
saludar als de Can Pau Minguet, l’Eulàlia i en
Joan, i sempre em fan comentaris de quan el
seu pare, en Josep Duran Rocasalbas, era el
Jutge de Pau. Aleshores quan la gent tenia algun problema es presentava a casa seva a
l’hora de dinar, perquè sabien que el podien
trobar. No us penseu, que jo també m’hi trobo, no per norma, però sí que algú que em vol
trobar ho fa així, i cap problema, també ho accepto.
En aquest moment estic content perquè sí
que el Jutjat ha estat en diverses dependències, però el lloc que tenim actualment reuneix bones condicions per poder treballar bé
i amb dignitat, tant per l’usuari com per les
persones que hi treballem.
Ja val més que pari d’escriure perquè jo sol
em vaig engrescant i l’escrit s’allargarà massa.
Al llarg d’aquests anys els que he pogut ajudar en el que sigui, estaran agraïts i els que
no, que em disculpin si no n’he sabut més.
Així doncs em queda corda per anar seguint
i ara he renovat per 4 anys més, i espero
anar fent com fins ara.
Molt Bones Festes de Nadal a tots i totes i
que el 2022 tot vagi millor.
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
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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 Parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana,
la del nostre poble, un any més, en el context
de pandèmia, ha continuat la seva tasca.
Tota comunitat cristiana, i la nostra no vol
ser una excepció, té una missió de servei. I
en una triple dimensió: la solidaritat, la formació i la celebració de la fe. Totes elles com
a expressió en la fe en un Déu que volem fer
proper a la realitat humana, i no pas que ens
porti a un desvincular-nos de les necessitats
dels nostres temps.
Càritas parroquial és la responsable de la
tasca solidària. Els seus voluntaris són sostinguts per la col·laboració de tots els membres de la comunitat parroquial, però també
per totes aquelles persones de bona voluntat
i solidàries que els mereix confiança el seu
treball a favor de les famílies necessitades
del nostre poble. Enguany, unes quaranta.
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per les mesures sanitàries de la covid, s'ha
intentat mantenir les activitats de la catequesi, bo i fent-les virtuals, si era necessari.
Prop de 20 infants han rebut la primera comunió, i un grupet d'adolescents la confirmació. Estem contents d'acompanyar en la
formació de la fe, però també en valors humans: llibertat, responsabilitat, solidaritat,
etc...
La celebració de la fe s'ha mantingut estable.
Aquest any, a diferència de l'anterior, el culte ha estat públic, sense veure's afectat per
confinaments, si bé algunes restriccions han
afectat el seus aforaments. Tanmateix, la comunitat ha estat joiosa per la trobada dominical i d'altres festivitats com Nadal i
Pasqua.
Destaca la baixada considerable en el nombre de baptismes, tal vegada les restriccions
sanitàries en les celebracions han fet que diverses famílies en postpossin aquest tipus de
cerimònies. I de les exèquies: s'imposa la seva realització als tanatoris, però la porta de
la parròquia segueix sempre oberta per acollir tothom.

La dimensió formativa s'ha materialitzat en
la catequesi d'infants, joves i adults. En un
context de restriccions aquest curs passat

Esperem poder assistir, de nou, a les representacions dels tradicionals Pastorets al
Casal Parroquial. I albirem el futur amb esperança, amb l'objectiu de preparar un nou
peregrinatge pel curs vinent, si la situació
epidemiològica ho permet.

El nostre bisbe Salvador Cristau va impartir la
confirmació a un grup de nois i noies el passat
mes de maig.

Recepció en el romiatge a Montserrat de
l’arxiprestat de Puiggraciós.
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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 2021 la Covid-19 encara ha estat protagonista i a la Fàbrica ens hem hagut d’adaptar a la situació reduint aforaments,
mantenint les distàncies i complint totes les
mesures pertinents, tot i les ganes que teníem de tornar a la normalitat.
Al gener vam començar amb una aturada general, però, per sort, mica en mica i gràcies a
la vacunació de la població de la qual n’hem
estat protagonistes directes, ara hem arribat
al 100% de l’activitat altre cop.

Anuari 2021

Març
Vetllada de Contes amb l’Esplai.
Espectacle Familiar: “Quan les nenes volen alt”.
Teatre per escoles: “En Patufet”.
Cicle de Cinema Gaudí: “Terra de Telers”.

Abril
3 tandes de la Campanya de Vacunació
Covid-19.
Espectacle Familiar: “L’aventura d’avorrir-se”.
Teatre per escoles: “Three little pigs”.
Campanya Donació de Sang.
Fira Lliga’t a la terra.
Cicle de Cinema Gaudí: “Sentimental”.
Acte Literari de l’IES Vall del Tenes.

Maig

Eleccions Autonòmiques.
Campanya Donació de Sang.
Trobada Mòduls: exhibició maquetes de tren.
Espectacle Familiar: “El Monstre de Colors”.
Cicle de Cinema Gaudí: “La Boda de Rosa”.

7 tandes de la Campanya de Vacunació
Covid-19.
Slow Read.
Espectacle familiar: “Els músics de Bremen”.
8a Festa de l’acordió.
Cicle de Cinema Gaudí: “La vampira de
Bar-celona”.
Teatre per escoles: “The postman”.
“Cabaret Patufet” i “Pirates i bruixots”.
Doble sessió de: “Una nit amb el Mag Lari”.
Teatre amb el TNT: “Cartes d’amor”.

Obres de millora a la Sala Muriel Casals.

La Fàbrica ha acollit diverses exposicions al llarg
de l’any.

Activitats realitzades aquest 2021 a la
Fàbrica:

Gener
Cicle de Cinema Gaudí: “Uno para todos”.

Febrer

37
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Juny

Setembre

2 tandes Campanya Vacunació Covid-19.
Bany de Gong.
Teatre amb el TNT: “Cartes d’amor”.
Projecte Poesia de l’IES Vall del Tenes.
2 sessions teatre fi de Curs Escola Ronçana.
Campanya de Donació de Sang.
SerSonarFest: “La rateta ja no escombrava
l’escaleta”.
Cicle de Cinema Gaudí:” May mexican
Bretzel”.
Bany de Gong.
SerSonaFest: “Swing and Bossa” i “Slim bay
Seals”.
SerSonaFest: “Slim Bay Seals”.
Procés participatiu per la Plaça 11 de Setembre.

Campanya de Donació de Sang.
Assemblea del Casal d’Avis.
3a trobada de Maquetes de Jardí: Trens en
miniatura.
Cicle de Cinema Gaudí: “La dona il·legal”.
Inauguració Exposició dedicada al Transport Públic.
Recital Casal Avis amb “Fernando”.
Presentació de l’Ateneu Cingles del Bertí
amb l’actuació dels Il·luminati.
Bany de Gong.

Juliol
Procés participatiu per la Plaça 11 de Setembre.
SerSonaFest amb la celebració del dia LGTBIQ+ i el Concert de Joan Liaño.
Bany de Gong.
Fira del Tomàquet.
SerSonaFest concert amb Xavi Sada i Cesc
Torner.
SerSonaFest amb concert Jaume Arnella i
Toni Casanovas.
SerSonaFest Concerts de Festa Major Jove.
Espectacle familiar: “El Sidral”.
Doble sessió de concert amb “la Chata”.

Octubre
Inauguració de l’exposició: “El dia que vam
dir prou!” de Jordi Borràs.
Recital al Casal d’Avis.
Represa dels Balls del Casal d’avis cada divendres a la Sala Muriel Casals.
Pedalada de les Jornades Europees del
Patrimoni.
Espectacle Familiar: “La gallina dels ous d’or”
Cicle de Cinema Gaudí: “Les dues nits d’ahir”.
Inici torneig Escacs.
Bany de Gong.

Novembre
Campanya de Donació de Sang.
Campanya de Vacunació de la grip.
Teatre per escoles: ”Cargol treu banya”.
Bany de Gong.
Inici de la gimnàstica per la gent gran.

Tota la família ha pogut gaudir de diferents espectacles.
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Teatre per escoles: “Corre, trufa!”.
Espectacle familiar: “El monstre de colors”.
Cicle de Cinema Gaudí: “Donde caben dos”
amb la presència d’Edu Sola.
Xerrada de la menstruació sostenible.
Taller de Defensa personal.
Premis Tardor.

Desembre
Xerrada del Centre de Recursos Pedagògics
del Vallès Oriental.
Bany de Gong.
Concert/homenatge a la Gent Gran.
Marató de Ball de Saló.
Concert 10è aniversari de la Band del Tenes.
Escudellada de Poble Unit.
Cicle de Cinema Gaudí: Chavalas.
Cantada de Nadales Escola Ronçana.
Pre-nadal i homenatge a la Gent Gran.
El Quinto de RCA.
Tallers de Reis.
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Pel que fa als cursos, aturats des de l’octubre
de 2020, només en vam poder reprendre
una part online i, mica en mica, els hem anat
recuperant fins que al setembre hem començat la nova temporada al 100%. La gent
tenia ganes de tornar-hi i la prova són els
més de 450 alumnes que tenim inscrits en
els diferents cursos organitzats per l’Ajuntament i les entitats.
Enguany hem aprofitat també per fer millores a la sala Muriel Casals on s’han canviat
les fustes del voltant, els llums han passat a
ser leds i s’ha renovat el sistema absorbent
acústic i a la polivalent s’ha canviat la pantalla. I en passadissos i sales s’han fet arranjaments de pintura i plaques del sostre. I a
l’exterior s’han fet millores a la coberta.
Us recordem que podeu seguir-nos a Instagram, Telegram i Facebook.

L’oferta dels cursos 2021/22 ha recuperat gran part de les formacions d’abans de la pandèmia.

Campanya de vacunació contra la Covid-19 a La
Fàbrica.

39
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Comissió de Festes
Regidor de Festes: Manel Imedio Bernardo
Telèfon: 93 844 91 66 – 607 93 68 59
Web: www.ser.cat
Correu-e: serfestes@gmail.com

Aquest 2021 ha tornat a ser un any marcat
per les conseqüències i les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19. Les
restriccions han obligat el tancament d’espais culturals destinats a les festes i ha suposat conviure amb limitacions socials que han
trasbalsat la nostra forma de ser i de fer.
Malgrat tot, gràcies a la feina i la implicació
de les entitats, de les persones treballadores,
dels voluntaris/es i de la ciutadania en general, hem pogut retrobar-nos per celebrar bona part de les festivitats que tenim marcades
al calendari.
El 2021 arrencava amb una Jornada de Reis
adaptada a la situació, però sense perdre en
cap moment la màgia i la il·lusió que caracteritza aquesta celebració. Un miler de santaeulaliencs i santaeulalienques van poder
visitar La Fàbrica dels Reis Mags d’Orient,
instal·lada al Pavelló municipal durant tres
tardes consecutives. Els infants van poder
deixar la seva carta als patges reials que treballaven en aquest espai, escrivint un desig
per deixar a l’arbre i recollint a la sortida un
petit obsequi. És curiós que el desig més vegades compartit per grans i petits fos el mateix: que marxés d’una vegada per totes el vi-
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rus. Ses Majestats els Reis Melcior, Gaspar i
Baltasar van visitar, com no podia ser d’una
altra manera, Santa Eulàlia de Ronçana. Van
fer una passada més llarga del normal, recorrent cadascun dels barris del municipi amb
els seus flamants cotxes descapotables i seguits per tota la comitiva. Vam poder veure
retransmesa l’entrega de la clau del poble a
Ses Majestats per part de l'Alcalde a través
de Canal Set, i vam marxar a dormir amb la
certesa que l’esperança i la il·lusió dels santaeulaliencs i de les santaeulalienques mai
defalleix. Una jornada diferent, la qual va ser
possible gràcies a la implicació de totes les
persones voluntàries que van contribuir a la
seva organització.
La celebració del Carnestoltes es va veure
afectada de ple per la pandèmia. Eren moments complicats i es va valorar que per davant de tot havia de passar la seguretat i la
salut de la ciutadania. El mateix va succeir
amb altres actes organitzats des del servei de
festes, com la Calçotada popular, la qual
s’espera recuperar aquest any vinent.
A mesura que pujava la temperatura, semblava que la situació començava mica en mica a millorar, i finalment vam poder celebrar
alguns actes de la Festa Major. Abans, però,
vam poder fer boca amb el SERSONA Fest,
la primera edició del festival de bandes locals que va presentar un cartell amb més
d’una vintena d’actuacions en directe repartides en quinze dates diferents al llarg del

La Jornada de Reis no va perdre la màgia i la il·lusió d’aquesta celebració.
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mesos de juny i juliol. I amb aquests ànims i
aquestes ganes de retrobar-nos per a celebrar arribem a la Festa Major. Malgrat els
esforços de l’entitat, enguany no s’han pogut
realitzar les tradicionals proves dels Jocs
dels Colors. Segurament aquesta hagi estat
l’afectació més notable en una Festa Major
marcada per les restriccions, però durant la
qual vam poder gaudir d’alguns actes populars com el Correfoc i la Cremada del
Campanar a càrrec de la Colla de Diables la
Sella, el cinema a la fresca, l’exhibició de
balls a càrrec de l’escola Track Dance i els
concerts de la nit. Tot i no poder celebrar-se
la milla, l’esport va ser un altre dels grans
protagonistes de la festa, com també ho va
ser una de les novetats: La Terrasseta del
Xafarranxo, un espai gastronòmic i de serveis on menjar, beure i compartir en família.
La música en directe va aportar una de les
dosis més necessàries de la festa. Per la seva
part, els i les joves van organitzar la Santaka
Emergent Fest, mostrant al conjunt de la
ciutadania la seva creativitat artística i la seva implicació en el teixit social. La primera
nit el grup local De Cara a la Pared va posar
dempeus a un públic entregat a les seves
cançons i a un show… quin show! El divendres vam gaudir de la música mestissa de
Las Karamba a ritme de son, chachachá, salsa i timba fusionada amb la música urbana i
des d’una perspectiva social femenina. La
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música en directe del dissabte va anar a càrrec de l’orquestra La Chatta i el seu tradicional concert, i l’actuació de El Niño de la
Hipoteca & Los Ratones, la qual es va haver
de cancel·lar en veure’s passada per aigua.
Diumenge vam poder gaudir de l’espectacle
teatral Brossa a càrrec de la companyia
H6Clown, i els espectacles infantils van ser
també tot un èxit. La cloenda de la festa l’anunciava la traca final del diumenge, quedant demostrat que la cultura és segura i que
el suport de la ciutadania expressat en l’assistència i respecte a les mesures sanitàries
és una realitat. No ens queda una altra que
agrair a totes les persones voluntàries i entitats implicades en l'organització de la Festa
Major la vostra feina, il·lusió i empenta. De
ben segur que aquest 2022 que ja arriba podrem celebrar una Festa Major per recordar,
amb l’aniversari del Joc dels Colors i el retrobament com a protagonistes.
Per últim, aquest mes de desembre s’està organitzant la Festa Major d’Hivern, amb la
intenció d’oferir al conjunt de la ciutadania
un programa divers amb la cultura, l’oci, el
comerç i l’esport com a protagonistes.
Esperem que quan estigueu llegint aquestes
línies hagueu pogut gaudir dels actes que estem preparant. Gràcies a tothom per no defallir i ens veiem aquest 2022 allà on sabem
que ens ho passarem bé!

Ron&Papas va ser un dels grups que va formar part del nou festival de música
SERSONA Fest.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja

una aposta de cultura de proximitat, un servei de suport a l’aprenentatge al llarg de la
vida i de foment del gust per la lectura.

Equip: Belén Martínez Català, Olga Casanova
Martínez, Marta Merino Vallverdú i Joan
Roquerias Rifé
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliade
roncana.cat/

Represa de les activitats presencials.
Cultura segura.

El 2021 ha estat per la biblioteca l’any de la
progressiva represa d’activitats i serveis presencials després de les restriccions de la
pandèmia, i molt especialment ha estat l’any
de celebració del desè aniversari.
Un equipament i un servei amb 10
anys d’història.
El 26 de març del 2011 la biblioteca de Santa
Eulàlia obria les seves portes. Ja han passat
10 anys i la celebració ha estat una oportunitat per mirar en perspectiva tota la tasca feta.
Una tasca, moltes vegades imperceptible i silenciosa que va donant fruits de mica en mica. Com es mesura l’increment del gust per la
lectura, especialment en el públic infantil,
però també al juvenil i adult?, o el grau de coneixements, o la cultura d’un poble?

Les tertúlies i trobades amb autors i autores
dels diferents clubs de lectura i alguns tallers
van ser en format virtual fins el mes de
març, i hem de reconèixer que van funcionar
força bé. A finals de març ja teníem moltes
ganes de retrobades i repreníem la presencialitat amb mesures com el control d’aforament, distància, mascareta i molta neteja.
Aquells primers actes presencials eren els de
celebració del 10è aniversari, la festa de lliurament de premis del Concurs de Punts de
Llibre, i els concerts de l’Eulaliana. Una tònica que ha continuat ja al llarg de l’any fins
a l’ampliació de l’aforament al 100% de finals d’octubre.

La biblioteca és un servei que, més enllà de
garantir l’accés universal i gratuït a la lectura, al préstec i consulta del fons bibliogràfic
i audiovisual, en aquest món globalitzat és

Pel públic infantil a l’abril repreníem les hores del conte i els tallers a la biblioteca que
durant el cicle d’activitats d’estiu, a l’espai
obert del jardí, van tenir una excel·lent acollida de les famílies, arribant al màxim d’aforament permès a totes les sessions. Un nou
espai familiar que va agradar molt va ser el
racó de petits lectors, també al jardí, durant
el mes de juliol, i a l’octubre ha tornat l’Hora
Menuda, cada primer dissabte de mes. Hem
reprès també els projectes de foment de la
lectura amb el públic infantil, en coordinació
amb les escoles del poble: maletes viatgeres i

L’equip de la biblioteca celebrant els 10 anys.

Club de lectura amb l'autora Maria Climent.
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Club de lectura juvenil.

Club de lectura infantil Fantàstida.

visites escolars, a més de les trobades quinzenals del Club de lectura infantil Fantàstida.

Ricard Ruiz Garzón, i les nostres especialistes de capçalera Fina Dantí i Ruth Galve.

Pel públic juvenil, han continuat les tertúlies
mensuals del club de lectura juvenil i, com
cada desembre, visitem l’institut amb un/a
especialista en literatura juvenil i mediació
lectora, que enguany serà el Freddy Gonçalves Da Silva, per recomanar i engrescar a
la lectura amb propostes innovadores i
atraients.

Amb ells i altres convidats hem conegut millor l’obra de William Shakespeare, Dante
Alighieri, Joan Triadú, Joanot Martorell,
Carmen Laforet o Ray Bradbury.

Pel públic adult, els clubs de lectura, i les visites d’autores, editors o traductores, sortides al teatre, conferència sobre l’opera “Turandot” del projecte LiceuBib, lliurament de
Premis del Certamen Literari, concerts, recitals, exposicions, vetllades de Sant Jordi i de
Nadal, entre d’altres. Ens han acompanyat
les escriptores Maria Climent i Marina
Martori, la traductora Anna Casassas, l’editor de Periscopi, Aniol Rafel, l’escriptor i dramaturg Jordi Coca, prescriptors literaris com

Festa de lliurament de premis del Concurs de
Punts de Llibre amb Mon Mas.

Destaquem les vetllades d’estiu al Jardí,
concerts que hem reprès dins del cicle SERSONA FEST, amb músics locals de diferents
generacions. Dues sessions delicioses, la primera a càrrec de Carla Gimeno i Laia Alsina
de The Crab Apples i la segona amb Jaume
Arnella i Rafel Sala.
Al llarg d’aquests 10 anys l’equip de la biblioteca ha anat canviant. Enguany la companya Marina Alcojor plegava el mes d’abril
per dedicar-se a una altra de les seves vocacions, l’ensenyament. El mes de maig, s’incorpora la Marta Merino, que pren el relleu
d’algunes tasques de la Marina, com la dina-

Premis del 10è Concurs de Punts de Llibre.
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L’Olga explicant contes a les visites escolars.

Contes de l'aigua a les visites d'alumnes de 5e.̀

mització del club de lectura infantil Fantàstida, o l’impuls de l’instagram de la biblioteca, que ha esdevingut una potent eina de difusió, comunicació i connexió amb moltes
persones d’arreu a través de les xarxes.

• 44 visites escolars amb un total de 925
alumnes des d’Escola Bressol a 5è primària
• Programació anual de més de 100 activitats per a totes edats i participació mitjana de 20 persones per sessió.

Per finalitzar, aquestes sis dades estadístiques poden resumir el servei de la biblioteca
de Santa Eulàlia durant el 2021.
• Mitjana de 62 visites presencials diàries (dada condicionada per les mesures
COVID del primer trimestre i lenta tornada a la normalitat)
• Préstec mensual mitjà de 1.710 documents
• Total de 3.325 persones usuàries de Santa Eulàlia amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona XBM
• Un fons documental de més de 29.000
exemplars (25.000 llibres i 4.600 audiovisuals), i subscripció a 82 revistes i diaris.

Lliurament de premis del Certamen Literari
de 2021.

Vetllada al jardí amb The Crab Apples.

Acte d’homenatge a Joan Ruiz i Calonja.
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Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes
Coordinador: David Sanitjas
Educadora Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 63 01 34
C/e: info@ppd.cat
Twitter: @PpdVallTenes
Instagram: ppd_vall_tenes
www.mancomunitatvalltenes.cat

Aquest 2021 hem seguit treballant amb totes
les mesures de seguretat per poder realitzar
la nostra tasca. Ha estat un any ben diferent,
en el qual la nostra tasca més directa ha estat amb mascareta, distància, higiene de
mans... i per tant amb una tasca tant propera i de vincle com la nostra ens en hem trobat amb una dificultat afegida a l’hora de comunicar els continguts i informacions.
Tot i això hem fet tots els tallers i xerrades
previstos tant a escoles com a instituts, i hem
obert una nova via d’intervenció en famílies,
els tallers online! Tothom a casa seva i a l’hora
determinada amb un enllaç determinat fèiem
el taller. Poques vegades ens havíem trobat
tanta assistència quan els fèiem presencials!
I malgrat la pantalla, les reaccions i interaccions han estat excel·lents, tot i que si que us
direm que des del PPD pensem que la millor
intervenció és la que podem fer en viu i en
directe, mai com ara hem tingut tant clar la
necessitat de contacte i vincle a l’hora de realitzar la nostra feina. No obstant això, seguim treballant i innovant en com poder realitzar accions de qualitat i proximitat, des
de les limitacions (o no) de la pantalla.

Flyer de la campanya contra les violències
masclistes.

I com no pot ser d’un altre manera, vam ser
amb el nostre estand a la Festa Major. Enguany compartíem carpa amb el Punt Lila i,
tot i que no ha estat l’any amb més visites,
vam poder reviure de nou l’ambient festiu del
poble.
Un any carregat de novetats buscades o
forçades i noves metodologies i continguts a
l’hora de fer prevenció de drogues i consum
de pantalles.
Com sempre, un any més seguim aquí i, si
mai us cal res, ja sabeu on trobar-nos!

45
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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 2021 ha tornat a ser un any marcat
per les conseqüències i les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19. Si bé
en xifres les persones joves han estat aquelles menys afectades a nivell sanitari per la
Covid-19, les restriccions han afectat diferents aspectes de les seves vides. Han patit el
tancament d’institucions 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.
Si bé és cert que, a diferència de l’any anterior, ja hi ha hagut períodes en els quals la
situació ha permès dur a terme activitats
amb mesures menys restrictives, durant bona part d’aquest 2021 no ha estat possible
executar totes les accions tal i com estava
previst i el Servei de Joventut ha hagut d’orientar-se cap a la informació i l’orientació
en l’àmbit laboral i acadèmic, i a seguir-ho
fent a través de canals telemàtics.
D’aquesta manera, ens hem vist obligats a
organitzar el 16è procés de pressupostos
participatius de joventut amb un format
d’Assemblea Jove diferent al que s’havia dut
a terme durant els últims 15 anys. Aquest
2021 l’Assemblea Jove s’ha celebrat al llarg
de vuit dies del mes de febrer, per tal de poder separar les joves participants en grups
de màxim sis persones, tal i com les mesures
exigien en aquell moment.
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Més enllà de l’àmbit de joventut, com cada
any des de la Taka hem participat en l’organització de diferents accions de la Regidoria
de Festes com ara El Taller i la Cavalcada de
Reis Mags i la Festa Major, que aquest any
s’ha celebrat recuperant part de la programació tot i les restriccions.
Enguany des de la Taka també s’ha col·laborat activament amb la Regidoria de Participació Ciutadana per organitzar els processos
participatius sobre la Plaça Onze de Setembre i per decidir l’ús de l’equipament la Font
del Rieral. El resultat d’aquest últim procés ha
estat que la Font del Rieral esdevingui un
Espai Jove, cosa que ha implicat que durant
l’últim trimestre de l’any des de La Taka s’hagin centrat els esforços en treballar per configurar com serà aquest nou equipament i en
fer-ho de manera conjunta amb els i les joves.
Un any més, hem tornat a dur a terme accions de manera conjunta amb la resta de
serveis de joventut de la Vall del Tenes, organitzant el primer torneig de Fifa mancomunat i com és habitual, oferint el curs intensiu de Nadal de monitor de lleure.
Pressupostos participatius 2021
En aquesta setzena edició del procés de participació, una vuitantena joves d’entre 14 i 30
anys de Santa Eulàlia han decidit com executar els 16.000€ de la partida d’activitats juvenils de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. En total s’han proposat 24 accions diferents, de les
quals se n’han portat 22 a votació i 11 han estat escollides a l’Assemblea Jove.

Sessió del projecte “Aprenem pels pressupostos
participatius” a 2n d’ESO.

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 30/11/21 17:43 Página 47

Institucions i serveis
Les restriccions que hem tingut durant bona
part de l’any han dificultat realitzar algunes
de les activitats que havien sortit escollides i
que han hagut de ser adaptades, altres accions s’han hagut de cancel·lar (fent que el
pressupost passés a la següent acció escollida a l’Assemblea Jove), i altres s’han pogut dur a terme amb normalitat. Finalment
s’han pogut tirar endavant un total d’onze
accions: Santaka Emergent Fest,
Torneig de Paintball, Ajuts pel transport públic, Millora i ampliació del
parc de workout de can Font, Torneig
de Fifa 21, Taller d'stencil, Reparació
skatepark i Taller d'skate, Sarau d'estiu, Baixada de carretons, Taller de
parkour I Esquiada Jove.

Anuari 2021

l’Assemblea Jove, a la qual hi estan convidats/des a participar totes les joves d’entre
14 i 30 anys del municipi.
Punt d’informació i assessories joves
Durant aquest any 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 divuit joves.
Pel que fa a l’Assessoria Laboral que es realitza cada quinze dies a La Taka, aquest any
s’han realitzat una cinquantena de consultes
i orientacions.

Aquest procés té l’objectiu d’educar a l’alumnat de primer cicle d’ESO en els valors de la
democràcia i la participació, fomentant
competències relacionades com són el pensament crític, el compromís ètic, la comunicació i la gestió de les emocions. A més, des
del servei de joventut esperem que la iniciativa fomenti la participació dels més joves a

Durant els períodes de l’any en els quals les
restriccions no han permès dur a terme activitats, hem 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 l’Oficina Jove del Vallès
Oriental per dur a terme intervencions concretes a la xarxa, així com amb el Programa
de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
Conjuntament amb el PPD també hem organitzat la Setmana CríTic a l’Institut la Vall del
Tenes, amb el qual hem abordat el tema de la
salut mental dels i les joves a través de la influència que exerceixen les xarxes socials.

Un dels concerts del Santaka Emergent Fest.

Baixada de carretons pels carrers de la Sagrera.

Durant els mesos d’abril, maig i juny hem
dut a terme el projecte “Aprenem dels pressupostos participatius”, un procés de pressupostos participatius adreçat als alumnes
de 1r i 2n d’ESO de l’Institut la Vall del Tenes
i que es desenvolupa al llarg de tres sessions
ens les quals s’acaba decidint com gestionar
un pressupost de 2.000€ destinat a millorar
l’institut i el seu entorn.

47
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Protecció Civil SER
Persona de contacte: Inma Ruiz (presidenta)
Email: protecciocivil@avpc-ser.cat
Instagram: @serprotecciocivil
Twitter: @pcivilser
Facebook:
https://www.facebook.com/protecciocivil.ser
Web: https://protecciocivilser.wixsite.com/misitio

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Santa Eulàlia de Ronçana va néixer amb
la finalitat desinteressada de col·laborar en
les tasques de Protecció Civil del municipi de
Santa Eulàlia de Ronçana.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Prevenció
Promoure i realitzar activitats de caràcter
voluntari dins els serveis preventius que pugessin sorgir dins el municipi.
Col·laborar amb el municipi amb l’elaboració,
la implantació, desenvolupament o manteniment dels diferents plans de Protecció Civil
que dugui a terme l’Administració.
La correcta conservació i manteniment dels
locals, mitjans materials i/o tècnics i recursos en general.
Canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions
corresponents a la protecció civil.
L'aprofitament per part del voluntariat de
les activitats formatives pròpies i externes.
Confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a la població afectada pels
diversos riscos que els puguin afectar, complint amb les directrius del municipi.
Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal...), sempre coordinats
pel servei competent que correspongui.
Intervenció
- Suport als serveis operatius d’emergència
a requeriment dels mateixos.
- Col·laborar en l’atenció a afectats en emergències (evacuació, allotjament, abasti-
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ment...), sempre coordinats pel servei que
correspongui.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
A data d’avui, malgrat la seva joventut,
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
s’ha implicat moltíssim en la gestió de la
pandèmia COVID (desinfecció d’espais públics, lliurament d’aliments als domicilis de
persones dependents, seguiment de masies
aïllades, lliurament de medicació a persones
grans o confinades, servei “Porta’m” al
CAP...), en tasques de suport a la Policia
Local, bombers i SEM en diverses emergències (ventades, focs forestals, accidents...) i
en diverses activitats culturals i esportives
(Festa Major, curses, concerts, correfocs, activitats escolars...).
Malgrat ser una associació, encara amb poques persones voluntàries, el desdoblament
de totes elles ha permès complir amb totes
les situacions en que ha estat necessària la
nostra implicació.
És per això que aprofitem aquestes línies per
fer una crida a totes aquelles persones interessades en ajudar al seu poble en implicarse amb nosaltres. FES-TE VOLUNTARI/A.
Amb nosaltres podràs formar-te per tenir els
coneixements necessaris per poder ajudar
als habitants de Santa Eulàlia de Ronçana.
Podràs donar suport en actuacions preventives i d’emergència als cossos de Policia
Local, Bombers, SEM... Necessitem persones implicades i compromeses per poder donar resposta a la protecció i l'assistència per
a totes les persones davant qualsevol tipus
d'accident o catàstrofe, així com la salvaguarda dels béns i del medi ambient.
Com Associació de Voluntaris de Protecció
Civil deixem un missatge clar a la població
de Santa Eulàlia de Ronçana, HEM NASCUT, I CREIXEREM, PER ESTAR SEMPRE
AL SERVEI DE LES PERSONES ALLÀ ON
ENS NECESSITIN.
Us encoratgem a iniciar un nou any 2022
amb seguretat i respecte per poder gaudir-lo
amb felicitat.
BONES FESTES.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina
Responsable: Cristina Vico
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

L’Escola Bressol Municipal l’Alzina, aquest
curs 2021-2022, comença amb molta força i
il·lusió, tot i la situació que s’està vivint en
aquest moments però amb un fil d’esperança,
doncs la situació actual ens permet tornar a
gaudir d’alguns dels projectes que havíem hagut de deixar de banda per la situació de la
pandèmia. Així a l’octubre, un cop passat el
període d’adaptació dels infants, començàrem a rebre la visita de l’especialista de música, la Vanessa, que ens ve a omplir de música
l’escola tots els dimecres, i també el projecte
conjunt amb la Biblioteca amb les maletes
viatgeres i l’Hora del Conte que s’engegarà a
partir del segon trimestre.
Aquest curs, encara no podrem gaudir dels
matins dels dijous amb el joves de l’Apindep
ni la visita als avis de la Residència La Vall.
Per altra banda, però, gaudim molt més de la
participació de les famílies amb la creació de
l’AFA de l’Alzina, grup de mares i pares que
amb moltes ganes i il·lusió intenten ajudarnos en els nostres projectes d’escola com
l’hort i l’Alzina Solidària, així com participant activament de les festes populars que
es porten a terme a l’escola. Per tant, podem
dir que, a poc a poc, i en la mesura que es
pugui, anirem gaudint de la participació de
les famílies que tant ens agrada i que havia
quedat minvada per la situació excepcional
de la pandèmia.
Estem convençudes que, amb el projecte que
vam encetar el curs passat 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.

També aproparem
la cultura a l’escola,
per tal que els infants de l’Alzina puguin endinsar-se en
el món màgic de la
interpretació.

Continuarem amb la nostra tasca educativa
fent, com sempre, del joc l’essència de la vida, amb projectes amb l’objectiu principal
del BENESTAR DELS INFANTS, DE LES
SEVES FAMÍLIES I DE TOTS/ES ELS PROFESSIONALS QUE HI FORMEN PART.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.

49
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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

Amb el curs 2020-2021 l’Institut La Vall del
Tenes tanca un dels cursos més complicats
de la seva història, però mirant en retrospectiva ho fa amb un assoliment excel·lent de la
comunitat educativa, ja que s’han aconseguit afrontar totes les dificultats i tenir un
curs amb relativa normalitat, tenint en
compte la situació extraordinària.
El curs es va iniciar amb la necessitat que
tots els centres tinguessin un Pla d’Obertura,
per tal d’adaptar el centre a les mesures de
prevenció de contagis COVID; per tant, era
obligat l’ús de la mascareta, les entrades i
sortides esglaonades, els grups de convivència estables i la higiene i desinfecció. Tot i les
mesures, la intenció del centre era mantenir
la dinàmica d'aprenentatge més normal possible i apostar per la màxima presencialitat
al centre, considerant la necessitat no tan
sols acadèmica, sinó també social, de les
noies i nois de recuperar l’espai educatiu
com un fonament de la seva vida.
Més enllà de les mesures sanitàries ens enfrontàvem com a comunitat al repte de guarir les ferides obertes del COVID i l’aïllament.
Per tant, també va ser important tractar, més
que mai, l’aspecte emocional de l’alumnat.
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docents i 13 confinaments de grup, dades inferiors a la mitjana dels centres de secundària de Catalunya. En conclusió, podem afirmar que el centre només va perdre 2,5% dels
dies lectius totals per casos de positius COVID i, per tant, la incidència en la dinàmica
del curs va ser baixa. Aquest èxit és atribuïble al respecte de tota la comunitat educativa amb les mesures de prevenció.
Cal destacar que les característiques especials
del curs han fet que haguem de tenir una especial flexibilitat organitzativa al llarg del
curs, ja que, si ve cada cop han tingut menys
importància els contagis per contacte amb superfícies, el factor de la ventilació ha estat
clau per prevenir els contagis. Per tant, hem
passat de ventilar les aules en unes franges
contretes a ventilar-les constantment, sempre que la climatologia ho permetés. Podem
afirmar que ha estat un curs de molts abrics a
les aules en els períodes més freds del curs.
D’altra banda, abans de Nadal, per tal de reduir la mobilitat de l’alumnat de postobligatòria i prevenir contagis, el Departament
va proposar que els centres passéssim a modalitat híbrida i que l’alumnat pogués fer part
dels dies lectius des de casa. Des del centre
vam optar per una modalitat híbrida amb el
mínim de dies a casa, ja que, tenint en compte les característiques de la zona, la majoria
de la mobilitat al centre es fa amb vehicle privat, per la qual cosa el transport i la mobilitat
representa un factor de risc reduït.

Finalment l’Institut va completar el curs
amb 33 casos positius de l’alumnat, 3 dels

Un altre repte al llarg del curs ha estat la detecció de casos positius en els grups de convivència estable i els cribratges de proves

MUN Training day (gener).

Let's Clean Up (maig).
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PCR. Aquests cribratges han funcionat amb
fluïdesa i rapidesa, gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament, en especial de la regidoria
d’Educació, i al gran treball de la referent
COVID de Salut, que han permès atendre totes les famílies i prevenir possibles contagis.
El centre ha tancat el curs 2020-21 essent el
primer amb la titularitat del Departament
d’Educació. Tot i que el canvi de titularitat
ha suposat alguns ajustament organitzatius,
no han estat canvis importants en la dinàmica general de funcionament del centre: pel
que fa al personal i l’organització del centre,
s’ha pogut completar l’absorció sense gaires
incidències. Tot i això el centre encara té
pendent completar el traspàs de la propietat
del centre i tenir la identitat jurídica, a causa de diversos problemes de caire burocràtic. Igualment encara està pendent l’inici de
les obres d’ampliació del centre i, per tant,
l’alumnat del cicle formatiu ha completat el
curs 20-21 als espais de l’Escola Ronçana i
previsiblement també el curs 21-22, però esperem per al curs 22-23 poder disposar dels
nous espais.
Al final del curs, gràcies a la millora de la situació pandèmica i a l’avanç de la campanya
de vacunació, hem pogut anar recuperant sortides, de manera que pràcticament tots els nivells han pogut realitzar viatges de final de

Acte de graduació de batxillerat i CFGM.
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curs. El fet que l’alumnat pogués anar reprenent activitats de la dinàmica habitual d’un
centre educatiu s’ha viscut com un glop d’aire
fresc per part de l’alumnat i dels docents i
com un pas cap a la recuperació de la normalitat. Al llarg del curs l’Institut ha treballat
perquè, malgrat les restriccions, la majoria
d’activitats habituals es poguessin realitzar.
S’han organitzat actes de Nadal, certàmens literaris, MUN training, Sant Jordi, actes de
graduació, servei comunitari, etc., amb les
convenients adaptacions a la situació. Es creia
important que l’alumnat tingués accés a totes
aquestes experiències, ja que, si no, es considerava un empobriment de l’aprenentatge
més vivencial en una promoció que ja s’havia
vist afectada pel període de confinament.
L’Institut ha projectat un nou curs 21-22 en
què recuperem els intercanvis, els viatges a
l’estranger, el MUN, ja que la millora de la
situació pandèmica i el progrés de la campanya de vacunació ens permet ser optimistes per dur-los a terme. Igualment el centre
s’ha incorporat al programa d’innovació del
Departament d’Educació GEP (GEneració
Plurilingüe), que ha de permetre la millora
de competència lingüística en llengües estrangeres de l’alumnat de l'Institut. Hem començat el curs 21-22 amb la mirada en el futur i amb les millors perspectives.

51

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 30/11/21 17:43 Página 52

52

Institucions i serveis
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?
Després de passar gairebé un curs escolar
confinats i fer les classes de manera telemàtica, vam començar el curs 20-21 amb incertesa i nous protocols, intentant que fos el
més normal possible tenint en compte la situació que es vivia. Es presentava un curs ple
de neguits i de noves realitats, però a la vegada, amb molta il·lusió i entusiasme per retrobar-nos amb tota la canalla de manera
presencial al centre escolar.
A l’Escola Ronçana es decideix barrejar només un grup d’Educació Infantil, P4 i P5, i
un altre de d’educació Primària, doncs,
creiem que minimitzar la ràtio en el grup era
prioritari, i atenent la nostra disponibilitat
docent, és realitza amb èxit. Respecte a l’educació Primària es triplica els grups de sisè,
doncs es té en compte que, al ser l’últim curs
de primària i després d’un confinament, calia incidir en les mancances dels continguts i

Bibliopati.
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incidir en els aprenentatges, hàbits d’estudi i
rutines escolars, les quals amb l’educació
virtual portada a terme durant el confinament, havien quedat en un altre pla. La intenció principal amb l’alumnat de l’últim
curs, és encarar l’entrada a l’Institut de manera satisfactòria.
La resta de grups queda amb la mateixa ràtio, però dins del seu grup bombolla. L’escola segueix les actuacions tal com marca el
Protocol d’obertura de centres, marcada pel
Departament d’Ensenyament: grups bombolla i mascareta dins i fora de l’aula, com a
principals mesures a tenir en compte, a més
de, prendre la temperatura a l’alumnat, i rentat de mans, en diferents moments del dia.
Des de l’escola es pretén mantenir el màxim
possible les especialitats, i es mantenen l’especialitat d’anglès a tota la primària; i l’Educació Física i la Música a Cicle Superior.
Marcats per un curs escolar amb confinament de grups i PCR, la nostra escola només
ha confinat un grup en tot el curs, fet que demostra que s’ha fet un treball intensiu entre
famílies i escola.
Pel que fa a les entrades i les sortides, al tenir un entorn privilegiat i amb tantes portes
per realitzar les entrades i les sortides, no ha
calgut ampliar horari de començament de

Innovant.
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classes ni de finalització d’aquestes, s’han
repartit tots els cursos en les sis portes que
disposa el centre, fet que hem prioritzat perquè un màxim de dos grups bombolla pugui
coincidir en cada porta.
Tot i que és un curs marcat per la situació
COVID, també cal fer referència a aspectes
pedagògics que donen nom al Ronçana. En
aquest curs engeguem el projecte «Innovamat», una proposta que vol acompanyar els
nostres infants en l’aprenentatge de les matemàtiques a l’escola, de manera competencial i significativa, donant importància a la
manipulació, i a la visió diferent i divertida
de l’àmbit matemàtic. Projecte que es valora
positivament en el nostre centre.
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va optar per realitzar l’acte amb un altre format. Com a claustre, vam decidir oferir un
berenar, amb reserva prèvia, i que amb els
diners de les famílies es faria recaptació per
l’acte solidari. El berenar, que es comprava
des del centre, consistia en un tall de coca i
xocolata, i s’entregava a l’alumne a la hora
de la sortida de la tarda. També, es van vendre polseres Candela al bosc del costat de
l’escola durant tota la setmana amb col·laboració de diferents mares. Tot i el nou format,
va ser tot un èxit, amb una recaptació de
2048 euros.

També cal fer referència que, com a línia
d’escola, instaurem els racons dins les etapes més grans de l’Educació Primària, la
qual ens permet organitzar l’aula en diferents espais i treballar continguts fets de
manera lúdica, creativa i flexible. Aquesta
metodologia de treball ajuda a atendre millor la diversitat a l’aula.

Respecte a les instal·lacions escolars cada
any continuen millorant gràcies a les actuacions de l’Ajuntament, de les dotacions de
l’AMPA i de la pròpia escola. Aquest curs
s’han col·locat noves estructures de fusta als
patis d’Educació Infantil i de Cicle Superior,
tanmateix, també s’ha dotat d’una estructura de joc al Bosc, el qual es fa servir d’esbarjo pels alumnes de 2n, 3r i 4t . Les noves estructures han tingut una molt bona rebuda
per part dels infants.

D’altra banda, hem pogut realitzar l’acte solidari contra el càncer infantil «Xocolatada
solidària», acte ja instaurat al nostre centre.
Enguany, era impossible fer partícips a les
famílies dins del centre escolar, així que es

Per acabar, dir que l’escola Ronçana vetlla
per l’ensenyament de qualitat, i l'aprenentatge, a més del benestar de tots els infants i
les famílies que formen part del nostre centre.

Projecte formigues.

Racons.
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P3 - “Cols” Cristina Blanch i Fàtima Ben Hamman.

P4 - P5 - “Pastanagues” Ada Margenat.

P4 - P5 - “Pèsols” Marianna Montañà i Laia
Nicomedes.

P4 - P5 - “Carbasses” Laura Portell i Patricia
Toro.

1r - “Taronges” Lourdes Guitard i Xavier Martínez.

2n A - “Pomes” Montse Martín i Sònia Paje.

2n B - “Peres” Margarida Bonet i Núria Dantí.

3r - “Les cireres” Paz Heredia i Setefilla Salguero.
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4t A - “Magranes” Maria Olivé i Miriam Ferrer.
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4t B - “Maduixes” Sandra Cárdenas.

5è - “Mandarines” Joana Vital i Yolanda
González.

6è A - "Alvocats” Verònica Duarte i Patricia
Toro.

6è B - “Kiwis” Judith Pérez i Merche Díaz.

6è C - “Pinyes” Laura Biel i Miriam Ferrer.
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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/

Més enllà de les limitacions derivades de la
pandèmia, aquest nou curs escolar és una
nova oportunitat per fer créixer el nostre
projecte educatiu, per transformar-lo.
Aquest curs 2021-2022 l’escola La Sagrera
forma part del Programa d’Acceleració
de la Transformació Educativa / Eines
per al Canvi (PAcTE), programa d’innovació que promou l’actualització del projecte educatiu amb l’acompanyament professional i la dotació d’eines necessàries per
impulsar processos de transformació educativa en els àmbits de l’organització, les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, i el
treball en xarxa intern i amb l’entorn.
La necessitat de canvi neix de la inquietud
de l’equip de mestres per millorar l’èxit edu-

P3 A - Eva de Sande i Queralt Moratona.
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catiu de tot l’alumnat, amb l’objectiu de posar l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge i, per aconseguir-ho, cal potenciar
aquestes sinergies i compartir reflexions generades tant dins, com fora de l’escola. Per
això participem a la XARXA TERRITORIAL DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA. El que és difícil no és acordar què fer,
sinó fer-ho de manera compartida i amb la
responsabilitat de totes i tots.
A través del Centre de Recursos Pedagògics
del Vallès Oriental IV participem al programa ERASMUS+TOGETHER que ajuda a
modernitzar l’educació aportant una òptica
internacional que suposa un benefici directe
per a l’alumnat i estímul per a docents i comunitat educativa.
Per aquest curs 2021-2022 també recollim
les línies estratègiques del Departament, sobretot en dos aspectes:
• Digital: Pla d’actuació digital i Transformació digital educativa
Aquest curs l’iniciem amb l’adequació de la
xarxa Wi-Fi del centre feta. Aquesta inversió
del Departament ens facilita connexió des de
totes les aules. Ara cal implementar les actuacions que calgui per assegurar que el nostre alumnat sigui digitalment competent.
Tenim establert el treball de les matemàtiques amb suport de plataformes digitals a
tota la Primària. També es vol augmentar el
nombre de professorat que tingui la competència digital docent. És per això que fem

P3 A - Eva de Sande i Queralt Moratona.

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 30/11/21 17:43 Página 57

Institucions i serveis
una formació en centre de Treball de l'àmbit digital i aplicació de programació i
robòtica a l'escola.
• Cohesió social: Decret d’inclusió i Pla
escoles lliures de violències masclistes
La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que
garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu. Ens cal fer revisió
de protocols i procediments i millorar-los
amb noves estratègies formatives i educatives per la igualtat de drets, l’equitat de gènere i el reconeixement de la diversitat i nous
recursos en la lluita contra les violències.
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cals, dins l'horari lectiu i amb el suport del
professorat de l'Escola de Música de la Vall
del Tenes: a 1r, sessions d’Orquestra ORFF;
a 2n, teclat; a 3r, Ukelele; i a 4t, Batucada.
A més d’aquestes novetats, podem mantenir
els projectes propis que ja són identitat de
La Sagrera:
A l’etapa d’infantil destaquen els AMBIENTS com espais d’aprenentatge i de relació on a partir de diferents propostes de
joc els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, compartir, relacionar-se, interactuar amb els altres i sentir noves sensacions. A més a més aquest

Des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes
ens arriba el PROJECTE CREA. Es tracta
d’una iniciativa que busca l'equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats educatives per a tot l’alumnat, en aquest
cas, a través de l’accés universal a l'educació
musical. Amb aquest projecte l'alumnat de
1r a 4t pot practicar amb instruments musi-

P4 B - Laura González i Ana Pérez.

P4A - Sílvia Albareda i Meritxell Fàbregas.

P5 A - Maria Morales i Melisa Pérez.

P5 B - Mercè Pallarès i Mònica Gareta.
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curs les aules s’han renovat creant nous espais d’aprenentatges dins l’aula, reduint mobiliari de taules i cadires i guanyant
en racons d’activitats.
També a Infantil iniciem el PROJECTE
GEST GRÀFIC que seqüencia com treballar la consciència corporal, el pregrafisme,
el grafisme i l’escriptura.
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nim cura i, finalment, recollim la collita. Les
famílies poden comprar els productes de l’hort i els mateixos alumnes s’encarreguen
de cobrar i tornar els canvis. El treball de
pagès es combina amb un enriquiment de
les matemàtiques.

A Primària comencem amb el Projecte
L’HORT DE CAN NAPS on, al llarg del
curs, anem a Can Mataporcs a comprar
planter, el plantem, sembrem llavors, en te-

1r B - Montse Martí i Georgina Podesta.

1r A - Judit Bertran i Eva Gómez.

2n A - Alba Paré i Núria Sánchez.

3r A - Adrià Guerrero i Laura Franco.

2n B - Sandra Salvatierra i Pere Carreras.

3r B - Vanessa Bofill.
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També tenim el PROJECTE REVIVIM on
ens encarreguem d’enjardinar zones de l’escola. Les plantes que ens proporciona Vivers
Ernest són plantes que ja no poden vendre’s
perquè estan una mica malmeses o amb les
flors pansides. Nosaltres els donem una segona vida, aprenem a tenir-ne cura i guanyem un racó bonic a l’escola.
Amb PROJECTE PATI ens hem replantejat el joc a diferents espais i sortir al bosc i
als voltants de l’escola per crear dinàmiques
noves.
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patrimoni històric, natural, cultural i social.
Si es coneix, s’estimarà i es respectarà més
Santa Eulàlia de Ronçana.
En definitiva, un curs amb noves oportunitats per recuperar la vinculació i la participació directa amb les famílies i agents
educatius per poder ser una escola plena
de valors, que aprèn i que vol créixer.
Teresa Valls Baró
Directora Escola La Sagrera

Hem acordat gaudir d’uns dies de COLÒNIES a tots els nivells a partir de P5.
Les SORTIDES PER L’ENTORN, que recollim en el Projecte Poble, i que serveixen
per conèixer millor el municipi a través del

4tB - Bris de la Flor i Laia Cladellas.
4tA - Montse Ribas i Helena Tordera.

5è A - Sergio Ramírez i Teresa Valls.

5è B - Jordi Granell i Adrià Guerrero.
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6èA - Mari Luz Miguel i Jordi Espinosa.
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6è B - Carol Bosque i Jordi Espinosa.

6èC - Kevin Albacete i Jordi Espinosa.
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AFA Escola Bressol l’Alzina
President o responsable: Laura Caceres Martinez
Telèfon/s de contacte: 639.67.06.16
C/e: afa.ebalzina@gmail.com

Aquest curs 2021-2022, un grup de famílies
d’alumnes de l’escola bressol l’Alzina, hem
engegat l’AFA l’Alzina. Ho hem fet amb la
intenció de promoure noves activitats dins el
marc educatiu i participar activament amb
el centre. Teniem ganes d’apropar-nos a l’escola i fomentar també fora d’aquesta, situacions d’aprenentatge conjunt.
Per a fer-ho, la nostra idea és acompanyar i
ajudar l’escola en l’organització i la celebració de les diferents festes populars que es celebren al centre, com són la castanyada, el
Nadal, Sant Jordi, etc. i alhora, poder convidar a les famílies a formar-ne part.
També, un altre dels nostres objectius, és organitzar una xerrada trimestral sobre temes
educatius que preocupen i interessen durant
l’etapa dels 0 als 3 anys (la son infantil, la
gestió de les emocions, deixar el bolquer,
etc.) i també algún taller i/o activitat sensorial al qual poder participar en família.
Per últim, però no menys important, ens

Anuari 2021

agradaria ser el suport i el canal pel qual, les
famílies de l’escola, puguin demanar i expressar les seves necessitats en temes d’horaris, alimentació, comunicació, etc. i fer-ho
arribar al centre.
Per a iniciar aquest apropament, a finals
d’octubre varem organitzar una petita festa
de la Castanyada. En sortir de l’escola, els
alumnes i les seves famílies podien passar a
saludar les castanyeres i emportar-se una
paperina de castanyes torrades al so de les
seves cançons més característiques.
Per acabar aquest any, tenim dues iniciatives
més preparades. A finals de novembre, una
xerrada de la mà d’un expert en educació
conscient sobre els límits i la gestió de les rabietes, a la qual hi poden assistir totes aquelles famílies que ho vulguin. I per últim, el
Nadal amb una acció solidària per apropar joguines als infants més desfavorits del poble.
A totes les famílies de l’escola bressol l’Alzina,
us animem a fer-vos socis de l’AFA. Implica
una petita aportació econòmica que ens ajuda
a portar a terme tot aquest seguit d’activitats
que fan gran l’escola i els nostres infants.
Per a mantenir-vos informats de les accions
que portarem a terme podeu seguir l’instagram de l’escola @e.b.m_alzina_staeulalia o
la web de l’Ajuntament.
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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
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realitzar una consulta vinculant en la qual
siguin les famílies les que decideixin quin
horari escolar volen pels seus fills i filles.
Nadal

El curs 2020-2021 va començar amb molta
incertesa i neguit degut a la Covid-19, per
sort es va poder portar a terme amb força
“normalitat”. Actualment el context és força
millor i tenim molts projectes per aquest
curs 2021-2022.
Agraïment per la feina feta
D’entrada volem agrair l’esforç que va fer tot
el claustre de mestres i treballadors de
l’Escola Ronçana per fer que l’anterior curs
fos el més normal i agradable possible pels
alumnes i famílies. Per això des de l’AMPA
vam voler obsequiar amb una ampolla reutilitzable i personalitzada a cadascun dels
alumnes i membres de l’equip de l’Escola.
Comissió Jornada Contínua
El curs passat es va crear la Comissió per la
Jornada Contínua, en la qual hi participen
famílies de les dues escoles d’infantil i primària del poble. Es van realitzar diverses xerrades per informar dels avantatges d’aquesta proposta horària. Després de les sessions
informatives es va fer una votació telemàtica
no vinculant. A l’Escola Ronçana amb una
participació del 64’7%, el resultat va ser
83’7% a favor de l’horari proposat i el 16’2%
a favor de l’horari actual. Aquest curs des de
la comissió se segueix treballant per poder

Per Nadal vam decorar el centre amb arbres
plens de boles de l’època recobertes de desitjos escrits pels infants. Al mateix temps vam
tenir una visita molt especial: el patge de Ses
Majestats Els Reis d’Orient. La visita va concloure amb un petit regal a tots els alumnes
un cop li havien entregat les corresponents
cartes.
Sant Jordi

Aquesta festa la vam poder celebrar al bosquet amb diferents activitats relacionades
amb Sant Jordi i la seva llegenda. Les més
destacades varen ser un espectacle de “conta
contes” explicant diferents narracions a càrrec de Nekanne Lozano, Mireia Àvila i
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Patrícia Mcgill. I la realització de diferents
murals i dibuixos per part dels infants.
Festa de final de curs

La millora de la situació epidemiològica ens
va permetre realitzar un concert a la pista
poliesportiva del centre per tal de poder fer
un tancament de curs ben animat. L’actuació del grup Joan Mirock va fer gaudir petits
i grans amb cançons versionades i molt originals.
Projecte rius
Una gran novetat per aquest curs 2021-2022
ha estat la implicació de l’AMPA, a través de
la seva comissió Família-Escola, al Projecte
Rius que es realitza amb la col·laboració de

l’associació Hàbitats. Aquest projecte consisteix principalment en fer dues inspeccions anuals al riu Tenes al seu pas pel nostre municipi. En aquestes inspeccions podrem observar la flora i la fauna dels voltants del riu i mesurar les propietats físicoquímiques (cabal, pH, nitrats..) i veure com
evoluciona amb el pas del temps. La primera inspecció es va fer a finals d’octubre i la
jornada es va valorar molt positivament per
part de les famílies i infants assistents.
Ens podeu seguir a Instagram ampaescolaroncana i contactar a ampaceipronsana@
gmail.com
Moltes gràcies a tota la comunitat educativa!!!
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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 de transició
Un any de transició, un abans i un després, la
nova normalitat...Al llarg d’aquest any hem
sentit anomenar el que estàvem vivint de
moltes maneres diferents: un estat desconegut per a la immensa majoria de les més de
400 famílies que integren l’associació de
l’AFA; -una associació afortunada, una de les
associacions més nombroses del nostre poble.
Un sí, però no. Aneu a treballar, però preferiblement teletreballeu; aneu als bars, però a
l’exterior; comenceu l’escola de nou, però
amb mascareta, gel hidroalcohòlic, distància, grups reduïts i un llarg i difícil etcètera.
Moltes ganes, sí, però por, por que s’ha anat
esvaint de mica en mica pels passadissos de
l’escola, per les trobades entre famílies a
l’exterior del centre mentre esperem els herois i les heroïnes que han suportat i suporten hores i hores amb mascareta.
Riures de nou, soroll, crits d’alegria, plors,
xivarri, disbauxa, rebombori…; Quina satisfacció, la canalla fent de canalla, per fi!
I els pares i les mares encara expectants;
aquell grup l’han confinat, aquell altre també...
Farts ja de les reunions telemàtiques, que
sovint s’allarguen i enllesteixen poc, algunes
persones de l’AFA hem intentat que els
ànims no decaiguessin i hem mantingut l’esperit de les reunions presencials pensant en
les activitats que podríem fer i la manera
com fer-les en aquesta nova normalitat.
Així doncs, hem dedicat els nostres esforços
a fer que les extraescolars estiguessin a punt,
tot i les restriccions, que hi hagués feedback
entre les famílies i que les inversions de
l’AFA a l’escola fossin profitoses.

Escalarem les muntanyes que faci falta per
no haver d’estar separats de nou, família i
escola!

Hem invertit en la compra de tauletes interactives, en cortines per a les aules d’infantil,
en la festa de fi de curs, en una pantalla intel·ligent i en el condicionament dels patis.
Som conscients de la importància que tenen
aquestes inversions per a l’escola i que això
repercuteix en els nostres infants, però el
que és important de veritat és la il·lusió.
Aquesta emoció és la que ens mou i la que
ens empeny any rere any.
Aquest any és el darrer de la nostra presidenta, la Sra. Ana Arrieta, que ens deixa per
ocupar el càrrec de regidora d’educació, la
qual cosa és tot un honor per a la nostra
Associació, com també és un honor haver
comptat amb el seu suport durant tots
aquests anys.
L’AFA és una associació de famílies en moviment constant; Agraïm també la col·laboració al vicepresident, el Sr. Xavi Bassa, i especialment a la Sra. Thais Sánchez, que s’ha
encarregat durant més de set anys de gestionar el sistema de reutilització de llibres, un
sistema que, per cert, funciona de manera
extraordinària.
Així doncs, encarem aquest any amb la incertesa i la il·lusió del canvi, de l’empenta de
gent nova i gent de sempre. Tots junts treballarem perquè aquest any tornin les festes,
els tallers, els cursos, les xerrades, els sopars, les recol·lectes, els berenars solidaris...
En definitiva: la vida, la família i l’escola.
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Xavi Bassa
C/e: ampavalldeltenes@gmail.com

Tot just completem un any des de l’inici de la
nostra gestió al capdavant de l’AMPA de la
Vall del Tenes. En aquesta situació que ens
ha tocat viure, hem comptat amb l’ajut i el
suport dels associats a l’AMPA per poder tirant endavant projectes i accions diverses.
Una de les prioritats de la Junta era sanejar
l’estat comptable i aconseguir estalvis econòmics reals per a les famílies associades.
S’ha aconseguit negociar amb l’entitat
bancària dipositària de la nostra tresoreria
la no aplicació de comissions ni despeses
bancàries, fet que ha suposat un estalvi de
més de 400€ l’any.
Per primera vegada, s’ha aconseguit una
subvenció de l’Ajuntament per valor de
3.500€, que revertirem en les famílies que
aquest any han confiat en el projecte de reutilització de llibres.
S’ha aconseguit una aportació de 2.500€ per
part d’una empresa distribuïdora de llibres
gràcies a la qual cosa hem reduït aquesta
despesa de la compra de material.
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També hem organitzat un cicle de xerrades
per a les famílies buscant temes i ponents interessants i que ens ha portat a debats interessantíssims.
El funcionament de l’AMPA, ara sí, és totalment participatiu i transparent, i ofereix l’oportunitat d’intervenir a tothom en les assemblees mensuals —actualment telemàtiques— en les quals es poden exposar i plantejar diferents qüestions que afecten l’educació de l’alumat.
S’ha establert també una reunió mensual
amb l’equip directiu del centre en què ens posem al dia de les necessitats que pugui tenir
l’institut i per comentar les incidències que
hagin pogut sorgir durant el mes en curs.
Aquest any s’han iniciat una sèrie de xerrades formatives/divulgatives de diferents aspectes tant per a pares i mares com per a l’alumnat, totes en format telemàtic, en espera
que s’autoritzin les reunions presencials.
Actualment estem focalitzats a aconseguir
que es desencalli la construcció del nou edifici per poder encabir com es mereix l’alumnat del centre.
Des de la Junta de l’AMPA animem a tothom
a assistir a les assemblees per construir així
entre tots una millor escola per als nostres
fills.
Aprofitem per desitjar-vos un molt bon any
2022.
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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 2021 el vam començar recollint calçots i
havent d’anul·lar la tradicional calçotada degut a les mesures estrictes de control per la
COVID.
Vam iniciar l’any fent caminades pels nostres
voltants, per tal de poder reactivar-nos físicament i conèixer l’entorn. Des de Rosàs, el camí fluvial, Can Ametller Gran, visites a Can
Farrarons, Can Burguès i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana.
El 18 de març ens despertàvem amb una pancarta que deia “Gràcies Mercè”: era l’aniversari de la Mercè Llauradó, i també el dia en
què es jubilava la fins aleshores Presidenta i
Gerent de la Cooperativa. Li vam fer una festa sorpresa, en la qual cada aula li va preparar unes paraules i un detall, perquè les circumstàncies no van permetre poder fer una
festa com a tal i perquè sabíem que seguiria
estretament vinculada com a Presidenta de
l’entitat.
Per Sant Jordi vam fer Roses i altre material
que vam anar a vendre a Lliçà de Vall, que
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ens van convidar. Hem engegat un taller de
com funcionen les bicicletes amb Tenes Bike,
rentat de cotxes, collars personalitzats.
El mes d’abril, juntament amb COOBERT
(cooperativa de segon grau formada entre
Apindep, el Centre Ateneu Democràtic i
Progressista, i Cooperativa 70 SCCL) vam estimular la constitució de Matís Calderí SCCL,
una cooperativa d’habitatges formada per famílies de diferents perfils, de la qual Apindep
en forma part com a entitat jurídica. Matís
vol construir un edifici inclusiu, un projecte
pioner al Vallès Oriental, i en general a tot
Catalunya. Per fer-ho, s’ha estat treballant
per la cessió de terreny d’un solar públic,
però que també s’han estat treballant altres
opcions per fer-ho possible.
El mes de juliol, gràcies a la Fundació ONCE
i a l’oficina de la Caixa de Santa Eulàlia de
Ronçana, vam poder comprar una furgoneta
nova que ens permet renovar la flota de vehicles amb que els fem transport adaptat.
Des del mes de setembre hem pogut tornar a
fer pràctiques a la Cafeteria, fer el programa
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de cuina amb Canal SET i també tornar a fer
pastissos per la cafeteria un cop a la setmana.

el Pic del Vent des de Sant Sebastià de Montmajor.

El 8 de setembre, vam poder fer un homenatge al Sergi Mingote, amic de l’entitat que ens
va deixar a principis d’any, després d’un accident mentre practicava alpinisme al K2. Ens
va acompanyar la Míriam, la seva vídua, entre moltes altres persones, qui ens va ajudar a
inaugurar l’espai del camp base com a reconeixement al Sergi.

El mes de setembre, vam tornar a firmar un
conveni amb l’Institut per tornar a fer el servei comunitari. També vam tornar a la
Residència Santa Eulàlia, on vam fer una trobada al jardí a distància.

Gràcies a la ONAT Foundation i a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya,
hem engegat el repte 14 x 1000, 14 cims en
1000 dies. Aquest repte el compartim amb altres entitats del territori. El mes de setembre
els nois i noies de SOI A van fer el Roc del
Comptador al Baix Empordà, i el mes d’octubre, el grup de SOI B, juntament amb un grup
de la Fundació Vallès Oriental vam anar fent

Hem pogut tornar a les escoles a explicar el
projecte de reciclatge d’oli i hem engegat un
projecte amb les Creadoras de Bosques.
Tanquem l’any, funcionant encara per grups
bombolla però fent més activitats que l’any
anterior, però seguim trobant a faltar poder
fer activitats amb l’EBM Alzina, les visites
setmanals a la Biblioteca, esport al Camp de
Futbol i al Pavelló, els entrenaments amb
l’Associació de Basquet Ronçana i les activitats amb les escoles de primària.
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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

Tanquem un any clau per Canal SET.
Coincidint amb la primera emissió de la televisió, fa tot just tres dècades, hem estrenat
plató. L’Espai Audiovisual Teresa Bonet i
Riera representa un abans i un després en la
nostra història. A partir d’ara podrem treballar en més d’una producció alhora facilitant
la feina logística. Aquest plató ens permet experimentar amb nous formats audiovisuals i
ser més creatius. Tot plegat en un espai accessible, amb il·luminació eficient i preparat
per produir continguts en alta definició.
L’any 2021 ens ha portat nous programes
com “I ara, què?”, “Tips de salut” o “Conver-

En la gala dels Premis Zapping.

ses”; la direcció dels Premis Tardor conjuntament amb l’Ajuntament i RCA; un debat polític de mig mandat; el retorn dels col·laboradors a les emissions en directe després de la
pandèmia; la recuperació dels projectes d’alfabetització mediàtica i una nominació als
XXVII Premis Zapping com a millor programa de televisió local pel vídeo resum del
Memorial Pere Vilardebó.
Però el 2021 també ens ha posat en alerta. A
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Innauguració de l’Espai Audiovisual Teresa
Bonet.

Primer informatiu emès des del nou plato.

l’anuari de l’any passat estàvem convençuts
que enguany Santa Eulàlia tornaria i que nosaltres seguiríem estant aquí per explicar-ho.
I hi hem sigut, però no amb tota la força que
ens agradaria. Tres dècades de vida són molts
anys i mantenir viu un projecte d’aquestes característiques no és fàcil. Una televisió local
comunitària com la nostra funciona gràcies a
la força de la gent, a les persones col·laboradores que graven actes, preparen programes,

participen en les emissions... I això, ara, ens
està costant.
Per aquest motiu encarem el 2022 amb el
repte de seguir transformant la televisió local
de Santa Eulàlia i amb la il·lusió de donar la
benvinguda a noves persones que vulguin
col·laborar-hi. Estem segurs que el nou plató
i els canvis que ens ha portat aquest any ens
ajudaran a seguir creixent per mantenir viva
l’emissió de Canal SET durant més dècades.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
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

Podríem dir que el Casal ha començat de
nou, ja que durant el temps de pandèmia
tothom s’ha quedat a casa seguint les normes del confinament.
Com a acte aïllat del Casal va ser el pregó de
la Festa Major que va anar a càrrec de la nostra presidenta Maria dels Àngels. Va ser una
invitació de l’Ajuntament, segurament en reconeixement a la seva bona labor durant els
anys en el seu càrrec.
Tot i que la Maria Àngels s’hi resistia una
mica ja que, segons ella, no li corresponia fer
el Pregó davant de tanta gent, però se’n va
sortir molt bé, i això és el que compta.
Es va participar en les sardanes i l’encesa de
la foguera de la revetlla de Sant Joan, en motiu de la Flama del Canigó.
El Casal va participar també en la Diada amb
l’ofrena de flors i la ballada de sardanes.
Al setembre ja es va obrir el Casal i poc a poc
s’han anat recuperant les activitats.
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anar molt bé ja que va servir per donar-nos
a conèixer i val a dir que tots vàrem sortir
amb molt bones sensacions.
La nova Junta va quedar de la següent manera:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretària:
Tresorer:
Vocals:

Maria dels Àngels Garolera
Josep Maria Vila Villaret
Esther Buhigas
Pere Martínez
Joan Danti, Jordi Gran,
Carme Martín

Es va reiniciar el període d’excursions començant al setembre i, com és costum al Casal, es va fer l’anada a Montserrat i després
vam baixar fins a Monistrol on vàrem dinar.
L’octubre l’excursió ens va portar a la Fageda d’en Jordà, lloc molt bonic, per cert.
També el 16 d’octubre es va fer una sortida a
Barcelona per assistir a un SOPAR AMB
ÒPERA al Palau de la Balmesiana.
Al mes de novembre es va fer la sortida al
Museu del Càntir i les Ferreres a Argentona,
el dia 13, i sortida a les 8h.
Al desembre tenim previst anar cap a La
Molina i fer el Pre-Nadal.
Cal dir que d’ara endavant les excursions es
faran els dissabtes i no els dimecres com
s’havia fet fins ara.

El 18 de setembre es va celebrar l’Assemblea
en la qual es va aprovar la nova Junta. Va

S’ha iniciat també un curs de pintura a càrrec de la ja coneguda pintora Carme Martí i
tindrà lloc els dimecres.

Pregó de la Festa Major

Sardanes a la revetlla de Sant Joan.
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Ofrena de l’11 de setembre.

Bingo.

El Casal està obert a les tardes (de 16:00 a
19:00 hores, de dimarts a diumenge, excepte els divendres) per a tots el socis i amics
que vulguin una estona de distracció. Es pot
jugar al Bingo, fer partides de dominó o cartes, o també lectura, o qualsevol activitat.

S’ha tornat a posar en marxa la tradicional
loteria, i pel que es pot apreciar té molt bona
acollida, desitgem sort a tots els participants. La butlleta val cinc euros, quatre per
la loteria i un pel Casal.

També podem dir que els dimarts a la tarda
de cinc a dos quarts de set continuem fent la
ballada de sardanes. Tothom qui tingui ganes de ballar-les pot venir, i si algú no en sap
ja n’aprendrà.

El servei de podologia està obert a tothom,
tal com abans, però també, com sempre, cal
demanar hora per tal de no trobar-nos esperes ni imprevistos. Es pot demanar hora al
telèfon del Casal, o el de la Maria dels Àngels, nº 938 44 88 42

Continuem amb les sessions de ball de cada
setmana. És els divendres de 17:30 fins a les
20:00 hores. Es pot dir que amb una petita
novetat, i és que amb el mateix preu de l’entrada es pot recollir un entrepà, per tal de fer
la festa més familiar i més social.
Hi ha projectes en estudi que poc a poc els
anirem oferint a tots els socis i amics.

De moment res més, salutacions ben cordials
a tots els socis, desitjant-vos, al mateix temps,
un bon any nou, ple de salut i benestar.
Maria dels Àngels Garolera, presidenta,
amb la col·laboració de Joan Dantí, vicepresident.
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SER Refugiats
Presidenta: Teresa Cortès
C/e: serrefugiats@gmail.com

Segons la Convenció de Ginebra de 1951 relativa a l'estatut dels refugiats, es reconeix la
condició de refugiat a tota persona perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, política, pertinença a un determinat
grup social, de gènere o orientació sexual,
que no pot o no vol acollir-se a la protecció
del seu país d’origen.
Si voleu tenir més informació podeu consultar la web del Departament d’Igualtat i
Feminismes de la Generalitat de Catalunya,
en l’apartat que fa referència a les persones
refugiades (https://igualtat.gencat.cat/ca/
ambits-dactuacio/antiracisme-migracionsi-refugi/persones-refugiades/)
Cada any el 20 de juny és el dia de les Persones Refugiades. La Fundació FundiPau
(Fundació per la Pau que treballa i promou
la cultura de la pau i la no violència) va fer la
següent declaració a la qual nosaltres, les
persones que formem l’entitat SER Refugiats, ens hi adherim plenament:
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“No es pot entendre la història de la
Humanitat sense reconèixer el paper clau
que hi han jugat els moviments humans. A la
recerca de noves expectatives de futur, per
millorar les condicions de vida, per descobrir nous espais o per fugir de situacions adverses, la mobilitat ha acompanyat sempre
els processos de transformació històrics.
Avui, aquesta mobilitat continua. I les entitats que treballem per la pau, els drets humans i la justícia social, seguim exigint que
es protegeixin els drets de les persones que
es mouen. Perquè puguin moure’s voluntàriament, i no forçades per les circumstàncies. Perquè el seu trajecte sigui segur i lliure d’abusos i perills. Perquè la seva incorporació a les societats d’acollida sigui inclusiva i garantista. Perquè el món sigui, per a
tothom, un espai de respecte i convivència
pacífica. Per això demanem polítiques migratòries eficients, que garanteixin els drets
humans i protegeixin la mobilitat de les
persones, alhora que es construeixen societats democràtiques més diverses i respectuoses.”
Després d’aquesta introducció passem a detallar-vos el que la nostra entitat ha dut a
terme aquest any 2021:

Acte del 22 d’octubre que vam fer a la Biblioteca de Santa Eulàlia amb el passi del curtmetratge
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Els mesos de gener i febrer els vam destinar
a preparar el pis on havíem d’acollir a la nova família. Això vol dir dotar-lo dels mínims
perquè s’hi pugui viure. Aprofitem per donar
les gràcies a totes les persones que ens van
fer donacions de roba de casa, mobles, electrodomèstics, atuells per la cuina i pel lavabo, etc.
El mes de març ens va arribar una família
formada per una parella i dues criatures petites. Des del mes de març fins l’actualitat els
hem acompanyat en el seu procés d’adaptació. Hem contactat amb ells setmanalment i
per qualsevol cosa ens tenen a la seva disposició per fer-los el camí més fàcil.
Durant aquest any també hem subscrit un
conveni entre Creu Roja, l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i nosaltres per poder fer un seguiment de les famílies que ens
vénen a través de Creu Roja després d’haver
passat per un centre d’acollida. Això significa fer reunions mensualment per dur una
acció coordinada i transversal del seguiment
i acompanyament de la família.
El nostre objectiu també és fer actes de conscienciació sobre el que significa ser una persona refugiada i el que suposa marxar lluny

“Tharib” sobre persones refugiades.

Anuari 2021

del seu país, de la seva gent i de la seva família. Per això, un cop han millorat les dades
de la pandèmia i s’han pogut fer actes sense
tantes restriccions, el 22 d’octubre vam organitzar el passi d’un curtmetratge anomenat “Tharib” fet pel jove director de cinema
format a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya) Gerard Vidal
Cortès, que tracta sobre el drama que han de
patir milers d’immigrants africans per arribar a les costes espanyoles. En Gerard,
acompanyat pel també director de cinema
santaeulalienc, Enric Vilageliu, van fer una
exposició de com es va fer el curt, què va significar i les persones assistents van poder fer
moltes preguntes sobre el curt i sobre la
temàtica de les persones refugiades que ho
deixen tot per tenir una vida millor.
De cara a l’any vinent tenim moltes més propostes de les quals ja us n’anirem informant.
I us animem a que si ens voleu ajudar i
acompanyar en aquesta tasca tan gratificant
estarem molt contents que hi col·laboreu.
Ens trobem un cop cada tres setmanes o
quan faci falta a la Fàbrica. Podeu contactar
amb nosaltres a través del correu electrònic
que teniu al principi d’aquest escrit.
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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 coordina el treball assistencial i caritatiu de la comunitat parroquial, amb un
marcat tarannà solidari, vers les famílies
més necessitades del nostre poble de Santa
Eulàlia de Ronçana. I amb un esperit de treball no per la caritat que humilia, sinó per la
justícia que tothom mereix.
Prop de deu voluntaris, sostinguts per la
gent de la parròquia i de bona voluntat i solidària del nostre municipi, amb l'estreta
col·laboració i suport del nostre Ajuntament, que volen arribar a les prop de quaranta famílies més vulnerables que viuen entre nosaltres.
El servei d'ajuts alimentaris que ofereix
Càritas sabem que no és la solució per a les
difícils situacions que moltes famílies viuen,
i més en el present context de crisi econòmica i social que es deriva de la realitat de la
pandèmia. Però és, en som conscients, un
suport, a vegades molt fonamental, per a
aquestes persones. Tanmateix, no volem ser
un simple dispensari d'aliments: si la solidaritat vol ser autèntica i veritablement humana i digna, ha d'oferir acollida i comprensió.
És una qüestió d'empatia emocional. I d'un
servei que a més, tècnicament, en l'adquisició i repartiment dels aliments sigui eficient.
Serveis Socials del nostre Ajuntament segueix els casos. I els deriva al nostre servei.
El treball coordinat ens és fonamental: tots
treballem per un objectiu comú.
Atenem els usuaris amb una entrega mensual. Fem dos repartiments al mes, de ma-

nera que el conjunt dels usuaris queden dividits en dos grups. El rebost es troba ubicat
davant el temple parroquial, als baixos de
l'antiga botiga de Can Bassa.
El suport econòmic ens és fonamental. Els
donatius, de diners i d'aliments en espècie,
de tanta gent solidària que confia en la nostra tasca. I també les iniciatives solidàries:
voluntariat dels alumnes de l'institut, curses
esportives, concerts, recaptes d'aliments i un
llarg etcètera. En nom dels beneficiaris de la
vostra solidaritat un enorme GRÀCIES!
Us facilitem comptes corrents de Càritas
Santa Eulàlia de Ronçana, per si ens voleu
facilitar el vostre donatiu.
ES26 2100 1426 4401 0058 6657
ES20 0182 3214 7102 0178 5764
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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

Moltes gràcies per donar sang
Cada dia calen 1.000 donacions per atendre
totes les persones que necesiten sang a
Catalunya.
Un cop més els donants de sang de Santa
Eulàlia han demostrat la seva solidaritat.
Hem superat les 300 donacions en un sol
any.
Què és el plasma?
El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que representa el 55% del
volum de sang.
En el plasma hi ha suspeses les cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells, glòbuls blancs i
plaquetes.
Està format per aigua (90%), sals minerals i
una gran quantitat de proteïnes que vetllen
pel bon funcionament del nostre cos, entre
les quals destaquen les següents:
• Les immunoglobulines, defenses que ens
protegeixen de les infeccions
• Els factors de coagulació, que són responsables, juntament amb les plaquetes, d’aturar el sagnat quan ens tallem.
• L’albúmina, una proteína que transporta
hormones i fàrmacs cap als teixits.

Dels 5 litres de sang que té de mitjana una
persona de 70 quilos, uns 3 litres són de
plasma.
La donació de plasma
La donació només de plasma o Plasmafèresi
consisteix a extreure sang, separar-ne les
cèl·lules sanguínies mitjançant un separador
cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta
al donant per la mateix via.
La donació dura uns 45 minuts. Com que el
plasma és majoritàriament aigua, la recuperació del donant és molt ràpida i las donacions poden ser més freqüents. Es pot donar
plasma cada 15 dies.
Consulteu els nostres punts de donació a
www.bancsang.net
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat,106-116
08005 Barcelona
Les delegades de la Federació de Donants de
Sang us desitja que passeu unes Bones
Festes de Nadal i un Pròsper Any Nou 2022
En nom de totes les persones que necessiten
sang,
MOLTES GRÀCIES!!!
Montserrat Nobile i Loli Bretones
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Marina Espel Martinez
Telèfon: 685 46 28 63
C/e: esplaiers@gmail.com
web: @esplaisantaka

42 anys d’esplai!
L’Esplai Santa Eulàlia està format per un
grup de joves que s’esforcen dia a dia per
oferir als infants diversió i educació en el
lleure, així com l’oportunitat de viure l’experiència de formar part d’un col·lectiu diferent a la família i l’escola. Quan actuem sense rebre res a canvi, la recompensa és molt
major, la il·lusió i la motivació són les arrels
a partir de les quals ens construïm.
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Durant aquests dies hem superat nous reptes, hem descobert noves edats, nous infants
i joves, noves monitores, noves oportunitats.
Durant aquests dies hem creat nous vincles i
hem fet forts aquells que ja guardàvem. Durant aquests dies hem fet possibles nous
projectes. Hem fet esplai!
Aquest curs 2021 - 2022 no ens quedem enrere, l’Esplai ve amb novetats i noves oportunitats!
Així què, tens entre 3 i 18 anys? O bé ets major de 18 i t’apassiona el món del lleure i el
monitoratge? Celebra amb nosaltres aquest
aniversari i molts més!
Que no t’ho expliquin, l’Esplai s’ha de viure!
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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

Fa uns quants anys que escrivim aquestes
quatre ratlles a l’anuari explicant la vida de
l’entitat, les activitats realitzades al llarg de
l’any, els motius que ens mouen i els perquès
de seguir actives. I aquest any, ho fem també, però amb la diferència que aquest text és
també un comiat.
Des de La Timba aquest any només hem organitzat el Sarau d’Estiu. Havia de ser el
Sarau de Primavera de l’any 2020 que va
fer-nos aplaçar la pandèmia. Així doncs, el
dia 10 de juliol ens vam trobar a Sant Simple
per celebrar un dia ple de retrobades, música, cultura i festa. Vam començar al migdia
amb un concert d’Aspriu que, com sempre,
ens va fer connectar amb la poesia i la música, transmetent molt més d’allò que es diu.
Aquest any no hi va haver àpats populars, ni
dinar ni sopar i ens vam trobar a la tarda per
gaudir de l’espectacle de l’Improshow. La
col·laboració amb el públic és el que fa possible el show i la veritat que l’entrega del públic i els artistes dalt de l’escenari ens van fer
passar una molt bona estona de riures i somriures. El dia es va acabar amb l’actuació de
DJ DIMO que va atreure a moltíssim públic
jove i ens va fer ballar fins al final del Sarau.

L’esplanada de Sant Simple durant el Sarau.
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Al llarg del Sarau d’Estiu es va llegir unes
quantes vegades el manifest de comiat de La
Timba que recollia els inicis del col·lectiu
l’any 2015, les vivències acumulades al llarg
d’aquests sis anys i les ganes d’un futur ple
d’autoorganització popular i iniciatives que
facin créixer les joves i implicar-se per fer de
Santa Eulàlia un poble actiu, respectuós, solidari, obert i acollidor.
Així doncs, des de La Timba ens acomiadem
també de l’anuari, amb nostàlgia però contentes d’haver arribat fins aquí i amb un parell desitjos: que totes vosaltres, veïnes de
Santa Eulàlia, hagueu gaudit de tots i cadascun dels actes que hem organitzat, ho hem
organitzat tot pensant en vosaltres i amb
molta estima cap a Santa Eulàlia. I el segon,
que totes les joves de Santa Eulàlia segueixin
amb il·lusió, ganes i iniciativa aquest cicle
que no ha de parar mai. Per seguir fent de
Santa Eulàlia un poble actiu, lliure de
violències, cooperatiu i solidari. Les persones que formem La Timba marxem com a
col·lectiu però amb les mateixes ganes i il·lusió de seguir treballant pel nostre poble.
Finalment, un agraïment profund a totes vosaltres, pel suport que sempre ens heu donat, als incondicionals i als que heu format
part de La Timba de forma més esporàdica.
També a totes les que heu col·laborat arremangant-vos de primera mà i fent tirar endavant les nostres idees i projectes: moltes
moltes gràcies! Fins sempre, Timberus!

Concert d’Aspriu al Sarau d’Estiu.
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Joc de Colors
Responsable: Carme Oller
Correu: jocdecolors.ser@gmail.com
Instagram: @jocdecolors i @entitatjocdecolors
Facebook: facebook.com/jocdecolors

En 26 anys han passat molts jocs al "Joc de
Colors". Hem aportat diversió al poble, originalitat a les proves, estirades de corda (fins
i tot al riu), estirada de tractor, baixada de
carros, cultural, ball, teatre, la cançó, Body
Paint, graffitis, culinària, nocturna, remullats a la piscina, Facebook, recorreguts per
tot el poble, Pep i Laia, la Milla... I una gran
varietat de proves.
No podíem imaginar que arribaria un any
que, per circumstàncies alienes, hauríem de
parar de preparar una Festa Major, a conseqüència d'una pandèmia.
Tot i això, malgrat que aquests dos últims
anys no hem pogut celebrar el Joc de Colors
com tots voldríem, seguim amb il·lusió i ganes de tornar a reprendre un Joc de Colors
per gaudir com ens mereixem.
Les proves dels colors són actes d'empoderament popular i autoestima colectiva excepcional vers el seu poble.
La gent del poble espera que arribi la FM,
per veure's amb els amics, sortir al carrer i
festejar.
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Durant tots aquests anys han passat moltes
persones del nostre poble que han aportat
sempre i han anat millorant el Joc de Colors.
Des de petits, joves i grans, tots participen
d'alguna manera a les proves. Tothom és actiu i qualsevol gest, per petit que sigui, és
una millora a la seva colla i, de manera indirecta, al propi Joc de Colors.
També hem convidat gent de fora del nostre
poble (amics i familiars) per compartir la diversió i emocions amb nosaltres d'aquesta
festa.
Hem de partir de la idea que hem de continuar engrescar-nos i motivar-nos per seguir
endavant.
I és important fer una crida especial als nostres "joves" de Sta. Eulàlia, motivar-los a
participar i a formar part de l'elaboració de
les proves, per tal de continuar amb la flama
del Joc de Colors.
Per a tots, és positiu adquirir un aprenentatge, una vivència, un saber compartir, gaudir,
col·laboració entre tots i així transferir uns
valors de companyerisme, colectivitat, familiaritat i gaudir tots del nostre poble.
Ens veiem al Joc de Colors 2022 amb més
ganes que mai!
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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

Hem tornat, aquest any no hem pogut fer tot
el que ens hagués agradat, però almenys podem dir que hem tornat als carrers.
La temporada, per nosaltres, va començar el
25 de juny al tradicional Aplec de Sant Simple, en la seva vint-i-tresena edició.
Al setembre vam anar a la trobada dels Gegants de Lliçà d’Amunt que, com molts sabeu, és una de les colles més properes a nosaltres, no només geogràficament, sinó a nivell d’amistat personal i història de l’entitat.
Més endavant, el 13 de novembre, vam assistir a la vint-i-cinquena trobada comarcal
de gegants del Vallès, que es va celebrar a
Montcada i va acollir més de trenta colles geganteres de la nostra comarca.
Per concloure la temporada, dissabte 27 de
novembre, vam ser convidats a participar a
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l'acte que es va organitzar al Circuit de Catalunya, a Montmeló, amb motiu del seu 30
aniversari i en suport de La Marató de TV3,
que aquest any s’ha dedicat a la Salut Mental. Vam ser al voltant de 15 colles geganteres d’arreu.
Finalment, volem informar-vos que estem
treballant amb la intenció de poder celebrar
la nostra trobada a finals de primavera
aquest any vinent.
També voldríem recordar-vos que sou benvinguts a venir a conèixer la colla i a unirvos-hi. En aquests temps que corren, és evident que tota entitat ha perdut una mica
d'embranzida, així que tota ajuda per a recuperar-la i fer créixer la colla i, en definitiva,
el món de la cultura popular al nostre poble,
és quelcom molt positiu i desitjable.
Ens acomiadem, ja, fins al proper anuari,
mirant amb esperança el futur i desitjantvos unes bones festes. No dubteu en seguirnos a les xarxes socials, ja sigui per contactar
amb nosaltres, veure els vídeos i fotos que
publiquem, o estar al corrent de les nostres
activitats.
Fal·lera gegantera!
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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
Bon dia santaeulaliencs i santaeulalienques!
Teniu ganes de foc? Teniu ganes de tradició?
Teniu ganes de cultura segura?
Doncs aquí estem, el Ball de diables La Sella
de Santa Eulàlia!
Nascuts a finals del 2019, amb el neguit de
seguir una de les tradicions més arrelades als
Països Catalans, ens vam trobar sense poder
avançar per culpa de la maleïda pandèmia.
Però ara, amb més de 40 membres dins de la
colla (diables infantils, diables adults i tabalers), tenim més ganes que mai de poder ferla grossa.
Enguany hem pogut participar a la fàbrica
dels Reis repartint carbó als més menuts, a
la cavalcada de Reis pels carrers del poble, a
l’Aplec de Sant Simple, fent un espectacle a
plaça de l’Església i la cremada del campanar durant la Festa Major de Santa Eulàlia i
la Ia Tabalada tradicional a Santa Eulàlia
amb les colles convidades de Bigues i Riells
i Granollers, també vàrem realitzar un espectacle estàtic a la Festa Major de Lliçà
d’Amunt.

Però el que a nosaltres ens agrada, i ens
agrada molt, és ballar sota el foc i veure les
cares d’alegria dels nostres seguidors. És per
això que des de fa un temps, els nostres tabalers, es posen les piles tots els diumenges
al vespre a Sant Simple.
Hem començat amb la creació de noves figures, tenint sempre com a objectiu la innovació, la diversió i el bon fer de compartir una
molt bona estona.
De cara a l’any vinent volem seguir endavant
comptant amb vosaltres ja sigui com a espectadors, o si us animeu, com a participants dins de la colla amb il·lusió.
Si teniu més de 8 anys i voleu ser partíceps
d’aquesta gran família, us podeu posar en
contacte amb nosaltres.
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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

Persistim
Aquest 2021 ha tornat a ser un mal any per a
les Gitanes. La pandèmia va obligar a suspendre, per segon any consecutiu, les ballades de la Roda i Santa Eulàlia es va quedar
sense l’actuació d’un Carnestoltes que també
es va cancel·lar. L’últim diumenge de maig,
quan s’hauria hagut de celebrar la trobada
anual de la Roda a Montserrat, l’Agrupació
del Ball de Gitanes del Vallès va reunir al
Monestir representants de 7 pobles que s’havien començat a trobar després de la fase
aguda de la COVID, per fer l’ofrena floral a la
missa conventual. Aquesta ofrena sempre
precedeix la ballada a la plaça que el 2020,
com qualsevol activitat pública, també s’havia suspès a causa del confinament. La presidenta Antònia Cladellas i la balladora Carme
Coma van assistir a l’acte en representació de
Santa Eulàlia.
A mig maig, la colla de grans va tornar als assajos. Però de ballades ben poques. La primera va ser al juny, a la residència d’avis de
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l’Ametlla. La segona, per l’aplec de Sant
Simplici que significava tornar a ballar un
any i mig després, encara que fos amb
l’absència dels joves a causa de la COVID. La
tercera actuació d’aquest 2021 va arribar
amb el ball d’homenatge de la Diada.
La pandèmia també ha fet que durant el 2021
s’hagi suspès la 12a trobada infantil, que
s’havia de celebrar a Lliçà d’Amunt i l’organització de la 4a Ciutat Gitanera que hauria
hagut d’acollir Montblanc, a la Conca de Barberà al setembre.
Al febrer, la colla es va presentar a la tercera
edició dels premis Josep Anselm Clavé. Ho
va fer en la categoria de millor espectacle
produït en vídeo. Les Gitanes hi van aportar
el treball que van enregistrar l’estiu del 2020
amb el ball d’homenatge virtual que van oferir a tots els col·lectius que han lluitat i lluiten contra la COVID. Van ser finalistes.
La colla de Gitanes arrencarà el 2022 amb
esperança. Vol persistir. Amb l’inici de curs,
al setembre, han tornat els assajos de petits,
joves, grans i veterans. Fa pocs dies, el 21 de
novembre, l’entitat va celebrar una trobada
de germanor amb una sortida a Agramunt i a
Penelles. Una bona forma de fer pinya de cara a una nova temporada que permeti fer el
que més li agrada a l’entitat: ballar, ballar i
ballar.
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Colla de petits

Balladores: Berta Molist i Brustenga, Núria Molist i Brustenga, Xesco
Bonet i Núria Galobart i Moret. Assajadors: Francesc Márquez i Abril
Guerra.

Colla de Joves

Balladors: Irina Quintana i Cladellas, Alba Quintana i Cladellas, Abril Guerra i Imedio, Mariona
Lahosa i Calvo, Francesc Márquez i Fuentes, Ariadna Pérez i Estapé, Clara Nadal i Cladellas,
Brenda Cardozo i Meneces, Ariadna Agüera Camacho i Cèlia Bueno Lozano. Assajadora: Irina
Quintana i Cladellas.
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Colla de Grans

Balladors: Josep Solé i Padrós, Irina Quintana i Cladellas, Joan Jordà i Verdaguer, Araceli
Barroso i Indiano, Conxita Capdevila Not, Carme Coma i Gibaja, Jordi Rubio Garriga, Antònia
Cladellas i Pou, Otilia Jiménez i González, Neus Rodrigo i Niñerola, Elvira Mas i Poblador, Noe
Lorenzo i Jori, Mireia Cladellas i Dantí, Antonio Marín i Corbella, Mercè Pujol i Vilardell.
Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Colla de Veterans

Balladors: Antonio Marín i Corbella, Otilia Jiménez i González, Rosa Borgoñon i Alcay, Teresa
Barbany i Dalmau, Carme Peseta i Farrarons, Maribel Espinosa Galindo, Maria García del Valle,
Joana Sánchez Martínez, Lluís Duran i Gual, Conxita Gelabert i Basso, Alfonso Ocampos García,
Flori Gil Tello, Rosa Barón Morales, Maria Casanovas i Prims, Censi Estrada Sánchez, Berta Ventura
Gual, Carlos Bosacoma i Carolà, Maria Uñó i Cabot. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.
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Nous Indrets
President: Pere Duran
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Des de fa uns vuit anys, un grup d'amics aficionats a la música ens trobem setmanalment, per preparar cançons de diferents estils, prioritzant la cançó marinera o havanera.
Mica en mica anem ampliant el nostre repertori, molt variat i sobrepassant la vuitantena de temes.

Anuari 2021

Aquest any, malgrat la polèmica de la
pandèmia, hem fet actuacions a:
Corró d'Amunt
Can Farell
Santa Justa
Sant Simplici
Residència Antònia Roura
La Marató de TV3.
Intentem que la gent que ens escolta passi
una bona i agradable estona.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i
escoltar-nos.
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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

Un altre any (gairebé) en blanc !!
No ha estat fins passat l’estiu que hem recomençat els assajos. Hi ha un fet en la vida de
la Coral que no podíem passar per alt i que
ens ha motivat a continuar cantant: enguany
fa 40 anys que la Coral es va constituir gràcies a l’esforç i dedicació de Mossèn Dídac
Faig. I d’un grup de santaeulaliencs que es
van animar a començar aquest projecte.
Un fet així vàrem creure que mereixia ser celebrat o, com a mínim, recordat. Després de
més d’un any d’inactivitat i alguna baixa, els
ànims i l’optimisme no estaven al seu millor
moment i qui més qui menys tenia algun
dubte sobre la continuïtat de l’entitat.
Algú va proposar que la primera activitat de
la Coral podia ser la celebració de l’aniversari
i que per engrescar els cantaires aniria molt
bé pensar en alguna cosa extraordinària.
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De seguida van començar a sorgir idees. Va
tenir molta acceptació la proposta de convidar a la celebració a tots aquells que un moment o altre havien sigut membres de la Coral. Pensàvem, a més, que en certa manera
estàvem obligats a fer-los partícips de tal efemèrides i vàrem començar a treballar amb la
idea de fer un concert el dia de Santa Eulàlia,
en el marc de la Festa Major d’hivern.
La iniciativa fou molt ben rebuda, tant per
part de cantaires com de directors. Es pot dir
que per aquest concert hem triplicat el nombre de cantaires.
Al moment d’escriure aquesta crònica estem
en plena activitat, assajant cada setmana
amb vells cantaires i els diferents directors
que ha tingut la Coral. La llista de cantaires
seria llarga però volem manifestar el nostre
agraïment als directors que ens estan ajudant com són la Montserrat Bonet, l’Anna
Casanovas, el Quique Roca, la Gabriela
Zabala i l’Ariel Seràs.
Per al dia del concert ja falta ben poc i, si
depèn de l’entusiasme que s’hi ha posat, segur que serà tot un èxit.

Un dels assajos per preparar el concert del 40è aniversari.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

L’Any 2021 l’hem de considerar com l’any de
la remuntada, després de molts mesos d’inactivitat tocava reactivar la feina i els projectes.
Per això el Teatre Nacional del Tenes va tornar a ofertar teatre a Santa Eulàlia de Ronçana. Aquesta primavera es va estrenar
“Cartes d’amor” d’AR Gurney, un dels textos
més representats al món, que va ser interpretat de forma magistral per la Teresa Valls
i en Toni Casanovas. “Cartes d’amor” és
una crònica de la relació entre un home i una
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dona a través de la seva correspondència.
Andrew Makepeace Ladd i Melissa Gardner
comencen a escriure’s des de ben petits, i no
deixen de fer-ho fins a la seva maduresa.
Juntament amb aquest projecte segueix la
col·laboració amb els actes d’arribada de la
Flama del Canigó i la Diada de l’Onze de
Setembre.
També amb diverses col·laboracions amb la
Biblioteca Joan Ruiz i Calonja i l’aposta pel
sopar literari d’enguany, que passarà a la
propera primavera per evitar “ensurts” i
complir amb totes les normatives sanitàries
derivades del COVID.
En definitiva… el Teatre Nacional del Tenes
compta acumular més de 1.500 espectadors
en els diferents actes en que participarà tornant a les xifres de pre-pandèmia.

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 03/12/21 10:38 Página 87

Entitats

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

Tornen els Pastorets al Casal
–“Bon dia a tothom!! Què tal? Com esteu?
Us volem comunicar que aquest any hi ha la
intenció de tornar a fer Pastorets presencials. Per això, us convoquem el dia 31 d’octubre a la tarda, al Casal, per fer una reunió
i planificar els assaigs”.
Aquesta va ser la nota que vam enviar per
WhatsApp a tots els actors, actrius i tècnics
per tornar a activar aquesta representació
tan única al nostre poble.
La veritat és que tothom en tenia moltes ganes i la notícia va ser rebuda amb molta alegria per tothom. La gent volia tornar a sentir
el caliu de trobar-se per assajar, riure i per
explicar-se coses del dia a dia. Es volia tornar a sentir la flama encesa del Casal.

Assaig de l’escena de l’infern.
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Ja fa mes d’un mes que assagem, mirem de
fer-ho amb totes les mesures de prevenció,
tot assajant amb grupets més petits.
Com cada any, procurem que hi hagi novetats en els papers i en l’escenografia. Hi ha
un relleu amb nova gent, més jove, que pren
el compromís de seguir amb aquesta tradició.
Les renovacions més clares són en els papers
de l’infern (Satanàs, Llucifer i algunes fúries). En el grup dels pastors s’hi han incorporat antics actors, que tornen a l’escenari
amb il·lusió i amb ganes de tornar a reviure
l’emoció dels Pastorets.
Les representacions seran el dia de Nadal i el
dia de Reis a les 7 de la tarda. Us animem a
tornar a omplir el Casal i fer possible que
aquesta tradició torni a arrelar amb força i
compartir entre tots la joia del Nadal.
Visca els Pastorets!
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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 89 45
C/e: roncana@e.infologic.cat

Un cop més, la Revista RONÇANA ha publicat les cinc revistes com cada any, que es corresponen als cinc números del 305 al 309.
Amb aquest any, ja son cinquanta-tres 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, Lliçà d’Amunt i Lliçà de
Vall (reincorporat aquest any) 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. Menció a banda
mereix la publicació al llarg de les cinc revistes del 2021, d’un documental col·leccionable sobre el Sender de Petit Recorregut PR
C-10 Sender Ronçanenc.
A banda de les seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres informacions, dels que destaquem les següents:
Nº 305 (novembre-desembre 2020). En
portada: “Solidaritat musical”, en reconeixement a la tasca i diverses iniciatives d’entitats locals, de grups i de persones concretes
encaminades a demostrar que, malgrat tot,
l’activitat no es pot paralitzar sinó que s’ha
d’adaptar a la nova situació per mantenir la

vida social i cultural dels nostres pobles, en
aquest sentit han destacat les actuacions
musicals, de cantants, músics i grups, que
hem pogut seguir a la xarxa.
Entrevistàvem a Josep Vilageliu Cortés, pedagog, director de la Colònia Agrícola de
Santa Maria del Vallès.
Facilitàvem les Bases del 12è Certamen
Literari de Relat Breu.
Nº 306 (gener-març 2021). En portada:
“Guia del Sender Ronçanenc PR C-10” i “La
Biblioteca, 10 anys de servei. Homenatge a
Joan Ruiz i Calonja”, tota vegada que amb
aquest número s’inicia la publicació de la
guia de l’esmentat sender de petit recorregut
i coincidia amb la commemoració del 10è
aniversari de la Biblioteca Casa de Cultura
del nostre poble.
Informàvem dels resultats de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14 de febrer.
Tot un seguit d’articles recollien l’activitat de
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la Biblioteca Casa de Cultura al llarg dels
seus primers deu anys de servei.
La persona entrevistada fou Joan Marc
(Xiqui) Carmona Martínez, un referent del
Club Hoquei Patins de Bigues i Riells.
En aquest número s’adjuntava una carpeta
per recollir els fascicles de la guia del Sender
PR C-10 que es publiquen al llarg de l’any,
també es lliurava el primer amb el recorregut des del Parc de can Font fins a can Farell.
Nº 307 (abril-maig 2021). En portada: “Sant
Jordi Retrobament”, volent expressar el desig que la tendència a millorar segueixi progressant i que aviat la pandèmia passi a ser
un malson del passat. A l’editorial “Cal una
política responsable", en relació a l’acció
dels polítics i de la política a l’Estat espanyol
i Catalunya.
L'entrevista fou per Neus Pujol Isidro, educadora social, tècnica de joventut de Lliçà de
Vall i dinamitzadora de ràdio Kaliu d’aquest
poble.
En aquest número incloíem els relats premiats del XII Certamen Literari de Relat
Breu de Santa Eulàlia de Ronçana
Lliuràvem el segon tram de la guia del
Sender PR C-10, amb el recorregut des de
Can Farell fins al Mirador de Rosàs.
Nº 308 (juny-juliol 2021). En portada “Sersona Fest: Concerts de 32 grups locals”, en referència a la quantitat i qualitat dels concerts
que han celebrat els músics locals tot adaptant-se a la difícil situació originada per la
pandèmia. A l'editorial: “Els colors de la llibertat", unes reflexions sobre llibertat i restriccions.
Dialogàvem amb Lluís Serra Gil, enginyer
tècnic tèxtil i dissenyador industrial, actual-

ment director de l’Institut La Vall del Tenes.
Lliuràvem el tercer tram de la guia del Sender PR C-10, amb el recorregut des del Mirador de Rosàs fins al Camí de can Magret.
Nº 309 (agost-octubre 2021). En portada:
“Potenciant l’esport”. Simbolitzem l’empenta dels esportistes. L’editorial “Pagesia amb
futur?", una reflexió sobre la situació actual
de la pagesia i el seu futur.
S’entrevistà a Eugeni Argemí Morral, biòleg
i diplomat en enginyeria ambiental, de Can
Sapera de Bigues, únic trull d’oli de la comarca.
Lliuràvem el quart tram de la guia del
Sender PR C-10, amb el recorregut des del
Camí de can Magret fins a Ca l’Hermano.
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SERfoto
Persona contacte: Mireia Turrillo
Instagram: serfoto_associacio
Facebook: serfoto associació
Correu electrònic: infoserfoto@gmail.com

Deixant enrere aquest any i desitjant que
arribi el proper amb moltes il·lusions i projectes nous.
Serfoto Associació tanca l'any amb diferents
esdeveniments realitzats.
• Comencem a principis d'any a tenir contacte amb l'Ajuntament pel tema del projecte del calendari 2022.
• Al maig vam exposar a la biblioteca del
nostre poble fotografies de natura.
• Al juny com cada any, amb la recollida de
la Flama del Canigó.
• Al juliol amb els nostres amics de RCCR
col·laborem fent reportatge fotogràfic.
• Al juliol, la Masia Massampera ens demana organitzar el concurs fotogràfic dels
camps d'espígol, essent tot un èxit.
• Començarem l'any amb molta energia.
Començarem els nostre taller d'iniciació
gratuït i molts projectes nous.
Recordeu que ens podeu trobar a les nostres
xarxes socials o per via mail.
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Puntaires

vingudes d’arreu de Catalunya que han fet
exhibició d’aquest treball artesanal amb fil.

Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A 2/4 de 5 de la tarda, ben puntuals, cadascuna amb el seu coixí, han començat la feina.
Com agraïment, les hem obsequiat amb una
planta i el berenar. Aquest any el temps ens
ha acompanyat i, a partir de les 18h, van gaudir de la Ballada de Gitanes i Gegants. I s’hi
ha sumat la Colla de Diables “La Sella”.

Després de l’aturada de 2020 a Santa Eulàlia,
l’Ajuntament ha organitzat un any més la
Trobada de Puntaires, que va tenir lloc el
diumenge 25 de juliol a 2/4 de 5 de la tarda,
durant la celebració de l’Aplec de Sant
Simple. Hem celebrat la 32a edició. Enguany
s’hi han aplegat un centenar de puntaires

L’any que ve a tornar-hi. Gràcies de nou a la
Teresa Arimany i la família per la seva ajuda
i col·laboració. Sense la Teresa aquestes trobades no haurien estat possibles.
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Ateneu Cingles de Bertí
President: Jordi Pousa i Engroñat
Persona contacte: Manuel Calaf i Cervera
Telèfon: 670 52 12 45
C/e: mcalaf2009@hotmail.com
web: www//ateneucb.cat

“Presència: silenci i paraula”
Aquesta temporada, igualment que la meitat
de l’anterior, ha estat marcada per les circumstàncies sanitàries que encara avui estem patint. Vagi la nostra solidaritat amb tothom que, d’alguna manera o altra, ha sofert
les conseqüències d’aquesta pandèmia. Un
fort aplaudiment pel personal sanitari i altres
sectors que tant i tant ens han ajudat a tirar
endavant amb certa naturalitat el nostre dia
a dia.
En el moment de disminució de restriccions,
l’Ateneu Cingles de Bertí va poder fer la seva
Assemblea General Anual i presentar la Programació per la temporada 2020-2021, el 25
de setembre del 2020 a l’Aliança de Lliçà
d’Amunt. L’acte es va cloure amb una reeixida actuació musical d’Arianna Savall i Peter
Udland Johansen.
L’esmentada Programació l’hem anat adaptant a les normes sanitàries de cada moment.
No obstant les dificultats, amb entusiasme i
una bona dosis d’imaginació, hem aconseguit
tirar endavant una part de les activitats que
ens havíem proposat. Lamentablement, l’altra part va quedar aturada amb l’esperança
de poder-la realitzar el més aviat possible.
Cal fer menció que ens hem sentit confortats
per la resposta dels nostres socis i amics que
han estat en tot moment acompanyant-nos i
també, en algun cas, acceptant l’anul·lació
precipitada o la modificació de l’acte previst.
Ens hem adherit i agraïm les iniciatives i
col·laboració de les biblioteques de l’Ametlla,
Lliçà d’Amunt i Sta. Eulàlia. Sense la seva feina, no hagués estat possible la participació de
col·laboradors culturals i escriptors, de videoconferències i sessions presencials...

Assemblea general.

sempre respectant, amb cura, les mesures de
protecció adients.
Breument i sense pretendre ser exhaustius,
presentem un recull de les fites que, amb empentes i rodolons, hem aconseguit fer realitat:
• Clubs de lectura amb les biblioteques
En les nostres tertúlies hem gaudit, en algun
cas mitjançant videoconferència, de la participació d’escriptors, editors, traductors com
Santi Baró, Joaquim Brustenga, Anna
Ballbona, Marina Martori, Maria Climent, Víctor Labrado, Gemma Pascual,
Anna Casassas, Aniol Rafel, Neus Real.
Hem d’agrair el coneixement i vivències que
tant la Fina Dantí parlant-nos de Fahrenheit 451 com la Ruth Galve de Mirall
trencat ens han transmès.
Ha estat tot un plaer homenatjar a Joan
Teixidor, Josep Carner, Mª Mercè Marçal i, de manera destacada, Maria Barbal,
últim Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
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• Formació de lectors i taller d’escriptura

suplírem amb una projecció curosament
protegida.

Només la primera trobada va ser presencial,
la resta de les sessions de treball, que dirigeix
Lola Tresserras, han estat per videoconferència. Alguns dels treballs del participants han
estat publicats als mitjans dels tres pobles
que hi concorren: L’Ametlla del Vallès, Lliçà
d’Amunt i Sta. Eulàlia de Ronçana.

• Rutes literàries

• Anem al teatre
Tres destacades representacions al Teatre
Nacional de Catalunya: Galatea, L’Hèroe
i La nit de la iguana. Una quarta no va
estar possible: L’Emperadriu del Paral·lel.

Tanmateix les sortides culturals a València, Olot i Cardona han quedat per més
endavant.
• Actes institucionals
Hem estat presentes a “La Flama del
Canigó” de Sta. Eulàlia i als actes de l’“Onze de Setembre” a tots els tres pobles esmentats.

• Anem a l’òpera

Afortunadament, vàrem poder fer el tancament de curs el mes de juliol a la masia “Can
Draper” presentant el resum de la temporada amb l’espectacle musical Plomes i reclams i amb les paraules del President Jordi
Pousa, encoratjant-nos a continuar aportant
aquest petit granet de sorra per acostar més
cultura a tothom.

Vàrem haver d’anul·lar l’anada al Liceu a
gaudir de Els contes de Hoffmann. Ho

Manel Calaf

Ho va compensar amb Cartes d’amor que
el grup “Teatre Nacional del Tenes” ens
va portar a Can Draper de l’Ametlla. En tenim un record fantàstic.
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Slowread SER
C/e: slowrea dser@gmail.com
Instagram: slowreadser

L’Abril de 2018 quatre noies de Santa Eulàlia, conscienciades amb el moviment feminista, ens vam reunir amb ganes de fer alguna cosa al respecte, al nostre municipi. A finals d’aquell mes presentàvem Slow Read, el
nostre club de lectura feminista. Estem molt
contentes amb la rebuda que vam tenir i,
desde llavors, i malgrat la pandèmia, hem
seguit fent trobades fins ara i ja hem pogut
gaudir d’una quinzena de lectures.
La nostra dinàmica de funcionament és la
següent: fem una proposta d’un llibre, habitualment escrit per una dona, per a poder-lo
llegir des d’una visió feminista. Al cap de dos
mesos ens reunim a la biblioteca per a co-
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mentar-lo i fer-ne una mica de tertúlia, sempre molt enfocades en la perspectiva de gènere.
Aquest any també hem participat en els actes de Sant Jordi i del 8M Dia de la dona treballadora amb la lectura de textos i la creació de pancartes amb lemes feministes.
El mes de juny, dins el marc del Festival SerSonaFest, vam celebrar el nostre 3r aniversari en una trobada molt bonica on vam tenir la sort de gaudir de la companyia de les
santaeulalienques Creadoras de Bosques així com del concert-espectacle La Dona que
jo vull ser del grup La Rateta ja no escombra
l’escaleta.
Recordem que som un club de lectura
OBERT A TOTHOM, us animem a venir.
Ens trobem un divendres, cada dos mesos, a
les 20h a la Biblioteca de Santa Eulàlia!
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AAVV Can Marquès i Can Juli
President: Jesús Segura
Telèfon: 656 64 44 66
C/e: ea3ezz@gmail.com
web:facebook.com/canmarques.santaeulaliaderoncana

Continuarem
Allò que fa bonic el desert és que en algun
lloc s’amaga un pou d’aigua.
Antoine de Saint-Exupéry
Les encisadores notes musicals del piano de
Ludovico Einaudi, amb el seu insuperable
“Nuvole Bianche”, fan voleiar els pensaments
fugaços d’aquest 2021, que ja està a punt de
fugir dels nostres dits. I el rotund segell del
Tempus Fugit ens persegueix incessantment,
any rere any. El riu de la vida conserva i s’enduu, alhora, éssers estimats, records, inquietuds… La maleïda pandèmia ha fet que patíssim, durant unes setmanes, per l’estat de salut del nostre veí del carrer Cirerer, en Joan,
qui trobem, setmanalment, al programa online “Music City” de Ràdio Sitges. Malauradament, no podem afirmar el mateix del José,
el pare de la Nati del forn del camí de
Canovelles, ja tancat i venut juntament amb
la casa, que ens va deixar a principis d’any.
Per altra banda, la interrelació virtual provocada per l’actual situació no ha emmudit el
canal de comunicació entre el veïnat de Can
Marquès i de Can Juli: els grups de WhatsApp
existents, tant el de socis i sòcies que paguen
la quota anual, com el de la mateixa Junta,
han continuat difonent la informació sobre
les accions urbanístiques en el barri (senyalització lluminosa i tallada d’herbes al Camí
de la Bòvila, a mans també d’un grup de voluntaris i voluntàries del barri, millores al local social –climatització, enrajolament cuina
i sòcols de l’edifici–, instal·lació d’una caixa
de llum a la pista de la petanca, convenis entre els Ajuntaments de Canovelles i el de
Santa Eulàlia de Ronçana, nova onada de robatoris (Can Marquès va sortir a les notícies
del Canal Set Televisió el 26 juliol 2021), la
proliferació d’instal·lació de plaques solars a
diversos habitatges del barri i del municipi
(recordem que Santa Eulàlia de Ronçana, ca-

El camí de la Bòvila és un escenari prou conegut per Can Marquès per ser lloc de pas de ramats de xais. Fotografia: CRiM

pital catalana de l’energia solar, aplica una
bonificació en l’IBI). El nostre Centre Social
torna a ser el punt neuràlgic per a cursos i
reunions del veïnat; per això és important
mantenir-lo en bon estat (el setembre passat,
operaris d’ECA van revisar-hi els extintors).
Un tema molt preocupant entre els veïns i les
veïnes de Can Marquès i de Can Juli és l’onada de robatoris que continuen tenint lloc, sobretot, en períodes de vacances, tal com es va
difondre públicament el 26 de juliol passat al
Canal Set Televisió, i la detecció de cartells de
màfies organitzades de vigilància d’obres
(com el de la coneguda roda de carro).
Un capítol, sortosament, resolt és el de l’ocupació il·legal d’una casa del carrer Cirerer
i la seva posterior venta. Ara, s’hi torna a
respirar calma. I les reunions amb l’Ajuntament de Canovelles, a qui pertany el camí de
la Bòvila, estan iniciant una línia fructífera:
en aquests moments s’està executant una
millora, d’uns quinze dies de durada, d’estabilització del talús malmès, entre la carretera i la Kosturika. Aquest és un camí molt
concorregut pel veïnat i cal que estigui en
condicions òptimes.
Continuarem, sens dubte, perseguint els nostres somnis de viure en un barri cada vegada
millor, amb més qualitat de vida, perquè estimem aquesta zona de Santa Eulàlia de Ronçana, així com tot el poble en el seu conjunt.
Carme Ramilo
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AAVV la Primavera i els
Ametllers
Representant: Josep María Vila
Telèfon: 627.20.72.39
C/e: aavvlaprimavera@gmail.com

Després dels darrers anys, en els que les nostres agendes i activitats han estat marcades
per la Covid, tenim moltes ganes de tornar a
activar totes les activitats de l’associació de
veïns i veïnes de la Primavera i els Ametllers.
Halloween ha estat la primera, ja que sabem
que és una de les més esperades i amb més
tradició a la Primavera i els Ametllers. Al
nostre barri les cases es van tornar a decorar
i repartir caramels als infants. La junta va
preparar el concurs de cases decorades i va
obrir el bar de l’Associació. Vam tenim molts
dubtes, sortíem d’una temporada de moltes
restriccions i no sabíem quina acceptació
tindria la festa, però finalment va ser tot un
èxit, i els carrers es van omplir de famílies i
infants de tota Santa Eulàlia.
Hem unificat a l’Associació els barris de la
Primavera i Ametllers i estem treballant

també per ser una associació participativa,
on tothom pugui dir la seva, un punt de trobada dels veïns i veïnes, un nexe amb
l’Ajuntament, i intentar dins de les nostres
possibilitats donar solució als problemes i
neguits que vagin sortint, i per això creiem
que és molt important crear una base de dades per tal que sigui més fàcil i ràpida la comunicació entre els veïns. Ja hem començat
a fer aquest recull de dades amb els veïns i
veïnes que varen venir a la primera assemblea que va tenir lloc el dia 2 d’octubre i esperem finalitzar-ho entre gener i febrer.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

Ens hem rendit?
Fa unes setmanes en una entrevista televisiva la consellera exiliada Clara Ponsatí va dir,
entre moltes altres coses, que no hi havia cap
moviment d’alliberament nacional que s’hagués rendit d’una manera tant fàcil com el
català.
És cert que la violència que ens ha aplicat
l’estat espanyol ha estat “poca”, en comparació amb la que han rebut altres moviments
independentistes. Per altra banda també sembla clar que el darrer segle Catalunya ha tingut la independència a l’abast en més d’una
ocasió i sempre l’ha deixat escapar: Francesc
Macià, que fins i tot havia organitzat una invasió armada, quan va tenir a tocar la llibertat es va fer enrere amb la república.
L’Assemblea de Catalunya va tenir l’ocasió
de dirigir el país cap a la independència després de la mort de Franco, però no ho va fer.
El 2017 el govern de Puigdemont va arribar
a proclamar la independència, però després
la majoria del polítics d’aquells dos sectors
que formaven el govern s’han tornat a acomodar a la submissió autonòmica...
Perquè ens passa això als catalans? Com és
que altres països se’n surten mentre nosaltres romanem sota el jou opressor espanyol?
La repressió deu ser una part de la resposta
certament, però més repressió van haver de
suportar les Repúbliques Bàltiques i bé són
independents. Catalunya ha tingut sempre
una classe política envejosa i dividida, però
això també ha passat a Irlanda per exemple.
Els interessos econòmics han fet que hi hagués nacionalistes catalans disposats a pactar amb l’estat opressor, però això mateix
també passava a Finlàndia i el 1917 es va de-
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clarar independent. Hi ha hagut l’autonomia
que ha servit per apaivagar el desig d’autodeterminació i dissimular la submissió durant quaranta anys, però això també va passar a Eslovàquia i bé que han aconseguit ser
independents.
Tot fa pensar que les causes d’aquesta estranya situació en què ens trobem els catalans han de ser múltiples. Però n’hi ha una
que, parlant amb la gent corrent, sobresurt
clarament per damunt de les altres. I és l’escassa consistència dels nostres dirigents i representants polítics. Potser el poble, la gent
del carrer, també pequem d’alguna mena de
fluixesa, però qui més ha fet per desmobilitzar-nos (Covid-19 a part) han estat uns polítics que eren els qui tenien la responsabilitat
principal de tirar endavant la Declaració d’Independència que vam votar i vam guanyar.
Si això és cert i per tant tenim el problema
identificat, la pregunta que ens hem de fer
els catalans és si estem disposats a canviar o
volen entrebancar-nos una vegada i una altra en la mateixa pedra. En aquest sentit hi
ha una cosa clara: Els fets d’octubre del 17
van causar un impacte emocional de rebuig
a Espanya com mai abans havia ocorregut.
La gent no hem oblidat que volem un país
avançat social i tecnològicament, lliure de
violències de tota mena, econòmicament
just i sostenible, amb igualtat d’oportunitats
per a tothom i veritablement democràtic.
Això mai ho aconseguirem mentre pertanyem a estat, l’espanyol, bastit sobre uns fonaments autoritaris i extractius. Per tant, els
que, ben cofois, canten les absoltes al “procés” i els que celebren, ben agraïts, que el
sou autonomista està per damunt de la llibertat nacional, són ben atrevits i encara es
podrien trobar amb alguna sorpresa. Recordeu Arenys d’Amunt?
Visca la República Catalana! Llibertat Exiliats Polítics!
Bones Festes!
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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

La Covid-19 ha seguit marcant el ritme d’aquest 2021 de Ronçana Comerç Actiu i dels
comerços, serveis, restauradors, productors
i empreses de Santa Eulàlia de Ronçana.
Mesos de restriccions que han canviat “la
normalitat” que teníem establerta.
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ció, incloent enguany un concurs d’aparadors
amb el tema Festa Major i el Joc dels Colors.
A la vegada, hem celebrat durant tot l’any els
15 anys de Ronçana Comerç Actiu. Començàvem amb un repàs a les xarxes socials de
tot allò que hem fet durant aquests 15 anys.
I n’hem fet moltes de coses! Adreçades als
associats, als clients, a conèixer Santa Eulàlia i col·laborant amb un munt d’Entitats del
municipi. Hem acabat aquesta celebració
amb el Sorteig dels 15 anys als comerços
(novembre), posant en joc 1.500€ entre 10
persones guanyadores!
Hem creat “Les Actives”, 3 personatges que
poc a poc s’han donat a conèixer a Santa
Eulàlia. A l’estiu desvetllàvem la seva silueta
i a la tardor els hi posàvem cara. Les hem
presentat a les escoles en una nova activitat
anomenada “El comerç a les escoles” i sense
pressa, segur que acaben sent un referent al
poble! Si encara no ho fas, segueix-les a
l’Instagram @lesactives.

Des de l’associació hem seguit apostant per
dinamitzar el teixit comercial amb sortejos
recurrents, molt esperats i valorats tant pels
nostres associats com per la seva clientela.
Premiar i reconèixer la compra local per donar valor al servei de proximitat. Així hem
celebrat els sortejos de Sant Valentí (febrer),
el Dia del Pare (març), el Dia de la Mare
(maig) i la Tornada a l’escola (setembre).
També hem seguit amb la decoració dels
balcons per Sant Jordi (abril) i la celebració
del “Castaween” (octubre) amb productes
locals a les xarxes socials.

Doble celebració aquest any amb els 5 anys
del Porta’m. Seguim donant valor al “Porta’m
de la botiga” creant una nova guia, més fàcil i intuïtiva, i anunciant tots aquells establiments
adherits amb un vinil als seus aparadors.

Hem celebrat la segona edició de l’Objecte Infiltrat (juliol) amb un gran èxit de participa-

Acabem l’any amb il·lusió, recuperant la celebració dels Premis Tardor i el Quinto soli-
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dari! Els Premis Tardor arriben amb canvis i
novetats, seguim donant suport a la restauració local i agraïm, més que mai, la implicació dels nostres associats.
La campanya de Nadal també té novetats.
Ens adherim al “Santa Eulàlia s’ho val”, la
campanya de suport de l’Ajuntament al teixit
comercial on repartirem fins a 10.000€; celebrem un sorteig entre els nostres associats
perquè ells també s’ho mereixen i decorem
els aparadors amb els dibuixos dels nens i
nenes a l’activitat “El comerç a les escoles”
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Tanquem el 2021 amb ganes de seguir
acompanyant els nostres associats en el seu
dia a dia, amb la voluntat de recuperar projectes parats per l’arribada de la Covid-19 i
amb la intenció de donar el lloc que és mereix a l’espai comercial urbà de Santa Eulàlia
de Ronçana. Per fer-ho comptem amb tots
aquells qui formeu el nostre poble.
Perquè els establiments són el veí a peu de
carrer que sempre hi és! T’ajuda i t’aconsella, et saluda pel teu nom, dóna vida i llum
als nostres carrers i fa que Santa Eulàlia sigui més especial del que ja és!
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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

Sortint de l’embolic
Com si estiguéssim perduts dins d’un immens bosc, hem passat 18 mesos sense poder organitzar cap de les nostres excursions,
la pandèmia ens ha castigat durant massa
temps. Continuant amb el símil, era com si
el guia no sabés trobar la sortida, anàvem
donant voltes i més voltes d’un cantó cap a
l’altre d’aquell extens arbrat, algunes vegades sense massa sentit. Si anàvem cap un
costat, ens trobàvem un bardissar infranquejable, semblava que havíem trobat la sortida, però de fet vam anar a parar a una cinglera. Per acabar-ho d’adobar s’hi va aclofar
una espessa boira, de manera que els que
creien conèixer aquell bosc, van quedar ben
desorientats.
Ningú sabia massa què fer, de fet no ens havíem trobat mai en una situació com aquella,
ni que tingués tanta durada. Finalment vam
anar a parar a un corriol, semblava una mica
fresat, aquest ens va portar a un sender, que

Al bosc del Pujol entre dos castanyers centenaris

SANTA EULÀLIA CAMINA

CALENDARI
DARI DE SORTIDES TEMPORADA 2021-2022
MES
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER
FEBRER
MARÇ
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY

DIA
10
14
12
9
13
13
?
10
8
11

LLOC
MITJÀ TRANSP.
El Castell de Sant Martí de Centelles AUTOCAR
El Montseny
AUTOCAR
Petit Recorregut de Santa Eulàlia
A PEU
Camí de Ronda
AUTOCAR
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt AUTOCAR
Llinars-Dosrius
AUTOCAR
Passejada de la calçotada- Domus Olivet A PEU
Osona
AUTOCAR
Lluçanès
AUTOCAR
Nocturna final per rodalies Sta. Eulàlia A PEU

GUIA
SEC
Josep Pujades
SEC
Joan Basset
Martí Ferrés
SEC
SEC
UE St. Julià
Francina i Carles
SEC

Mesures COVID:
• L’estona que anem amb l’autobús haurem de portar la mascareta posada i haver-nos desinfectat les mans amb gel hidroalcohòlic
abans de pujar i en baixar. L’autobús estarà desinfectat abans de cada sortida i disposa de tots els equips de desinfecció.
• Aquesta temporada no compartirem res per esmorzar. Cadascú es portarà el seu.
Tenim samarretes dels 25 anys de tirants i de màniga curta per senyora i de màniga curta per senyor. El preu és una 5 €, dues 8 €
* Per a més informació de cada sortida: http://santaeulaliacamina.blogspot.com

Aquest és el programa de sortides per a la temporada 21-22. Us convidem a participar-ne

en el seu moment deuria ser per desemboscar, no el vam deixar i ens va conduir a una
pista per on hi deuria passar algun vehicle de
forma escadussera. Així vam creure que ens
encarrilaria a un lloc o altre. No sabíem on,
però intuíem el final de la peripècia i tots engrescats vam decidir aferrar-nos a aquella
ruta, no vam deixar-la per res del món.
Efectivament ara, amb un percentatge alt de
vacunats i, segons sembla, amb gairebé totes
les onades passades, s’han aixecat les restriccions que ens impedien organitzar sortides. Ja veiem el final del túnel, ja intuïm la
sortida del bosc. Així doncs hem programat
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les sortides per a tota la temporada 21-22.
D’aquestes ja n’hem fet dues, la primera al
castell de Sant Martí de Centelles i la segona
per sota el Matagalls per la vessant nord de
la zona del Montseny.
La del castell de Sant Martí va ser a l’octubre, va ser la d’obrir foc, propera i més aviat
curteta, però vam gaudir d’unes panoràmiques fantàstiques des d’un altre punt de vista sobre el castell, el pla de la Garga i Sant
Martí com a espais més propers. Un centellenc ens va fer cinc cèntims sobre història i
tradicions del lloc, fet que va acabar de fer la
sortida rodona.
Va esdevenint tradicional que la del novembre sigui al Montseny per poder gaudir de la
contemplació de tots els colors de la tardor.
La proposta que ens van fer aquest any la
Marta Jané, el Pep Pujades, el Quim Sabé i el
Lluís començava al coll de Bordoriol i acabava a la Solana, a tocar de Viladrau. Pel tra-
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jecte vam poder fruir d’una varietat de colors, de tons... com poques vegades hem pogut veure; a mesura que anàvem perdent
alçada anava variant la vegetació i la riquesa
cromàtica anava adquirint nous matisos, realment espectacular.
La propera sortida és el 12 de desembre per
l’entorn més immediat. Seguirem un tram
del PR (petit recorregut) de Santa Eulàlia i
amb esmorzar inclòs. En coordinació amb
l’Ajuntament, aquesta passejada forma part
d’un dels actes de la Festa Major d’hivern.
Organitzem excursions variades durant tot
l’any, aquí teniu el calendari de tota la temporada. Us engresquem a participar-hi. Es
tracta de pas a pas anar coneixent cada vegada més espais que tenim a prop o molt a
prop. Tenim un país preciós i molt variat.
Per poder-lo valorar i estimar, abans l’hem
de conèixer. És el que intentem fer.

A sota el castell de Sant Martí, escoltant explicacions sobre història i tradicions.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó

Una nova caducitat

Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

El passat 4 de gener, la Campanya Contra el
Quart Cinturó, a través de l’ADENC, presentà un escrit davant el Ministerio de
Transición Ecológica, òrgan ambiental, responsable de la tramitació ambiental de projectes. En aquest escrit demanem al Ministerio que resolgui la caducitat de l’expedient
20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqui la resolució de caducitat i arxiu de l’expedient
ambiental a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Transportes) i que l’informi que la tramitació de l’avaluació ambiental del projecte s’ha de retrotraure al
tràmit inicial, ja que ha expirat el termini
per sol·licitar una pròrroga.

12/01/2021
El Pla de Rodalies desacredita el Pla
de Mobilitat del Vallès impulsat per
la Generalitat
L’aprovació inicial del Pla Específic de
Mobilitat del Vallès (PEMV), el mes de febrer de 2020, va confirmar els temors que la
Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC)
havia vingut alertant des que va començar la
seva redacció, fa més de 2 anys: el desenvolupament del Pla no és creïble, no és executable ni té capacitat d’aconseguir els objectius que es persegueixen.
Amb la presentació del Pla de rodalies 20202030 podem dir que el PEMV ja és paper
mullat abans fins i tot de la seva aprovació. El Pla de Rodalies només inclou una tercera part de les actuacions previstes durant
el període de vigència del PEMV (20202026). Així, no s’inclou la línia Orbital ferroviària –que queda pendent més enllà del
2030–, el túnel de Montcada, el desdoblament de la línia R3 la Garriga a Vic ni les estacions de Montmeló Circuit i Baricentro.
Des de la Campanya reclamem un Pla de
Mobilitat que resolgui amb urgència els problemes reals del Vallès, redreci el greuge que
pateix aquest territori respecte al centre de
la regió metropolitana i aposti per propostes
de mobilitat sostenibles i de ràpida implementació que col·laborin a mitigar l’Emergència climàtica.
19/01/2021
Caduca l’expedient ambiental del
tram Terrassa-Granollers del Quart
Cinturó.
L’estudi informatiu anunciat pel Ministerio
de Transportes no es podrà tramitar.

L’estudi informatiu no pot ser sotmès a informació pública sense l’estudi d’impacte
ambiental, per la qual cosa el promotor,
el Ministerio de Transportes, haurà d’iniciar
de nou la tramitació ambiental abans de poder sotmetre l’estudi informatiu del Quart
Cinturó a informació pública.
La CCQC reclama novament l’aplicació estricta de les competències estatutàries en ordenació territorial i en mobilitat: el canvi de
titularitat i recursos del Quart Cinturó a favor del Govern de la Generalitat, atès que és
una actuació viària que abasta només territori català, i la valoració conseqüent sobre la
seva oportunitat, utilitat o traçat.
La CCQC convida la Generalitat, consells comarcals del Vallès Oriental i Occidental i
ajuntaments afectats a demanar la resolució
de caducitat al Ministerio de Transición
Ecológica.
05/02/2021
La Campanya Contra el Quart
Cinturó demana un posicionament
clar respecte al Quart Cinturó (B40)
als partits polítics que concorren a
les eleccions del 14 de febrer
La possible tramitació de l’Estudi Informatiu de la B40 entre Terrassa i Granollers per
part de l’Administració de l’Estat així com la
proposta recollida en l’aprovació inicial del
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Pla Específic de Mobilitat del Vallès suposen
una greu amenaça pel futur de la qualitat
ambiental del país. Aquests dos elements
ens situen en un context d’especial rellevància per al futur del projecte del Quart
Cinturó. És necessari redreçar definitivament les prioritats en relació amb la planificació i la inversió en infraestructures de mobilitat als territoris metropolitans. La caducitat de l’expedient ambiental del l’Estudi informatiu obre una gran oportunitat per aturar aquest greu agressió al territori.
Des de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) hem mostrat la nostra total oposició a l’actuació de perllongament de la B40
entre Terrassa i Castellar prevista al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, com a prioritari en primera fase. És necessari diferenciar
clarament les solucions de trànsit local (enllaç de la B-124, carretera de Sabadell a Castellar, amb la C-58 i la Ronda Oest de Sabadell) respecte la proposta d’una via de pas
d’alta capacitat i de llarg recorregut (B40).
29/10/2021
La Campanya Contra el Quart
Cinturó reclama als grups parlamentaris catalans al congrés que
presentin esmenes per retirar dels
pressupostos el projecte del Quart
Cinturó.
El projecte de pressupostos de l’Estat per
l’any 2022 impulsat pel PSOE i PODEMOSCOMUNS 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 B-40 seguint l’esquema de radialitat sobre Barcelona, i batejada també com a Via Orbital,
Ronda del Vallès, N-II, etc.
Les dues partides incloses servirien per seguir executant l’obra del tram Abrera –
Terrassa (aturada durant anys, amb greus
problemes d’enginyeria per resoldre i amb
pressupost previst encara per 2023) i per
acabar els treballs de redacció l’Estudi
Informatiu del Quart cinturó al Vallès
Occidental i Oriental (Terrassa-Caldes de
Montbui).

Davant d’aquesta proposta la Campanya va
emplaçar els partits que han manifestat la
seva disconformitat o els seus dubtes respecte aquest projecte (ERC, Junts, CUP i En
Comú Podem) que es posicionin radicalment en contra de les partides pressupostàries incloses en aquesta proposta inicial dels
PGE 2022.
En el marc del debat sobre el Pla Específic
de Mobilitat del Vallès (PEMV), en el qual el
Ministerio de Transportes no va voler participar, es va posar de relleu una posició majoritària en contra de la continuïtat de la tramitació d’una via de titularitat estatal com el
Quart Cinturó. De fet, el PEMV aprovat no
contempla aquesta via. L’admissió d’aquestes partides suposa doncs la vulneració de la
planificació vigent actualment (PEMV i
PTMB) que, tot i no ser compartida per la
Campanya, suposa un reconeixement d’alguns elements bàsics reivindicats des de fa
anys: la manca de necessitat d’una via de pas
i la consegüent competència autonòmica.
Desde la Campanya Contra el Quart Cinturó
sempre hem dit que mentre el Vallès no disposi d’una xarxa potent de transport col·lectiu competitiva (articulada sobre el transport ferroviari i d’autobús amb una implantació territorial extensa, intensa i eficient) i
les mercaderies de llarg recorregut no viatgin en tren al llarg del corredor mediterrani,
no té sentit desviar ni un cèntim d’euro a
d’altres partides menys prioritàries o contraproduents.
NO ENS PODEM DECLARAR EN EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I SEGUIR FENT EL
QUART CINTURÓ
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Aquest any ha resultat ser molt estrany. Com
tothom sabrà, no es va poder fer la Festa de
Sant Antoni Abat, ja que teníem el país paralitzat per la maleïda pandèmia. Tan sols es
va poder fer la Missa en honor del Sant Patró
dels animals el dia 14 de febrer, diada que
s’hauria d’haver fet la festa.
En el transcurs de l’any 2021 no s’ha pogut
fer cap Passant de cavalls, ni cap poble ha
celebrat la seva festa dels Tres Tombs.
Fa pocs dies, en la capvuitada de Caldes, sí
que es va fer una desfilada de carros i ca-
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valls, on hi van participar algunes cavalleries
del nostre poble, segur que ja tots tenien
moltes ganes de gaudir d’un dia de germanor i gaudir altra vegada del mon dels cavalls i les seves Passades.
Si tot segueix com ara i no hi ha cap inconvenient de força major, ja estem preparant la
Festa de 2022, que es faria el dia 13 de febrer, això sí, encara no se sap com, ni de quina forma s’haurà de fer. Encara que s’hagi de
modificar alguna cosa, a veure si hi ha sort i
es pot tornar a envair la carretera de Santa
Eulàlia de cavalls, carros i carrosses.
Esperem que tot vagi bé i tenim molta il·lusió per reprendre la marxa.
Bones Festes a tots i a gaudir del 2022, que
ens fa falta a tots.
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Retro Car Club Ronçana
President: Miquel Comellas
Telèfon: 617 42 52 22
C/e: rccr.@gmail.com
Web: www.rccr.cat

Enguany hem pogut celebrar la festa de Sant
Cristòfol amb una molt bona participació,
tant de gent del poble com d'aficionats als
clàssics.
El punt de trobada va ser al polígon industrial de Can Magre, per iniciar una rua amb
el Sant pels carrers del poble, passant per
davant de l'església, on el mossèn va beneir
els conductors i els seus vehicles. Es va continuar fins l'ermita de Sant Simple on es va
gaudir d'un aperitiu amb tots els participants.
Es va celebrar també la Retro Car Meeting
aquest passat mes d'octubre. Entre la gent
del poble i visitants, es va recomptar l'assistència d'unes 1.400 persones que van
gaudir d'una exposició de 198 vehicles, dels
quals una cinquantena eren de la marca
Volkswagen.
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Es van veure des de les primeres furgonetes
fabricades T1, passant pels mítics escarbats
i, fins i tot, vam gaudir de l'únic Buggy
Porsche que hi ha al país en aquests moments.
Tres ponents van parlar de la marca explicant l’evolució Volkswagen des dels seus inicis fins l'actualitat.
Seguidament, es va fer un recorregut amb
els cotxes participants per les poblacions de
Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i
Lliçà de d'Amunt, per tornar a Santa Eulàlia
de Ronçana.
Per finalitzar la jornada, es va fer l’entrega
de 4 trofeus i també es van sortejar varis obsequis per als participants.
Vam cloure l'esdeveniment amb un dinar.
Agraïm la col·laboració dels dos Clubs
Volkswagen de Catalunya i especialment els
socis colaboradors del nostre club i voluntaris que ens van ajudar a fer possible la festa.
Desitjo salut i un feliç 2022 a tothom.

105

anuari 2021 ok_anuari 2006 retocat.qxd 03/12/21 10:38 Página 106

106

Entitats
Associació de Bàsquet
Ronçana
President: Juan Serrano Rodríguez
Telèfon: 657 30 82 20
C/e.: abronsana@gmail.com
Web.: www.abronçana.cat

Voldria començar amb unes paraules de reconeixement. Aquest any ens ha deixat en
Miquel Ventalló pare, vicepresident del club
en aquesta nova etapa que vam començar
tots plegats el 2.018. En Miquel ha estat i seguirà sent un dels pilars clau que sostenen la
nostra associació. Volem fer-li arribar el nostre agraïment per totes les seves contribucions i esforços i especialment per ser una
llum permanent que ens guia en els moments
de major foscor. Et tenim al cor, Miquel.
En segon lloc volem celebrar que, malgrat el
dolor i les dificultats que ens ha portat aquest
any i mig de Covid, l’associació es manté viva
i amb forces renovades. Donen testimoni
d’això els sis equips que participen a les competicions de la present temporada, des dels
més petits fins l’equip dels seniors. Hi ha hagut canvis importants en aquest temps (baixes d’equips, altes de noves categories) i en
alguns moments hem vist un futur molt complicat. Només gràcies a la confiança, l’esforç i
la voluntat de tots els qui formem part de
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l’associació (jugadors, cos tècnic, famílies i
junta directiva), hem pogut sortir d’aquest
tràngol amb més força de la que havíem entrat. Us volem donar a totes i tots les gràcies
per la vostra colaboració. Agraïm també el
suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia que
contribueix a fer possible que l’associació es
mantingui plena de vitalitat.
Per concloure, m’agradaria recordar-vos que
tots els aquí presents formem part de l’ASSOCICACIO BASQUET RONÇANA 2.018.
Tots i cadascun de nosaltres som membres
de l’associació, podem participar a l’assemblea i als òrgans directius i som plenament
responsables del futur del nostre club. Ser
membre de l’ABR ens ofereix l’oportunitat
de contribuïr de forma activa al desenvolupament del club. El nostre club esdevindrà
brillant i exitòs en la mesura que la contribució de cada persona de l’associació també sigui brillant i exitosa. Des de la junta
agraïm de tot cor el suport dels delegats d’equip, dels voluntaris i de totes aquelles persones que amb els seus actes potencien la vida del club. Alhora us convidem a tots i totes
a crear de forma conjunta noves iniciatives
que enriqueixin encara més la nostra comunitat. Volem caminar orgullosos pel món no
només pels nostres triomfs sinó especialment per allò que som i allò que fem.
Moltes mercès. Llarga vida a l’ABR!!!
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Escola.

Premini.

Mini.

Cadet masculí.

Senior A

Cadet femení.
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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/

Arribem a un final de temporada marcat, de
nou, per les restriccions provocades per la
crisi sanitària de la Covid, però amb la novetat d’haver pogut reactivar l’activitat en
l’àmbit de les curses després de la inactivitat
total de l’any 2020.
Al juliol es va poder organitzar la XIIa edició
de la cursa de resistència Derbi Variant, amb
un canvi d’ubicació del circuit, passant de no
poder realitzar-la a l’habitual traçat del circuit provisional Pere Duran i reubicant-la al
terreny del Camí de la Rovira.
La calor i les restriccions sanitàries existents
no van impedir que 33 equips disputessin la
cursa, dels quals, tan sols 23 van poder
creuar la línia de meta passades les 4 hores
de cursa. L’equip format pels pilots Andreu
Millan i Ruben Luengo va ser el que es va endur la victòria final de la cursa, després de
realitzar 148 voltes al traçat del circuit.
Seguits amb un marge de 5 voltes menys, es
lluitava la segona posició del calaix de la general, que finalment es va endur l’equip format pels pilots Adrian Hernandez, J.M.
Morales i Daniel M. Els tercers classificats
de la general van ser els pilots Gerard Arabia
i David Bigas, que alhora es van endur la primera posició de la categoria local.
Per seguir amb l’organització de curses d’aquest any 2021, el passat mes d’octubre, en
els caps de setmana del 17 i del 24 es van poder disputar les 3 hores de resistència de ciclomotors i les 3 hores de resistència enduro
(trofeu català resistència terra), respectivament, totes dues curses disputades als terrenys de la finca de Can Rosàs.
Pel que fa a la resistència de ciclomotors, va
comptar amb 30 equips inscrits de les categories Canvi, Grup 2 Aire i Grup 3 Aigua.
L’equip format per Josep Ibañez i Ruben

Luengo va ser l’equip guanyador absolut de
les 3 hores, seguit a tan sols una volta per l’equip local de Jordi Rodés sènior i Jordi
Rodés júnior i a la mateixa volta per l’equip
format per Albert Batlles i Xavier Martínez,
tots 3 equips de la categoria Grup 3 Aigua.
Sergi Conesa i Sergio Ruiz va ser els més ràpids de la categoria Grup 2 Aire, seguits de
Sergi i Jordi Ventura i de l’equip format per
David Bigas i Jordi Arabia. Finalment,
Alejandro Ceballos i Yago Domínguez va pujar al calaix mes alt de la categoria Canvi.
I pel que fa a la resistència terra, un total de
53 equips van ser els que es van inscriure a
la prova, de les categories RS Júnior, RS
Sènior, Màster 40, Màster 50 i Individual.
Els primers en creuar la línia d’arribada finalitzades les 3 hores van ser l’equip format
per Yago Domínguez i Jordi Galera, de la categoria RS Júnior, seguits per l’equip de
Marc Calmet i Lluis Gonfaus, de la categoria
RS Sènior. El tercer calaix del podi de la general el va completar l’equip Sergi Conesa i
Pau Conesa, també de la categoria RS
Júnior. La primera posició de la resta de les
categories van ser per Enric Garriga en la categoria Individual, per l’equip format per
Xavier Xivillé i Agustí Rodriguez en categoria Màster 40 i pel que fa a la categoria
Màster 50, els vencedors van ser Sergi
Lasala i Antoni Mas.
Amb la disputa d’aquestes 3 curses, el Moto
Club Ronçana dona per acabada la temporada 2021 amb molta empenta per seguir organitzant esdeveniments de cara al futur.
Molt bones festes i molt de gas per al proper
2022!
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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
Twiter: @cesantaka
Instagram: @cesantaeulaliaderoncana

La temporada 2021/2022 ha arribat, i el C.E.
Santa Eulàlia continua treballant per aconseguir els objectius fixats, un any més. Una
temporada que ha de servir per tornar a la
normalitat en tots els aspectes.
Malgrat que la temporada 2020/2021 va ser
atípica, per que les competicions només es
van jugar a una sola volta, va finalitzar de forma molt satisfactòria pels equips del Club
que varen podem competir, i especialment
pel nostre Primer Equip i el nostre Cadet,
que varen aconseguir el títol de lliga i l’ascens
de categoria, a 3ª Catalana i a 1ª Catalana
respectivament. Enhorabona a tots ells per
una temporada excel·lent.
Òbviament no es just únicament valorar una
temporada pels títols individuals o col·lectius
aconseguits, sinó que la il·lusió, motivació,
esforç i compromís que els nostres jugadors i
jugadores han tingut i han demostrat durant
la temporada, malgrat el període complicat
de Pandèmia, són valors que li donen sentit a
la feina feta.
Al mes de Maig’21, davant la Convocatòria
d’eleccions de la Junta Directiva, es va presentar una única candidatura (candidatura
continuista), per tant va finalitzar el procés
electoral, amb la proclamació d’aquesta candidatura com a nova Junta Directiva del CE
Santa Eulàlia, formada per en David García
(President), l’Ignasi Miró (Vice-president),
en Jordi Iglesias (Secretari) i en Josep
Pericas (Tresorer).
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Durant els mesos d’agost i setembre d’enguany, es varen portar a terme les obres del
canvi de gespa del Camp de Futbol. Unes
obres, que ens han permès adequar la instal·lació municipal, a les últimes normatives
vigents, en relació a la qualitat de la gespa
per evitar greus lesions i al canvi dels aspersors de reg, elevats per temes de seguretat.
Per la temporada 2020/2021, el C.E. Santa
Eulàlia té un nombre de jugadors/es al voltant dels 165 en les diferents categories del
club, lluny dels 250 de les últimes temporades anteriors a la pandèmia, però amb una
important recuperació de jugadores i jugadors respecte a la temporada anterior, que
ens animen a seguir treballant per la recuperació de la situació general del Club.
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.
Un any més, volem agrair a en Jordi Gómez
com a director esportiu, a en Ferran Garcia i
a en Javi López com a coordinadors, així com
a tots els nostres entrenadors i col·laboradors, la gran tasca que desenvolupen perquè
el C.E. Santa Eulàlia segueixi essent un referent d’organització i treball al Vallès Oriental.
Com sempre i més en aquests moments que
estem vivint, agraïm enormement el suport
al Club, per part dels nostres sponsors, pares
i mares, i a l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
acompanyar-nos en aquesta renovada aventura, que esperem sigui per molts anys.
El Club Esportiu Santa Eulàlia, us desitja les
millors festes nadalenques possibles a tots el
ciutadans i entitats de Santa Eulàlia i especialment a la gran família que forma el nostre
Club.
Salut.
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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)
C/e: cpartisticroncana@gmail.com

Ja tenim 9 anys!!!
Recuperant-nos del moment excepcional
que hem viscut, el club s’ha adaptat a les noves necessitats per fer front a la pandèmia
que encara està present.
Els protocols que hem hagut d’adaptar als
entrenaments han quedat instaurats com a
normativa del club. Els entrenaments sempre són amb dos tècnics a pista, i així podem
partir el grup de patinadors, l´ús de mascareta és obligatori sempre a pista.
Pel que fa a la vessant esportiva, hem de dir
que aquest ha sigut un any amb abundants
esdeveniments.
• S´han reactivat les proves de nivell i campionats de la Federació Catalana de Patinatge. La patinadora del Club Júlia González ha participat al Campionat de Barcelona Infantil B, a la pista de Caldes d´Estrac i de Sant Fost de Campsentelles.
També hem d´assenyalar que la patinadora Rosa Burns va aprovar el nivell de
Certificat, i ja està a categoria Infantil. Des
d´aquí volem felicitar a la Rosa per l´esforç fet en tots els entrenaments i així poder competir a categoria.

• El passat mes d´octubre vàrem tenir una
gran entrada de patinadores noves al club.
Aquestes incorporacions ens han fet replantejar horaris d´entrenament i grups,
perquè els horaris de disposició de pista
estan ja tancats amb l’Ajuntament per tota la temporada 21/22.

• La patinadora Clàudia Cabezos i Marta
Usero han superant la prova de nivell A i
ja estan a Certificat.

També ens fa molta il·lusió explicar-vos que
el passat 7 de novembre vàrem celebrar el IV
Trofeu Ronçana, i ho vàrem fer amb una
gran participació de patinadors. Els clubs
convidats a participar foren: el CPA Tona, el
CPA Arenys de Munt, el CP Montbrió (Tarragona), el CP Sant Iscle i el CPA Les Franqueses.

• L’Alba Díaz i la Karla Navarro també han
aprovat les seves categories corresponents, i passen a iniciació C i A, respectivament.

Els preparatius d´organització van ser laboriosos, ja que de nou havíem de seguir un
protocol Covid-19 de forma molt estricta.
L’aforament del públic i els patinadors parti-
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cipants era limitat, a causa d’aquesta mesura vam haver de tancar inscripcions abans
d’hora, ja que hi havia molts més clubs que
volien participar-hi.
Del nostre club van patinar totes les nenes,
tant les grans com les petites (exceptuant
només, les noves incorporacions al club).
Per moltes de les nostres patinadores va ser
la primera competició de patinatge.
Finalment, els resultats varen ser molt bons,
es van aconseguir 4 podis, de 4 nivells diferents, i totes les participants s’ho van passar
molt bé!
Pel que fa a l´equip tècnic, esta format per la
Carla Pey, com a entrenadora, i la Laia Solé i
la Maria Eduarda de Almeida Marques com
a monitores. L´entesa entre elles és immillorable i això permet que a pista hi hagi uns resultats excepcionals.
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Volem donar les gràcies a la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
les ajudes rebudes. A més, donem les gràcies
a l’Ana i en Jaime, els conserges del pavelló,
per ajudar-nos diàriament.
També un agraïment sincer a l’equip de la
televisió del nostre poble, Canal SET, pels
reportatges fets a la nostra entitat.
Finalment, i de tot cor, agraïm als nostres
socis el suport que ens donen en tot moment
i la implicació que demostren amb totes les
situacions que durant l’any afecten al nostre
Club.
Per últim, aprofitem per convidar-vos al Festival de Nadal que farem el proper dissabte
18 de desembre al pavelló poliesportiu del
poble. Us hi esperem a tots!
Desitgem que passeu unes bones festes i que
tingueu un feliç 2022.
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Club Patinatge
Santa Eulàlia de Ronçana
Presidenta: Patricia Morales Mateu
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 654 636 617
C/e: clubpatiser@live.com
Instagram: @cpsantaeulalia
Facebook: Club Patí Santa Eulàlia

Roda, roda, Sta. Eulàlia roda!
Un any més, el Club Patinatge Sta. Eulàlia de
Ronçana segueix després de 37 anys rodant
amb més força que mai, deixant enrere una
pandèmia que ens ha demostrat que l’esport
és salut i una gran via d’escapament pels
nostres esportistes.
Actualment el Club disposa d’un centenar de
patinadors/es, tant a nivell Federatiu com a
nivell lúdic amb el nostre grup d’extraescolar que s’imparteix tots els dimarts a l’Escola
La Sagrera fomentant l’esport i les bases del
patinatge artístic.
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ratificats els càrrecs en Assemblea Extraordinària que es va dur a terme el 2 d’abril de
2021. Aquesta nova Junta Directiva s’enfronten aquest nou repte i, sobretot, amb
moltes ganes de dinamitzar i fer evolucionar
el Club com fins aleshores on els esportistes
són la matriu i el motor del Club.
Pel que fa a l’equip tècnic, Laura Valcárcel
Agudo amb una àmplia experiència i amb la
titulació Nacional de Tècnica de Nivell 3 segueix com a Coordinadora i Tècnica del Club
i és l’encarregada d’organitzar de la manera
més eficient l’equip d’entrenadors/es i monitores del Club qui compta amb Daniel
Herrezuelo, Xènia Cabrera, Mariona Cabeza, Mireia Pascal, Mariona Masagué, Alba
Oliver, Vanessa Pardo, Núria Costa (grup
Màster), Sandra Casadevall i Ingrid Almansa (grup Xou).

Ha estat un any de canvis, tant a la Junta
Directiva del Club com a l’equip tècnic.

Quant als entrenaments, estan dirigits a
grups de totes les edats, menors de 4 anys
fins l’edat adulta, ja que el nostre Club disposa també de Grup de Màster. Els grups estan dividits per nivells de manera que els entrenaments poden ser més personalitzats a
nivell grupal.

Respecte a la Junta Directiva, Montse Vela,
com a Presidenta sortint acompanyada de
Susana Martínez i Carolina Morán passen el
testimoni a Patricia Morales qui encapçala la
Presidència recolzada per Carmen Duran,
Montserrat Iñiguez i Adriana Hernández,

Aquesta temporada s’ha incorporat el Grup
Xou, una modalitat de patinatge artístic on
un grup de patinadors/es s’uneixen a la pista per donar pas a una coreografia sobre rodes de manera conjunta, en definitiva, un espectacle sobre rodes!.

Grup de Categories.

Grup de Lila.
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A nivell competitiu, el Grup de Categories ha
demostrat esforç i constància i han obtingut
molt bons resultats. S’han presentat a diferents esdeveniments i competicions tant
provincials, autonòmiques com estatals.
• Clínic Valoratiu a Palafolls on van participar Esther Hernández, Maria Pascal Oriol
Pou i Xènia Cabrera.
• Campionat de Barcelona Juvenil (Maria
Pascal 16a posició).
• Campionat de Barcelona Junior (Xènia
Cabrera 15a posició).
• Campionat de Barcelona Junior sense mínims (Esther Hernández 6a posició).
• Campionat Federació Juvenil (Maria Pascal 22a posició).
• Campionat Federació Junior (Xènia Cabrera 10a posició).
• Campionat de Barcelona Junior B (Esther
Hernández 15a posició).
Destaquem al nostre patinador, Oriol Pou
que ha debutat i competit per primera vegada en categoria Juvenil masculina obtenint
la 3a posició al Campionat de Barcelona, 6a
posició al Campionat de Catalunya i 12a posició al Campionat d’Espanya.
En Iniciacions, de la mateixa manera que
s’ha fet en temporades anteriors, moltes patinadores i patinadors s’han posat a prova
davant Jutges acreditats de la Federació Ca-

Grup de Verd.
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talana de Patinatge realitzant les proves d’aptitud on les han superades obtenint d’aquesta manera el nivell assolit en Nivell B; Judit
Torres i Paula Barrenechea, Nivell C; Estefani Torrez, Irene Dote, Nekane Pérez, Núria
Fleta i Patricia Masegosa, en Nivell D; Carla
Bonet, Clàudia Moragrega, Irina Corchs i
Lucía Castellano). Distingim al patinador
Jordi Pané que va accedir a Catego-ries i d’aquesta manera va debutar en categoria
Infantil masculina al Campionat de Barcelona obtenint la 3a posició.
Referent a Trofeus celebrats aquesta temporada, molts dels nostres patinadors/es van
obtenir podi demostrant un alt nivell competitiu:
• Trofeu Valoratiu a Sta. Eulàlia de Ronçana
(per mesures Covid no es va poder realitzar podi).
• Trofeu CPA Laietà a Mataró (Claudia
Manzanero, Anouk González, Claudia
Masferrer, Laura Escoda, Alejandra Marce i Irina Corchs).
• Trofeu Valoratiu Club Patí Lliçà (Anouk
González, Leire Sanchez, Edgar Garrido,
Irina Corchs, Jana Carrió, Nekane Pérez,
Carla Bonet i Judit Torres).
• Trofeu CPA Bigues i Riells (Abril Vizcaino).
• Trofeu Joana Pérez CP Lliçà (África Dorado, Gala Balfagon i Claudia Masferrer).

Grup de Vermell.
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Quant a Interclubs, el mes d’octubre, cinc
patinadores del Club del Grup d’Iniciacions,
Judit Torres, Abril Vizcaino, Carla Bonet,
Gala Chica i Judith Puig, van ser seleccionades per participar a nivell territorial de
Barcelona a la final d’Interclubs que es va
celebrar al Pavelló Esportiu de Gurb on el
nivell era molt elevat i va ser una gran experiència per totes elles.
També s’ha realitzat, en el mes de novembre,
la primera Tecnificació de la temporada,
amb l’expatinador i reconegut entrenador
Albert Trilla, essent uns dels millors patinadors i entrenadors del territori Nacional obtenint grans resultats en la seva trajectòria
esportiva tant a nivell internacional, nacional i autonòmic i que ha ensenyat a diferents
patinadors/es del Club i d’altres que s’hi han
afegit, el perfeccionament de les diferents
tècniques de patinatge artístic. També vam
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tenir el plaer de comptar amb Carla Pey, una
expatinadora amb diferents títols internacionals, nacionals i autonòmics, ambdós
acompanyats de la nostra entrenadora i
Coordinadora Laura Valcárcel.
Els resultats globals a nivell de Club han estat molt positius, obtenint podis tant en el
Grup de Categories com d’Iniciacions demostrant d’aquesta manera l’elevat nivell del
nostre patinatge gràcies a l’esforç de cada patinador i patinadora del Club que han demostrat sobre els seus patins la passió del patinatge artístic, tal com mostren les nostres
sigles (CPSER) amb Competitivitat, Perseverança, Solidaritat, Esportivitat i Respecte.
No volem finalitzar sense informar, que les
portes del nostre Club estan obertes a tothom i us convidem a provar l’emocionant
món del patinatge artístic sobre rodes sense
cap compromís.
Podeu seguir els entrenaments i esdeveniments al nostre instragram @cpsantaeulalia.
Per concloure, els nostres agraïments als patinadors, socis, familiars, als conserges del Pavelló Esportiu, a tots els membres de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament i aquelles
persones que de manera desinteressada ens
ajuden per fer que el Club segueixi endavant.

Grup de Turquesa.

Grup Masters.

Us desitgem bones festes i que aquest any
nou vagi tot rodat.

Grup Xou.
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Club Tenis i Pàdel Can Juli
Director: Antonio Alonso Ojeda
Telèfon: 938448201 – 62971798
C/e.:ctpcanjuli@gmail.com
Web.: https://ctpcanjuli.com/

Intentant tornar a la normalitat
Els membres de l’entitat vam expressar que
després de l’any 2020, de restriccions i d’haver parat totes les activitats, començaríem el
2021 amb més força que mai. És veritat que
encara la Covid-19 segueix entre nosaltres,
per aquest motiu en les instal·lacions seguim
adoptant totes mesures i protocols possibles.
Per això, hem començat l’any amb un aforament social limitat i reestructurant totes les
classes de tenis i pàdel, tant d’adults com dels
més petits. El primer trimestre també vam
tenir restriccions de competicions del comarcal com del social, però sempre hem esperat
al fet que hi hagi noves mesures que ens permetin continuar fent-ho amb normalitat i seguretat.
A partir de l’abril del 2021 es va començar a
treballar amb noves mesures, però sense
oblidar tota mena de precaucions. Vam poder seguir competint tant a fora com a dins
de les nostres instal·lacions. A més a més,
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amb moltes ganes i il·lusions reprenent les
diferents lligues, comarcals i socials tant de
tenis com de pàdel i amb l’optimisme de poder-les finalitzar tranquil·lament.
Seguidament, el primer projecte que vam poder tirar endavant va ser el casal d’estiu.
Cada any, quan s’acosta l’estiu, tot l’equip de
monitors/es, director, etc. ens reunim per
planificar-ho. I aquest any, amb la covid-19,
ho hem pogut fer.
Hem tingut dos casals, el casal pels més petits, amb un nou parc infantil per poder fer
diferents activitats, com: tirolines, rocòdroms, inflables d’aigua, etc. i el casal esportiu, que se centra més en tenis i pàdel. A més
a més, amb una molt bona organització per
part dels monitors i monitores, ja que van fer
diferents grups bombolla perquè es reduís la
possibilitat de contagi entre els alumnes i
monitors/es.
Després de l’estiu, hem seguit treballant amb
molta energia i iniciant les diferents activitats com l’escola de tenis i pàdel d’adults i
dels més petits i l’escola de competició.
Tot això ho podem fer possible gràcies a totes
les persones que dia darrere dia ens donen
suport, ens ajuden i compten amb tots/es nosaltres.
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Club d’Escacs Vall del Tenes

les classes presencials de club als alumnes
que ho desitgin.

Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Els divendres de 17 a 21 hores, ens trobem ja
a la Fàbrica per fer partides presencials.

Aquesta pandèmia ha estat un cop molt dur
per al nostre club. Ens ha afectat especialment al ser el nostre esport una activitat que
es desenvolupa en espais tancats, amb un
contacte molt estret entre els contrincants de
qualsevol partida, cosa que ha fet inviable els
escacs presencials durant quasi un any i mig.
Així, la competició de lliga de la temporada
2019-2020 es va suspendre abans d’acabar i
la lliga 2020-2021 ni tan sols ha començat.
Durant l’estiu del 2020 vàrem poder jugar
algun torneig en espais a l’aire lliure i el
2021 s’ha obert una mica més l’opció de poder jugar. Amb tot això, les dificultats per
disposar d’espais i de logística adequats,
s’han suspès la majoria de tornejos que es
celebren per les nostres contrades, entre ells
els dos tornejos que organitzem anualment.
Tot aquest confinament ens ha obligat a buscar la forma de fer activitats no presencials,
aquí hem trobat un magnífic aliat: Internet.
En pocs dies vàrem posar en marxa tornejos
i classes d’escacs per internet, avui en dia
són activitats totalment consolidades.
Amb la millora de la situació pandèmica, ja
podem disposar d’espais on poder-nos trobar
i fer escacs presencials, encara amb la prudència que marquen els protocols sanitaris.
Així, el dilluns 18 d’octubre comencem classes
d’escacs a l’escola Ronçana en horari lectiu.
El mateix dilluns, a la casa del mestre de
l’escola Ronçana, de 17 a 20 hores reprenem

El diumenge 10 d’octubre ha començat una
lliga lleugerament informal, organitzada per
la Federació Catalana d’escacs, en la que
participem amb un equip.
Les activitats presencials ens han portat a
modificar lleugerament el calendari per no
solapar-les amb les activitats telemàtiques,
de forma que l’activitat setmanal del nostre
club ha quedat així:
Dilluns
esc. Ronçana 15-16’30
classe en horari escolar
casa mestre 17-20
classe d’escacs presencial
Internet
22’15-23’30 torneig partides ràpides
Dimarts
Internet

18’30-20

classe d’escacs

Dimecres
Internet
Internet

18’30-20
20-21

classe d’escacs
classe d’escacs-iniciació
adults

Divendres
la Fàbrica

17-21

trobada per jugar

Diumenge
local-visitant 9’30-14

lliga informal

La previsió està en poder recuperar la normalitat poc a poc i tot el que se’ns ha quedat
pel camí durant aquest any i mig.
Tot el que estigui interessat i vulgui participar
en les nostres activitats, pot contactar amb la
web del club www.escacsvalldeltenes.cat o
bé al telèfon 670.81.05.97.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 20
GENER 21
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
MITJANA DE LʼANY

13,6
12,7
17,0
18,4
19,1
24,6
30,6
32,5
31,7
28,9
23,6
15,9
22,4

03,7
01,9
06,1
04,7
06,7
11,2
16,3
18,1
18,3
16,6
11,2
05,5
10,0

08,2
06,8
10,9
10,9
12,5
17,5
23,4
25,3
24,4
21,8
16,4
10,0
15,7

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

18,3 (15)
20,9 (29)
21,9 (3)0
23,7 (29)
25,9 (3)0
31,5 (29)
35,9 (15)
38,3 (22)
39,0 (13)
33,7 (5)0
28,2 (2)0
21,6 (1)0

-1,1 (5)0
-4,8 (6)0
02,8 (11)
00,3 (22)
01,6 (17)
5,3 (4)
13,2 (7)0
15,6 (13)
14,6 (26)
12,6 (21)
05,4 (24)
00,7 (29)

PLUJA
Dies de
pluja
< 0,2 > 2

6
3
5
2
6
1
4
2
7
5
1
4
3
1
0
1
4
1
6
5
6
4
5
7
530 360

VENT

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

51
8
15
12
26
25
16
11
6
95
54
49
3680

41 (18)
03 (22)
12 (22)
07 (19)
07 (12)
17 (1)0
15 (6)0
11 (31)
03 (19)
35 (10)
34 (4)0
26 (23)

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

2,9
2,8
2,2
1,7
1,9
2,2
2,2
2,3
1,7
1,6
0,6
1,7

56 (25)
76 (9)0
51 (21)
35 (13)
35 (23)
43 (24)
39 (17)
39 (4)0
39 (4)0
35 (3)0
32 (5)0
42 (11)

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

Període: Desembre 2019 - novembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precipitació total: 368 lt/m2
Precipitació màxima en un dia: 41 lt/m2 (dia 18-12-20)
Dies de pluja (<2 lt/m2): 53
Dies de pluja (> 2 lt/m2): 36
Període més llarg sense precipitació superior a 2 lt/m2: 55 dies (entre 6 de juny i 31 de juliol)
Dies de tempesta: 25
Dies de pedregada: 0
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 9
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 78
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 39ºC (dia 13-08)
Temperatura mínima absoluta: -4,8ºC (dia 6-01)
Mes més ventós: Desembre 20
Ràfega màxima de vent: 76 km/h (dia 9-01)
Mes més plujós: Octubre (54 lt/m2)
Mes menys plujós: Agost (6 lt/m2)
Temperatura mitjana anual màx: 22,4ºC
Temperatura mitjana anual mín: 10,0ºC
Temperatura mitjana anual: 15,7ºC

El fet més destacable d'enguany és la forta sequera que hem patit. La precipitació total recollida ha estat de 368 lt/m2 que és la meitat de la es va produir l'any passat.
Les temperatures mitjanes han estat una mica inferiors a les registrades l'any 2020, tot i que el
nombre de dies de glaçada ha estat inferior.
En general s'evidencia la tendència al canvi climàtic, com també l'existència de fenòmens meteorològics extrems que posen en risc vides, béns i infrastructures.
Pep Margenat
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Eulàlia Duran,
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centenària
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L’Eulàlia de Can Minguet ha celebrat
fa poc els seus 100 anys. Des del portal
de casa seva, al Passatge de Santa
Eulàlia, baixant de la plaça de l’Església, veia com la vida del poble hi passava per davant. Amb l’arribada dels cotxes, tot aquell moviment es va traslladar i ara l’Eulàlia diu que ho troba a
faltar. Ha vist no tan sols aquests canvis al barri de La Sagrera, sinó també
com ha canviat el dia a dia i els costums de la gent.
Com passen els anys, eh?
Mare de Déu!
Can Minguet és una de les cases que
estava al centre de la Sagrera des d’on
vèieu passar la vida de Santa Eulàlia…
És que abans tothom havia de passar per
aquí. Sentíem les moriscades, llavors els cavalls portaven aquells picarols i ja coneixíem
qui era pel soroll. I ara hi ha els cotxes, de
carro ni un!
On va néixer, Eulàlia?
Vaig néixer aquí, en aquesta casa, fa 100
anys: el 25 d’abril de 1921. Sempre he viscut
aquí, tota la vida. Som quatre germans, dos
nois i dues noies, ara ja en falta una. Hem
anat fent la vida en aquesta casa.
Com es deien els germans?
La Brígida, en Joan, en Pere i jo. Els dos germans els tinc a prop i segueixen en peu de
guerra.
Sou una família valenta, eh?
Així estem! La meva àvia va morir als 96
anys, el pare als 93 i ara tinc una cosina de
105, que viu a Lliçà! No sé de què ve tot
això… Jo no m’ho hauria pensat mai.
Hi ha algun secret per arribar als 100
anys?
Sí, el meu pare en sabia un, deia: “Per no
morir-se de vell, s’ha de morir de jove”.

Can Pau Minguet.

Doncs, com que no ens hem mort joves, hem
arribat a vells (riu). Ja estic contenta, ja; ho
puc estar, oi?
I els pares, com es deien?
Els pares es deien Josep i Maria. El pare
també era fill d’aquí, però la mare venia de
Barcelona. El seu pare treballava a Barcelona, es va casar allà i van tenir dues nenes,
però ell sempre deia que es volia venir a morir aquí perquè era casa seva. Quan va tenir
un ictus, es va posar malament i van decidir
venir cap aquí, però encara hi va viure dos o
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A l'escola amb la senyoreta Maria.

tres anys. Van venir amb les dues filles, que
ja eren grans, tenien uns vint anys, i llavors
la mare es va casar amb un de Can Duran.
Una barcelonina fent de pagesa, i ho feia la
mar de bé! S’hi va adaptar ràpid i estava
molt contenta. Era una dona treballadora.
El nom de Can Minguet d’on ve?
L’avi es deia Domingo i, és clar, abans tot
eren Minguets i Teresetes i Pepetes, era diferent d’ara. A alguns llocs també hi diu Can
Pau Minguet perquè hi havia l’altre Can
Minguet, que era del Joan, i així es diferenciaven.
Què recorda de la seva infància?
Els germans ens barallàvem (riu). Fèiem
com tothom, ells anaven a estudi i nosaltres
a costura. Quan sortíem, els nois anàven cap
a l’hort amb el pare i nosaltres cap aquí, amb

els veïns, a jugar en aquest carrer, a fer palets, a la xarranca i així passàvem el dia.
Quan érem tots quatre aquí menjàvem i poca cosa més… Abans no hi havia llum a les
cases, ni aigua.
I com ho fèieu?
Teníem una font aquí al darrere i anàvem a
rentar als safarejos. A casa, amb una espelma
i llum “de carburo”, era la manera de viure de
llavors, perquè no en tenia ningú, eh? Quan
es feia fosc, tothom cap a casa, a la vora del
foc a l’hivern a fer torrades i a l’estiu aquí fora a prendre la fresca. Els grans xerraven i
nosaltres jugàvem. A l’estiu tothom sortia al
carrer i parlaves amb els veïns, ara no! Les teles s’ho emporten tot! Estic molt contenta
amb els veïns d’ara, són molt bona gent, però
han d’anar a la seva.
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Les nenes anàveu a l’escola?
Anàvem a costura, en dèiem, era on hi ha ara
la Biblioteca. L’escola dels nois era on hi ha
el Jutjat i la de les noies, al davant.
I llavors vau començar a treballar?
De petits ja anàvem per fora a collir avellanes i més tard vaig aprendre a cosir. Hi havia moltes modistes aquí, ja n’hi havia tres o
quatre aquí dalt. La tia Pepeta em va dir: “I
si aprenguessis a brodar?”. En vaig aprendre
una mica i vam comprar una màquina de cosir.
Va anar a Barcelona a aprendre a brodar, oi?
Quan vaig comprar la màquina a la casa, allà
mateix me’n van ensenyar de franc al com-

L'Eulal̀ ia de jove.

prar la màquina. Em sembla que valia mil
pessetes només i te n’ensenyaven durant un
mes. Llavors van sortir unes màquines més
modernes, elèctriques, i la vaig canviar. Per
força la vaig haver de comprar perquè la
gent ho demanava i llavors me’n va valer sis
mil de pessetes!
Fins fa poc ha estat brodant…

L'Eulal̀ ia amb els seus germans i una cosina de
Santa Coloma.

Sí, he estat molts anys, molts anys… potser
50 anys. Abans no marxava cap noia de casa
sense la roba brodada, llençols, tovalloles,
mocadors… Tot havia de sortir així de casa.
Llavors quan es va anar modernitzant tot, la
gent ja no volia lletres a la roba. Aleshores
feia cortines, “tapetes” de la taula, coses així.
Ara ja no, ja no es pensa en lletres ni en res.
Vaig fer una bandera molt maca per l’Església, i una cosa grossa vaig fer! El vestit dels
gegants!
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Molts metres de roba, eh?
No els he vist els nous, no. Ara cosir ja no ho
fa ningú, tot és confecció. Tan maco que era
allò i s’ha acabat.
Quan era jove, què més feia?
Coses de casa i arreglar les gallines, donar de
menjar als pollastres… A mi el que m’agradava era brodar, però a la meva germana sí
que li agradava més el bestiar. Un dels germans era pagès, encara ho és, i l’altre va ser
impressor, va treballar tota la vida amb el
Galobart, però ara també fa de pagès.
I per Festa Major, què fèieu?
Feien l’envelat, al matí hi havia l’ofici amb
orquestra, que això no podia faltar.
Estrenàvem el vestit per ballar la dansa i les
sabates, ho estrenàvem un cop l’any i prou.
Llavors feien el ball de tarda i el ball de nit, i
tot s’acabava així. Primer el feien aquí al costat de casa fins que el van passar allà baix a
l’Ajuntament.

Amb el pare i la mare al fons.

A Can Mestret se’n recorda quan hi
anaven a ballar?
Allò era un “divertiment”, el diumenge, oh!
Tanta gent aquí… però només els diumenges. Abans entre setmana els homes no hi
anaven a fer el cafè. Hi anaven al sortir de
missa i n’hi havia que a la tarda hi tornaven
a ser, a jugar a la brisca i a beure’s un porró
de vi. A dalt a la sala hi posaven música i
ballàvem. Això el diumenge, els altres dies
ningú sortia de casa, ni els joves ni els grans,
però ara s’ha de sortir cada dia. No ens estem de res…
Com veu el jovent d’ara? Hi ha molta
diferència amb quan vosaltres éreu
joves, no?
En una excursió amb la seva germana Brig
́ ida.

(Riu) Ni parlar-ne! Tot canvia.
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Segueix anant a missa?
No hi vaig per por i em sap greu perquè hi he
anat sempre. Hi vaig deixar d’anar pel confinament i ara les cames ja no em responen
com abans i em fa por.
Què recorda de Mossèn Manel?
Va estar aquí 28 anys, el va atrapar la guerra
i va haver de marxar com tots. Llavors quan
va tornar va trobar només les parets i hi va
fer molta feina. Tenia les campanes a punt
per estrenar i es va morir. Va fer el Casal,
que això va ser una bona feina, durant la
nostra joventut ens hi vam passar moltes hores. Hi fèiem comèdies i sarsueles, ens ho
passàvem molt bé.
Com recorda totes les cases d’aquí?
El carrer era igual, estret com ara, però no hi
havia els pisos. A les cases hi havia les corts
a sota i la pallissa i el porxo pel carro… Hi
havia hagut el cementiri aquí darrera.
Tothom havia de passar per aquí.
La vida de Santa Eulàlia era aquí!
La vida de la Sagrera, sí. Anàvem a comprar
la carn a Ca l’Espardenyer, que el diumenge
pujava aquí i hi compràvem quan sortíem de
missa. Aquí a Can Bassa la padrina hi tenia
una botigueta d’arròs i fideus i comestibles
només. Llavors es matava el porc, que ja no
s’havia d’anar a comprar. Allò era una festassa! Era molta feina, però disfrutaves del
dia, era molt maco.
El gran àpat era quan menjàveu pollastre, oi?
Ja esperàvem la Festa Major per menjar pollastre! A vegades també menjàvem oca.

El dia del 100 aniversari.

Abans també anàvem els dijous a Granollers
i també compràvem alguna cosa allà. Hi
anàvem a vendre els ous, pollastres i conills,
el que teníem. Abans es menjava més el que
tenies a casa.
I per Nadal?
L’escudella i el pollastre amb prunes, això no
faltava mai a totes les cases! Venien els parents a dinar a casa, tenien una feinada, pobres cuineres!
Anna Montes i Laura Ventura
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Carretera de Barcelona, 23 - 08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
peugeot@tallerssantaeulalia.com

93 844 88 06

www.tallerssantaeulalia.com

VEHICLES DE LLOGUER

Ferreteria Maspor

Centre Privat i Col.laborador
amb La Generalitat

Residència i
Centre de Dia
Centre de Dia
¡¡últimes places!!
Cuina pròpia
Places per la Llei
de Dependència
Centre de dia amb
horaris flexibles

Horari de visites lliure
Metge i Infermer - Personal Cuidador Titulat - Fisioterapeuta i
Rehabilitació - Teràpia Ocupacional - Animació Socio-Cultural
Psicòloga - Treballadora Social - Podologia – Perruqueria
C/Dr. Puigvert, 3, (Urb. Can Mallorca) Santa Eulàlia de Ronçana
Telèfon 93 844 87 01 – 626 827 092 e-mail: info@llardavis.es

