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El 2021 va ser per Santa Eulàlia l’any
de dos grans processos participatius per decidir com seran dos espais
emblemàtics del poble: la Font del
Rieral i la plaça Onze de Setembre.
2022 serà, doncs, l’any en què s’executaran les obres i inaugurarem la
nova plaça, amb els treballs de remodelació ja començats. Pel que fa
a l’equipament del Rieral, es preveu
acabar la segona fase del projecte i
adequar la part interior de l’edifici,
així com definir com serà el futur espai per a joves de Santa Eulàlia.
Aquests dos grans projectes estan
inclosos als pressupostos d’enguany,
que tornen a ser elevats i mantenen
la tendència expansiva dels darrers
anys. Amb gairebé 9,48 milions d’eu-

ros, Santa Eulàlia podrà executar
diferents obres i projectes per millorar el poble, no tan sols a nivell
d’equipaments i via pública, sinó que
també es veurà reflectit en l’ensenyament, la cultura, el benestar social
i el medi ambient.
Amb aquesta perspectiva, de nou
optimista, arribem al número 50
d’aquest butlletí, el Tornaveu. Les xifres rodones sembla que sempre són
motiu de celebració i, per això, no
volíem deixar escapar l’oportunitat
d’agrair la confiança de la ciutadania en aquesta publicació. Esperem
poder-vos seguir portant l’actualitat de Santa Eulàlia de Ronçana a
les vostres llars durant almenys 50
números més!

L’Ajuntament aprova
el pressupost de 2022,
de 9,48 milions d’euros

Comencen les obres
de remodelació
de la Plaça Onze
de Setembre

Uns 90 joves
participen a
l’Assemblea Jove

Entra en vigor
la nova taxa
de residus

Santa Eulàlia celebra
el 8M amb actes
culturals i reivindicatius

Marc Brustenga,
ciclista professional

Editorial
A l’última edició del Tornaveu, del
passat mes de novembre, parlàvem
amb optimisme de la pandèmia, tot
esperant que l’elevat ritme de vacunacions fos suficient per acabar l’any
visualitzant el final de la Covid-19.
Encara que a hores d’ara no hi podem posar una data concreta, ja hem
superat una sisena onada, la qual ha
deixat un elevadíssim nombre de
contagis, però, sortosament, la gran
majoria han passat la malaltia de
forma lleu. Tot apunta a que en els
propers mesos ja tractarem la Covid-19 com una grip estacional, però,
com que aquesta pandèmia no ha
deixat de sorprendre’ns, haurem de
mantenir-nos alerta i seguir al dia de
les novetats.
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L’Ajuntament aprova el pressupost de 2022,
de 9,48 milions d’euros

Entre les inversions d’enguany, hi destaquen les obres
de la segona fase de la Font del Rieral
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va aprovar en el Ple Ordinari de febrer el pressupost de
2022, que ascendeix a un total
de 9.478.328,82 euros. Tot i ser
un 5,32% inferior al de l’any passat, que superava els 10 milions
d’euros, el d’enguany segueix sent
un pressupost elevat i manté la
tendència expansiva dels últims
cinc anys. Així mateix, el Ple va
aprovar el pressupost de l’Organisme Autònom Set Comunicació,
de 100.058,49 euros.
Marta Domínguez, regidora d’Economia, va explicar que es tracta
d’un “pressupost extensiu i transformador, que aposta pel benestar
social, el manteniment de diverses
zones del poble, l’ensenyament,
la cultura, el medi ambient, els esports, la participació i tot el necessari per aconseguir un poble més
net, acollidor i respectuós amb el
medi ambient”.

Marta Domínguez,
regidora d’Economia:
“es tracta d’un
pressupost extensiu
i transformador”
S’amortitzen els préstecs

Economia
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Un any més, el pressupost està marcat per la COVID i les accions d’atenció a les persones. Recentment
s’ha tancat el Pla COVID, un conjunt de 51 accions de reconstrucció i emergència, però amb la continuïtat de la pandèmia, aquestes
despeses s’han integrat en el pressupost ordinari.

Pel que fa als préstecs, els préstecs
ICO finalitzen al 2023 segons les
taules d’amortització, però el govern espera acabar de liquidar-los
durant aquest any, ja que es preveu
fer una amortització anticipada.

Augmenta un 10% la taxa
d’escombraries
Tot i que els ingressos corrents s’incrementaran en un 6,68% (més de
500.000 euros en relació a 2021), els
ingressos per operacions de capital seran un 80,45% inferiors. Això
es deu al fet que el gran gruix de
subvencions derivades del PUOSC
i del PGI 20-23 es van comprometre
el 2021 i és que, de fet, són subvencions que s’atorguen pel global de
cada mandat. Alhora, els ingressos
s’han reduït per la sentència de les
plusvàlues.
En relació als impostos, en destaca l’increment del 4% de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI), encara que l’augment sobre els ingressos previstos sigui del 2,65%,
degut a les bonificacions per la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Pel que fa a les taxes,
l’augment més significatiu és el
de la Taxa del servei de recollida
d’escombraries, que s’incrementa en un 10,11%, coincidint amb
la implementació del pagament
per generació, amb el qual es premia les llars que fan un bon ús del
servei Porta a Porta.

L’any en què s’executaran
gran part de les inversions
de 2021
En relació a les despeses, les de personal s’han incrementat un 7,54%

respecte les de 2021, ja que es preveu un increment lineal del 2%
dels sous.
Pel que fa al Pla d’Inversions de
2022, aquest ascendeix a 1.314.135,57 euros. Tot i ser un 45,6%
inferior a l’any passat, moltes de
les inversions previstes al 2021
compten amb finançament reconegut o compromès i, per tant, s’incorporaran aquest any. Aquestes
inversions sumen gairebé 1,4 milions d’euros.
Les reformes a l’equipament de la
Font del Rieral seran el projecte
més important d’aquest any. L’inici de la segona fase de les obres
permetran adequar l’edifici a les
necessitats d’un espai per a joves,
la proposta que va sortir guanyadora del procés participatiu per decidir-ne el seu ús.
En relació a les inversions en vies
públiques, el pressupost de 2022
preveu la perllongació de l’itinerari de vianants a la carretera de
Barcelona , les obres al Camí de la
Rovira per millorar l’accés a l’Institut i la millora de la seguretat per
als vianants al camí de la deixalleria,
i la vorera del Camí de Can Sabater.
També enguany se senyalitzarà el
Sender Ronçanenc, per tal de millorar els entorns naturals de Santa
Eulàlia i promocionar el turisme al
municipi. Aquest any s’executarà un
dels grans projectes de 2021, que es
va sotmetre a un procés participatiu
entre la ciutadania: la reforma de la
Plaça Onze de Setembre.
En l’àmbit d’urbanisme, en destaquen les obres del gual del Torrent del Sorral i el gual de la Font
de Sant Cristòfol, que s’incorpora
del pressupost de l’any passat.

,
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2022 48
Pressupost

milions d’euros

1,3
milions d’euros

Pla d’Inversions

1,4
milions d’euros

Inversions amb
finançament reconegut
o compromès
al 2021 que
s’incorporen
al 2022

Urbanisme
225.429,90 €
Gual Torrent del Sorral
165.429,90 euros
Gual Font de Sant Cristòfol
(inversió de 2021)

Via Pública
362.490,51€
Perllongació de l’itinerari
de vianants BV-1435
175.000 euros
Camí de la Rovira
75.000 euros
Millora de la seguretat per als
vianants al camí de la deixalleria
12.490,51 euros
Vorera del Camí de Can Sabater
77.000 euros
Senyalització del Sender
Ronçanenc
17.000 euros
Plaça Onze de Setembre
(inversió de 2021)

Esports
63.411,46 €
Ensenyament
38.100 €
Recollida
de residus
30.000 €
Parcs i jardins
25.000 €
Policia
24.000 €

Equipaments i instal·lacions municipals
330.113,70 €
Reformes de la Font del Rieral
258.113,70 euros
Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament
26.000 euros

Tota la informació sobre
els pressupostos 2022
a ser.cat

Enllumenat públic
163.000 €

Promoció
econòmica
15.000 €
Cementiri
15.000 €
Transport
10.000 €
La Fàbrica
7.550€
Biblioteca
5.040€
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Obres i serveis més destacats
per aquest 2022

El pressupost 2022 preveu unes inversions inicials
de 1,3 milions.
No obstant sumat a l’1,5 milions del 2021 que s’executaran aquest any, fa un total
de 2,8 milions en inversions per al nostre municipi.
Algunes de les accions més destacades dins d’aquestes inversions
són les destinades a obres i serveis.
A continuació us presentem algunes de les més destacades.

Vorera al Camí de Caldes
entre el Camí de Can Costa
i el Camí de Can Met
Estat: Redacció del projecte.
Cost previst: 165.000 euros finançats
a través de préstec PCL.

Pavimentació de
la zona de La Sala
Estat: pendent de redacció de projecte.

Obres i Serveis
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Millora de la seguretat viària
de la xarxa local
Estat: Finalitzada. Pendent el pintat del pati de
l’escola Ronçana i la certificació final.

Reforma del Jutjat de Pau
i de la Casa del Mestre

Estat: Fase de redacció del projecte.

Reforma de la Plaça Onze
de Setembre
Estat: Obres en execució. Prevista la seva
finalització al setembre del 2022.
Cost previst: 472.892,25 euros:

Subvenció PUOSC - Generalitat de Catalunya (125.000 euros)
Subvenció Diputació de Barcelona (140.000 euros)
Préstec PCL (207.892,25 euros)

Millora enllumenat públic
Estat: pendent de redacció del projecte.
Cost previst: 163.000 euros finançat a través de
préstec – recursos de 2021

Renovació joc infantil al parc
de la Biblioteca

Estat: Previst instal·lar 2n trimestre 2022
Cost previst: 19.600€

Reforma interior de l’edifici
Font del Rieral
Estat: Primera fase finalitzada. Actualment s’està
executant la redacció de la segona fase.

Urbanització del camí de vianants
del carrer Fonteta, entre el carrer
Font del Gat i camí de Can Feu)
Estat: Fase de licitació de les obres
a partir de març de 2022.
Cost previst de les obres: 150.000€

Millora de les instal·lacions
del camp de futbol
Estat: En execució es preveu finalitzar durant el
mes de març. L’empresa Abolafio Construccions
SL es l’adjudicatària de l’obra.
Cost previst: 240.000 euros:
Subvenció PUOSC - Generalitat de Catalunya (65.000 euros)
Préstec PCL (175.000 euros)

Les obres de millora del camp
de futbol inclouen:
- L’enderroc del mòdul sud
(l’edifici de l’antic bar).
- La construcció d’un nou tancament
a la planta baixa, de l’edifici del bar.
- La construcció de noves instal·lacions
als vestidors.
- Un nou bany adaptat.

Park & Ride entre la carretera
BV-1435 i la carretera de La Sagrera.
Estat: Finalitzada. Pendent la col·locació d’un
senyal informatiu que proporcionarà l’ATM,
l’Autoritat de Transport Metropolità, per promoure
i conscienciar que l’aparcament sigui prioritari als
usuaris del bus Exprés e7.

Les obres obres del Park&Ride inclourà:

Millora de les cunetes
del camí de la Rovira
Estat: Fase de licitació de les obres.
Cost previst de les obres: 67.500€.

Ampliació del jocs
de calistènia
al parc de Can Font
Estat: Instal·lats al febrer del 2022

- 14 places per a cotxes.
- 1 plaça per a cotxes per a persones
amb mobilitat reduïda.
- 4 places d’estacionament de motocicletes
o ciclomotors.
El nou aparcament forma part d’un projecte pilot
de la Generalitat per millorar la mobilitat laboral
al corredor Besòs-Congost-Mogent. El projecte
pilot inclou un paquet de mesures, com el foment
de l’ús de la bicicleta i els patinets elèctrics per
arribar a les empreses, la millora de l’eficiència del
vehicle privat quan el seu ús sigui imprescindible,
el foment del transport a demanda en polígons aïllats o l’aposta pel bus elèctric.

*PCL: És un préstec del Programa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
En aquesta pàgina, on s’ha indicat PCL és un préstec que ja ha estat concertat.
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Comencen les obres de
remodelació de la plaça
Onze de Setembre
El projecte “Un bosc espès” de Barri Studio va ser
la proposta més votada per la ciutadania
El dilluns 7 de març es van iniciar
les obres de remodelació de la
plaça Onze de Setembre, les quals
es preveu que s’allarguin uns sis
mesos. La proposta de Barri Studio pretén atorgar a la plaça una
nova identitat pròpia, essent una
reminiscència de l’ambient que
acompanya el riu Tenes.
La plaça es vol convertir en un
lloc on estar en pau amb la família
i els amics i, alhora, ser un espai
versàtil i multifuncional on celebrar fires i esdeveniments de tota
mena. La nova plaça tindrà una
vegetació espessa que embolcal-

larà els diferents espais, tot complementant les espècies d’arbrat
existent amb espècies autòctones
que contribuiran a la biodiversitat
de la zona.
Els gairebé 1.500 metres quadrats de la plaça i els 435 del
tram adjacent del carrer Mare
de Déu de la Salut conformaran
la nova plaça, que comptarà amb
una zona infantil delimitada,
una guingueta, un escenari, nou
enllumenat, una font d’aigua,
l’escultura de l’Onze de Setembre i també amb una zona lliure
d’elements arquitectònics.

Algunes parades del
mercat setmanal dels
dissabtes es mouran
al Camí de Can Torras
Al llarg del transcurs de les
obres, set parades del mercat
setmanal dels dissabtes es
traslladaran al Camí de Can
Torras, a continuació de la resta
de parades que es mantindran
al carrer Verge de la Salut.

Precisament, aquesta nova distribució permetrà que la plaça esdevingui un lloc significatiu i de
punt de trobada per a la gent de
Santa Eulàlia, on s’hi puguin celebrar actes, esdeveniments, fires i
festes de tota mena.
Durant el transcurs de les obres, la
circulació de vehicles no es veurà
afectada, excepte en moments
puntuals, i l’entrada dels veïns i
veïnes a les finques que delimiten
amb la plaça estarà garantida en
tot moment.

Es posa en marxa el Visor
de Planejament urbanístic municipal
Urbanisme
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L’Ajuntament de Santa Eulàlia ha presentat el Visor de Planejament urbanístic municipal, una eina que es
posa a l’abast de la ciutadania per tal que les consultes de la normativa urbanística municipal siguin més
àgils i senzilles. El visor permet realitzar una cerca d’una finca en concret per adreça i extreure’n la normativa d’aplicació en format PDF. S’hi inclouen detalls com la classificació i la qualificació del sòl, sectors
urbanístics, catàleg de béns protegits, àmbits de protecció i zona inundable.
És una eina similar a la que ja han desenvolupat altres Ajuntaments, tot i que Santa Eulàlia és un dels municipis més petits que ha generat un visor d’aquestes característiques.

La Regidoria
de Joventut comença
a definir el pla d’usos
per a la Font del Rieral
El futur espai per a joves tindrà un
punt d’informació, una aula d’estudi
i diversos espais polivalents,
de relació i oci
El resultat del procés participatiu que va tenir lloc a
Santa Eulàlia l’any passat va convertir la proposta “Espai per a joves” en la més votada, amb un total de 235
suports. En els darrers mesos, des de la Regidoria de
Joventut s’ha treballat conjuntament amb l’Institut
La Vall del Tenes per identificar les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu i poder definir, així, com
serà el futur equipament de la Font del Rieral.
El futur disseny de la Font del Rieral comptarà amb
un Punt d’Informació Juvenil (PIJ), una aula d’estudi, una aula polivalent, un espai de relació i oci i un
buc d’assaig, així com amb una cuina i un espai de
guixetes. Alhora, com que l’equipament serà combinable amb altres usos, inclourà una sala polivalent
per a concerts o formacions, per exemple, i una sala
de reunions per a entitats i professionals.

Com són els i les joves de Santa Eulàlia?
1.566 persones joves, entre 12 i 30 anys
20,18% del total de població.
• El grup d’edat més nombrós és el de joves d’entre
19 i 25 anys.
• El barri on més població es concentra és El Rieral,
seguit de La Sagrera i Sant Cristòfol.

Uns 90 joves participen
a l’Assemblea Jove
per decidir a quines
activitats destinen
els 16.000 euros
de pressupost
Una trentena de propostes es van presentar a la 17a
edició de l’Assemblea Jove, la qual ha pogut recuperar
certa normalitat i tornar-se a fer de forma presencial.
La segona edició del Santaka Emergent Fest va ser
la proposta més votada al bloc de menors de 18 anys,
seguida de la ja tradicional Esquiada Jove i del Torneig
de Futbol 7. Algunes de les altres propostes que també
van rebre suficients suports per entrar als pressupostos
participatius van ser el bus nit per la Festa Major de
Granollers, el Bubble Football o una Prom Party.
En el bloc de majors de 18 anys, la proposta guanyadora va ser El Joc del Calamar, juntament amb
la Fluor Party, una nova edició del FemmArt: feminisme i art, i el Hip Hop UndergroundDay.
Els ajuts pel transport públic, tot i ser una proposta de
l’Assemblea, es duran a terme igualment i seran assumits per l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament, degut a
la bona acollida que ha tingut la iniciativa aquest any.
RESULTATS ASSEMBLEA JOVE 2022

Bloc majors de 18 anys
El Joc del Calamar
Fluor Party +18

Ruta en BTT

*Font: Padró municipal a 11 d’octubre de 2021

Cost
2.500€

Cultura
Cultura
Oci
Lleure
Cultura
Cultura
Esports

800€
2.500€
1.400€
2.000€
600€
2.500€
2.500€

680
653
545
412
383
336
296

Cultura
Esports
Esports
Mobilitat
Lleure
Oci
Oci
Cultura
Lleure
Esports
Lleure
Lleure
Altres

1.500€
600€
300€
1.300€
800€
600€
300€
600€
300€
600€
600€
500€
300€

700
665
527
527
479
443
353
306
301
205
155
153
137

Esports

200€

8

Oci

800€

Punts
832

732

Joventut

FemmArt II: feminisme i art
Hip Hop UndergroundDay
Festa Jove de Halloween
40 anys d’Esplai!
Suport al programa Set Segons
Welcome Home
Desafío de guerreros
Bloc menors de 18 anys
Santaka Emergent Fest II
Esquiada Jove
Torneig de Futbol 7
Bus nit FM Granollers
Bubble Football
Prom Party: Festa de graduació
Santaka Party
Nit de Cine
Torneig de League of Legends
Cursa de Sant Jordi
Karaoke a l’aire lliure
Aesthetic Place
Col·locació de papereres

Àmbit
Lleure

Il·lustració: Pikisuperstar
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Entra en vigor la nova
taxa de residus
A partir d’aquest any, es premia les llars que fan
un bon ús del servei Porta a Porta
Santa Eulàlia aplica, des de l’1 de gener de 2022, la nova taxa de residus al municipi, amb la qual l’Ajuntament espera acostar-nos a que es
pagui realment el que costa el tractament i el reciclatge dels residus
que generem al municipi. Alhora, es pretén que cadascú pagui per la
quantitat de residus que genera, que qui no participa en el Porta a Porta i abandoni els seus residus pagui el cost de recollir-los i tractar-los
com a resta i que qui millor recicli i menys resta generi pagui menys.
Santa Eulàlia és un model d’èxit pel que fa al Porta a Porta, el qual ha
permès assolir una recollida selectiva del 90%, reduir l’impacte ambiental del municipi i estalviar en costos de gestió, ja que s’envien menys
tones a l’abocador i es percep el retorn de tots els reciclables.

Quines despeses ha de cobrir la taxa de residus?

Les aportacions a
la deixalleria, ara
amb l’APP

A partir d’ara, per fer les aportacions a la deixalleria cal descarregar-se l’app de l’Ajuntament
i anar a l’apartat “Residus” (cal
clicar la imatge amb una R de
color vermell). Des d’aquí, cal
registrar-se com a nou usuari i
seguir els passos indicats.
Per obtenir la bonificació del 10%
s’hauran de registrar almenys 10
entrades durant l’any. Aquelles
persones que no tinguin accés a
les noves tecnologies, poden posar-se en contacte amb l’OAC de
l’Ajuntament.

Descarrega’t l’app!
Tractament
i reciclatge

Recollida
(camions, conductors,
operaris, etc.)

Gestió i
administració

Google play

I això, quant costa?
Cost total de la taxa
de residus 2021

16%

Medi Ambient
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36%

Com serà la nova taxa?
Any 2022
Habitatges en edificis plurifamiliars

162,77 €/any

Habitatges unifamiliars

172,04€/any

Bonificació del 15%

Bonificació del 10 %

Per compostatge casolà

48%

• Taxa per habitatge
• Aportació de l’Ajuntament
• Retorn pels reciclables

Apple store

Per ús de la deixalleria

S’aplicarà la taxa del 2023 en els següents casos
Bonificació del 5 % pels habitatges
que generin poca resta

Penalització del 50 % pels habitatges que
no hi participin en cap de les fraccions

entre 16 i 26 aportacions/any
de la fracció resta

menys de 20 aportacions/any
de qualsevol fracció

Habitatges en edificis
plurifamiliars

154,63 €/any

Habitatges en edificis
plurifamiliars

231,53 €/any

Habitatges unifamiliars

163,90 €/any

Habitatges unifamiliars

245,43 €/any

Disminueixen els positius
i es relaxen les restriccions
L’actual situació epidemiològica
ha portat a una relaxació de les normes
per evitar els contagis
A Santa Eulàlia de Ronçana encara hi ha casos positius de la Covid-19 i, igual que a la resta del territori, la sisena onada va ser igual de contundent.
Afortunadament, també han disminuït els contagis
durant el mes de febrer i març.
Tot i la disminució de casos després de la darrera
onada, es recomana seguir unes pautes per minimitzar el risc d’exposició, com per exemple dur a
terme activitats a l’exterior i evitar aglomeracions.

408
341

Casos actius de
Covid-19 a Santa
Eulàlia de Ronçana
2022

210

119
45
1 de gener 15 de gener

1 de febrer

15 de febrer 1 de març

29
15 de març

Els casos actius del gràfic corresponen als que han donat positiu en alguna prova
diagnòstica de PCR o en alguna prova de test ràpid d’antígens.
Font: https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Nexus
Geographics i Esri

Salut

Les novetats des del 10 de febrer és que s’elimina
l’ús de la mascareta en espais exteriors, amb excepció dels esdeveniments multitudinaris; L’oci
nocturn ha pogut reobrir sense límit d’aforament
i sense necessitat d’ús del certificat COVID, igualment cal continuar portant la mascareta. En canvi, a les escoles la mascareta ha deixat de ser obligatòria en els espais exteriors i des del 23 de febrer

va finalitzar el seguiment de contactes estrets i de
les quarantenes; només es mantindrà per als centres d’educació especial.

Unes 400 persones participen
a la rua de Carnestoltes
Els Blaus, vestits de
“27 anys de colors”, van
guanyar les categories
de Carrossa i Comparsa

Comparsa guanyadora dels Blaus

A la categoria grupal, el podi el van encapçalar els
Picapedra, seguits de Mario Kart i Brilli Dancers. Els
premis individuals van quedar deserts.
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Festes

Un total de quatre comparses, tres carrosses i sis
grups, a banda de les disfresses individuals, van lluir
dissabte 26 de febrer pels carrers de Santa Eulàlia.
El premi a la millor carrossa va ser pels Blaus, que
també es van emportar el primer premi com a comparsa. Per la seva banda, els Verds, amb “Dolça Fantasia”, van quedar segons també en aquestes dues
categories. El tercer premi a la Carrossa va ser pels
Grocs, amb la “Confreria de Santa Birra”, i el tercer
a la Comparsa, per Santakis, disfressats d’E.T.

La 9a edició de la Festa de l’Acordió es va celebrar
el dissabte 22 de gener a La Fàbrica. La festa va
recuperar la data habitual després que l’any passat
s’hagués d’ajornar per la pandèmia.

Marc Brustenga Masagué
Entrevista al ciclista i Santaeulalienc de l’any 2021

“Seria maco poder fer un club ciclista a Santa
Eulàlia i ajudar i ensenyar als joves aquest esport.”
22 anys, és de Santa Eulàlia i així ho explica orgullós a totes les xarxes i entrevistes. Aquest 2021 va ser
premiat com a Persona de l’Any als Premis Tardor per la carrera esportiva realitzada i el salt al ciclisme
professional. Aquest març formarà part de l’equip de la 101 edició de La Volta a Catalunya.

Santaeulalienc de l’Any, com ho vas viure?
No m’ho esperava, creia que potser guanyaria el
d’Esportista de l’any. És un honor que et nomenin
Persona de l’any al poble on vius i del que et sents.
Em va agradar moltíssim, estic molt content.
Quins plans de futur tens com a ciclista, on t’agradaria arribar?
Fa dos mesos que competeixo com a ciclista professional. Per ara voldria mantenir-me en el camp
professional i poder gaudir d’aquest esport els
màxims anys possibles. Com que som ambiciosos
i ens agrada guanyar, m’agradaria poder guanyar
el màxim nombre de carreres i fer-ho tan bé com
sigui possible, fins on ens pugui arribar.

Entrevista
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Quina és la teva rutina d’entrenament?
L’entrenament i planificació és la mateixa ara que
uns mesos enrere; cada any que va passant has de
fer més hores sobre la bici. Un dia normal seria:
aixecar-te, esmorzar i sortir a entrenar. Fer les hores
que estiguin programades; dues, tres, quatre, cinc
o sis hores. Després, arribar a casa i descansar tant
com sigui possible per l’endemà tornar a afrontar
el següent entrenament. I també quedar amb els
amics per fer qualsevol cosa i, ja està, anar a dormir. Bàsicament: dormir, menjar, anar amb bici i
repetir-ho, poca cosa més. La gent només veu l’entrenament i les competicions, però també és molt
important descansar. Si no descanses després d’un
entrenament i el dia següent tornes a tenir una altra tongada de 6 hores, no podràs afrontar-ho o no
podràs arribar fins on tu vulguis.
Què tenen de bo les carreteres vallesanes i què de
dolent, com a ciclista?
De bo, és que la gent respecta bastant als ciclistes,
sobretot en comparació a altres llocs on he estat.

Les carreteres estan en bon estat, el paisatge i tota
la diversitat de carreteres que tenim, que sembla
que sigui poc, però es molt diversa: tens pujades,
pla, tens el que vulguis a la teva disposició. En
contra, que cada vegada hi ha més trànsit i això
dificulta la pràctica d’aquest esport amb seguretat.
Entre els Emirats Àrabs Units i Bèlgica, on has
pedalat més a gust? I quina climatologia més adversa prefereixes?
Bèlgica mil vegades. La climatologia que m’agrada més és la pluja. No m’afecta negativament a
l’hora de competir, al contrari, la veritat és que
m’hi sento bé.
Com t’ha afectat la pandèmia a la carrera professional?
A mi, personalment, bé. És una mica lleig dir-ho
així perquè per tothom ha estat complicada, però
esportivament em va anar molt bé. Estava en un
moment que no estava al 100% i va ser una parada
que em va anar bé per desconnectar psicològicament i tornar a començar, i des de llavors tot ha
anat molt bé.

Creus que la teva carrera professional repercutirà en
què hi hagi més ciclistes a Santa Eulàlia? I com repercutirà amb els joves d’aquí?
No sé si repercutirà. A mi m’agradaria! A Bèlgica,
per exemple, tot està més preparat per anar amb
bici, i és impressionant, veus a tothom pel carrer
anant amb bici. No sé si el fet que jo sigui professional repercutirà o no, però sí que m’agradaria,
tant si és per mi com si no, que es fomentés més
el ciclisme a Santa Eulàlia, a Catalunya i arreu del
món. Crec que és un esport que té uns valors molt
macos i la bici és un transport que et pot portar
on vulguis. Si t’ho proposes pots anar on vulguis.
En un futur, qui sap... De la mateixa manera com
jo vaig tenir un club ciclista que em va ajudar a
créixer i a evolucionar, seria maco poder fer un
club ciclista a Santa Eulàlia i ajudar i ensenyar
als joves aquest esport. Soc molt jove, però igualment són coses que tinc en ment. Després, si es
pot fer o no, ja ho veurem, però seria una cosa
bonica. Tornar l’ajuda que jo vaig tenir, si ho puc
fer, per què no?
Si et dic “contrarellotge”, quins pensaments et venen
al cap?
Lluita contra un mateix i molt patiment.
Quina opinió tens de les bicicletes elèctriques en
general i de BTT?
Em sembla molt bé. Al final tot evoluciona. Hi ha
diferents maneres de veure-ho. Per exemple, una
persona gran que fa 20 anys podia sortir de Santa Eulàlia i podia arribar a Sant Feliu de Codines
i gaudia fent-ho, amb el pas dels anys, veu que ja
no pot arribar-hi i perd les ganes d’anar amb bici.
Llavors, en casos com aquest, a molta gent se li ha
obert una nova possibilitat de seguir gaudint del
ciclisme com ho feien abans, ara amb l’ajuda de
les noves tecnologies. Justament l’altre dia em vaig
trobar un home que tenia 82 anys i anava amb una
bici elèctrica, i em va explicar que estava fent una
ruta que feia temps que no feia. I ara pot tornar a
divertir-se com llavors. A vegades hi ha la visió es
compren bicicletes elèctriques per no esforçar-se. Si
vols, pots esforçar-te igualment. I si no vols, no. Per
exemple, en lloc de fer una pujada a 10km/h aniràs
a 25km/h, potser amb el mateix esforç. Depèn de
l’ús que en faci la gent.

Santa Eulàlia en una paraula:
Poble
Un lloc del poble on hi passaries hores:
A casa meva
De quina colla del Joc de Colors ets?
Dels Verds
Una persona que admiris de Santa Eulàlia:
El meu avi

et saludi; i sortir amb els teus amics, amb els que fa
deu anys també sortia. Quan soc fora m’agradaria
ser per casa i sortir amb els amics.
Parlant de casa, fins a quin punt els pares d’un esportista d’elit sacrifiquen la seva vida, horaris... Com
afecta a la família en general?
És veritat que si no fos pels meus pares no seria on
soc. Ells també ho gaudeixen, però han sacrificat
molt. Molts caps de setmana podrien escollir quedar-se a casa o fer altres coses en lloc d’anar al País
Basc, per exemple. Si ells no haguessin ajudat i facilitat que tot això passés, tot hagués anat d’una altra
manera. Els pares juguen un paper molt important
en la vida d’un esportista i sentir-te recolzat per part
de la família ho posa tot mot més fàcil. Jo no em
puc queixar gens, absolutament en cap moment.
Quines altres aficions tens, que no sigui relacionada
amb l’esport? Com desconnectes de la carretera?
Bàsicament estar amb els meus amics i família. Fer
altres coses que no sigui fer esport. El simple fet
d’estar a un bar i prendre alguna cosa amb ells ja
m’ho passo molt bé.

Què és el que més enyores quan ets fora de casa?
El fet d’estar a casa, a Santa Eulàlia. És el que em
costa més d’aquest esport, com també passa amb
molts esports i feines. Si ets una persona que tens
un sentiment d’estima cap al teu poble, la teva casa,
la teva gent... és la part més difícil de gestionar.
Quan soc a casa estic molt a gust, em sento estimat,
no només per la família, també pels amics. És molt
gratificant sortir a entrenar i que la gent et conegui,
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La fira Lliga’t a la terra
se celebrarà el 24 d’abril
Santa Eulàlia acull parades de productes
de proximitat i el mercat del planter
La 12a edició de la fira Lliga’t a la terra arriba de nou a Santa Eulàlia de Ronçana el diumenge 24 d’abril. La fira de la
pagesia d’enguany es celebrarà en diumenge i les activitats es
duran a terme al llarg del matí fins al migdia. La localització
es manté, totes les activitats es duran a terme a l’exterior del
recinte de La Fàbrica.
La fira comptarà amb diferents parades de productes de
proximitat i el mercat del planter. Els qui hagin fet la comanda per Internet, a través de la pàgina web de Llavors Orientals, podran recollir-la de 13 a 14 h. Igualment, també es
podrà adquirir planters el mateix dia de la Fira.
A les 9.30 h s’inaugurarà la Fira i, seguidament, tindran lloc
els diferents tallers presencials. Les activitats de la Fira duraran tot el matí i finalitzaran al migdia. Durant tota la fira
hi haurà parades de productes de pagès, podreu assistir a
la xerrada de plantes perennes comestibles que es durà a
càrrec Phoenicurus Permacultura, o bé visitar l’Hort de
l’Espelt del Molí del Vendrell. També, en el mateix lloc
de la Fira, podreu participar en els tallers de punts de
llibre amb plantes silvestres que coordina el Col·lectiu

La campanya

“Santa Eulàlia s’ho val”
reparteix 10.000 euros
per bescanviar al comerç local

Promoció econòmica
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Es van sortejar 95 vals entre totes
les compres superiors
a 10 euros

Eixarcolant i al taller de llavors a càrrec del Parc de les
Olors. I per acabar, a partir de la una del migdia hi haurà
vermut! Totes les activitats es duran a terme al Centre
Cívic La Fàbrica.
Com sempre, la Fira Lliga’t a la Terra està organitzada conjuntament entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’associació Llavors Orientals.

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció
Econòmica i en col·laboració amb els comerços adherits
i amb Ronçana Comerç Actiu, va repetir la campanya
“Santa Eulàlia s’ho val” després de l’èxit de l’any passat
i la bona predisposició per part dels comerciants. La iniciativa, que pretén promocionar el comerç local, va néixer el 2020 per pal·liar l’impacte econòmic de la Covid-19.
Aquest any s’han adherit a la campanya 53 comerços/
serveis.
En total, es van sortejar 10.000 euros distribuïts en vals de
compra de diferents imports: 40 premis de 50 euros, 35
premis de 100 euros, 15 premis de 200 euros i 5 premis
de 300 euros, els quals es podien bescanviar en els establiments adherits a la campanya del 17 de gener fins al
28 de febrer de 2022. La campanya va començar l’1 de
desembre i va finalitzar el 7 de gener de 2022.
L’èxit de participació en la campanya tant per part dels
comerços com dels compradors ha assolit les expectatives
convertint-se en una acció promocional que es retroalimenta per afavorir al comerç local.

Santa Eulàlia en 6 tuits
Benestar Social
Santa Eulàlia diu no a la guerra i se suma a la campanya
primer per recollir material per Ucraïna, i després en
acollir famílies refugiades i fer aportacions econòmiques

Medi Ambient
Unes trenta famílies de Santa Eulàlia se sumen a fer #compostatge
casolà #reciclatge

Medi Ambient
S’inicia una nova temporada del Cicle de Sortides Naturalistes
i s’estrenen les excursions per conèixer el Sender Ronçanenc

Promoció Econòmica
El @SEOVT recupera les entrevistes presencials a
#SantaEulàliadeRonçana els dilluns a l’espai Can Rajoler

Promoció Econòmica
#SantaEulàliadeRonçana s’uneix a la desena de municipis per crear la
Denominació d’Origen Oli de Vera del Vallès

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia
La regidora a l’oposició per Independents-ERC, Cristina Gallego,
renuncia al càrrec. Arnau Queralt empren el relleu.
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Marc Brustenga, santaeulalienc de l’Any,
i Protecció Civil, Entitat de l’Any
als Premis Tardor 2021
La 8a edició dels Premis Tardor, celebrada el 27 de
novembre, va tornar a premiar les millors entitats, empreses i persones de l’any 2021 a Santa Eulàlia de Ronçana. Després que l’any passat s’haguessin de cancel·lar
per la pandèmia, els Premis Tardor van començar amb
un sopar preparat per diferents restauradors locals
seguit de la gala, aquesta vegada sota la direcció del
cineasta Enric Vilageliu.

PREMIATS 2021

Premi Persona de l’Any: Marc Brustenga
Premi Entitat de l’Any: Protecció Civil
Premi Cultural: Raquel Pena
Premi Esportiu: Avril Serrano
Premi d’Emprenedoria i Empresa: Cabot Media
Premi Social: APINDEP
Premi d’Honor a la Trajectòria: Mercè Llauradó

Mor el comunicador i fotògraf

Joan Casals
Comunicació
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El passat 3 de març Santa Eulàlia va lamentar la defunció de Joan Casals, qui va ser distingit com a santaeulalienc de l’any als Premis Tardor 2016 per la seva
faceta de comunicador i de recuperació de la història
del municipi, ja que publicava diàriament una fotografia antiga al seu perfil de Facebook.
Joan Casals era conegut per la seva professió de lampista a l’empresa familiar Electricitat Casals, més coneguda com a Cal Lampista. Va estar molt vinculat als inicis

de Canal SET i també al Club Esportiu Santa
Eulàlia, entre altres entitats del poble.

Santa Eulàlia diu adeu a

Francesc Brustenga
i a Cisco Cladellas

Mor Jaume Galobart,
impulsor del Casal Parroquial
i la Coral Santa Eulàlia

Recentment, Santa Eulàlia ha lamentat la mort de
Francesc Brustenga i Galceran, qui va ser alcalde del
municipi de 1973 a 1979 i de 1983 a 1987. En els darrers mesos també ha mort Cisco Cladellas, fundador del
Grup Cladellas i de la cadena de joguines Don Dino.

Galobart, molt vinculat a l’activitat religiosa
de la parròquia de Santa Eulàlia, va ser impulsor del teatre, la coral i la festa major

Brustenga va entrar a l’Ajuntament com a regidor
(1967-1971) i després va ser tinent d’alcalde (19711973), fins que va ser nomenat alcalde. Uns anys més
tard, va tornar a ocupar l’alcaldia, encapçalant l’Agrupació d’Electors Independents (AEI). Durant el primer període es va instal·lar la biblioteca municipal i
una pista poliesportiva, alhora que es va ampliar l’escola del Rieral i la plantilla de professorat, coincidint amb
un moment de creixement del poble. En la segona etapa es va restaurar l’edifici de l’Ajuntament. Brustenga
va estar sempre molt vinculat al món del ciclisme i va
ser un dels promotors del Memorial Pere Vilardebò.

La matinada del 4 de març va morir Jaume Galobart
i Duran als 68 anys d’edat. Havia estudiat medicina
però va dedicar-se a l’impremta familiar. Galobart va
ser, des de sempre, una de les cares més visibles de la
vida religiosa de la parròquia de Santa Eulàlia, essent
un gran impulsor del teatre del Casal Parroquial i de
la Coral Santa Eulàlia, així com en la catequesi i les
celebracions litúrgiques. Durant molts anys ha estat
director dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres,
representats al Casal Parroquial des de fa dècades els
dies de Nadal i Reis.
Fora del municipi, Jaume Galobart havia participat en
organitzacions com el Moviment de Joves Cristians de
Comarques i el Moviment Cristià de Joves, i havia estat Delegat episcopal per al Catecumenat des de l’any
2005 i Delegat episcopal d’Apostolat Seglar des de l’any
2015. Des de l’any 2009, ha estat secretari del Consell
Pastoral Diocesà.
La missa de comiat de Galobart va ser presidida pel
bisbe de Terrassa Salvador Cristau a l’església de Santa
Eulàlia.

Per la seva banda, l’emprenedor de Santa Eulàlia Cisco
Cladellas també va ser regidor de l’Ajuntament entre
1983 i 1987 i president del Club Esportiu en dues etapes.
A banda de col·laborar en nombroses activitats del poble, va ser un dels mecenes de la creació de Canal SET.
Va començar la seva carrera com a empresari d’èxit en
un reduït espai prop de La Sala i va ser un dels primers
en apostar per la importació. Actualment, el Grup Cladellas, creat fa 60 anys, disposa d’un magatzem principal
de 10.000 metres quadrats al barri del Rieral.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana transmet el
seu condol a familiars i amics.
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Temàtica lliure
dels grups municipals

Opinió
18

Santa Eulàlia de Ronçana torna a ser un
poble d’acollida i solidari
Al llarg del mes de març han anat arribant
diferents famílies, composades principalment
de dones i els seus fills i filles, que fugien de
la guerra d’Ucraïna, deixant les seves llars, els
seus marits i molta família que s’ha vist obligada a quedar-se per defensar el seu país.
Hi ha persones que s’han reagrupat amb les
seves famílies ucraïneses que ja estaven instal·lades al municipi des de feia uns anys, i
d’altres amb famílies de Santa Eulàlia que les
havien acollit a les estades d’estiu que s’organitzaven als anys 90. En el cas d’alguns, aquestes
famílies han acollit a les seves parelles (i inclús
ex-parelles) i els seus respectius fills i filles, assumint el cost de l’allotjament i manutenció.
En el cas de l’Ajuntament, conjuntament
amb l’entitat SERrefugiats, hem acollit a dues
famílies al pis destinat a acollida de persones
refugiades, que van ser les primeres persones
a instal·lar-se al municipi. Pendents de rebre
instruccions oficials i a què tinguin cita per la
protecció temporal, vam anar cobrint les necessitats bàsiques: alimentació, targetes sanitàries
i escolarització. Les persones que han volgut,
s’ha iniciat un curs de català a l’escola de persones adultes de la Mancomunitat.
Paral·lelament, la població santaeulalienca
també s’ha mobilitzat per enviar material cap
a Ucraïna. Tot, gràcies als tres punts oficials de
recollida: Can Ferrer, Trackdance i La Fàbrica.
El material va ser dut al magatzem de Sant Fost
gràcies a Protecció Civil i a la Policia Local.
Volem que s’acabi la guerra i que totes aquelles
persones que ho desitgin puguin tornar a casa
seva i abraçar a les seves famílies. Des de Poble
Unit volem agrair la feina col·lectiva a totes les
persones que estan involucrades. Gràcies, moltes gràcies!

Continuïtat i futur
Tal com ja s’havia pactat des de l’inici del
mandat l’Arnau Queralt i Bassa serà regidor
representant d’Independents-ERC a l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, substituint
la Cristina Gallego. La Cristina ha estat, com
a regidora, una representant excel·lent del
grup i defensora íntegra del nostre model de
poble. Treballadora i constant ha defensat el
nostre programa amb empenta i capacitat. Li
volem retre un homenatge sense topalls per la
seva generositat i convicció: ara, des del grup
d’Independents-ERC continua amb el mateix
compromís per la gent del poble.
L’Arnau Queralt i Bassa pren el relleu de la
Cristina. Molts de vosaltres ja el coneixeu prou
bé i sabeu de la seva capacitat de treball com
a director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS),
adscrit actualment al Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat i com a president de la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient
i Desenvolupament Sostenible (EEAC) des del
2015. L’Arnau és llicenciat en Ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió Pública pel programa
de Govern i Gestió Pública d’ESADE, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat
Pompeu Fabra. Al Vallès Oriental és membre
de la comissió directiva del Centre d’Estudis de
Granollers.
Aquest currículum, molt resumit, no ens ha
de fer perdre la visió real de qui és l’Arnau.
Proper i decididament compromès en fer realitat a Santa Eulàlia de Ronçana bona part dels
coneixements que ha anat atresorant durant
anys, l’Arnau fa aquest pas d’una manera meditada i conscient.
Des de la continuïtat, Ind-ERC vol aportar, una
vegada més, el millor del que és capaç.
Generosament i amb capacitat de fer-ho.

Por un municipio más cívico y limpio
La palabra civismo proviene del latín “civis”,
significa “ciudadano”. El civismo se basa en el
respeto hacia toda la comunidad y hacia las
cosas compartidas.
El coste que supone el incivismo para las arcas
públicas siempre es muy elevado, impidiendo
poder destinar esas partidas presupuestarias
a otras necesidades más acuciantes. Las instituciones deben de ser ejemplares y utilizar
todos los medios a su disposición para fomentar el respeto y la tolerancia.
Las pintadas, carteles o pegatinas con mensajes
políticos inundan nuestras calles dando una
sensación de dejadez, suciedad y de “aquí vale
todo”. Nuestro municipio afortunadamente
es plural y con este tipo de acciones sólo conseguimos crear crispación.
La falta de papeleras y contenedores de reciclaje
es otro problema importante que sufrimos aquí.
Esto provoca que muchos vecinos depositen las
bolsas en el suelo, quedando al alcance de los animales y que su contenido quede esparcido por la
calle. Esto es insalubre y da muy mala imagen de
nuestro municipio.
Desde Cs proponemos una serie de medidas para
mejorar el civismo y la limpieza en nuestro pueblo:
- La realización de sesiones educativas enfocadas a los centros de educación, primaria y secundaria. Es fundamental que nuestros niños y
jóvenes entiendan la importancia del reciclaje,
la economía circular, el respeto por el medioambiente y, sobre todo, la necesidad de hacer un
uso cívico y respetuoso de los espacios públicos.
- Utilizar los medios de información y redes
sociales municipales para fomentar el civismo,
recordando el coste anual que dedicamos a
limpieza y reparación del mobiliario urbano.
- Mejorar el “puerta a puerta”, aumentando el
número de días de recogida. Y colocación de
contenedores inteligentes en zonas donde hay
bloques de pisos.

7é pressupost de PU
L’elaboració del pressupost pressuposa complir, entre altres requisits, l’ordenació dels
crèdits segons la finalitat i els objectius que es
pretenen aconseguir.
La llei diu, què, com i de quina manera cal fer
el pressupost. En aquest pressupost és freqüent
l’assignació de despeses identificables pel seu
objectiu, a programes de caràcter general, o a
programes que no semblen coincidir amb el
destí de la despesa.
Això, dificulta molt l’avaluació dels recursos financers totals assignats a cada objectiu i política
concreta o sigui quantificar exactament quants
diners destinem a joventut, a la televisió, etc..
Perquè se’ns demanava el vot favorable per
això!!.
Exemple: PU, en participació ciutadana, gastarà 104.383 euros. La realitat, és que les úniques aplicacions pressupostaries vinculades
(per la seva descripció) a “participació ciutadana” son, una de 5000 euros i els pressupostos
participatius dels joves per 18.000 euros.
La dificultat per conèixer exactament que es gasta el govern en cada programa ens van fer abstenir-nos en la votació. Aquest cop hem presentat 9
propostes concretes i no s’ha acceptat cap.
1. Pas semafòric a l’accés venint de Caldes
(amb autorització per fer-lo des de fa 5 anys).
2. Pressupostos participatius pels barris.
3. L’augment de la partida per a subvencions a
entitats municipals.
4. L’augment de la partida per subvencionar
l’IBI a les famílies vulnerables. La pensió mitjana a SER és de 1000 euros mensuals.
5. Noves marquesines a les parades del bus.
6. Pavimentació del c/Indústria.
7. Construcció d’un edifici per a entitats del
municipi, i amb les instal·lacions de la policia
local. Descongestió de la Fàbrica.
8. Mantenir el pla Covid-19, PU el vol suprimir.
9. Instal·lació de càmeres seguretat.

- Promover una campaña para la recogida de las
deposiciones de animales. Y estudiar la posibilidad de crear zonas de ocio acotadas para perros.
Como se dice popularmente: “no es más limpio el
que más limpia, sino que el que menos ensucia”.
Entre todos haremos de nuestro pueblo un
lugar más cívico y agradable en el que vivir.
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Una curiositat de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi amb molta història i ple de curiositats i anècdotes.
En aquest espai del Tornaveu, volem descobrir amb vosaltres els secrets més ben guardats del poble.

Volem comptar amb la vostra participació!
Ens voleu explicar una curiositat de Santa Eulàlia? Escriviu-nos un correu electrònic a comunicacio@ser.cat amb el vostre text i, a ser possible, amb una imatge que l’acompanyi. En el proper
número del Tornaveu, publicarem una de les vostres històries.

Doneu la volta a Santa Eulàlia
pel Sender Ronçanenc
El Sender Ronçanenc o PR-C 10 és la ruta per excel·lència del municipi. Encercla Santa Eulàlia tot
passant per masies, boscos i algun tram del riu en
un recorregut planer i de poca dificultat, d’uns 20
quilòmetres en total.
En un tram de la ruta, el sender passa per la zona de
Rosàs i la Sibèria, dues ubicacions que es troben a
la part alta del municipi i que ofereixen unes vistes
espectaculars dels Cingles del Bertí i del Vallès, amb
la serralada litoral de teló de fons.
Al ser un sender circular, podeu fer-lo complet
(unes sis hores en total, aproximadament) o bé
anar-lo coneixent per trams més curts. Es pot fer a
peu, en bicicleta de muntanya o a cavall i és més còmode si es fa en el sentit de les agulles del rellotge.

Voleu conèixer millor els entorns
de casa nostra? Mireu el vídeo
de Turisme Vallès: Apropa’t i viu
Santa Eulàlia de Ronçana!

Passatemps
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