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Estem a punt de tancar aquest 2022, un any 

que començàvem encara amb incerteses so-

bre el final de la pandèmia i que, sortosa-

ment, tanquem havent recuperat una nova 

normalitat. Hem pogut celebrar com havíem 

fet abans la majoria dels actes i celebracions 

a Santa Eulàlia, incloent-hi una Festa Major 

amb el Joc de Colors i la participació de mol-

tes entitats del poble.

Enguany ha estat l’any de l’execució de les 

obres de la Plaça Onze de Setembre. La re-

modelació de l’espai ha estat resultat d’un 

Editorial

4-5. Obres i Serveis
Santa Eulàlia estrena 
la nova Plaça Onze de 
Setembre

6-7. Medi Ambient
Santa Eulàlia inicia 
una campanya per a  
la tinença responsable 
d’animals de companyia

procés participatiu en què la ciutadania va 

poder decidir com havia de ser aquesta em-

blemàtica plaça. Alhora, en aquest 2022 hem 

vist com s’han dut a terme diferents obres i 

projectes per millorar el municipi, tant pel 

que fa a equipaments i via pública, com per 

exemple la renovació del camp de futbol, com 

les accions referents a ensenyament, cultura, 

benestar social i medi ambient.

Des de l’Ajuntament s’ha engegat una campan-

ya per promoure la tinença responsable d’ani-

mals de companyia, amb l’objectiu de tenir 

9. Cultura 
La 9a edició dels 
Premis Tardor tindrà 
lloc el 19 de novembre 

13. Joventut 
Convocada  
l’Assemblea Jove  
pel proper 2  
de desembre

un municipi més net i millorar la convivència 

entre els veïns i veïnes. A més, s’està treballant 

en l’elaboració del Pla Local de Joventut per ac-

tualitzar-lo a les necessitats del col·lectiu jove 

de Santa Eulàlia i també s’està preparant, en 

col·laboració amb els comerços i empreses lo-

cals, una campanya de Nadal.

Des d’aquesta edició del Tornaveu volem 

aprofitar per desitjar-vos unes bones festes 

i una bona entrada al 2023. Esperem que 

siguin dies d’alegria i reunió per gaudir-los 

amb els que més estimem.

16-17. Entrevista
Fina Guerrero i  
Antoni Peig, Forn  
de pa Sant Antoni
 

18-19. Opinió
Opinió grups 
municipals 
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O
bres i Serveis

A principis de març van començar les obres de remodelació de 
la Plaça Onze de Setembre. El projecte de Barri Studio, “Un bosc 
espès”, va ser la proposta més votada per la ciutadania de Santa 
Eulàlia de Ronçana per renovar aquest espai.

La nova plaça ara compta amb una identitat pròpia i es con-
verteix en un lloc on estar amb la família i els amics i, alho-
ra, es tracta d’un espai versàtil i multifuncional on celebrar 
fires i esdeveniments de tota mena.

Els gairebé 1.500 metres quadrats de plaça i els 435 del tram 
adjacent del carrer Mare de Déu de la Salut compten amb una 
vegetació que anirà embolcallant els diferents espais. La reno-
vada Onze de Setembre disposa d’una zona infantil delimita-
da, una guingueta, un escenari, un nou enllumenat, una font 

El cost de les obres ha estat d’uns 400.000 €, 
finançats amb:

Santa Eulàlia estrena la nova 
Plaça Onze de Setembre
La proposta “Un bosc espès” va  
ser la més votada en el procés 
participatiu per decidir com havia  
de ser l’espai 140.000 €

Pla General 
d’Inversions 
(PGI)

125.000 €
Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC)

135.000 €
Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana

Autora: Laura Márquez
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El resultat d’un procés participatiu

Santa Eulàlia va organitzar a finals de 2021 
un procés participatiu en el que la ciutadania 
va poder escollir entre tres diferents 
propostes la que més li agradava per a la 
remodelació de la plaça. En total, hi van 
participar 117 persones i les votacions es 
van fer a través de la plataforma Decidim.

d’aigua, l’escultura de l’Onze de Setembre i també una zona lliu-
re d’elements arquitectònics.

En relació a la proposta guanyadora del procés participatiu, el 
projecte executiu va incorporar alguns canvis, com una àrea 
de jocs infantils de major superfície, tal com va demanar un 
grup de veïns i veïnes. A més, el paviment de la plaça s’ha fet 
de llambordes enlloc de panots i l’escenari i els bancs s’han rea- 
litzat amb una tarima de fibres de bambú i no de fusta de pi.

03
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O
bres i Serveis

Creació del camí de 
vianants del carrer Fonteta, 
entre el carrer Font del 
Gat i camí de Can Feu
Estat: Finalitzat
Cost: 157.738,68 €

Nou edifici de l’Institut  
La Vall del Tenes 
Estat: Finalitzat l’edifici i pendent 
la finalització de la porxada.  
Prevista la finalització de l’obra  
al desembre del 2022.
Cost previst: 402.568,92 €

Col·lector d’aigües residuals 
del carrer Tórtora
Estat: Finalitzat
Cost: 40.653,00 €
Col·lector d’aigües residuals del 
carrer Tórtora
Estat: Finalitzat
Cost: 40.653,00 €

Noves instal·lacions del 
camp de futbol  
Estat: Finalitzat l’edifici. Pendent 
la instal·lació de la gespa  
artificial i la posada en marxa  
de la maquinària aerotèrmica.  
Prevista la finalització al desembre 
del 2022.
Total adjudicat: 232.019,62 €

Remodelació del gual  
de Sant Cristòfol
Estat: Prevista la seva finalització 
al novembre del 2022.
Cost previst: 138.998,75 €
Subvenció PUOSC - Generalitat 
de Catalunya (60.000 €)

Instal·lació d’un parc  
infantil a la plaça de  
l’Ajuntament
Estat: Prevista la finalització  
al gener del 2023.
Cost previst: 16.559,69 €

Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l’Escola 
Ronçana, la Biblioteca 
i a l’Ajuntament
Estat: Previst iniciar les obres al 
desembre de 2022.
Preu inicial de licitació: 
120.137,35 € pels 3 equipaments

Conservació i manteniment 
de la calçada. Fase 1 que 
comprèn el carrer Mestre Joan 
Batlle i parts de la  
urbanització Puigdomènech.

Estat: Adjudicació a l’octubre del 
2022. Previst iniciar les obres al 
novembre del 2022.
Cost previst: 99.999,77 €

Reforma interior de l’edifici 
Font del Rieral 
Estat: Adjudicada a l’empresa 
GEOSS. Previst iniciar les obres  
al novembre del 2022.
Cost previst: 396.850,27 €

• Redacció del projecte de 
pacificació de la carretera de 
Barcelona a l’entorn de la Sala

• Redacció del projecte de  
l’ampliació del cementiri 

• Redacció del projecte de  
la millora del local social  
de la Campinya

Obres i serveis més destacats 
Us presentem algunes de les accions més destacades:
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Educació

El curs escolar 2022-2023 ha començat  
amb diferents canvis i millores als centres 
educatius de de Santa Eulàlia

Durant l’estiu, l’Ajuntament 
ha acondicionat els patis 
de les escoles La Sagrera 
i Ronçana

NOVETATS 

Escola bressol municipal l’Alzina (foto)
-  Renovació de la plantilla de l’equip direc-

tiu: la directora serà Mónica Bosch i Anna 
Ors com a coordinadora. 

Escola Ronçana*
- Finalització de les millores del paviment 

exterior del pati amb dibuixos lúdics.
- Realització d’un escossell de l’alzina del pati.
- Instal·lació d’un sistema de reg i parterres 

per a la millora del creixement de l’ar-
brat. Per recollir l’aigua de pluja, facili- 
tar les regades i encaminar l’aigua perquè 
no sigui molèstia pels infants.

Escola La Sagrera*
- Millora del drenatge al pati, a l’entrada del 

Camí Salve Regina.
- Eixamplament de l’espai de sorra i dismi-

nució les zones de paviment de formigó. 

Aquest setembre s’ha ampliat el servei 
de transport escolar, mesura que va te-
nir llum verda al Ple de juliol en el que 
el regidor de mobilitat,  Jordi Carreras, 
va exposar el cas de les peticions rebudes 
de diverses famílies que s’havien quedat 
sense servei per motius diversos i que, 
donada la demanda, s’havia optat per 
ampliar el servei.

Pel que fa al transport a l’institut, es 
realitza una nova ruta  per poder do-
nar servei a l’alumnat que es quedava en 
llista d’espera i  es facilita el transport a 
barris on fins ara no arribava el bus. Amb 
tot, s’ha ampliat de 60 a 105 places.

Pel que fa al transport de Primària, 
ara s’estén la ruta fins a l’Escola La 
Sagrera. Així s’abasteix amb la mateixa 
línia el servei a les dues escoles, i es pot 
garantir la continuïtat del servei. 

El Consell Comarcal n’és el responsable 
de la gestió. El cost del servei, 240 € anu-
al per les famílies és una part del cost 
total, ja que tant l’Ajuntament com la 
Generalitat i el Consell Comarcal en 
financen la major part. Des dels equips 
de Mobilitat i Educació es vol fomen-
tar l’autonomia dels infants, facilitar la 
conciliació laboral de les famílies i dur a 
terme accions de millora de la mobilitat, 
el medi ambient i la seguretat viària als 
entorns escolars.

- Creació d’una bassa per amfibis i plantació 
d’arbrat fruiter.

Institut La Vall del Tenes
- Estrena de quatre noves aules del nou edi- 

fici per descongestionar els espais de la 
cantina i biblioteca.

- Modificació de la circulació d’accés i sorti-
da al centre.

- Restricció d’aparcament a l’esplanada que 
hi ha entre el centre i el Pavelló durant 
l’horari escolar.

Més informació a ser.cat

*El cost total de la inversió per a totes les ac-
tuacions a les escoles ha estat de 11.764,83 €.

1.447 matriculacions 
per aquest nou curs a Santa Eulàlia

Un inici avançat, nous horaris i noves nomenclatures

Ampliació del 
servei de 
transport  
escolar 
L’alumnat disposarà 
de 45 places més per 
a l’Institut i es maximitza 
amb un 75% el bus  
de l’Escola Ronçana 
que donarà servei  
a l’Escola la Sagrera

Els centres educatius de Catalunya van 
iniciar el curs escolar 2022-23 la primera 
setmana de setembre. Un inici avançat, 
amb horaris nous i que deixava enrere les 
mesures per contenir la pandèmia. A Santa 
Eulàlia, s’han incorporat a les aules un total 
de 1.413 alumnes des d’I3 fins a Batxille- 
rat i FP. El total suma 73 estudiants més 
que el curs anterior.

Una altra novetat és l’adeu a la nomen-
clatura de P (parvulari) a  I (d’infantil). 

La modificació dels conceptes guarderia a 
llar d’infants, escola bressol o escoleta, hi té 
a veure. S’ha volgut també deixar enrere la 
paraula parvulari que etimològicament vol 
dir lloc on es guarden les criatures petites.

Matriculacions a Santa Eulàlia 

Escola Bressol Municipal l’Alzina 74
Escola Ronçana 264
Escola La Sagrera  423
IES La Vall del Tenes  686



Tornaveu 52  Novembre de 2022

06

L’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa per pro-
moure la tinença responsable de gossos, gats i fures, sota 
el lema “Si tu te’n preocupes, ho farà bé”. Voluntaris de 
Protecció Civil han informat a la ciutadania pel carrer, en-
tregant un díptic amb informació, un paquet de bosses per a 
les deposicions sòlides i una ampolla per netejar els orins. A 

més, la Protectora d’Animals de Granollers ha realitzat xer-
rades a les escoles.

La iniciativa se centra en quatre eixos: la correcta identifi-
cació dels animals, la neteja de la via pública, la convivència 
i els passejos amb els gossos lligats.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se centra en-
guany en l’àmbit tèxtil i aposta per una moda circular i sos-
tenible. Del 19 al 27 de novembre se celebren diferents ac-
tivitats arreu d’Europa per fomentar la reducció de deixalles.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia s’hi suma amb diverses ac-
cions als centres educatius del poble, com l’entrega de car-
manyoles i de boc’n’rolls.

Santa Eulàlia inicia una campanya per a la tinença 
responsable d’animals de companyia

Generar residus  
és antiquat!

M
edi Am

bient 

Setmana Europea  
de la Prevenció de Residus
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M
edi Am

bient 

Arran de la pedregada del 21 d’agost, el fong Diplodia ha entrat 
per les ferides provocades per la pedra i, amb les condicions 
d’humitat i relativa fresca a la nit, ha afectat una sèrie d’arbres 
que ja estaven molt malmesos per la sequera d’enguany.

La propagació del fong és molt ràpida i hi ha 14 arbres del 
bosquet de l’Escola Ronçana que ja no es podran salvar i 
s’hauran de tallar, ja que tenen el 70% de la capçada morta. 
En aquest punt hi ha 16 exemplars més de pi pinyer i pi blanc 
afectats que rebran un tractament d’endoteràpia, innocu 
per a les persones, per combatre el fong i evitar que a la fus-
ta morta hi entri un insecte, el Tomicus. També s’aplicarà un 
tractament als dos pins de la Plaça dels Encants, els cinc de la 
Passera de Can Burguès, els dos de la Carretera de Barcelona 
(davant de la benzinera) i el pi del Camí de Can Torras.

Les imatges de la tempesta del 21 d’agost
A Santa Eulàlia, els Bombers, Protecció Civil i la Policia Local van actuar en una trentena d’ubicacions del municipi.

A nivell particular, els propietaris de pins en sòl no urbanitzable poden tallar i retirar la llenya i brancada del bosc. Pel 
que fa al sòl urbà, els particulars poden tallar els pins si l’afectació és molt greu o bé tractar-los si l’afectació és del 50% 
o menys de la capçada, amb els productes fitosanitaris adients.

Una plaga del fong Diplodia 
afecta una quarantena 
de pins en sòl urbà públic

Calendari de recollida 
Porta a porta

La recollida de dijous 5 de gener es farà divendres 6. Caldrà treure els cubells  
el dia 6 al vespre.
Es realitzaran recollides extra de paper i cartró a tot el municipi després de Nadal i Reis.
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oció Econòm

ica

Torna la campanya “Santa  
Eulàlia s’ho val” amb 
10.000 euros per bescanviar  
al comerç local
L’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció Econòmi-
ca, amb els comerços adherits i amb Ronçana Comerç Actiu, 
repeteix la campanya “Santa Eulàlia s’ho val”. La iniciativa va 
néixer el 2020 per promocionar el comerç local.

Se sortejaran 10.000 euros distribuïts en premis de compra: 40 
premis de 50 euros, 35 de 100 euros, 15 de 200 euros i 5 premis 
de 300 euros, els quals s’entregaran amb diferents vals que 
només es podran gastar en la seva totalitat en una sola compra 

La Fira de Nadal  
es celebrarà el diumenge  
11 de desembre de 9 a 19 h 
a la Plaça Onze de Setembre

en els establiments adherits des del 16 de gener fins el 28 de 
febrer de 2023.

Per obtenir una butlleta de participació s’haurà de fer una com-
pra mínima de 10 euros en qualsevol dels establiments partici-
pants, dipositar-la segellada dins l’urna del comerç. La campanya 
comença el dia 1 de desembre i finalitza el 6 de gener de 2023. 

Ronçana Comerç Actiu  
celebra la primera edició de  
la Fira al Centre

Comerços i restaurants del poble 
van participar a la iniciativa
L’associació Ronçana Comerç Actiu (RCA) va organitzar, 
amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelo-
na, la primera Fira al Centre el divendres 30 de setembre. 
La Carretera de Barcelona, entre la plaça Pere Vilardebò i 
l’espai comercial Can Francesc, es va omplir de parades i ac-
tivitats amb l’objectiu de donar vida al tram més comercial 
del poble. Alhora, la plaça dels Encants es va convertir en el 
punt central de la fira i va acollir diferents activitats, com 
un berenar, exhibicions de ball, tallers i classes obertes. Va 
finalitzar la jornada amb la Nit del Pintxo, van oferir un 
pintxo i una beguda a un preu de 3,5 euros. 

Van participar-hi: Farmàcia Vela, La Bugaderia, Centre Beauty, Asinfor 

Informàtica, Electricitat Casals, Farmàcia Salayet, Peixos Marina, Òptica 

Duran - Centre Auditiu, Imma Perruquers, Can Vila Nou, Can Ferrer, San-

ta Eulàlia Natura, DonaRun, Da Capo Músics, Küru-küru, El Talleret, Can 

Burguès, Institut Odontològic Ronçana i Finqualis. I els restaurants: La 

Bimba, Pizzeria Di Mara, Petra II, El Quiosc, La Vostra Pizza, La Lola i Can 

Rajoler Fusión.

L’avellana protagonitza  
la 8a edició de la  
Festa del Pagès

La Festa del Pagès, celebrada el 18 de setembre, es va dedicar 
a la recollida de l’avellana. Unes 200 persones, infants a ban-
da, van assistir a la jornada, organitzada per l’Ajuntament a 
la finca de Can Burguès. 

El conreu de l’avellana compta amb una seixantena d’hectà- 
rees al municipi, sent el poble de la demarcació de Barcelona 
amb l’extensió més gran d’avellaners. La Festa va comptar 
amb una passeig amb tractor pels camps de Can Burguès, 
amb explicacions de les diferents varietats d’avellana, els 
canvis amb el temps de la recollida i de la introducció de la 
maquinària.

El  Teatre Nacional del Tenes (TNT)  va oferir una repre-
senta-ció de l’origen de l’avellana al poble, amb l’obra “A fer 
pelluc”, acompanyats del grup musical Sí Senyor. Per cloure, 
es va poder participar al concurs per recollir avellanes. 
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Autor: Àngel Bravo

Tallers i activitats per 
commemorar el Dia Contra 
la Violència de Gènere
Santa Eulàlia s’uneix a la commemoració del 25N amb dife-
rents actes que se celebraran durant la setmana del 21 al 27 de 
novembre. Les Regidories de Cultura, Polítiques de Gènere i 
Benestar Social han organitzat activitats per a tots els públics 
per lluitar contra la violència envers les dones.

Podeu consultar el programa d’actes complet a ser.cat

Gerard Soler, 
nou director 
de la Biblioteca

La Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja compta amb 
un nou director, Gerard Soler, el qual pren el relleu a Belén 
Martínez, qui es va jubilar aquest estiu. Soler té el Grau en 
Informació i Documentació i el Màster en Gestió i Direcció de 
Biblioteques i Serveis d’Informació.

El nou director entoma aquest repte “amb moltes ganes i il·lu 
sió” i explica que entén “les biblioteques públiques com a es-
pais vius, innovadors i participatius”. Juntament amb la resta 
de l’equip de la Biblioteca, Soler anima a la ciutadania a “pro-
posar noves idees, projectes i possibles col·laboracions”, ja 
que assegura: “La Biblioteca és del poble i pel poble i tothom 
ha de tenir-hi cabuda i se l’ha de sentir seva”.

La 9a edició dels Premis Tardor tindrà lloc el 19 de novembre
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, Canal SET i Ronçana Comerç Actiu organitzen la 9a edició dels Premis Tardor, que se celebrarà dis-
sabte 19 de novembre a La Fàbrica. Els Premis Tardor, nascuts el 2013, són un reconeixement a les entitats, persones i empreses de 
Santa Eulàlia de Ronçana més destacades de l’any.

La gala es podrà veure en diferit per Canal SET.

Santa Eulàlia celebra  
la Diada Nacional de 
Catalunya

Els actes de commemoració de l’11 de setembre van començar 
amb el retorn de la Cursa de la Vall del Tenes, amb la 33a 
edició, en la que hi van participar 126 persones. A mig matí, 
el Parc de Can Font va ser l’escenari de la celebració, amb la 
ballada de sardanes, el ball de la Colla de Gitanes, acompan-
yats de Jaume Arnella, i la lectura del manifest. L’acte va estar 
amenitzat per les actuacions del Teatre Nacional del Tenes 
i els Músics de Santa Eulàlia, per tancar la jornada amb la 
tradicional ofrena floral, en la que hi van participar 35 en-
titats del poble.

25 de novembre del 2022

Santa Eulàlia de Ronçana 
lliure de violències masclistes

#SERfeminista
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Enguany, Santa Eulàlia va recuperar la seva Festa Major amb el Joc de Colors. 
La celebració va començar amb la Holi Party a la plaça de l’Ajuntament.
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S’obren les noves
instal·lacions 
del camp de futbol

Les obres de millora del camp de futbol es van acabar a principis 
de setembre i des de llavors l’equipament esportiu disposa de 
dos vestidors, farmaciola, una sala de juntes pel club i una con-
sergeria renovades, a més de sis vestidors pels equips i un per 
l’arbitratge i un nou bany adaptat. L’edifici també està abastit 
per una sala de calderes i un espai d’emmagatzematge pel bar, 
amb un tancament metàl·lic. Al camp de futbol, a més, s’ha 
enderrocat el mòdul sud (l’edifici de l’antic bar), que s’utilitzarà 
per als escalfaments previs als partits.

Comença un nou curs de les 
activitats esportives 
per a la gent gran
Al setembre es va engegar un nou curs de les activitats espor-
tives “Caminem!” i “En moviment!”, les quals s’allargaran fins 
al juliol de 2023.

En el cas de “Caminem!” no cal inscripció prèvia i es tracta d’una 
activitat gratuïta. Les persones participants poden escollir fer 
una caminada de nivell suau els dilluns, dimecres i divendres 
al matí, o bé una d’intensitat alta els dimarts i dijous al vespre.

Els cursos de “En moviment!” es realitzen en dos grups, di-
marts i dijous al matí, al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. 
Tenen un cost de 15 euros per temporada i les inscripcions es 
poden rea-litzar el primer dia de l’activitat a La Fàbrica.

Esports
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Santa Eulàlia dissenya 
el Pla Local
de Joventut 
La Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ron-
çana ha començat a treballar en el Pla Local de Joventut 2022-
2026. Es tracta d’una eina que recull les línies estratègiques, els 
programes i les actuacions que hauran de vertebrar les polítiques 
de Joventut durant els propers quatre anys al poble.

Actualment i després d’avaluar els plans anteriors, s’està 
duent a terme la identificació de les necessitats de la po-
blació jove de Santa Eulàlia per poder-hi donar resposta. 
D’una banda, s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu i qualita-
tiu de les dades de població actuals i, d’altra banda, s’està 

treballant per dissenyar un seguit d’actuacions que reforcin 
les millores aconseguides fins al moment, que consolidin 
aquells aspectes positius que estan en procés d’assoliment 
i que reconsiderin les estratègies que no han obtingut els 
resultats esperats, així com afegir-ne de noves.

El Pla Local de Joventut 2022-2026 contempla la futura ober- 
tura de l’equipament juvenil a l’edifici de la Font del Rie-
ral, la principal novetat dels pròxims anys i que suposarà 
un avanç notable en la dotació de recursos disponibles del 
servei de Joventut.

Convocada l’Assemblea Jove 
pel proper 2 de desembre
El divendres 2 de desembre a la tarda, el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica acollirà la 18a edició de l’Assemblea Jove de pres-
supostos participatius. Els i les joves de Santa Eulàlia d’entre 14 i 30 anys podran decidir com es repartiran els 16.000 euros 
destinats a activitats juvenils durant el 2023. Podran fer la seva proposta omplint la butlleta i el dia de l’Assemblea l’hauran de 
defensar i se sotmetrà a votació.

Activitats dutes  
a terme al 2022

• Santaka Emergent Fest II
• Torneig de Futbol 7
• Femmart II: feminisme i art
• Santaka Party
• Bus nit Festa Major de 

Granollers
• Torneig de League  

of Legends 1vs1
• Futbol bombolla
• Cursa popular
• Cicle de cinema
• Fluor party +16
• Aesthetic Place
• Hip Hop Underground Day
• El Joc del Calamar
• Ajuts pel transport públic
• Esquiada Jove: 22  

de desembre

Assemblea  
Jove 2022:

31 butlletes rebudes

24 propostes, de les quals 23  

 portades a votació

17 propostes escollides

91 assistents a l’Assemblea Jove

Participació a les activitats:

30 joves responsables

80 joves actius en l’organització

2.800 persones participants 

13

 Joventut
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Benestar Social
C

om
unicació

Les persones majors de 65 anys van poder participar en 
diverses activitats i tallers de forma gratuïta en motiu del 

Dia Mundial de la Gent Gran.

Canal SET estrena nou web: canalset.cat
El disseny és modern i clar i permet autogestionar el contingut 
que es vulgui visualitzar

En la 32a temporada de Canal SET, el 
mitjà ha estrenat nou web aquesta set-
mana: https://canalset.cat/. El portal, 
amb domini .cat, té un format atractiu 
i clar. A la pàgina principal s’hi troba 
un menú que redirigeix a programació 
en directe, SET informa, Canal SET a 
la carta i informació de la televisió. A 
un primer nivell es troben tots els talls 
dels vídeos del SET informa i enllaços 
directes per visualitzar els dos darrers 
informatius així com també les darreres 
emissions que s’han dut a terme de la 
programació habitual. A la part inferior 
de la pàgina principal també es troben 
les categories principals del  SET a la 

carta, classificats pels programes: SET 
segons, Converses, Tips de salut, Objec-
tiu SET, Cuina amb mi, els programes 
de les escoles (IES Informa, La Sagrera, 
El cargol noticiari), i, com tampoc hi 
pot faltar, els especials: Premis Tardor 
i Festa Major. El web també inclou un 
cercador de vídeos que pot facilitar tro-
bar material de material i finalment una 
prestació del web que permet a les per-
sones usuàries la possibilitat de guardar 
vídeos per a visualitzar-los més tard.

Canal SET va néixer l’any 1991 i funcio-
na com una televisió comunitària amb 
una trentena de col·laboradors i treba- 

lladors. La televisió està sempre ober-
ta a la incorporació de noves persones 
col·laboradores que tinguin ganes de 
formar part de Canal SET. Per fer-ho, 
només cal contactar a través del cor-
reu info@canalset.cat

El bus per a la gent gran 
ja torna a donar servei a Santa Eulàlia

El servei es va restablir el dijous   
3 de novembre

L’Ajuntament de Santa Eulàlia 
ha tornat a posar a disposició el 
bus gratuït per a la gent gran. El 
transport es va restablir el 3 de 
novembre  després que quedés 
aturat per la pandèmia, el març 
de 2020. Aquest servei de mobi- 
litat es va crear el 2012 i havia es-
tat actiu ininterrompudament.

La gent gran pot fer ús del bus 
tots els  dimarts i dijous, ex-
cepte festius i mes d’agost, 
des de  2/4 de 10 del matí a 
2/4 d’1 del migdia.  Per a més 
informació podeu trucar al 
departament de Mobilitat de 
l’Ajuntament al 938 448 025.

Santa Eulàlia va 
celebrar del 3 al 9 
d’octubre la 
Setmana de 
la Gent Gran
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Santa Eulàlia en 6 tuits
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Cultura
L’entitat Ball de diables de Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt guanya el segon 

premi en el 3r concurs nacional de tabals tradicionals. L’enhorabona!

Comunicació
L’Anuari de 2022 i el Calendari de 2023 es repartiran a totes 

les llars de Santa Eulàlia durant el mes de desembre. L’Anu-

ari es podrà també consultar al web municipal.

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia ja tramita l’expedició del 

certificat digital. Cal demanar cita prèvia trucant a l’OAC 

(93 844 80 25) de dilluns a divendres de 8 a 14 h i dijous 

també a la tarda de 16 a 19h

Canal SET
Canal SET arrenca la 32a temporada amb l’informatiu 

setmanal i amb nova pàgina web: http://canalset.cat.  

Ja li heu donat una ullada? 

Participació Ciutadana 
#SantaEulàliadeRonçana busca persones voluntàries per col·laborar 

amb Protecció Civil. Tan sols cal que envieu un correu electrònic a: 

protecciocivil@avpc-ser.cat

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia 
El Ple de l’Ajuntament condemna en bloc els darrers actes 

vandàlics i incívics ocorreguts darrerament al Parc de la 

Campinya i a l’Escola Ronçana.
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Fina Guerrero i Antoni Peig
Forn de pa Sant Antoni

“Els pagesos de Santa Eulàlia ens 
portaven la farina i els donàvem tiquets 

per bescanviar per pa”

L’Antoni i la Fina han crescut dins el forn de Sant Antoni i ho porten a la sang. Des de la dèca-
da dels 60, la família ha fet el pa pel poble i ha vist com Santa Eulàlia creixia. Tot i així, man-
tenen els processos artesanals i, diuen, segueixen els temps que el pa necessita. Aquesta és, 
segurament, una de les claus de l’èxit del forn, juntament amb la il·lusió i la passió que tenen 
per la professió. 

Aviat us jubileu i tanqueu el forn...
Antoni (A): Sí, però el negoci s’acabava igualment perquè la 
propietat de l’edifici ens ha dit que no el vol seguir llogant. 
Hi havia una parella interessada en agafar-nos el relleu, però 
no ha pogut ser per aquest motiu. El negoci s’acaba i, mira, 
s’acaba amb nosaltres i amb la nostra jubilació. És que aques-
ta professió casca, eh? Jo ja no rendeixo com ho feia abans. Ja 
ensenyaré a fer pa a qui vulgui fer-se’l a casa.
Fina (F): Fa un any es va fer un fornet a casa, que no ha fet ser-
vir mai perquè no tenim temps... Al Toni li agrada l’ofici i ho 
seguirà fent. Sempre hem treballat caps de setmana i no hem 
pogut gaudir de molts dels nostres amics i ara ho aprofitarem.

Com encareu aquests propers mesos?
A: Ja anem afluixant per no trobar-nos-hi de cop. Per Sant 
Joan ja no vam fer coques, de panellets en fem només de 
pinyons, per Reis tancarem... Al Nadal és una bogeria: surts 

dels panellets i que si torrons, tortells, pa de Nadal...
F: Les campanyes fortes ja no les farem. Estarem a mig gas 
fins setembre, traiem el peu de l’accelerador.

Quins van ser els inicis del forn?
A: Segons tinc entès, el forn va començar als anys 40. Primer 
hi va haver el Lluís, després el Pepet i després el meu pare el va 
comprar el 1963. Jo vaig venir amb sis anys i fins ara. El meu 
pare ja era forner, es va morir al 2009 i des de llavors el porto 
jo. Bé, ja el portàvem d’abans, però ell seguia sent el “jefe” 
(riu). Al 2006 vam fer un canvi perquè vam tenir problemes 
de personal i vam decidir tenir menys gent i obrir només 
divendres, dissabtes i diumenges. Hem funcionat d’aquesta 
manera i ens ha anat bé.
F: Per a l’obrador no trobes personal...
A: El sistema que jo faig és molt artesanal i costa trobar qui 
hi vulgui treballar. El pa no té horaris, l’has de seguir a ell, no 
et deixa parar quan tu vulguis. Aquestes coses no s’entenen.
F: A vegades li vull dir alguna cosa i em diu: “Ara no toca”.

Com era Santa Eulàlia quan vau arribar al forn?
A: S’obria cada dia i tot eren cases aïllades, no hi havia clave-
gueram ni aigua corrent ni res.
F: Es feia el repartiment del pa amb furgoneta. De seguida que 
ens vam treure el carnet, també ens va tocar.
A: Això quan tothom tenia cotxe ja no tenia sentit. A més, la 
normativa també va canviar i calia empaquetar el pa.
F: Una anècdota divertida és que els pagesos portaven la fari-
na i els donàvem un tiquet per bescanviar per pa. Tants quilos 
de farina, tants pans.
A: Eren tiquets de 100kg i a vegades els retallaves o en feies 
la meitat.

Com heu vist l’evolució del poble?
A: Abans tot eren camps, no hi havia blocs de pisos. Després 
van començar a fer-se les urbanitzacions.

Entrevista
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F: La zona del Rieral ha fet un canvi molt gran, s’ha concentrat 
la gent aquí i no hi estem acostumats.
A: Al principi el nucli fort del poble era a dalt, a l’església.

Obriu només els caps de setmana i esgoteu tot el pa, amb 
cues a fora sempre. Això xoca amb una societat que viu 24 
hores al dia els 7 dies de la setmana, no?
F: Bé, son tres dies de cara al públic...
A: Avui és el meu dia de festa i he vingut a les quatre del matí! 
Ho concentrem tot en tres dies per no tenir obert i mirar de 
fer-ho bé. Primer va la qualitat.
F: L’Antoni treballa amb masses mare i necessiten uns proces-
sos, hi ha uns reposos entre mig. Els dies que no tenim obert 
fa altres feines i ho deixa tot embastat per quan obrim. No ho 
podria fer tot en aquests tres dies.
A: Quan vam decidir obrir així vam pensar que sempre érem 
a temps de tornar enrere, però vam veure que funcionava bé 
i vam tirar endavant. Santa Eulàlia gairebé s’ha convertit en 
un poble dormitori, doncs tu creus que s’ha de tenir obert? 
Concentres la gent que vindrà el cap de setmana i que es mou 
aquests dies. N’hi ha que han posat bars o cafès, però això és 
un forn i jo ho porto a la sang. Entenc el pa que va de l’obrador 
a la botiga; és un concepte que ens ha funcionat.
F: Que no va ser triat, en un mes ho vam haver de replantejar 
tot per falta de personal. Ell fa tants quilos de pa i la màquina 
no dona per més.

Com heu viscut aquests dos anys de pandèmia?
A: Amb molta feina!
F: Se’ns ha complicat a nivell de funcionament nostre, so-

bretot per gestionar les comandes, per correu electrònic o 
per Instagram arribaven a totes hores.
A: Treballo amb llargues fermentacions, com a mínim de 
18 hores, i a vegades arriben encàrrecs d’un pa que ja s’està 
fermentant.
F: Quan no es podia sortir cada dia, aquest pa congelat aguan-
ta molt bé. La gent ho va descobrir llavors i ho segueix fent.
A: És un bon sistema perquè no tens mermes, treus el que 
necessites. Ara hi ha moltes coses que no puc fer. M’agrada 
la investigació, provar... i no tinc temps. Ja tinc idees per fer 
a casa tranquil·lament.

Quants tipus de pans feu?
F: Una vintena de pans diferents, a banda de la pastisseria. 
Per la Festa Major va treure el pa per l’Aplec de Sant Sim-
ple, amb molta il·lusió. Pel sopar va fer un barrot, entre un 
rodó i una barra perquè així totes les llesques són grans i 
iguals. També va fer el pa de la Festa Major amb els quatre 
colors: pa de formatge, de pistatxo, de sobrassada i de nous, 
aquest amb colorant blau. Per exemple, per la Diada va estar 
fent proves amb una estelada. Ens en van encarregar un de 
quadrat i va treure un barrot perquè la noia triés. Doncs va 
entrar a la botiga una parella i amb una il·lusió se’l van voler 
quedar abans que el pogués veure.
A: Totes les formulacions són meves, han passat per les 
meves mans. Només conservo l’original dels carquinyolis, 
perquè el meu pare va treballar en un forn de Caldes i no 
l’he canviat.

Feu servir maquinària antiga o heu apostat per la tecn-
ologia?
A: En tenim de les dues. Les antigues que han aguantat 
encara hi són. Les màquines marquen una petita diferèn-
cia. Ara n’hi ha que van a tota candela, que en 10 minuts 
tenen la massa feta, i la que jo tinc tarda molt més. Jo no 
tinc pressa i mentre ella va fent, jo faig altres coses. Té 
moltes coses que van a favor del pa i en contra meva, en 
teoria, pel temps.
F: La normativa diu que les màquines han de ser d’acer in-
oxidable, no de ferro, i amb les barres de seguretat. La que 
tenim se la va fer fer expressament amb els braços com ell 
els volia, no com els de les màquines que van de pressa. 
També tenim una màquina per moldre el blat. Tot buscant, 
vam anar a parar a Àustria, que la feien d’acer inoxidable 
i aquí no la trobàvem. Tot això per la inquietud d’aquest 
senyor... i jo al darrera!

Santa Eulàlia us trobarà a faltar? Què hi diuen els clients?
F: El de tota la vida, el que ens ha vist créixer, ens trobarà 
a faltar perquè som amics, tenim una altra relació. Fa gràcia 
quan ve gent que de canalla estiuejaven a casa els avis aquí 
al poble i et diuen “com aquest pa, cap”. No sé si és el record 
d’infantesa o que és veritat, però fa il·lusió. Tenim clients que 
venen dels pobles veïns, són clients molt fidels.

Encara podem trobar pa del bo a Catalunya?
A: Està sortint una nova generació que fa bon pa. El complicat 
és el moment actual, demanen molt i no ajuden gens.
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Temàtica lliure 
dels grups municipals

Posem el focus en la mobilitat

Aquest 2022 una de les principals línies d’acció de govern ha es-
tat centrada en la mobilitat del nostre municipi. En aquest sentit, 
s’han dut a terme tot un seguit d’accions que han millorat aquest 
aspecte al nostre poble. 

D’una banda, s’ha ampliat el servei de transport escolar. Les línies 
de bus de l’institut i les escoles de primària han augmentat un 75% 
la seva oferta de places, arribant a tot aquell alumnat que havia 
quedat fora d’aquest servei i afegint-ne de nou.

Per altra banda, també s’ha reprès el servei de mobilitat per a la 
gent gran, aturat des de la pandèmia i que ara s’ha posat en marxa, 
de nou, tots els dimarts i dijous.

També en mobilitat entre barris, recentment han finalitzat les 
obres de creació de la vorera que uneix el camí de Can Feu amb el 
barri de Can Sabater. Amb tot, se suma a les millores en voreres i 
asfaltatges realitzats i previstos per aquest any.

Entre els mesos de setembre i octubre també s’han celebrat els 
actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i la Setmana Sense 
Cotxes, que han consistit en una pedalada pel patrimoni de Santa 
Eulàlia i unes activitats lúdiques davant de les escoles, així com 
una xerrada de resolució de dubtes sobre els vehicles elèctrics i una 
hora del conte temàtica.

Des de finals d’octubre s’està redactant del projecte de pacificació i 
reordenació de la carretera de Barcelona a la zona de la Sala i Can 
Clot, un dels punts on el Pla Local de Seguretat Viària està posant 
l’èmfasi per controlar-ne el trànsit i la perillositat i que esperem es 
pugui executar l’any vinent.

Finalment, i no menys important, aquest 2022 s’han consolidat els 
ajuts de mobilitat destinats a joves estudiants de Santa Eulàlia per 
cobrir fins a un 40% de les despeses en l’adquisició d’abonaments 
de transport públic per anar a estudiar. Aquesta proposta va sor-
gir a l’Assemblea Jove del 2021 i aquest any s’ha assumit des de la 
regidoria de mobilitat amb una partida pressupostària de 6.000 
euros.

Amb tot, posem el focus en la mobilitat per millorar el nostre poble. 

Acompanyant en temps de crisi(s)

Vivim temps complexos. Els darrers anys hem viscut una pan-
dèmia global, amb impactes que van més enllà de la pròpia salut 
física i que encara s’arrosseguen. Hem pres consciència de l’avenç 
del canvi climàtic, els impactes del qual es deixen sentir arreu i 
afecten qüestions tan bàsiques com l’alimentació, la integritat físi-
ca i el benestar de les persones, entre altres. 

A Catalunya, l’any 2021 més d’un quart de la població catalana vivia 
en risc de pobresa o d’exclusió social. Fa mesos que els preus de 
l’energia, els aliments i la major part de productes i serveis pugen 
i que el nostre poder adquisitiu cada cop és més reduït. L’atac a 
Ucraïna per part de Rússia, que es va iniciar el passat més de març, 
no només ha causat un nombre elevadíssim de víctimes –un fet 
injustificable i absolutament condemnable- sinó que també ha 
canviat les regles del joc geopolític i econòmic a Europa i al món, 
amb impactes ben concrets en la nostra vida quotidiana. 

La situació és dura, i malauradament les previsions pel que queda 
de l’any 2022 i pel 2023 no són gens falagueres. Malgrat les dificul-
tats presents i les incerteses futures, no podem deixar de pedalar 
per a sortir-nos-en. I ho hem de fer col·lectivament, com a poble. 
En temps de crisi –i, en aquest cas, de crisis superposades- i mal-
grat la magnitud dels impactes d’aquestes crisis, les comunitats 
locals són espais essencials per a fer-hi front. Ho hem vist en el 
passat i ho veiem ara. 

En aquest context, quin paper han de jugar-hi els Ajuntaments? 
Com a nivell d’Administració més proper a la ciutadania, el seu 
paper és determinant. Tot i les limitacions pressupostàries a les 
quals fan front i les competències que tenen assignades. És ab-
solutament just reconèixer que des de fa anys tenim un país ple 
d’alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, que treballen intensa-
ment per acompanyar les famílies dels seus pobles. I ho estan fent 
ara. I ho continuaran fent. 

Tot i que la inflació i la crisi econòmica també està passant factura 
als pressupostos municipals, són temps on es requereix més que 
mai l’actuació dels ajuntaments per acompanyar la ciutadania en 
uns moments que són durs. Però no només han de pensar en quin 
present gestionen, sinó també –al mateix temps- en quin model 
de poble volen ajudar a construir per al futur. I ho han de fer en 
col·laboració amb tot el teixit social i econòmic dels pobles, i amb 
la implicació de la ciutadania. Tenim feina per fer. Fem-la plegats. 
Acompanyem. Acompanyem-nos. 
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Ley de banderas

Desde Cs estamos reclamando desde toda la legislatura que nues-
tro Ayuntamiento cumpla la Ley de Banderas.

Creemos que nuestro municipio debe estar representado por to-
dos y nuestro Ayuntamiento solo representa una parte de la ciu-
dadanía.

Todos los ciudadanos sean de la ideología que sean pagan sus im-
puestos religiosamente. Por lo tanto, todos debemos estar repre-
sentados. Y la representación se hace desde el ayuntamiento, que 
debe ser una Institución Neutral cosa que no lo es.

Para Cs es una falta de respeto. Así, que seguiremos insistiendo en 
que Santa Eulalia sea un municipio que cumpla todas las leyes y 
una de ellas es la Ley de Banderas.

Las excusas que nos ponen cuando lo solicitamos son: La bandera 
de España está encargada o está en la lavandería…… Así vamos 
para cuatro años.

Insistimos que se cumpla sino nos veremos obligados a hacer la 
denuncia pertinente.

Desde Cs no vamos a permitir más tiempo esta tomadura de pelo 
por parte de Poble Unit.

Ordenances fiscals 2023 i pas semafòric

En data de 20/10/2022 la proposta d’OO.FF del govern del PU com-
porta una pujada lineal del 5% de totes les taxes municipals. Des-
prés de bastants anys amb les taxes congelades, a les portes d’una 
greu crisi econòmica i en mig d’una guerra que està provocant una 
inflació de tots els preus, aquest és el pitjor moment que un govern 
hauria d’escollir per implementar una pujada tan significativa.
L’increment dels ingressos municipals ha de ser constant i pro-
gressiu, ja que això permet continuar mantenint els serveis pú-
blics oferts i ,si pot ser, ampliar-los, evitant pujades sobtades. 
Durant aquests anys, aquest govern ha fet el contrari, mantenir 
la recaptació congelada i retallar serveis públics, alguns de molt 
necessaris.

L’adopció d’aquestes mesures polítiques, any rere any, és una de 
les causes que justifiquen aquesta pujada tan important. A ban-
da, la pujada torna a ser lineal quan podria ser progressiva. Any 
rere any hem defensat que les OO.FF han d’incloure la renda com 
a criteri per calcular uns impostos més justos i proporcionals per 
a tothom.

De fet, quan ja fa 2 anys que es parla del pagament per generació i 
1 any que es va aprovar per a la taxa de residus, encara no es podrà 
aplicar per manca de dades.

A la informativa ens han tornar a dir que, per manca de temps no 
ho han pogut calcular, i això que ja fa 7 anys que ens governen i 2 
que recullen dades de residus amb el nou sistema porta a porta.
FINALMENT, la feina constant i perseverant, reclamant el pas 
semafòric, ha donat els seus fruits. PU ha publicat a les xarxes so-
cials el seu projecte abans que debatre’l amb els representants de 
la ciutadania. Només ha fet falta esperar 7 anys perquè al govern 
municipal li semblés convenient abordar el problema.

Santa Eulàlia necessita un govern que sigui més eficient i eficaç 
alhora de prendre les decisions que calen, quan calen, per resoldre 
els problemes de tota la gent. Cal tenir-ho present, ara que s’acos-
ten temps de canvi.
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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. 

Teniu més fotos històriques de la Plaça Onze de Setembre? Compartiu-les 
a les xarxes socials mencionant l’Ajuntament de Santa Eulàlia!

La Plaça Onze de Setembre, 
un espai de reunió i celebració 
Els 1.500 metres quadrats de plaça han estat, al llarg dels anys, 
un punt que ha acollit diversos actes i celebracions de Santa Eu-
làlia de Ronçana. La Diada de l’11 de Setembre ha estat, possi-
blement, un dels més característics, ja que sempre hi participen 
moltes entitats del poble.

Gegants, sardanes, Ball de Gitanes, fires i mercats han om-
plert la plaça en diferents moments de l’any des de la dècada 
dels 90, quan es va urbanitzar la zona, incloent-hi la plaça. 

Per exemple, durant la Fira de Nadal s’hi munten tallers i 
activitats, a banda de les parades dels comerços i artesans 
locals. Alhora, la Plaça Onze de Setembre és l’escenari del 
mercat setmanal dels dissabtes.

Amb la renovada plaça s’espera revitalitzar aquesta zona per 
fer-la, encara més, un espai del poble i pel poble que aculli 
activitats promogudes per les entitats i fires i mercats, entre 
d’altres.

D’equerra a dreta i de dalt a baix:  Diada 11 de Setembre (2011), Mercat setmanal (2013), Fira de Nadal (2016) i Gitanes a la Fira de Nadal (2016) 
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