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Pòrtic Anuari 2022 1

Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques,

Ja estem a les portes de finalitzar aquest mandat que
ens va atorgar les urnes, gairebé fa quatre anys, un
mandat que pocs esperàvem que fos tan complex amb
l'arribada d'una pandèmia sanitària internacional i ara,
quan tot just sembla que ens n'estem sortint, ens arriba
la guerra d'Ucraïna amb totes les seves conseqüències
humanitàries i associades en l'àmbit econòmic, que es-
tan provocant un increment de preus que fa que cada
vegada més famílies tinguin problemes per arribar a fi-
nal de mes.

Tot i les circumstàncies del moment, no podem deixar
d'esforçar-nos i treballar per afrontar aquests reptes i
els que ens presenti la vida.

Fent una mirada als fets passats, em venen molts senti-
ments, sensacions difícils de descriure i un munt d'i-
matges on les persones del meu entorn i del poble en
són les protagonistes. Perquè tenim una gran sort, la
sort de tenir persones al nostre costat que ens transme-
ten energia, vitalitat i molta força per afrontar tots els
obstacles que se'ns puguin presentar. Persones que de-
diquen moltes hores i esforços a fer més gran el nostre
poble.

Observant aquests temps passats, te n’adones que el
temps passa volant, però en molt pocs anys hem i estem
escrivint una petita gran part de la història de Santa
Eulàlia de Ronçana; com a Poble Unit hem treballat per
millorar i mantenir un poble viu, participatiu, verd, net
i acollidor on tothom se senti identificat/da. Ens sentim
orgullosos del suport, implicació i compromís de la
gent poble.

Gràcies a vosaltres tot és possible! Us animo que entre
tots i totes continuem posant el millor de nosaltres per
aconseguir un poble millor i on tothom hi tingui cabu-
da. Depèn de tots assolir-ho.

Abans de gaudir d'aquest Anuari, aprofito per desitjar-
vos bon Nadal, feliç any 2023 i, sobretot, molta salut!

Francesc Bonet Nieto
Alcalde
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Anuari 2022Ajuntament

Ple ordinari:
25 de novembre 2021

Abans de tractar els punts de l’ordre del dia,
l’alcalde demana un minut de silenci en me-
mòria a l’exalcalde de Santa Eulàlia, Fran-
cesc Brustenga i Galceran, i en reconeixe-
ment a la seva tasca realitzada al municipi.

Aprovació 2a Addenda del Conveni de
coordinació intermunicipal entre di-
ferents Ajuntaments de les comarques
del Vallès Oriental i el Vallès Occiden-
tal per a la prestació conjunta del ser-
vei de taxi en l'àmbit territorial.

S’aprova la 2a Addenda del Conveni de coor-
dinació intermunicipal entre diferents Ajun-
taments de les comarques del Vallès Oriental
i el Vallès Occidental per a la prestació con-
junta del servei de taxi en l'àmbit territorial
d'aquests municipis amb la incorporació dels
Ajuntaments de Cardedeu, Figaró-Mont-
many, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall
i la pròrroga del conveni per a quatre anys més.

Aprovació inicial del mapa de soroll i
de capacitat acústica del municipi.

S’aprova inicialment el mapa de soroll i de ca-
pacitat acústica del municipi de Santa Eulàlia
de Ronçana en compliment del Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’a-
prova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n’adapten els annexos. 

Aprovació Addenda 2022 al conveni
de desplegament de l'atribució de l'e-
xercici de la competència de l'Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana de
gestió de residus municipals i dels re-
sidus comercials al Consorci per a la
Gestió dels del Vallès Oriental.

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 2022, per im-
port de 719.456,33 euros.

Aprovació inicial de l'Inventari Mu-
nicipal.

S’aprova inicialment l’Inventari Municipal
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronça-
na, a data 31 de desembre de 2019. 

Modificació de Crèdit 28/2021: Su-
plement de Crèdit per la plaça Onze
de Setembre i actualització d'Annex
d'Inversions 2021.

S’aprova la Modificació de Crèdit 28/2021 de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit
per import de 152.892,25 euros, per les obres
de la plaça Onze de Setembre.

Manifest amb motiu del Dia Interna-
cional de l’Eliminació de la Violència
contra les Dones 25 de novembre de
2021.

Coincidint amb el Dia Internacional de

2

L’Ajuntament aprova una modificació de crè-
dit per les obres de la plaça Onze de Setembre.
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Anuari 2022Ajuntament

l’Eliminació de la Violència contra les
Dones, l’Ajuntament s’adhereix al Manifest
del 25N, que han llegit entre totes les regi-
dores del ple. La regidora de Polítiques de
Gènere, Anna Montes, fa un repàs a les xi-
fres de les denúncies i successos relacionats
amb la violència contra les dones.

Moció que presenten conjuntament
els grups municipals I-ERC i SER-CP,
sobre l’ús del glifosat i altres herbici-
des en el terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana.

S’aprova una moció, demanant l’eradicació
de l’ús del glifosat i altres herbicides igual-
ment tòxics al nostre municipi, trobant al-
ternatives ecològiques més adequades i res-
pectuoses amb la salut de les persones i del
medi ambient.

Substituir l'ús d’herbicides per mètodes no
contaminants, que no danyin la salut ni el
medi ambient.

Iniciar els treballs necessaris per a la transi-
ció cap a una jardineria ecològica gestionada
públicament amb criteris de qualitat i soste-
nibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes
excessives, l’ús d’espècies no adaptades al
medi o amb necessitats hídriques excessives.

I en la mesura que es pugui, fer campanyes
de conscienciació i informatives dirigides als
propietaris de jardins privats, als professio-
nals viveristes i responsables d'altres admi-
nistracions. 

Ple extraordinari:
21 de desembre de 2021

Acord que posa fi a la tramitació de
l’expedient de revisió dels convenis
del sector de Can Naps per ser nuls en
els termes de l’article 47.1, i de la lpac.

Rebut el Dictamen de Comissió Jurídica As-
sessora en que s’informa favorablement so-
bre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajunta-
ment amb la finalitat de declarar la nul·litat
de determinades clàusules de sis convenis
urbanístics signats entre els anys 2002 i
2007, en relació amb el PP0-1 Can Naps, s’a-
corda resoldre el procediment de nul·litat
iniciat mitjançant acord plenari de l’Ajunta-
ment l’1 de juliol de 2021 i declarar la nul·li-
tat en ple dret de les referides clàusules del
convenis urbanístics i dels acords del ple que
van ratificar-los o aprovar-los.

Ple ordinari:
27 de gener de 2022

Aprovació del pressupost 2022 i
Plantilla 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 i les seves bases d’execució per
l’exercici de 2022, el resum del qual per ca-
pítols és el següent:

3

Moment de la votació en el Ple de novembre de
2021.

Ple extraordinari de desembre.
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4 Ajuntament Anuari 2022

Modificació OF 4 Impost sobre l'im-
post sobre l'increment de valor dels
terrenys n.u. 2022.

S’aprova només per a l’exercici de 2022 la
modificació de l’Ordenança fiscal 4 Impost
sobre l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.

Adjudicació del contracte del servei
de neteja dels equipaments munici-
pals i auditories de qualitat (Lot1 i
Lot2).

S’acorda adjudicar el contracte del servei de
neteja dels equipaments municipals de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
auditories de qualitat, a les empreses se-
güents:

Lot 1: NETEGES CORAL, SL., per un import
de 490.249 euros (sense IVA) per un termi-
ni inicial de dues anualitats, amb les pròrro-

gues previstes, i segons oferta presentada,
amb efectes del dia 1 de març de 2022.

Lot 2: ASSISTANCE BUSINESS CONSUL-
TING, per un import de 12.600 euros (sense
IVA) per un termini inicial de dues anuali-
tats, amb les pròrrogues previstes, i segons
oferta presentada, amb efectes del dia 1 de
març de 2022.

Aprovació de la modificació de les
Normes d'Organització i Funciona-
ment de Centre de l'Escola Bressol
Municipal L'Alzina.

S’acorda aprovar la modificació de les
Normes d’Organització i Funcionament del
Centre (NOFC), de l’Escola Bressol Munici-
pal L’Alzina, amb els objectius següents:

• Clarificar el procediment de selecció de la
nova direcció

Ingressos SET TOTAL

Ajuntament Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I: Impostos Directes 4.018.649,02 0,00 0,00 4.018.649,02
Capítol II: Impostos Indirectes 141.295,62 0,00 0,00 141.295,62
Capítol III: Taxes i Preus Públics 1.400.797,55 0,00 0,00 1.400.797,55
Capítol IV: Transferències Corrents 2.509.609,53 101.058,49 -100.058,49 2.510.609,53
Capítol V: Ingressos Patrimonials 156.372,04 0,00 0,00 156.372,04
Capítol VII: Transferències de Capital 187.477,59 0,00 0,00 187.477,59
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol IX: Passius Financers 1.064.127,47 0,00 0,00 1.064.127,47

TOTAL 9.478.328,82 101.058,49 -100.058,49 9.479.328,82

Despeses

Capítol I: Personal 3.395.819,59 73.231,23 0,00 3.469.050,82
Capítol II: Béns Corrents i Serveis 3.833.821,36 8.827,26 0,00 3.842.648,62
Capítol III: Despeses de Capital 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Capítol IV: Transferències Corrents 542.476,77 19.000,00 -100.058,49 461.418,28
Capítol VI: Inversions Reals 1.314.135,57 0,00 0,00 1.314.135,57
Capítol IX: Passius Financers 379.075,53 0,00 0,00 379.075,53

TOTAL 9.478.328,82 101.058,49 -100.058,49 9.479.328,82
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• Establir clarament les persones partici-
pants en el procés

• Actualitzar la normativa d’aplicació

• Enumerar i organitzar el reglament per a
millor seguiment i comprensió

• Reanomenar alguns conceptes per a mi-
llor identificació

• Afegir qüestions fins ara no especificades
en les Normes. 

Moció que presenta el grup munici-
pal d'I-ERC, en Defensa del Cànon de
Residus a Catalunya.

S’aprova una moció per donar suport al cà-
non de residus de Catalunya i sumar-se al
manifest impulsat per diferents institucions,
entitats i personalitats en la seva defensa.

Demanar que es modifiqui l’articulat de la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados pa-
ra una Economía Circular per tal que els cà-
nons establerts a l’esmentada Ley només s’a-
pliquin a aquelles comunitats que no dispo-
sin d’un impost amb les mateixes caracterís-
tiques, així com es blindi el cànon català tal
com es coneix fins ara, un model de fiscalitat
ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de
gran consens polític i social a Catalunya. De
no ser així, demana als grups parlamentaris
que votin en contra de la seva aprovació al
Congrés dels Diputats i al Senat.

Que l’Ajuntament es compromet a continuar
donant suport als programes de reciclatge,
reducció i reutilització al seu municipi, així
com a l’aplicació de l’economia circular i do-
nar suport a l’Agència de Residus de
Catalunya en l’aplicació del cànon de dispo-
sició de residus, i a la defensa d’aquesta me-
sura fiscal.

Acceptació de la renúncia de la regi-
dora del grup municipal Indepen-
dents-ERC.

S’acorda acceptar la renúncia al càrrec de re-
gidora presentada per la senyora Cristina
Gallego Cabanas, del grup municipal Inde-
pendents-ERC.

Comunicar aquest acord a la Junta Electoral
Central, als efectes que sigui lliurada creden-
cial de regidor/a a la persona que correspon-
gui, d’acord amb el que disposa l’article 182
de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral
General.

La regidora explica que els motius de la seva
renúncia són  fruit de l’acord del grup muni-
cipal des de les eleccions, manifesta que “ha
estat una experiència molt enriquidora que
molta gent hauria de viure”, i que està “con-
tenta per les aportacions i la feina que s’ha
fet” i espera haver fet una “oposició sempre
constructiva”, agraeix haver tingut l’oportu-
nitat de conèixer el poble amb més profun-
ditat.

L’alcalde manifesta que ha estat “un plaer”
treballar amb ella i agraeix el seu pas per
l’Ajuntament i la feina que ha realitzat pel
municipi.

La regidora Susana Barroso i el regidor
Abraham Requena agraeixen el seu pas per
l’Ajuntament i destaquen la qualitat humana
de la regidora.

El regidor i company de partit Ramon
Vilageliu també l’ha elogiada i assegura que
la seva amistat s’ha enfortit.

5Ajuntament Anuari 2022

La regidora del grup municipal Independents-
ERC, Cristina Gallego, renuncia al càrrec.
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Ple ordinari:
31 de març de 2022

Presa de possessió d'un regidor del
grup municipal del grup Indepen-
dents-ERC.

L’alcalde dona compte que la Junta
Electoral Central ha tramès la credencial a
favor del regidor  ARNAU QUERALT I BAS-
SA, en substitució de la regidora CRISTINA
GALLEGO CABANAS.

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

El Sr. ARNAU QUERALT I BASSA  manifes-
ta que no està afectat per cap causa d’incom-
patibilitat sobrevinguda.

Tot seguit, l’alcalde demana al Sr. ARNAU
QUERALT I BASSA que presti jurament o
promesa tot utilitzant la fórmula següent:

“Jures o promets complir fidelment les obli-
gacions del  càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fona-
mental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”

El regidor respon “Sí, ho prometo”.

L’Alcalde dona formalment possessió del cà-
rrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. ARNAU QUE-
RALT I BASSA.

Resolució d’al·legacions i aprovació
definitiva de la modificació de les
NOFC de l'Escola Bressol L'Alzina. 

S’acorda estimar parcialment les al·lega-
cions presentades en el sentit d’obrir espai
de participació per a introduir aportacions al
reglament de les NOFC, i introduir el nou re-
dactat del punt 3. Equip directiu, i aprovar
definitivament la modificació de les Normes
d’Organització i funcionament de Centre de
l’Escola Bressol Municipal L’Alzina.

Aprovar l’addenda al conveni de des-
plegament 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.

S’acorda aprovar 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 formalitzat entre ambdues
entitats el 7 de febrer de 2019,que té per ob-
jecte el següent:

• Aprovar l’encàrrec de l’Ajuntament al
Consorci, mitjançant SAVO, SA, per ges-
tionar la baixa definitiva a trànsit del ca-
mió marca IVECO model EUROCARGO
matrícula 8647FDD.

• Aprovar que la despesa pel lloguer dels
vehicles bicompartimentats amb matrícu-
la 8775KKD i 4285KNV durant el període
comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 28
de febrer de 2022 sigui liquidat  directa-
ment per l’Ajuntament a l’empresa LLO-
VENET SL., despesa que ascendeix a
23.716 euros, i que serà descomptada de
l’aportació anual 2022 que l’Ajuntament
satisfarà al Consorci. La resta de despeses
associades al manteniment i reparació
dels esmentats camions aniran a càrrec
del Consorci.

Ajuntament Anuari 2022

El regidor d’Independents-ERC, Arnau Queralt,
pren possessió del càrrec.
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7Ajuntament Anuari 2022

Donar compte al Ple de la liquidació
del Pressupost 2021 de SET COMUNI-
CACIÓ.

Es dona compte al ple de l’expedient de la li-
quidació pressupostària de l’Organisme
Autònom Set Comunicació de l’exercici
2021.

Donar compte de la liquidació del
Pressupost 2021 de l’Ajuntament.

Es dona compte al Ple de l’expedient de la li-
quidació pressupostària de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2021.

Modificació de Crèdit 3/2022: Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit
finançat amb RTDG.

S’acorda aprovar la Modificació de Crèdit
3/2022 de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit per crear 11 aplicacions pressu-
postàries no existents a l’exercici 2022 de
Capítol II Despeses en Béns corrents i ser-
veis (5 aplicacions) i Capítol IV Inversions
Reals (6 aplicacions) i suplementar-ne 28
per dotar-les de més crèdit a unes aplica-
cions amb saldo insuficient de Capítol II
Despeses en Béns Corrents i Serveis, Capítol
IV Transferències Corrents, Capítol VI
Inversions Reals i Capítol IX Passius
Financers.

Procedir a efectuar tots els tràmits oportuns
per amortitzar anticipadament la totalitat
del préstec SANTANDER (2019/1/SAN038)
amb un import pendent d’amortització ac-
tual de 533.140,84  euros. 

Increments salarials 2022. 

Atès que en data 29 de desembre de 2021,
s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat la
Llei 22/2021, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2022 (Llei 22/2021 en endavant), s’acorda
aprovar l’increment del 2% de les retribu-
cions respecte a les de 2021, per tots els con-
ceptes retributius, al personal funcionari i

laboral al servei de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana per a l’exercici 2022.

Aprovar la Declaració de la Coordi-
nadora Catalana d’Ajuntaments Soli-
daris amb el poble Sahrauí i de la
Federació d’Associacions Catalanes
amigues del poble Sahrauí en Suport
al Dret d’Autodeterminació del Poble
Sahrauí, que presenta el grup muni-
cipal d’Independents-ERC.

S’aprova una moció per demanar al govern
de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma
immediata el seu posicionament favorable a
un pla d'autonomia del Sàhara Occidental,
que és contrari als drets del poble sahrauí.

Que tingui una actitud proactiva favorable a
la realització del referèndum d'autodetermi-
nació del Sàhara Occidental, tal com li co-
rrespon com a potència administradora del
territori i de denúncia de les repetides viola-
cions dels drets humans que pateix el poble
sahrauí als territoris ocupats pel Marroc.

Instar al Parlament de Catalunya a què cons-
titueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al
Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcio-
nament les darreres legislatures més d'un
any després de l'inici de la XIII continua
sense activar-se, per tal que Catalunya tingui
una representació institucional de màxim
nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a
una resolució pacífica i respectuosa amb els
drets del poble sahrauí. 

El ple de març va aprovar una moció en suport
al dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí.
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Ple extraordinari:
12 de maig de 2022

Concertació préstec amb el Progra-
ma de Crèdit Local (PCL) de la Di-
putació de Barcelona per import de
874.151,32 euros.

S’acorda acceptar el préstec que el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ha concedit
en data 13 d’abril de 2022, amb les següents
condicions:

Import del préstec: 874.151,32 euros, Ter-
mini del Préstec: 10 anys (inclòs 1 any de
carència de capital). Tipus d’interès: EURI-
BOR a 3 mesos+0,37. Comissions: Exempt.

Acceptar l’import de la subvenció que conce-
deixi la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona amb la finalitat de
subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·li-
citat.

Modificació de Crèdit 7/2022: Suple-
ment de Crèdit finançat amb RTDG. 

S’aprova la Modificació de Crèdit 7/2022 de
suplement de crèdit per suplementar 11 apli-
cacions pressupostàries per dotar-les de més
crèdit unes aplicacions amb saldo insufi-

cient de Capítol II Despeses en Béns
Corrents i Serveis i Capítol VI Inversions
Reals, per import de 64.279,45 euros.

Modificació plantilla 2022. 

S’acorda modificar la plantilla de personal la-
boral, en el sentit d’incorporar a la plantilla
de personal funcionari les places següents:

• 1 plaça de treballador/a social.

• 1 plaça d’educador/a social.

• 1 plaça de tècnic/a d’acollida de Serveis
Socials.

• 7  places de tècnics/iques mitjos de gestió.

• 7 places d’auxiliar administratiu.

Establir que aquestes places s’extingiran de
la plantilla de personal laboral, quan es no-
menin com a funcionàries de carrera les per-
sones que superin el procés selectiu corres-
ponent.

Crear una plaça de tècnic/a mig de gestió, a
l’escala d’administració general, subescala
tècnica, subgrup A2, adscrita a l’àrea de
Serveis Territorials.

Modificar la denominació de tres places d’ad-
ministratiu/iva de l’escala d’administració
general, subescala administrativa del sub-
grup C1, per la denominació a Tècnic/a auxi-
liar de gestió, de l’escala d’administració ge-
neral, subescala tècnica auxiliar de gestió
subgrup C1.

Modificar la denominació d’una plaça de de-
lineant, de l’escala d’administració especial,
subescala administrativa del subgrup C1, per
la denominació a Tècnic/a auxiliar de gestió,
de l’escala d’administració especial, subesca-
la tècnica auxiliar de gestió, subgrup C1.

Modificar una plaça de la plantilla de perso-
nal laboral de l’organisme autònom SET
Comunicació, de Tècnic de comunicació au-
diovisual, assimilada al subgrup A2, per una
plaça de Tècnic auxiliar de comunicació au-
diovisual, assimilada al subgrup C1.

Ajuntament Anuari 20228

El ple del mes de maig va aprovar la concerta-
ció de préstec amb el Programa de Crèdit
Local de la Diputació de Barcelona.
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Ajuntament Anuari 2022 9

Ple ordinari:
28 de maig de 2022

Aprovació Festes Locals del municipi
per l’any 2023.

S’acorda establir com a dies de Festa Local
per l’any 2023 el 28 de juliol, Festa Major
d’Estiu;  i el dilluns dia 11 de desembre, atès
que el 10 de desembre, Santa Eulàlia, cau en
diumenge.

Moció de suport per a la creació d’un
nou cicle formatiu de grau mitjà d’A-
tenció a Persones en Situació de De-
pendència i la incorporació del Bat-
xillerat Artístic per al proper curs es-
colar a l’Institut de la Vall del Tenes.

S’acorda aprovar una moció de suport a la
creació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà
d’Atenció a les Persones en Situació de
Dependència i la incorporació del Batxillerat
Artístic per al proper curs escolar a l’Institut
de la Vall del Tenes, que consta dels se-
güents acords:

• Seguir donant suport a l’Institut La Vall
del Tenes en la petició de crear el Cicle
Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a
Persones en Situació de Dependència i el
Batxillerat Artístic.

• Reclamar al Departament d’Ensenyament
que reconsiderin la resposta que han fet
arribar a la petició formal de l’Institut te-
nint en compte els arguments exposats i
doni llum verda a la creació d’aquests dos
nous estudis.

• Instar el Govern de la Generalitat de
Catalunya la continuïtat del desplegament
de formació professional de qualitat al te-
rritori, així com dels estudis artístics.

• Donar suport a la reclamació feta per part
de la comunitat educativa de l’Institut La
Vall del Tenes al Departament d’Educació
del passat 4 d’abril del 2022.

Ple ordinari:
21 de juliol de 2022

Donar compte de l’adaptació de les
seccions censals del municipi de
Santa Eulàlia a la normativa electo-
ral i a la del padró municipal d'habi-
tants.

De conformitat i amb el vist i plau de
l’Oficina del Cens Electoral de la Delegació
Provincial de Barcelona, s’ha elaborat la pla-
nimetria general del municipi i parcial de ca-
da secció afectada pel canvi de seccionat,
quedant el nou seccionat del municipi de la
següent manera:

S’ha dividit la secció 1 en les seccions 1 i 4.

• Secció 1: electors del barri del Rieral

• Secció 4: electors dels barris del Bonaire i
Sant Cristòfol

S’ha dividit la secció 2 en les seccions 2 i 3.

• Secció 2: electors dels barris de la Serra i
la Vall

• Secció 3: electors dels barris de la Sagrera
i el Serrat

S’acorda aprovar una moció per incorporar
nous estudis a l’IES La Vall del Tenes.
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Aprovació de la revisió del padró
d’habitants a 1 de gener de 2022.

S’aprova el resum numèric del Padró
Municipal d’Habitants a 01-01-2022 amb
una xifra total de 7.740 habitants. Homes:
3.880 Dones:  3.860.

Declaració d'inhabilitat del mes d'a-
gost per a determinades tramitacions.

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2022 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients d’urbanisme i
d’activitats.

Aprovació inicial de la desafectació
de domini públic d'un tram del Camí
de la Campinya a Can Gafa.

S’acorda aprovar inicialment la desafecta-
ció del tram del camí municipal “Camí de la
Campinya a Can Gafa” situat al paratge de
Can Gafa, amb la finalitat de la modificació
del seu traçat, al seu pas per la finca.

Aprovació de la primera addenda al
conveni de cooperació interadminis-
trativa entre l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i el consorci
Besòs Tordera relatiu al servei de ne-
teja i manteniment de la xarxa de cla-
vegueram.

S’aprova la primera addenda del Conveni de
cooperació interadministrativa per a la realit-
zació del servei de neteja i manteniment de la
xarxa de clavegueram municipal. Essent el
preu total del servei per anualitat després de la
modificació de 59.466,72 euros.

Modificació de Crèdit 11/2022: Trans-
ferència de Crèdit diferents àrees de
despesa equipament del Rieral.

S’aprova la Modificació de Crèdit 11/2022 de
transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despe-
sa, en concret entre l’àrea 1 i l’àrea 9, per im-
port de 175.000 euros per la reforma de la
segona fase de l’equipament de la Font del
Rieral.

Modificació de Crèdit 12/2022: Suple-
ment de crèdit finançat amb baixes
per anul·lació: Transport Escolar.

S’aprova la Modificació de Crèdit 12/2022
de suplement de crèdit per una aplicació
pressupostària, finançada amb baixes per
anul·lacions d’altres aplicacions pressu-
postàries, per aportació CC conveni Trans-
port Escolar per import de 22.500 euros.

Modificació de Crèdit 14/2022 Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit
finançat amb RTDG.

S’aprova la modificació de crèdit 14/2022
que crea tres aplicacions pressupostàries no-
ves de capítol VI Inversions Reals i en suple-
menta dues de Capítol II Despeses en Béns
Corrents i Serveis i una de Capítol VI
Inversions Reals per dotar-les de més crèdit,
ja que el saldo actual és insuficient. Aquesta
modificació es finança en 79.000 euros amb
Romanent de Tresoreria per Despeses
Generals i amb 24.000 euros de majors in-
gressos d’una subvenció de la Diputació del
Programa sectorial d’actuacions per a fer
front a l’emergència climàtica.

Anuari 2022Ajuntament10

El Ple aprova una modificació de crèdit per la
segona fase de la reforma de la Font del Rieral.
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Aprovació Relació Llocs de Treball.

S’acorda aprovar la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronça-
na, que comprèn el llocs de treballs reservats
a personal funcionari, laboral i eventual de
la corporació, així com la seva documentació
annexa.

Establir que la seva implementació restarà
subjecta a l’existència pressupostària de crè-
dit adequat i suficient i a l’adequació a qual-
sevol altra normativa superior. Notificar
aquest acord als treballadors i treballadores
al servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.

El Ple aprova les modificacions de crèdit per
dur a terme noves línies de bus escolar, la 
segona fase de la Font del Rieral i per la 
col·locació de plaques fotovoltaiques.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14 - 2022

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 
Actual Final

1 3321 632014 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES 
BIBILOTECA 0,00 56.200,00 56.200,00

1 323 632014 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES 
ESCOLA RONÇANA 0,00 28.000,00 28.000,00

1 920 623004 COMPRA CARPES, CADIRES, 
TAULES, ETC 0,00 8.000,00 8.000,00

Total increment CE 92.200,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 

Actual Final

1 920 226021 DESPESES ANUNCIS OFICIALS 61,00 3.000,00 3.061,00

1 920 227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT -228,82 2.800,00 2.571,18

1 920 635000 MOBILIARI D'OFICINA AJUNTAMENT 0,00 8.000,00 8.000,00

Total increment CE 10.800,00

Total increment 103.000,00
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Declaració institucional del 28 de juny
de 2022, Dia Internacional de l’Orgull
o per a l’Alliberament LGBTI+.

El Regidor Pol Guerra procedeix a llegir la
Declaració institucional del 28 de juny de
2022, Dia Internacional de l’Orgull o per a
l’Alliberament LGBTI+.

Moció de suport als Jutges de Pau.

S’aprova una moció per manifestar el suport
a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de
pau de forma eficient i eficaç a favor de la
proximitat de la justícia al territori i a les
persones en la resolució dels conflictes.

Instar el govern de l’Estat i els grups parla-
mentaris de les Corts Espanyoles a la modi-
ficació del Projecte de la Llei Orgànica
d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic
de Justícia en el sentit de no suprimir els jut-
ges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves
funcions.

Moció que presenta el grup munici-
pal SER-CP, que reclama al Departa-
ment d'Educació una inversió defini-
tiva per al nou edifici de l'Escola
d'Educació Especial Can Vila.

S’aprova una moció per mostrar el suport a
tota la comunitat educativa de l’Escola Can
Vila en la seva lluita  per una educació de
qualitat i unes instal·lacions dignes on els i
les alumnes puguin desenvolupar el seu iti-
nerari educatiu obligatori. Reclamar al
Departament d’Educació una inversió defini-
tiva que suposi un nou edifici per a l’Escola,
que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions
provisionals al recinte educatiu.

Ple ordinari:
29 de setembre de 2022

Ratificació de la modificació d'Esta-
tuts del Consorci Besòs Tordera.

S’acorda ratificar inicialment l’expedient de
modificació dels Estatuts del Consorci Besòs

Ajuntament Anuari 202212

L’Ajuntament de Santa Eulàlia s’adhereix al Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+.

anuari 2022_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/22  19:47  Página 12



Tordera aprovat en sessió de Junta General
del dia 22 de juny de 2022 i formular encà-
rrec al Consorci per tal que, actuant en nom i
representació d’aquesta entitat, es procedeixi
a la publicació dels corresponents anuncis
d’aprovació inicial i definitiva, formuli el trà-
mit d’audiència als interessats, així com pro-
cedeixi a la publicació íntegra el text de la mo-
dificació dels Estatuts, definitivament apro-
vada en el Butlletí Oficial de la Província.

Aprovació definitiva de la desafecció
del tram del camí municipal "Camí de
la Campinya a Can Gafa".

S’acorda aprovar definitivament la desafec-
ció del domini públic del tram de camí mu-
nicipal situat al paratge de Can Gafa, amb
la finalitat de modificació del traçat d’a-
quest camí, al seu pas per la finca i realitzar
l'acte de recepció formal del bé immoble
que ha estat desafectat, d'acord amb l'arti-
cle 8.3 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny, i el Reglament de Béns de les Entitats
Locals -RBEL-.

Aprovació Compte General 2021:
Ajuntament i Set Comunicació.

S’aprova definitivament el Compte General
de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom
Set Comunicació corresponent a l’exercici
2021, integrat pels següents estats bàsics:

• El Balanç de situació

• El Compte del Resultat econòmic-patri-
monial

• L’estat de canvis en el patrimoni net

• L’estat de fluxos d’efectiu

• L’Estat de liquidació del Pressupost

• La Memòria

Modificació de Crèdit 16/2022: Suple-
ment de Crèdit finançat amb RTDG. 

S’acorda aprovar la Modificació de Crèdit
16/2022 de suplement de crèdit per dotar-la
de més crèdit una aplicació amb saldo insu-
ficient de Capítol II Despeses en Béns
Corrents i Serveis següent:

Ajuntament Anuari 2022 13

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16 - 2022

SUPLEMENT DE CRÈDIT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 

Actual Final

8-231-227066 ASSISTÈNCIA PERSONES 
DEPENDENTS: TELEASSISTÈNCIA 10.711,69 5.284,74 15.996,43

Àrea de despesa Serveis Socials 5.284,74

Total increment 5.284,74

Finançament

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 

Actual Final

87000 ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 794.167,50 5.284,74 799.452,24

Total increment 5.284,74
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Ple extraordinari:
27 d’octubre de 2021

Acord de Modificació de les Ordenan-
ces Fiscals per 2023.

S’acorda aprovar provisionalment per a l’e-
xercici de 2023 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. 6
Contribucions Especials

Ordenança Fiscal núm. 7
Taxa per llicències o la comprovació d’ac-
tes o actuacions comunicades en matèria
d’urbanisme.

14 Anuari 2022Ajuntament

Modificació de Crèdit 17/2022 Suple-
ment de Crèdit finançat amb RTDG.

S’acorda aprovar la modificació de crèdit
17/2022 que suplementa dues aplicacions
pressupostàries de Capítol VI Inversions

Reals per dotar-les de més crèdit ja que el
saldo actual és insuficient. Aquesta modifi-
cació es finança totalment amb Romanent
de Tresoreria per Despeses Generals, se-
güent:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17 - 2022

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 

Actual Final

1 3321 632014 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIQUES 
BIBILOTECA 56.200,00 1.000,00 57.200,00

1 3321 632014 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
AJUNTAMENT ÀREA 5 26.000,00 9.400,00 35.400,00

Total increment 10.400,00

Finançament

Aplicació Concepte Consignació Modificació Consignació 

Actual Final

87000 ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 799.452,24 10.400,00 809.852,24

Total increment 10.400,00
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15Anuari 2022Ajuntament

El Ple aprova les Ordenances Fiscals de 2023.

Ordenança Fiscal núm. 8
Taxa per la prestació dels serveis d'inter-
venció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sot-
metiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com
pels controls posteriors a l’inici de l’activi-
tat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques.

Ordenança Fiscal núm. 10   
Taxa per la prestació del Servei de gestió
de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 13   
Taxa per expedició de documents admi-
nistratius

Ordenança Fiscal núm. 15   
Taxa per utilització privativa o aprofita-
ment especial de la via pública amb entra-
des de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic lo-
cal i les reserves de via pública per a apar-
cament, càrrega i descàrrega de mercade-
ries de qualsevol mena

Ordenança Fiscal núm. 20  
Taxa per la prestació de serveis relacio-
nats amb els animals de companyia.

Proposta de resolució dels recursos
de reposició a l’aprovació de la
Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.

El 21 de juliol de 2022 es va aprovar ini-
cialment la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament, que comprèn el llocs de tre-
ball reservats a personal funcionari, laboral
i eventual de la corporació, així com la seva
documentació annexa.

Dins el termini per presentar recurs de re-
posició que finalitzava el passat 19 de se-
tembre de 2022, es van presentar 4 recur-
sos de reposició.

Reunida la Comissió de Valoració de la
Relació de Llocs treball formada per repre-
sentants de l’Ajuntament i representants
del personal per l’avaluació dels recursos
de reposició presentats i  vist l’acta que se’n
desprèn d’aquesta reunió d’avaluació, s’a-
corda desestimar el recurs de reposició pre-
sentat per MCFV d’acord amb l’acta de va-
loració dels recursos de reposició de la
Comissió de Valoració de llocs de treball i
estimar els recursos de reposició presentats
per ERV, per CVS i per MSJM d’acord amb
l’acta de valoració dels recursos de reposi-
ció de la Comissió de Valoració de llocs de
treball.
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Novembre 2021

Santa Eulàlia descongela tributs després de sis
exercicis consecutius. L’any vinent  l’IBI aug-
mentarà un 4% i la taxa d’escombraries ho farà
en 10 punts. L’oposició en bloc s’oposa, amb
matisos, a les properes Ordenances Fiscals.

L’Escola de Música La Vall del Tenes recu-
pera matrícula a l’inici de curs. Les classes
arrenquen amb gairebé 300 alumnes però
encara amb mascareta.

Ambient prepandèmic a la Primavera. Unes
300 persones passegen pels carrers del barri
en una nit de terror que combina Castanya-
da i Halloween.

L’Ajuntament regula el teletreball, que es va
implantar arran de la pandèmia. Una quin-
zena de persones, el 50% de les que ho po-
den fer, s’acullen a aquesta nova concepció
de feina a distància, dos dies per setmana.

La vacunació antigripal arrenca a bon ritme.
Els majors de 70 anys que fa mig any van re-
bre la segona dosi contra la COVID poden
rebre el reforç simultàniament amb el vaccí
de la grip.

La cooperativa APINDEP-Ronçana recupera
la majoria d’activitats d’abans de la pandèmia.

El centre, al 100%, inicia la campanya de Nadal.

El Tribunal Suprem no entra a estudiar l’a-
pel·lació de Santa Eulàlia contra un dels pro-
cessos de Can Naps. Ara, esgotada la via ju-
dicial per a aquesta causa que reclama a
l’Ajuntament dos milions d’euros més inte-
ressos, el Consistori manté oberta la via ad-
ministrativa que pretén fixar un preu just.

Condemnen al jove activista Ernest Legaz a
un any i 10 mesos de presó per una de les
protestes post-sentència del procés. Legaz
no haurà d’ingressar a cap centre peniten-
ciari.

Mor Francesc Brustenga, alcalde de Santa
Eulàlia en dues etapes diferents. Brustenga
també va destacar per la seva vinculació amb
l’esport, sobretot amb el ciclisme.

Nova crida de Càritas per omplir el Banc
d’Aliments de productes bàsics a través d’a-
portacions solidàries. L’entitat, amb el su-
port de Serveis Socials, atén actualment 35
famílies necessitades del poble.

Els recuperats Premis Tardor distingeixen
Marc Brustenga i Protecció Civil com a per-
sona i entitat de l’any. Els altres guardons de
la nit són per a Avril Serrano, Raquel Pena,

Resum dels informatius de Canal SET
President: David Sáez - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.cat - Web: www.canalset.cat

Marc Brustenga, santaeulalienc de l'Any, i Protec-
ció Civil, Entitat de l'Any, als Premis Tardor 2021.

Mor Francesc Brustenga i Galceran, alcalde de
Santa Eulàlia de 1973 a 1979 i de 1983 a 1987.

16 Anuari 2022300 dies de notícies
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17Anuari 2022300 dies de notícies

APINDEP i Cabot Media. La nit també reco-
neix la trajectòria de Mercè Llauradó. Un so-
par per a poc més de 200 persones precedeix
una gala teatral, dinàmica i innovadora de-
dicada a la sostenibilitat.

L’Ajuntament reserva 150.000 euros més
per a la construcció de la plaça Onze de
Setembre, en previsió de l’encariment d’al-
guns dels materials de l’obra. La partida
pressupostària final supera els 450.000 eu-
ros a espera de licitació.

Desenes de persones passen dissabte pel
CAP del Rieral en l’acció vacunal sense cita
prèvia contra la grip i la COVID-19. La ma-
joria, de municipis de la Vall del Tenes, però
també d’altres pobles de la comarca.

Santa Eulàlia condemna la pintada a un dels
senyals de municipi feminista. L’Ajunta-
ment commemora el 25 de Novembre. Entre
els actes, una taula rodona intergeneracional.

Esports

El Club Patinatge Artístic Ronçana organitza
el seu quart Trofeu per avaluar la feina feta
durant bona part de la temporada. A la cita
hi van assistir sis clubs i més de 100 patina-
dores van presentar la seva actuació davant
d’un jurat de la Federació Catalana de Pati-
natge.

Tret de sortida oficial a la temporada 2021-
22 per part de l’Associació Bàsquet Ronça-

na. El conjunt verd i negre va presentar totes
les categories del club i el cos tècnic en un
acte de benvinguda al Pavelló Poliesportiu.
La Junta directiva va remarcar l’increment
d’equips en comparació amb la temporada
passada i va recordar a l’ex-vicepresident del
club, Miquel Ventalló.

Presentació oficial d’equips del Club Espor-
tiu Santa Eulàlia. El conjunt verd i negre rep
la temporada 21-22 amb la tradicional pre-
sentació d’equips sobre la nova gespa del
Municipal. Ara per ara, el club afronta la
temporada amb 217 jugadors dividits en 17
categories.

Desembre 2021

La Generalitat accepta la revisió d’ofici que
va iniciar l’Ajuntament al juliol per intentar
fixar el preu just de les ocupacions directes
en un dels litigis de Can Naps. La Comissió
Jurídica Assessora es mostra a favor de de-
clarar nul·les de ple dret determinades clàu-
sules de sis convenis urbanístics amb dos
propietaris que reclamen més de dos milions
d’euros al Consistori.

Mor l’emprenedor Cisco Cladellas, fundador
del grup Cladellas i de la cadena Don Dino.
Cladellas també va ser president del Club
Esportiu durant 10 anys en dues etapes dife-
rents i regidor a l’Ajuntament.

La plaça Onze de Setembre s’ha renovat aquest
any.

L'Ajuntament de Santa Eulàlia condemna la pin-
tada a la senyalització com a municipi feminista.
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L’homenatge als avis de més de 90 anys en-
ceta la Festa Major d’Hivern, amb un pro-
grama gairebé prepandèmic. Diumenge tor-
na la Fira de Nadal.

La sisena onada de la COVID s’està notant
sobretot als centres educatius. Al marge
d’això, Santa Eulàlia registra 24 positius en
set dies. Amb tot, la corba ha arribat a supe-
rar els 1.000 punts, unes xifres que no es
veien des de l’estiu.

Tres robatoris en habitatges del Serrat i una
temptativa silenciosa prop de Puigdomè-
nech en un dia. Els lladres s’enduen diners i
joies.

Santa Eulàlia treu a concurs, 10 anys des-
prés, la reforma del gual de Sant Cristòfol.
La subvenció del PUOSC per a la mota de

protecció de Sant Isidre es destinarà final-
ment a una altra millora hidràulica al Tenes.

Prop de 700 persones passen per la Fira de
Nadal de la Festa d’Hivern en una jornada
pre-pandèmica. La Coral celebra 40 anys
amb un concert antològic però no acaba de
decidir la seva continuïtat.

El camí de vianants, al costat de la carretera,
entre Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai,
es concretarà en quatre fases però les prime-
res obres no començaran fins d’aquí a un
any. El tram inicial enllaçarà Can Trias amb
l’Ajuntament. La Diputació de Barcelona es-
tudia els treballs.

Tres nous robatoris a l’interior d’habitatges.
En 10 dies se n’han produït sis. La Policia
Local deté un lladre a Parets després d’una
persecució per la C-17.

Increment imparable de positius i empitjo-
rament de la situació epidemiològica. En
plena sisena onada de COVID, Santa Eulàlia
iguala el rècord de 16 casos en un dia i en poc
més de tres setmanes de desembre ja acu-
mula 122 contagis. L’escalada coincideix
amb unes festes de Nadal que tornen a ser
estranyes amb algunes restriccions que ha-
vien desaparegut a la tardor.

L’Ajuntament dona llum verda, per unani-
mitat, a la revisió de convenis amb dos pro-
pietaris de Can Naps, reactivada al juliol. El
Consistori vol arribar a un preu just per in-

Obres al gual de Sant Cristòfol. Unes 700 persones visiten la Fira de Nadal.

Homenatge als avis de més de 90 anys.
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demnitzar les ocupacions directes de te-
rrenys on s’aixequen la llar d’infants
L’Alzina i l’Escola La Sagrera.

El Casal Parroquial decideix suspendre per
segon any les representacions dels Pastorets
davant del repunt desbocat de la COVID. En
canvi, uns 80 avis recuperen el berenar de
Nadal a la Fàbrica.

Esports

Teresa Pascual tanca un acord amb l’equip
Scott Family per a la propera temporada. La
santaeulalienca, després de completar una
bona Volta a Eivissa, afrontarà un calendari
competitiu amb proves de renom.

Santa Eulàlia torna a sonar arreu de l’Estat
gràcies a Lali Masriera i Marcel Gual. La
santaeulalienca ha tornat de Sòria amb el tí-
tol de Campiona d’Espanya de Bikejoring
sota el braç per segon any consecutiu.

El Club Patinatge Artístic Ronçana va orga-
nitzar el ja tradicional Festival de final de
curs al Pavelló. Cap patinadora del club va
faltar a la cita que, enguany, va viatjar arreu
del món.

Rafa Tornabell no participarà en l’edició
d'enguany del ral·li Dakar per culpa d’un fort
accident en l’última prova del Mundial. Des
d’aleshores, el copilot santaeulalienc arros-
sega una lesió a dues vèrtebres i segueix a
casa recuperant-se.

Gener 2022

L’Institut demana a Educació un Batxillerat
artístic i un Cicle Formatiu de grau mig d’a-
tenció a la dependència. L’equip directiu pre-
tén enriquir així l’oferta educativa a partir del
curs vinent i que l’alumnat que vol cursar
aquests estudis no hagi de marxar fora.

Melcior, Gaspar i Baltasar estrenen carros-
ses en una segona cavalcada adaptada, que
acumula algun retard. Prop de 1.100 perso-
nes passen per la Fàbrica dels Reis a portar
cartes plenes de desitjos.

La Mancomunitat adjudica l’ampliació de
l’Institut, que ja acumula dos anys de llargs
retards. Les obres podrien iniciar-se aquest
febrer, però l’aulari no es podrà utilitzar fins
el curs vinent. Sempre que no hi hagi més
entrebancs. El nou pavelló, de quatre aules i
amb uns serveis, s’aixecarà al costat de l’edi-
fici de Batxillerat.

L’Ajuntament demana una reunió amb els
responsables de salut de la Vall del Tenes.
Damunt la taula, queixes per l’atenció telefò-
nica que es fa a l’ambulatori del Rieral.

Retorn complicat a classe després de Nadal
per l’explosió de la variant Òmicron. Els
equips docents viuen pendents dels confina-
ments i dels positius. En els darrers 10 dies,
la Generalitat ha notificat gairebé 150 conta-
gis, sobretot d’alumnat, als quatre centres
educatius. La realització de testos d’antígens
ràpids es multiplica. 

El nou edifici de l’Institut ja és una realitat.1.100 persones visiten la Fàbrica dels Reis Mags.
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Santa Eulàlia posa en marxa una aplicació
mòbil per començar a avançar cap al paga-
ment per generació. L’app substitueix el car-
net que permetia optar a la bonificació del
10% de la taxa d’escombraries per l’ús de la
deixalleria.

L’Escola Ronçana i l’Escola La Sagrera parti-
cipen en un projecte educatiu Erasmus Plus
de la Unió Europea amb sis centres més de
la comarca. L’objectiu, augmentar la qualitat
de la tasca docent.

Una vuitantena d’espectadors a la novena
Festa de l’Acordió. Prop de 25 balladors de

Gitanes assisteixen a una Masterclass de
Castanyoles. Tot amb mesures COVID.

Cinquè pressupost municipal més elevat de
la història. Santa Eulàlia tindrà gairebé 9,5
milions d’euros per afrontar un 2022 encara
en pandèmia i amb l’ombra de Can Naps. El
govern diu que el projecte dona continuïtat al
de l’any passat, que ja va ser qualificat d’ex-
pansiu. La inversió més destacada és l’inici
de la reforma interior de La Font del Rieral
com a espai jove. L’oposició en bloc s’absté.

El risc de rebrot per COVID assoleix un nou
màxim en dos anys de pandèmia: 7.200
punts. Els contagis segueixen disparats amb
228 positius més en set dies. La velocitat de
contagi cau per sota d’u. La majoria de res-
triccions decauen.

Joventut activa la dissetena edició dels
Pressupostos Participatius de Joventut. El pro-
cés recupera la presencialitat prepandèmia.

Uns 90 joves participen a l'Assemblea Jove per
decidir a quines activitats destinen els 16.000
euros de pressupost.

Entra en funcionament l'app per fer les aporta-
cions a la deixalleria i desapareixen els carnets
de paper.

Diversos músics de tot Catalunya celebren la 9a
Festa de l'Acordió.
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Esports

Marc Brustenga debutarà com a ciclista pro-
fessional amb el Trek Segafredo a la Volta a
la Comunitat Valenciana. El santaeulalienc
arriba amb moltes ganes a la primera cita de
l’any. Una temporada on també participarà
a la Volta Catalunya.

Febrer 2022

El degoteig de robatoris i temptatives en ha-
bitatges, 11 en dos mesos, no s’atura. La da-
rrera setmana es va produir un nou intent i
una entrada sense èxit. Policia Local i Mos-
sos d’Esquadra investiguen els casos, tots,
molt similars: ràpids, de tarda, aprofitant que
no hi ha ningú a casa i fent saltar les alarmes.

La sisena onada de la COVID es desinfla tot
i que continua a nivells molt alts. El gener
s’ha tancat amb gairebé 950 positius, pràcti-
cament els mateixos que en dos anys de
pandèmia.

Josep Solé compleix 25 anys com a Jutge de
Pau. Un quart de segle que, de moment, vol
perllongar en el temps.

L’Eulaliana arrenca amb un viatge per òpe-
res i musicals que compten amb escenes co-
rals dedicades a veus femenines. El Cor
Actea canta els grans autors clàssics però
també escenifica peces de la Traviata, Aida o
West Side Story.

Santa Eulàlia recupera els Tres Tombs, el
primer gran acte públic en una sisena onada
a la baixa.

La Coral Santa Eulàlia decideix continuar.
Superant la pandèmia, amb nova presidèn-
cia, nou director i nou repertori.

La futura piscina coberta mancomunada, a Pi-
nedes del Castellet, mantindrà les dues pisci-
nes exteriors i en tindrà dues més interiors en
un edifici on també hi haurà una sala per a ac-
tivitat física. La Diputació ja ha fet arribar a la
Vall del Tenes un avantprojecte embrionari
que xifra les obres, encara sense calendari i
sense plànols, en sis milions d’euros.

El muntatge Pianissimo Circus, de la com-
panyia Cirquet Confetti, difon la música clàs-
sica i popular entre els infants. Mitja entrada
en l’espectacle inaugural de l’Eulaliana Kids.

Els conreus comencen a notar el dèficit d’ai-
gua dels darrers mesos. El 2021 va ser un
dels anys amb menys pluges de la història.

Els pressupostos participatius recuperen la
presencialitat amb 90 joves. S’escullen 17
propostes. La Santaka Zombie, reinventada
com a Joc del Calamar i la Santaka Emer-
gent Fest, accions més votades.

Prop de 400 persones surten al carrer en
una festa de Carnestoltes participativa i aco-
lorida que torna després de la cancel·lació de
l’any passat. La Colla de Blaus guanya les ca-
tegories de carrossa i comparsa.

Unes 400 persones participen a la rua de
Carnestoltes.

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

El Club Hoquei Cerdanyola de Carla Castro
es proclama guanyador de la Euro Girls Sub-
17 disputada a Suïssa. La santaeulalienca, a
part d’aixecar el títol, va formar part del cinc
ideal i va ser la màxima golejadora de la
competició. Tot plegat, en un cap de setma-
na on l’atleta Júlia Lahosa s’ha enfilat al ter-
cer calaix del podi en el Campionat de
Catalunya Sub-18 de pista coberta.

Març 2022

Santa Eulàlia ja acull les vuit desplaçades de
la guerra d’Ucraïna. Dues famílies s’estan en
el pis que gestionen l’Ajuntament i l’entitat
SER-Refugiats. L’altra, a la casa d’un parti-
cular.

Dol per la mort de Jaume Galobart i Joan
Casals. Galobart ha deixat la seva empremta
a l’església, al Casal Parroquial i al Bisbat de
Terrassa amb múltiples iniciatives, sobretot
amb joves. Era l’ànima dels Pastorets.
Casals, santeulalienc del 2016, sempre cà-
mera en mà, difonia fotos antigues i actuals
del poble a través de les xarxes socials.

Santa Eulàlia arrenca el 8M amb més actes
que mai. L’Eulaliana dedica el tercer concert
a les autores de música barroca i el Club de
Lectura presenta les Dones valentes de Txell
Feixas.

La Calçotada recupera els àpats populars
després de dos anys de pandèmia. Prop de
270  persones degusten uns 5.000 calçots.
Jaume Dantí redescobreix la Domus d’Olivet
en la passejada prèvia.

Santa Eulàlia reivindica el 8M amb una ex-
posició de les poques dones que han estat
personatge a l’Anuari local al llarg de la
història. Taules rodones, sensibilització, xe-
rrades i altres mostres. Aquest any s’estan
celebrant més actes que mai per avançar en
la necessària transformació feminista de la
societat.

Santa Eulàlia ja acull 18 desplaçats d’Ucraï-
na, majoritàriament en cases de particulars
amb vincles previs. Famílies, Ajuntament i
SER-Refugiats es troben per avançar en el
procés d’adaptació.

La corba de la sisena onada de la COVID en-
cara no es doblega. Es compleixen dos anys
de l’esclat de la pandèmia.

Retard inesperat en la remodelació del gual
de Sant Cristòfol. L’Ajuntament ha hagut
d’obrir un procediment negociat perquè cap
de les dues empreses que van presentar-se al
concurs volen assumir els treballs. El motiu,
segons el Consistori, que no els surten a
compte per l’encariment dels materials de
construcció.

La Biblioteca celebra 11 anys amb el veredic-
te del concurs de punts de llibre. 23 premiats

Santa Eulàlia reivindica el 8M amb més actes
que mai.

Mor el comunicador i fotògraf Joan Casals.
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en cinc categories en un certamen amb més
de 800 originals sobre com preservar el pla-
neta terra.

Esports

Santa Eulàlia va acollir la primera fase del
Consell Comarcal del Vallès. El Club
Patinatge Artístic Ronçana va ser l’encarre-
gat d’organitzar l’acte que va reunir a pati-
nadors i patinadores de sis pobles dels dos
vallesos. Les monitores del Club Patinatge
Artístic Ronçana fan un bon balanç de l’ac-
tuació de les seves patinadores.

Marc Brustenga acaba la seva primera Volta
a Catalunya després de completar una cin-
quena etapa on va aconseguir una meritòria
15a plaça. En el que portem de temporada, el
santaeulalienc ja ha completat dues proves
World Tour. Bèlgica i Itàlia són les següents
cites pel ciclista de Santa Eulàlia.

Abril 2022

L’Ajuntament s’alliberarà, a finals d’abril,
del Pla d’Ajust que ha hagut d’afrontar la da-
rrera dècada per rescatar la hisenda munici-
pal. El crèdit ICO de pagament a proveïdors
serà història després de retornar gairebé
quatre milions d’euros. La bona salut de les
finances, ha explicat l’equip de govern, ha fet
possible avançar-ne la cancel·lació un any.

El fred frena la participació a la 6a Motorada
clàssica. Malgrat les baixes temperatures,

bona assistència a la ballada de Gitanes de la
roda.

Santa Eulàlia es tenyeix de blanc durant uns
instants. Una calamarsada barrejada amb
aigua sorprèn molts veïns.

La Comunitat Educativa de l’Institut signa
un manifest i fa un últim esforç per demanar
a la Generalitat que reconsideri la negativa a
concedir el Batxillerat Artístic i el Cicle
Formatiu d’Atenció a les persones amb de-
pendència pel curs vinent. L’Ajuntament es
reunirà amb Educació per conèixer de pri-
mera mà el no del Departament.

Adjudicada per segona vegada la remodela-
ció del gual de Sant Cristòfol que podria co-
mençar a finals de mes. L’Ajuntament de-
mana una pròrroga per no perdre la subven-
ció d’aquesta obra del Pla de Millora del
Tenes.

La benedicció de Rams torna a la plaça.
Mentrestant, un grup de cantaires es prepa-
ra per recuperar les caramelles de Pasqua
després de vuit anys.

La selecció domiciliària de residus millora i
el retorn econòmic augmenta. L’Ajuntament
va ingressar l’any passat 250.000 euros, un
25% més que el 2020 i va doblar l’import de
fa tres anys. La clau, segons Medi Ambient,
es troba en la bona qualitat de la matèria
orgànica.

Santa Eulàlia es troba en ple procés de re-
dacció del DUPROCIM, el document que

Santa Eulàlia viu un Sant Jordi com el d’abans.La fira Lliga't a la Terra de Santa Eulàlia distri-
bueix 20.000 planters de tomaqueres.
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unifica tots els plans d’emergència munici-
pals. Els voluntaris de Protecció Civil hi
col·laboren actualitzant el cens de masies.

Les caramelles del Roser es recuperen amb
quatre cantades sortint de missa. Els cantai-
res que n’han rescatat la tradició s’aturen a
Can Burguès, Can Brustenga i Can Granada
i ja pensen en ampliar-les l’any vinent.

La Fàbrica es prepara per a la 12a Fira Lliga’t
a la terra, ja sense mascareta. La mostra se
celebra excepcionalment diumenge només
fins al migdia.

Santa Eulàlia viu un Sant Jordi com el d’a-
bans, amb moltes ganes, pràcticament sense
restriccions però amb ruixats que entelen la
jornada. Benvolguda, de l’escriptora santeu-
lalienca Empar Moliner es troba entre els lli-
bres més venuts a Can Ferrer i a Catalunya.

Decepció i preocupació a l’Ajuntament pel
resultat de la reunió amb la Generalitat.
Educació es continua negant a ampliar l’o-
ferta educativa de l’Institut. El traspàs patri-
monial del centre encalla la situació.

Esports

L’Oncodines Trail recapta 80.000 euros
provisionals en el seu segon aniversari.
Santa Eulàlia va ser un dels onze municipis
per on va transcórrer la cursa que, enguany,
ha comptat amb més presència femenina
que masculina. El repte solidari i esportiu
destina tots els beneficis del repte a

Oncovallès, l'Institut Guttmann i a la
Fundació Oncològica Infantil Enriqueta
Villavecchia.

L’Espanyol de la santaeulalienca Avril
Serrano guanya el Trofeu Olímpico Girls
Cup disputat a Lleó després d’imposar-se a
l’Sporting de Portugal per dos a un a la final.

El Cerdanyola Sub-17 d’Hoquei de Carla
Castro es classifica per als Campionats de
Catalunya. La santaeulalienca, clau en la
victòria verd i blanca gràcies a dos gols i una
assistència.

Maig 2022

L’Ajuntament ja disposa del projecte de re-
forma interior de La Font del Rieral com a
espai jove. Per iniciar la remodelació, però,
caldrà un informe favorable de seguretat
que expedeix la Generalitat, que podria
alentir l’inici de l’obra.

La Policia Local s’equipa amb un lot bàsic de
material de defensa. Cinc agents superen un
curs de protecció d’edificis.

Santa Eulàlia consciencia sobre la generació
de residus amb un cicle de xerrades de l’as-
sociació Rezero. L’objectiu, intentar reduir
el nombre de quilos de deixalles que es pro-
dueixen.

El Cicle Joves Intèrprets compleix 10 anys.
Sis dels millors músics de l’Escola de Música
La Vall del Tenes interpreten 10 obres clàs-

L’Oncodines Trail passa per Santa Eulàlia. L’Ajuntament ja disposa del projecte de reforma
interior de La Font del Rieral com a espai jove.
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siques i contemporànies en una audició es-
pecial.

Santa Eulàlia va inactivar 13 nius de vespa
velutina l’any passat. Aquest dies s’inicia el
trampeig que permet la captura de reines, el
que evita l’existència de més ruscos.

El sopar literari reuneix 130 espectadors en
una nit intensa i desenfadada dedicada a
Lluís Llach. Ana Campillo guanya el 13è con-
curs de relat breu.

Santa Eulàlia demana un crèdit de gairebé
900.000 euros per a inversions del pressu-
post d’aquest any. Gairebé un terç dels di-
ners aniran a parar a la reforma de l’interior
la Font del Rieral com a espai jove. És el pri-
mer préstec que es demana després d’aco-
miadar el Pla d’Ajust.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO recull una tona
de residus en la jornada Let’s Clean Up
Europe. En vuit anys no se n’havien retirat
mai tants. La majoria: 700 quilos de volumi-
nosos.

S’adjudica l’eixamplament de la carretera de
Barcelona sobre el pont de Ca l’Unyó. La
Diputació pretén millorar la calçada que en
aquest punt s’estreny, el que moltes vegades
provoca dificultats als vehicles. L’obra tam-
bé servirà per seguir avançant en la conne-
xió de tota la Vall del Tenes a peu al costat de
la BV-1435.

Empar Moliner reivindica el gust per la lec-
tura en la presentació de la premiada no-
vel·la Benvolguda. L’escriptora santeulalien-

ca recorda com va marcar la seva carrera el
seu pas per l’ara Institut La Vall del Tenes.

Cinc robatoris amb força en cotxes estacio-
nats en aparcaments de dos restaurants del
poble. Un dels casos permet desarticular
una banda que n’havia comès 13 a tres co-
marques diferents.

En marxa la preparació del que serà el Joc
dels Colors “25 + 2”.  La Coco impulsa un so-
par de colles l’11 de juny, a Sant Simplici.

Esports

Celebració per al futbol santaeulalienc. El
Femení del C.E Santa Eulàlia s’ha proclamat
campió de lliga a l’imposar-se per 11 a 1 al
Rubí. Les verd i negres han tancat una tem-
porada de 10, adjudicant-se la primera posi-
ció en la lliga d’hivern i d’estiu.

Santa Eulàlia de Ronçana recupera la Festa
de l’Esport. La Regidoria d’Esports i el Punt
Jove la Taka col·laboren en l’edició d’enguany
per presentar un marc d’activitats més ampli
i divers. La Festa de l’Esport torna després de
dos d’anys d’aturada a causa de la pandèmia.

Juny 2022

Confirmats els dos primers alcaldables per a
les eleccions municipals de l’any que ve.
Independents-Esquerra escull Arnau Que-
ralt que relleva a Ramon Vilageliu. Ciutadans,
en canvi, repeteix amb Susana Barroso.

Ana Maria Campillo Arrebola guanya el primer
premi del 13è Certamen Literari de Relat Breu.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO recull una tona de
residus en la jornada Let’s Clean Up Europe.
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Santa Eulàlia ha desbrossat les set franges
contra incendis d’aquest any. L’actuació s’ha
avançat i ha coincidit amb el pic de calor de
maig.

Compte enrere per a l’edifici d’habitatge co-
operatiu a Caldes de Montbui on s’hi po-
drien emancipar entre 12 i 14 joves d’APIN-
DEP en règim de cessió d’ús. El Consistori
calderí i la cooperativa Matís, participada
per APINDEP, signen l’acord de construcció.
El projecte hauria de ser una realitat abans
de quatre anys.

Mas Vendrell recull 90 signatures per recla-
mar a l’Ajuntament la instal·lació d’un pas
semafòric per creuar la carretera de Caldes.
El govern municipal s’ha tornat a reunir
amb la Generalitat.

Sopar de Colors per reactivar les colles de
cara a la 25a edició del Joc. Unes 100 perso-
nes es troben a Sant Simplici a un mes i mig
de la competició.

L’onada de calor deixa un rècord de gairebé
39 graus al final de primavera. Mai abans
s’havien registrat temperatures tan altes i de
forma continuada a mig juny.

Tornen cap a casa les primeres migrants
d’Ucraïna. El seu país reclama la reincorpo-
ració als seus llocs de treball a dues de les
quatre refugiades de Can Maspons del Rieral.

Un centenar de visitants al primer Market
de can Burguès. Una desena de parades ex-

posen i venen productes de Km 0, en una
iniciativa que es podria repetir.

Pinedes del Castellet reobre després de nou
mesos de tancament. Unes 100 banyistes
diaris hi combaten el calor durant el primer
cap de setmana.

SER-Refugiats porta la Flama del Canigó en
una diada que retorna a antics costums. Els
avis recuperen el berenar de Sant Joan i ho-
menatgen nou parelles per les seves Noces
d’Or.

Juliol 2022

10 establiments s’adhereixen a la primera
mostra gastronòmica del Tomàquet al plat.
Ronçana Comerç Actiu proposa que bars,
restaurants i pizzeries facin una recepta amb
varietats antigues recuperades.

La vetllada solidària Som un poble acollidor
de SER-Refugiats recapta 1.500 euros. El
Teatre Nacional del Tenes vincula escrip-
tors, lectors i músics en un espectacle, per
moments, colpidor.

L’ampliació de l’Institut s’encareix un 16% i
superarà els 400.000 euros. Les modifica-
cions de la Generalitat al projecte construc-
tiu i la pujada de preu dels materials de
construcció motiven l’increment.

Joan Garriga i la companyia del Mariatxi
Galàctic, La Mambo Jambo Arkestra i

SER-Refugiats porta la Flama del Canigó.Santa Eulàlia de Ronçana recupera la Festa de
l’Esport.
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Balkan Paradide seran els cap de cartell mu-
sical de la Festa Major. El programa torna a
la normalitat prepandèmia. El Joc dels
Colors, el 25 + 2,  constarà de 10 proves.

El jove pianista Alexis Pérez guanya el premi
Ricard Vinyes, un dels més prestigiosos de
l’Estat. L’Alexis se’n va ara als Estats Units a
perfeccionar els seus estudis.

La Coral Santa Eulàlia fa la primera actuació
al poble en la nova etapa post 40 aniversari.
La formació posa bona nota al darrer mig any.

El control de la població de coloms a l’Edifici
Ronçana captura 80 exemplars en 15 dies.
La intervenció, la segona que l’Ajuntament
hi duu a terme, durarà tres mesos.

Santa Eulàlia es troba en risc extrem per pe-
rill d’incendi forestals. La tercera onada de
calor deixa temperatures de més de 35 graus.

Un miler espectadors passen per les 14 hores
del SERSona Fest. Dissabte arrenca el Joc
dels Colors i diumenge arriba el 25è aplec de
Sant Simplici.

La reforma interior de la Font del Rieral com
a espai jove costarà més de 430.000 euros.
L’Ajuntament aprova una modificació de
crèdit de 175.000 euros per afrontar l’adap-
tació de l’edifici. L’oposició hi dona un sí crí-
tic.

Prop de 2.000 persones visiten la Fira del
Tomàquet, que acaba amb bones vendes.

Les calorades de juny i juliol endarrereixen
la producció de les varietats antigues.

Les colles dels Colors recuperen els carrers.
Sant Simplici celebra el 25è aplec i la Festa
Major s’oblida de la pandèmia.

Esports

Després de dos anys sense Festival intern,
l’entitat ha recuperat aquesta diada amb
més d’un centenar de patinadors a pista i
150 espectadors a les graderies. Laura
Valcárcel, emocionada, es va acomiadar del
club després de 27 anys.

El Sènior de l’AB Ronçana jugarà la tempora-
da que ve a Tercera. El principal objectiu de
l’equip de Toni Martín serà consolidar la ca-
tegoria. La Junta directiva està treballant per
incorporar nous jugadors al bloc verd i negre,
que tornarà a la feina l’última setmana d’a-
gost.

La Festa Major torna i recupera el Joc de Colors.

Un miler espectadors gaudeixen d’una nova edi-
ció del SERSona Fest.

Prop de 2.000 persones visiten la Fira del
Tomàquet.
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Setembre 2022

L’Institut estrena la desitjada ampliació, el
nou pavelló d’aules, en un inici de curs
avançat, també amb canvis per millorar la
mobilitat i la seguretat a l’entorn del camí de
la Rovira. El setembre comença amb nou cu-
rrículum escolar i 1.426 alumnes al poble, la
tercera xifra més alta de la història.

Efectes encara ben visibles del fort temporal
de vent, pluja i pedra del 21 d’agost. El Gual
de Sant Cristòfol, encara en obres, aguanta la
rierada.

Santa Eulàlia commemora la Diada per ter-
cera vegada a Can Font mentre espera la fi-
nalització de la nova plaça Onze de Setembre.
35 entitats a una ofrena floral sense la CO-
VID de les últimes dues edicions.

La implantació del nou currículum, l’avança-
ment escolar i l’horari reduït fins el 30 de se-

tembre marquen l’inici de curs a primària.
Laura Portell assumeix la direcció de l’Escola
Ronçana.

Nou director a la Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja. Gerard Soler agafa les
regnes de l’equipament. L’escriptora Alba
Dalmau s’estrena com a coordinadora del
Club de Lectura.

Prop de 200 persones participen a la 8a
Festa del Pagès. Can Burguès obre les portes
per difondre la recollida i la història de l’ave-
llana.

Santa Eulàlia enceta una campanya informa-
tiva a peu de carrer per una tinença respon-
sable d’animals de companyia. Serà la més
ambiciosa fins ara. Protecció Civil lliurarà als
propietaris de les mascotes un díptic i un kit
per recollir i netejar els excrements a la via
pública.

300 dies de notícies28 Anuari 2022

Prop de 200 persones participen a la 8a Festa
del Pagès.

Santa Eulàlia commemora la Diada per tercera
vegada a Can Font.

Gerard Soler, nou director de la Biblioteca.Un fort temporal fa estralls a Santa Eulàlia.
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Nova campanya informativa per una tinença
responsable d’animals de companyia.

Uns 200 vehicles clàssics participen al Retro
Car Meeting.

APINDEP arrenca curs al límit de capacitat.
El projecte Olinet s’estén ja a 70 punts de re-
collida. Des d’aquest any, els joves elaboren i
comercialitzen pastilles de sabó per a roba i
mans.

El transport escolar arriba per primera vega-
da a La Sagrera i inaugura una segona línia a
l’Institut. L’Ajuntament impulsa l’ampliació
d’un servei que les famílies demandaven.
Gairebé es doblen els usuaris.

Esports

Retorn de la cursa popular de l’11 de setem-
bre. Prop de 130 participants completen el
recorregut de 10 quilòmetres amb sortida a
Bigues i Riells i arribada a Lliçà d’Amunt. La
victòria de la general masculina és per a
Javier Urbano mentre que Carme Marzo
s’imposa en categoria femenina.

Santa Eulàlia de Ronçana, de la mà del Moto-
Club, va acollir el Trofeu Català de Resistèn-
cia en Ciclomotors. Després de tres hores, l’e-
quip format per Oriol Mena i Bernat Cortes
van ser el vencedors de la classificació d’ai-
gua i la general. A casa, bon paper dels pilots
santaeulaliencs.

El Motoclub Ronçana va organitzar, de nou,
tres hores de Resistència en Ciclomotors,
però en aquesta ocasió, puntuables per al
Campionat de Catalunya. La victòria de la ge-
neral va ser per Ángel Perales i Eric Tomás
mentre que Víctor Redondo va ser el millor
santaeulalienc.

Octubre 2022

Santa Eulàlia ja té projecte per al reclamat
pas semafòric de la carretera de Caldes i ha
demanat al Servei Català de Trànsit els
150.000 euros de la redacció i les obres.

La Mancomunitat aposta per un Pla Agrari
amb més accent en la promoció econòmica.
La santeulalienca Gemma Matute, nova di-
namitzadora del projecte.

Ronçana Comerç Actiu porta prop de 25 es-
tabliments al carrer en la primera edició de
Fira Centre. La jornada acaba amb un vespre
de Pintxos i una batucada.

Uns 200 vehicles clàssics participen al Retro
Car Meeting, dedicat a Simca-Talbot. Però
un dels vehicles que genera més expectació
és una rèplica del Coche Fantástico.

Un fong està assecant pins al barri del Rieral,
la zona més afectada per la tempesta del 21
d’agost. La pedregada va ferir la capçada dels
arbres que han emmalaltit. El bosquet de
l’Escola Ronçana, on se n’hauran de tallar 14,
és un dels principals damnificats. L’Ajunta-
ment aplicarà un tractament per intentar sal-
var el màxim de pins a la via pública.

Santa Eulàlia inicia una mini campanya de
xipat i censat d’animals de companyia. La
iniciativa s’emmarca en la campanya general
de tinença responsable d’aquest octubre.

La Colla de Diables de la Sella aconsegueix el
segon premi al 3r concurs nacional de
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Una plaga del fong Diplodia afecta una quaran-
tena de pins en sòl urbà públic.

Tabals. Ariadna Ruiz, també de la Sella, és
proclamada millor tabalera.

L’Ajuntament i la Mancomunitat signen un
document notarial que certifica l’existència
dels edificis de l’Institut per intentar accele-
rar el traspàs patrimonial a Educació. El trà-
mit va començar fa més de dos anys i no aca-
ba d’avançar.

El Parc de les Olors exportarà la seva fran-
quícia social a Galícia. Una parella d’A
Corunya treballa per ampliar aquesta xarxa
fora de Catalunya, tal com ja passa a
Andalusia i les Illes Balears.

La colla de Gitanes estrena una peça conjun-
ta amb la de Lliçà de Vall en la ballada de
Lluïment de la quarta Ciutat Gitanera. La
trobada reuneix una quinzena de pobles del
Vallès a Montblanc.

L’increment dels preus de l’energia i la infla-
ció marquen la pujada de l’IBI i de la taxa
d’escombraries a 1 de gener. Els rebuts s’en-

filaran un 5%, en el que serà el segon aug-
ment consecutiu d’aquest dos tributs.
L’actualització de les Ordenances Fiscals s’a-
prova amb els únics vots en contra de
Ciutadans i l’abstenció de la resta de l’oposi-
ció.

Primer tractament per intentar salvar els
pins malalts del Rieral. La tala d’una quinze-
na d’arbres al bosquet de l’Escola Ronçana es
posposa a l’espera de comprovar com evolu-
cionen durant l’hivern.

Nits de Por a Mas Vendrell i La Primavera
per celebrar la Castanyada. Ambient als dos
barris amb cases decorades, rutes de terror i
disfresses al carrer.

Esports

En Marcel Gual i l’Evo s’acaben de proclamar
campions de Catalunya de Bikejoring i la Lali
i en Pistón han aconseguit el sots-campionat
en categoria femenina.

30 Anuari 2022300 dies de notícies
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Naixements
Període del 17 de novembre de 2021 al 3 de novembre de 2022

Data Nom Data Nom

17/11/2021 Roc Duran Martín

19/11/2021 Jade Santos García Moreno

25/11/2021 Indira Yunquera Relea

13/12/2021 Aleix Salmeron Oliveras

16/12/2021 Kai González Beltran

21/12/2021 Yanira Costa López

07/01/2022 Ander Azghir Castro

26/01/2022 Erik Álvarez Rita

30/01/2022 Olivia Lorenzo González

04/02/2022 Lexie Corbello García

04/02/2022 Thiago Roca Sierra

10/02/2022 Samaira Zúñiga Denis

13/02/2022 Alexander Ferrero Dimitrov

23/02/2022 Romeo Pérez Parra

26/02/2022 Berta de la Salud Ribó

28/02/2022 Biel Mateo Martín-Doimeadios

04/03/2022 Ayten Estrany Salhi

30/03/2022 Carles Lorente Grané

18/04/2022 Rai Hernández Biete

19/04/2022 Judith Fortes Castañeda

28/04/2022 Ona Camprubí Morillas

28/04/2022 Aday Gresa Chaparro

09/05/2022 Gabriel Tan Tan

17/05/2022 Jadiel Antonio Carrasco 
Lourador

02/06/2022 Enara Gamo Pérez

02/06/2022 Briana Senise Chamorro

08/06/2022 Gael Sanmartín Requena

11/06/2022 Leo García Miquel

19/06/2022 Victor Cañadilla Carbonell

30/06/2022 Mia Varon Álvarez

05/07/2022 Yoel Ortiz Jiménez

07/07/2022 Unai Rubio Luna

12/07/2022 Naia Muñoz Roman

17/07/2022 Leo Vidal Monedero

18/07/2022 Lluc Pina Pérez

31/07/2022 Laia Brau Bosch

31/07/2022 Hugo García Ferrer

05/08/2022 Noa Ahayat Lorente

09/08/2022 Axel Blanco Marchan

10/08/2022 Núria Cabrero Català

15/08/2022 Aren Gómez Ortega

17/08/2022 Zoe Albarca Roig

28/08/2022 Arán García Martínez

07/09/2022 Biel Barrera Cruxent

07/09/2022 Erik Franco Luque

13/09/2022 Cesc Camp Valera

08/10/2022 Lucía Ferrer Sanchis

19/10/2022 África Sumoy Cañas

21/10/2022 Atenea Sánchez Turrillo

03/11/2022 Dahlia Viladevall Triviño
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Casaments
Període del 17 d’octubre de 2021 al 18 de novembre de 2022

Data Nom

09/07/2021 Oriol Munuera Galera i Veronica Duarte Bernardino

27/11/2021 Marc Romera Guardiola i Raquel García Roman

24/01/2022 Linton Manuel Aguilar Rubio i Marta Lorenza Solís Britez

11/02/2022 Daniel Castillo Cabus i Eva Martín-Romo de Haro

18/02/2022 Jesús García Valverde i Vanessa Salla Ruiz

18/02/2022 Jesús Fernández Antolin i Esther García Tornos

11/03/2022 Jaime Ortiz Aparacio i Maria Paz Aris Amaro

01/04/2022 Mohammed Adel Laloui Lahrech i Ruth Ciurans Mesa

27/04/2022 Iván García Carrillo i Núria Mora Carrasco

29/04/2022 Lorenzo Sánchez Valero i Elisabet Bayona Ferrer

02/05/2022 Albert Batlles Valls i Anna Bonet Jordà

06/05/2022 Cristian Rubio Rodríguez i Maria Nogales Ledesma

06/05/2022 Roger Duran Piñol i Montserrat Martín Arraez

14/05/2022 Alberto Guillén Millán i Cristina García González

20/05/2022 Jordi Sabater Ventura i Luisa Biagi

13/06/2022 Tamara García Castillo i Elena Rojas Millán

18/06/2022 Cristopher Harry Delgado Aguiar i Ruth Matito Basquens

29/06/2022 José Maxenchs Tenorio i Rosario Zamora Perea

18/07/2022 Rubén Riart Muriana i Tania Vela Martos

22/07/2022 Roger Ruiz Ramon i Judit Mercadal Requena

24/07/2022 Oriol Planas Recolons i Maria Noviembre Forns

10/08/2022 Sergio Omar Ávalos Gutiérrez i Eva Hereda Marin

07/09/2022 Juan Rodríguez Martínez i Maria del Mar Martínez Arévalo

16/09/2022 Antonio Vázquez Lozano i Carolina Pujol de la Hera

19/09/2022 Abdellah Talebi i Hmama El Hiniti El Kati

21/09/2022 Claudi Mançanet Sánchez i Daria Gracheva

11/11/2022 Francisco David Moreno Panades i Marian Martha Guillén Valderas

18/11/2022 Bangaly Diakhaby i Maria del Mar Porta Duran
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Defuncions
Període del 21 de novembre de 2021 al 17 de novembre de 2022

Data Nom Data Nom

18/11/2020 Carmen Zaragoza Barber
21/11/2021 Carmen Martínez Castellón
26/11/2021 Daniel López Gómez
29/11/2021 José Muñoz Muñoz
02/12/2021 Francesc Cladellas Bonet
04/12/2021 Josep Caparrós Losilla
08/12/2021 Jaume Codina Sala
19/12/2021 Vicenç Barnils Girbau
30/12/2021 Francesc Gimeno Ávalo
30/12/2021 José Juan Ortega Rodríguez
01/01/2022 Irene Aranda Aurin
10/01/2022 Moisés Elías Do Nascimento
16/01/2022 Jaume Dantí Cladellas
24/01/2022 José Sierra Álvarez
26/01/2022 Ángel Cañas Rodríguez
29/01/2022 Elvira Codina Alabau
01/02/2022 Natividad Carrasco Páez
02/02/2022 Baltasar Barnils Uñó
19/02/2022 Juan Ramon Marin Jiménez
20/02/2022 José A. Valiente Martínez
22/02/2022 Purificación Pérez Barja
25/02/2022 Irene Roura Castells
02/03/2022 Pedro Carrillo Arenas
02/03/2022 Carmen Duran Bonet
02/03/2022 Juana Sofin Irun
03/03/2022 Joan Casals Dalmau
04/03/2022 Jaume Galobart Duran
11/03/2022 Isidro Mañas Marin
16/03/2022 Isabel Rosa Fernández Arcas
22/03/2022 Manuela Hernández Delicado
31/03/2022 Jaume Vilarrasa Bassachs
07/04/2022 Flora Reverter Ferreras
15/04/2022 Montserrat Carrera Agut
17/04/2022 Mercedes Ibáñez Luna

26/04/2022 Julián Díaz Vacas

02/05/2022 Montserrat Pardo López

08/05/2022 Manuel Chamorro Fernández

19/05/2022 Enric Grau Carreras

22/05/2022 Esther Pérez Vilardebò

26/05/2022 Enric Sorribas Rebordosa

02/06/2022 Ángel González Mateo

18/06/2022 Miguel Ropero Cañas

22/06/2022 José Jativa López

14/07/2022 Simon Company Giné

17/07/2022 Ángeles Macías Pardo

21/07/2022 Teresa Tarrés Serra

26/07/2022 Marcelino Moreno Prieto

27/07/2022 Maria Carmen Colomé Alsina

27/07/2022 Catalina Escobairó Boix

04/08/2022 Jorge Sánchez Salat

05/08/2022 Rosa Guillén De Paco

10/08/2022 Torcuato Fernández Rot

10/08/2022 Jaume Iglesias Molins

27/08/2022 Raúl Sánchez Ortega

01/09/2022 Rosario Delgado Sánchez

05/09/2022 Angela Camp Vilardell

06/09/2022 Maria Lourdes Gili Martí

06/09/2022 Dolores Padrós Puig

16/09/2022 Luis Alcalde Gómez

14/10/2022 Adela Arenales Eras

24/10/2022 Pablo Isla González

24/10/2022 Jaume Uñó Flaqué

30/10/2022 Maria Urquijo Areizaga

04/11/2022 Francisco Rabal González

14/11/2022 Isidro Riera Dalmau

15/11/2022 Gracia Escolar Moreno

17/11/2022 Antonio Fuentes Fuentes
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Padró de vehicles
A 9 de novembre de 2022

Turismes 4.054
Autobús 0
Camions 711
Tractors 134
Remolcs i semiremolcs 94
Motocicletes i Ciclomotors 1.084

TOTAL 6.077

Població per Barris
A 15 de novembre de 2022

BARRI HOMES DONES TOTALS

El Bonaire 195 184 379
El Rieral 1.036 1.047 2.083
La Sagrera 735 735 1.470
Sant Cristòfol 730 717 1.447
La Serra 309 309 616
El Serrat 559 560 1.119
La Vall 412 388 800

TOTAL 3.976 3.938 7.914

Piràmide d’edats
A 15 de novembre de 2022

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 9 364 366 730
10 - 19 532 477 1.009
20 - 29 370 344 714
30 - 39 491 506 997
40 - 49 743 674 1.417
50 - 59 615 588 1.203
60 - 69 406 416 822
70 - 79 284 298 582
80 - 89 143 197 340
90 - 99 28 68 96

100 - 109 0 4 4

TOTALS 3.976 3.938 7.914
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7.914 habitants
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Jutjat de Pau i Registre Civil
Jutge de Pau: Josep Solé Padrós
Agrupació núm. 47
Secretària: Josefina Tarazaga Carrasco
Telèfon: 93 844 86 50
Registre Civil:
Secretària: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Benvolguts i benvolgudes, ara s’ha de parlar
així que no ens puguin dir que al Jutjat es-
tem antiquats.

Ja se’ns acaba el 2022, li resten no massa
dies per treballar, ja que el mes de desembre
hi ha moltes festes.

Sense més preàmbuls, farem un resum de la
tasca que hem portat a terme aquest any en
el Jutjat.

Quant a l’Agrupació de Secretaries, la feina
és la de sempre: comunicacions, més comu-
nicacions, algun acte de conciliació i no gai-
re cosa més.

S’està parlant de la implantació de l’oficina
Judicial, això seria a Granollers, cap de
Partit Judicial, i si s’acaba fent no sé com pot
quedar aquesta part del Jutjat de Pau, ja que
des d’allà ho notificarien, per suposat, per
internet. Una cosa que si es fa i es fes ben fe-
ta podria ser eficaç i amb poca gent es podria

realitzar. Però crec que tots estem una mica
escarmentats amb la informàtica, que quan
va, va molt bé, però quan no funciona ja te-
nim el cacau muntat. A veure com s’anirà
desenvolupant aquest tema, ens toca espe-
rar.

Al Registre Civil, ja ho sabem, inscriure els
que neixen i els que ens deixen, i anar casant
els que volen formalitzar la parella. Aquest
any hi ha hagut feina ja que s’han hagut de
fer molts dels casaments que ja estaven pre-
vistos per 2020 i 2021, que per la pandèmia
no es varen poder fer i a més hi hem hagut
d’afegir els que es volien casar aquest 2022,
tot plegat força feina.

Hi ha parelles que s’exclamen que es triga
molt per fer l’expedient matrimonial. Hi ha
gent que es vol casar i els preparatius amb
l’expedient matrimonial porten molta feina,
i no parlem si hi ha algun de la parella que és
estranger, que la feinada es multiplica per
tres; s’ha de fer un qüestionari de preguntes
per esbrinar si és un matrimoni de conve-
niència i això sí que porta estona. Així doncs,
paciència que casar-se és per tota la vida i no
ha de venir d’una setmana més o menys.

I ja n’hi ha prou, deixem-ho aquí.

Bones Festes!

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.: parroquiesvalldeltenes@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores
MISSA: 
Diumenges i festius 11.30 hores i dimecres 19 h

Fa un cert respecte (històric) parlar de la
nostra Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana: ja existent (perquè n'és el seu ori-
gen) abans del naixement del nostre munici-
pi. Com la majoria de les parròquies del nos-
tre país, amb referències documentals que
ens porten a albirar la seva mil·lenària
existència. Però la comunitat parroquial se-
gueix viva, no és (ni vol ser-ne) una relíquia
del passat, sinó una assamblea viva que en-
mig del nostre poble viu i celebra la seva fe,
i vol amb esperit humil i obert oferir la seva
solidaritat a tothom. 

El 2022 ha suposat un retorn més consolidat
a aquella normalitat que teníem abans de l'i-
nici de les restriccions de la pandèmia. I les
celebracions litúrgiques, la catequesi i el te-

atre dels Pastorets al Casal Parroquial repre-
nen el seu curs normal. Tanmateix, ha estat
un any en el qual ens han deixat, per passar
a la casa del Pare etern, diversos dels nostres
feligresos, alguns d'ells molt vinculats a la
vida del nostre poble, i molt actius i compro-
mesos en la vida de la parròquia i de
l'Església. És un buit dolorós. I podem afir-
mar que la parròquia ha experimentat un
temps de dol. La confiança esperançada que
tenim ens porta a desitjar que la torxa ence-
sa d'aquest tipus de testimonis de vida pas-
sin a mans més joves de la nostra parròquia,
que mantinguin viu i encès un caliu que fa
tant de bé. El futur, sempre ple d'incerteses,
el volem, i l'hem d'encarar amb esperança. 

És aquesta esperança que amb esperit hu-
mil, caràcter amable, esperit solidari, fe en
Déu volem viure i compartir projectats vers
el futur. 

Oferim els horaris habituals de la nostra
parròquia. Missa diumenges i festius: 11:30
hores. Dimecres 19 h. Despatx parroquial (a
la rectoria) per demanar un baptisme, casa-
ment o qualsevol altre tràmit els dimecres de
17:30 a 18:30 hores.  
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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

Aquest 2022 ja podem confirmar que hem
tornat a la normalitat. Hem deixat enrere
dos anys complicats que van modificar el rit-
me de la Fàbrica. Hem recuperat del tot l’ac-
tivitat. Sembla que tots en teníem moltes ga-
nes i es nota.

Activitats realitzades aquest 2022 a la
Fàbrica:

Gener
Tallers de Reis i Cavalcada.
Espectacle Familiar: Hamelí.
Teatre en anglès per l’IES: “The chocolat

factory”.
Teatre en anglès per l’IES: “Rapunzel”.
Cicle de Cinema Gaudí: “ Pan de limon con

semillas de amapola”.
9a Festa de l’Acordió.
Teatre per les escoles: “La música i les cartes”.
Bany de Gong.
Teatre per les escoles: “L’univers de la lluna”.

Febrer
Campanya Donació de Sang.
Bany de Gong.
Espectacle Familiar: “El llepafils”.

Tres Tombs.
Trobada Mòduls: exhibició maquetes de tren.
Cicle de Cinema Gaudí: “Las leyes de la Fron-

tera”.
Teatre per les escoles: “Múusica”.
Assemblea de Joventut.
Carnestoltes.

Març
Calçotada.
Activitats dia de la Dona.
Exposició de dones 8-M.
Campionat de Puzzles.
Fem Art.
Espectacle Familiar: “El llibre de la Selva”.
Bany de Gong.
Proves Cangur IES Vall del Tenes.
Espectacle de Ball de Trackdance.
Cicle de Cinema Gaudí: “Sis dies corrents”.
Eulaliana Kids: “Mozarland”.
Teatre per les escoles: “Fly away”.
Ball de Saló: “Ostres Ostres”.

Abril
Motorada RCCR.
Campanya Donació de Sang.
Espectacle Familiar: “Contes del Binomi”.
Exposició de dibuixos d’oficis de Carme

Martín.
Acte Literari IES Vall del Tenes.
Teatre per escoles: “Pinocchio”.
Sant Jordi del Casal Avis.
Bany de Gong.
Fira Lliga’t a la terra.
Cicle de Cinema Gaudí: “Mediterraneo”.
Fluor party.
Ball de Saló: “Zènit”.

Actes dia de la dona. Eulaliana Kids.
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Maig
Sopar Literari dedicat a Lluís Llach.
Xerrada: Cicle menstrual i dolor.
Bany de Gong.
Teatre amb TNT: “Mares”.
Espectacle familiar: “L’aventura d’avorrir-se”.
Cicle de Cinema Gaudí: “Libertad”.
Networking amb RCA.
Dinar solidari.
Xerrada: Aprèn rutina per estar activa i en

forma”.
Ball de Saló: “Esquitx”.
Exposició: Salut de plàstic.

Juny
Campanya de Donació de Sang.
Xerrada: Sòl pelvià.
Concert d’estiu de Da Capo educació musical.
Exposició de dibuixos dels alumnes de

Carme Martín.
Activitat literària IES Vall Tenes: “Aspriu”.

Bany de Gong.
Cicle de Cinema Gaudí: “el ventre del mar”.
Teatre fi de Curs Escola Ronçana.
Revetlla de Sant Joan del Casal d’Avis.

Juliol
Bany de Gong.
Espectacle de Dansa amb Humancía.
Concert de la Coral.
Ball dels avis amb recapta d’aliments.
Campionat de Ping Pong.
Fira del Tomàquet.
SerSonaFest: Concert Vermut.
Dinar de la Gent Gran per Festa Major.
Concert de Festa Major amb “la Chata”.

Setembre
Bany de Gong.
Campionat de puzles.
Exposició de pintures de Josep Gòngora.
Trobada de Maquetes de Jardí: Trens en mi-

niatura.
Cicle de Cinema Gaudí: “Scape Room”.
Xerrada: “El cotxe elèctric”.
Ball de Saló: “Choffers”.
Presentació de l’Ateneu Cingles de Bertí.

Octubre
Missa, sardanes i ball dia en motiu de l’ani-

versari del Casal.
Trobada de cotxes antics amb RCCR.
Campanya de Donació de Sang.
Pedalada de les Jornades Europees del

Patrimoni.
Inici Campionat Escacs.
Espectacle Familiar: “El peix irisat”.
Exposició de dibuixos de Ramon Fusté.

Xerrarda sòl pelvià.Networking.

Sopar literari.
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Bany de Gong.
Cicle de Cinema Gaudí: “Toscana”.
Espectacle per les escoles: “Set ratolins”.
Xerrada setmana Bio: “En la dosi hi ha el ve-

rí”.
Ball de Saló: “Ària”.

Novembre
Joc del Calamar.
Networking amb RCA.
Xerrades: “La bellesa de Déu en l’Art”.
Espectacle familiar: “Quimera”.
Xerrada: Salut Cardiovascular.
Premis Tardor.
Cicle de Cinema Gaudí: “ Alcarràs”.
Taller de Defensa personal.
Activitats 25-N.
Marató de Ball de Saló.
Bany de Gong.

Desembre
Assemblea Jove.
Exposició de Fotografies de Serfoto.
Concert/homenatge a la Gent Gran.

Bany de Gong.
Teatre amb TNT: “Els Feréstecs”.
Campanya de Donació de Sang.
Cicle de Cinema Gaudí: “La Voluntària”.
Escudellada de  Poble Unit.
Ballada de sardanes.
Cantada de Nadales Escola Ronçana.
Pre-nadal i homenatge al soci Gran.

Pel què fa als cursos, els hem pogut tirar en-
davant tots.  

Tenim 65 persones cursant idiomes, 75 per-
sones en les activitats de ball, 32 persones en
els cursos de manualitats, 133 persones fent
tai txí i ioga. I des de fa 20 anys continuem
amb el curs de guitarra amb 21 alumnes.

Els cursos trimestrals també han tingut un
ple absolut amb el curs d’art amb 42 alum-
nes, el curs de màquina de cosir amb llista
d’espera i el d’hipopressius amb més de 20
persones.

Us recordem que podeu seguir-nos a Insta-
gram, Telegram i Facebook.

El Joc del Calamar. Taller de Guitarra.

Taller de defensa personal. Taller d’art.
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Comissió de Festes
Regidor de Festes:  Manel Imedio Bernardo
Telèfon: 93 844 91 66
Web: www.ser.cat 
Correu-e: imediobm@ser.cat

El 2022 hem aconseguit tornar de mica en
mica a la normalitat, també en l’àmbit de les
festes. L’evolució de la pandèmia ens ha
permès celebrar totes les festivitats previstes
al calendari! Les limitacions d’aforament i el
tancament d’espais culturals han anat que-
dant enrere i, finalment, ja a l’estiu hem po-
gut viure una Festa Major com les de sem-
pre. Això ha estat novament possible gràcies
a la implicació de les entitats del municipi,
de les persones treballadores i de les vo-
luntàries, des de la Protecció Civil fins a Ca-
nal SET, passant per les entitats de les bar-
raques, la Comissió de Reis, el Joc de Colors
i Ronçana Comerç Actiu, entre molts d’al-
tres. Els i les santaeulalienques hem tornat a
demostrar que vivim en un poble viu, festiu
i amb ganes de fer pinya.

La Jornada de Reis 2022 va haver de ser
adaptada a una situació certament compli-
cada, davant l’augment dels casos de Covid-
19 i les restriccions. Així i tot, a Santa Eulàlia
va tornar la màgia i la il·lusió per celebrar
l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient. Ho vam fer de moltes maneres,
però sobretot hem de destacar l’organització
de La Fàbrica dels Reis Mags instal·lada en-

guany al Centre Cívic i Cultural. Centenars
d’infants van poder visitar el lloc on arriben
i es classifiquen les cartes, s’empaqueten els
regals i es prepara el repartiment perquè cap
casa del poble es quedi sense. A més, també
van poder entregar la carta en mà al patge
reial, fer-se una foto pel record i també van
rebre un petit obsequi i berenar a la sortida.
I així arribem a la nit més màgica de totes.
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, re-
corrent cadascun dels barris del municipi
des de les seves carrosses noves de trinca i
seguits per tota la comitiva. Vam poder veu-
re retransmesa l’entrega de la clau del poble
a Ses Majestats per part de l'alcalde a través
de Canal SET. Una jornada única, la qual va
ser possible gràcies a la implicació de totes
les persones voluntàries que van contribuir a
la seva organització.

Avancen els mesos i sembla que la situació
millora. Arriba el Carnestoltes i els carrers
s’omplen d’alegria i color. Ja era hora! El dia
va començar amb una animació infantil ple-
na d'acrobàcies i de riures. També vam tenir
un bon berenar per fer front al fred. Una ve-
gada van haver desfilat els més petits amb
les seves disfresses, va començar la rua pels
carrers del Rieral. Un total de quatre com-
parses, tres carrosses i sis grups, a banda de
les disfresses individuals, van participar de
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La fàbrica dels Reis. Correfoc.
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la festa. I així, vam poder viatjar des d’un pa-
ís de fantasia fins a la terra d’ET, ja fos a pas
de confrare o al crit de “yabadabaduu”.

A la següent setmana vam celebrar la 29a
Calçotada popular. El primer dissabte de
març vam coure cinc mil calçots! Ens vam
trobar al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica,
tot i que amb algunes restriccions encara vi-
gents. Per això, ens vam haver d’agrupar en
taules de 10 comensals, tot i que amb les ma-
teixes ganes de compartir. Abans, però, vam
poder gaudir de la ja tradicional caminada
popular, la qual va dirigir-se fins a la Domus
d’Olivet. La cloenda de l’àpat va anar a càrrec
de Nous Indrets amb les seves fantàstiques
havaneres, i el rom cremat va fer la resta.

Quan arriba la calor, a Santa Eulàlia és Festa
Major! Per donar l’entrada al bon temps,
abans vam poder celebrar la segona edició
del Sersona Fest. El punt àlgid del festival de
música km0 va ser un cap de setmana replet
de concerts. Més d’una desena de bandes
arrelades al territori van passar per l’escena-
ri instal·lat al Parc de Can Font. Entre d’al-
tres, van actuar grups com De cara a la pa-
red, Seyka, Seek ‘Em All, Ron&Papas, Slim

Bay Seals, EPO i en Marc Xalabarder.
També vam tenir l’oportunitat de celebrar
l’Orgull amb l’actuació de Las Bajas
Pasiones. A més, el Santaka Emergent Fest,
amb bandes com Dystopia, Red Sky At Night
i MLP, va demostrar un any més que a Santa
Eulàlia el futur musical està garantit. Al cap
de pocs dies ens tornàrem a trobar al cinema
a la fresca, a l’Aplec de Sant Simplici amb la
seva missa d’honor, a la baixada de carre-
tons i al tobogan aquàtic… i començaren les
primeres proves del 27è Joc de Colors.

Aquesta Festa Major havia de ser especial.
L’entitat celebrava els seus 25+2 anys i ho va
poder fer sense estar-se de res. Per molts
anys més! Sense restriccions, vam poder
gaudir de totes les proves que els Cocos ha-
vien estat organitzant durant tot aquest llarg
temps. La nocturna, la prova americana, els
jocs d’aigua a la piscina, les paelles i l’espec-
tacle Dekamusical de divendres retransmès
en directe per Canal SET… quin show més
espectacular ens havien preparat! El progra-
ma era extens i un any més la seva publica-
ció ha estat possible gràcies al suport dels
comerços del poble que es van anunciar.
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Pregó de Festa Major.
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La Festa Major d’estiu sempre és un mo-
ment de trobada. Les places i els carrers del
poble es van tornar a omplir. La Milla, la
música en directe, el teatre pels més petits,
el Correfoc i la cremada del campanar es van
tornar a viure amb plena normalitat. A més,
vam tornar a apostar per la Terrasseta de
Xafarranxo, un espai gastronòmic i de tro-
bada on fer una petita pausa abans de conti-
nuar la festa. Un any més vam comptar amb
l’exhibició de ball a càrrec de l’escola
Trackdance i les barraques van tornar a fun-
cionar a ple rendiment. Les entitats es van
tornar a implicar perquè no ens faltés de res.
El pregó, com no podia ser d’una altra ma-
nera, va anar a càrrec dels Colors. Verd,
groc, vermell i blau van ser els colors de la
Holi que van empolsinar la plaça abans no
acabéssim xops. Seguidament, aquest any
vam tenir el plaer de conèixer el nou treball
dels DEM i del Wateke dijous; divendres va
ser el torn de la Balkan Paradise Orchestra i
no vam perdre l’ocasió de continuar ballant
els ritmes folk de El Pony Pisador; dissabte
encara reservàvem energia per gaudir de Los
Mambo Jambo Arkestra i cantar amb l’ac-

tuació de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
El mateix dia i a la mateixa hora vam comp-
tar amb l’orquestra La Chatta en una Fàbrica
plena de gom a gom. Durant totes aquelles
nits vam comptar amb la carpa del
Programa de Prevenció de Drogues i del
Punt Lila, per deixar ben clar que també du-
rant les festes Santa Eulàlia és un municipi
que diu NO a les violències masclistes i lgt-
bifòbiques. Diumenge era el dia de cloenda i
ni tan sols la pluja ens va aturar a l’hora de
trobar-nos al sopar de germanor per gaudir
del Gran Veredicte. L’entrega de premis del
joc de Colors també va ser retransmesa en
directe per Canal SET i enguany els Blaus
han estat la colla guanyadora: enhorabona!
També volem agrair el joc net i el bon am-
bient que ens va acompanyar durant totes
les proves. Com a colofó, la fi de festes va
anar a càrrec de la PD Cames Ajudeu-me,
qui ens va permetre gaudir unes poques ho-
res més de la festa abans de començar el
compte enrere per a la FM23.

A tothom que ha fet possible que tornem a
gaudir de les festes aquest any, moltes grà-
cies i ens hi veiem aviat! 
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Festa Major.
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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 l’any
2019 amb la finalitat desinteressada de
col·laborar en les tasques de Protecció Civil
del municipi de Santa Eulalia de Ronçana.

Aquest any 2022 podem donar per consoli-
dada la seva implantació al municipi, amb
una estructura encara petita però molt im-
plicada en la PREVENCIÓ, col·laborant amb
el municipi en l’elaboració, la implantació, el
desenvolupament o el manteniment  dels di-
ferents plans de Protecció Civil.

És tancarà l’any 2022 amb 85 serveis realit-
zats (55 operatius i 30 logístics). Els logístics
són de planificació, manteniment, forma-
ció...  i els operatius, de suport a la Policia
Local en esdeveniments i emergències. En
total s’han realitzat més de 750 hores de
col·laboracions amb el municipi. També s’-
han realitzat diverses campanyes d’informa-
ció i divulgació a la població en temes de sen-
sibilització i respecte als espais d‘ús públic.

La plantilla actual està composada per set
voluntaris de ple dret en situació d’actiu,
quatre aspirants realitzant tasques de suport
als voluntaris i vàries persones en procés de
valorar la seva integració com aspirants.

La campanya de captació engegada el mes
d’octubre amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment ha permès aquestes noves incorpora-
cions. Aquesta campanya de captació està
sent vital per la continuïtat de la AVPC SER,
atenent la gran diversitat d’esdeveniments i
actuacions a realitzar en el municipi, que
amb set membres en actiu no ha permès co-
brir tots els serveis que ens encomanen (a
excepció de les emergències).

Per poder dur a terme tot el detallat ante-

riorment, hi ha la figura clau del Cap
d’Unitat (motor de tot el sistema), responsa-
ble, entre altres coses, de planificar tots els
serveis perquè tot surti bé i no hi hagi cap
ensurt en la prestació dels mateixos.

L’AVPC SER està treballant, colze a colze,
amb la Policia Local. Generant unes siner-
gies molt efectives i enriquidores, mantenint
unes magnífiques relacions entre els agents i
els voluntaris.

Actualment es disposa d’un vehicle de suport
que tots els santaeulariencs ja coneixen, que
es el furgó equipat amb capacitat de tres per-
sones amb les limitacions que això comporta
per els desplaçaments als serveis. L’Ajunta-
ment ha comunicat que en el primer trimes-
tre de l’any 2023 serà lliurat un nou vehicle
de cinc places, amb equipament divers, que
farà l’AVPC SER molt més operativa.

Us adrecem a la campanya de captació per-
què vingueu a conèixer que fem i si us agra-
da us sumeu a la nostra entitat. Us esperem!

BONES FESTES.
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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 - 607 936 859
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 ha estat l’any en el qual s’ha recupe-
rat la normalitat en les relacions socials.
Després de mesos de pandèmia, confina-
ments i restriccions, aquest 2022 ha tornat
la presencialitat als centres educatius i a la
feina, han desaparegut les mascaretes de la
majoria d’espais, i les institucions esporti-
ves, culturals i d’oci han tornat a obrir i a
funcionar amb la mateixa normalitat que
abans de l’aparició de la Covid-19. El que
també ha tornat a la seva normalitat aquest
2022 ha estat l’increment dels preus del llo-
guer d’habitatge (prop del 7% a Catalunya),
que, per posar més dificultats a l’emancipa-
ció del jovent, ha vingut acompanyada d’una
pujada de preus desorbitada dels subminis-
traments energètics, dels aliments i dels
productes bàsics.

Així doncs, també el Punt Jove la Taka ha re-
cuperat la normalitat i el Servei de Joventut
ha pogut desenvolupar les seves tasques
amb la mateixa normalitat que al 2019, sent

possible executar totes les accions tal i com
estava previst, començant per la recuperació
de la presencialitat a l’Assemblea Jove 2022,
que va donar el tret de sortida al 17è procés
de pressupostos participatius.

Més enllà de l’àmbit de joventut, com cada
any des de la Taka hem participat en l’orga-
nització de diferents accions de la Regidoria
de Festes com ara la Cavalcada de Reis
Mags, el Carnestoltes i la Festa Major, que
aquest any s’ha celebrat recuperant tota la
programació normal i incorporant-hi de no-
va, entre la que cal destacar el festival de
músics de la comarca SERSONA.

Un any més, hem tornat a dur a terme ac-
cions de manera conjunta amb la resta de
serveis de joventut de la Vall del Tenes, ofe-
rint el curs intensiu de Nadal de monitor/a
de lleure.

Finalment, durant bona part d’aquest 2022
el Servei de Joventut ha centrat els seus es-
forços en l’elaboració del Pla Local de
Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 2022-
2026. Un document que pretén ser una eina
d’anàlisi de la realitat juvenil i de planifica-
ció estratègica de les polítiques de joventut
locals a desenvolupar en els propers anys.

Pressupostos participatius 2022

En aquesta dissetena edició del procés de
participació, més de noranta joves d’entre 14
i 30 anys de Santa Eulàlia han decidit com
executar els 16.000€ de la partida d’activi-
tats juvenils de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia. En total s’han proposat 24 accions
diferents, de les quals se n’han portat 23 a
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El Joc del Calamar.
Enguany s'han organitzat diferents concerts
per a un públic jove.
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votació i 17 han estat escollides a l’Assem-
blea Jove, de les quals finalment 15 s’han po-
gut tirar endavant:

• Santaka Emergent Fest II
• Torneig de futbol-7
• Joc del calamar
• Hip hop underground day
• Ajuts pel transport públic
• Torneig de league of legends 1vs1
• Cicle de cinema
• Esquiada jove
• Femmart ii: feminisme i art
• Santaka party
• Cursa popular
• Futbol bombolla
• Aesthetic place
• Fluor party
• Bus nit Festa Major de Granollers.

Durant els mesos de març i abril hem dut a
terme el projecte “Aprenem dels pressupos-
tos 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.

Aquest procés té l’objectiu d’educar a l’alum-
nat de primer cicle d’ESO en els valors de la
democràcia i la participació, fomentant
competències relacionades com són el pen-
sament crític, el compromís ètic, la comuni-
cació i la gestió de les emocions. A més, des

del servei de joventut esperem que la inicia-
tiva fomenti la participació dels més joves a
l’Assemblea Jove, a la qual hi estan convi-
dats/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 inter-
vencions 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 una vintena de 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.

D’altra banda, enguany s’ha col·laborat amb
l’Oficina Jove del Vallès Oriental per dur a
terme intervencions concretes a la xarxa, ai-
xí 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 del consum
problemàtic de pantalles i de xarxes socials,
i de la informació personal que cedim a tra-
vés d’aquestes. Seguint aquest mateix for-
mat de combinar petites accions al pati de
l’institut amb campanyes preventives a les
xarxes, enguany també hem realitzat dife-
rents accions, també en col·laboració amb
altres agents com el Servei d’Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes.

45Anuari 2022

Assemblea Jove.
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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
Instagram: ppd_vall_tenes
www.mancomunitatvalltenes.cat 

L’any 2022 ens ha servit com any d’acció i
sobretot com a reflexió de la nostra tasca.

Enguany hem rebut el suport de Diputació
de Barcelona i el PPD ha estat seleccionat
com a prova pilot de la Guia d’avaluació de
plans de drogues, on estem rebent assesso-
rament i suport tècnic a l’hora de valorar,
quantificar i qualificar la nostra tasca, per
poder augmentar-ne l’eficiència i reorientar
o innovar en aspectes a millorar.

Malgrat estar immersos en l’avaluació, hem
seguit amb la nostra tasca preventiva, agen-
dant tots els tallers a l’institut i escoles del
municipi, l’estand de Festa Major, els ca-
sos...

Però el que sí hem recuperat des de principi
de curs és el nostre Instagram ppd_vall_te-

nes on cada dia publiquem un mem sobre
drogues, emocions, pantalles... ja sigui sobre
temes que creiem oportuns o bé temes que
ens demanen o surten en la realització de la
nostra tasca preventiva als centres educa-
tius. La intenció del PPD és créixer en con-
tinguts a les xarxes socials per potenciar el
nostre discurs i les nostres accions.

Com sempre, si mai us cal res, ja sabeu on
trobar-nos!
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Gerard Soler Muns, Olga Casanova
Martínez, Marta Merino Vallverdú i Joan
Roquerias Rifé 
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88 - Mòbil. 670421814
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliade
roncana.cat/

El passat 18 de juliol es va aprovar el nou
Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA/
UNESCO, que substitueix i actualitza el de
l’any 1994. Aquesta és una fita molt impor-
tant, ja que reflecteix el paper de les biblio-
teques públiques com a organitzacions que
afavoreixen, generen i difonen la societat del
coneixement, que ajuden a superar l’escletxa
digital i que posen a l’usuari al centre del
servei, per així aconseguir uns lectors crítics
i una ciutadania activa.

En aquesta línia, el Manifest posa en valor
les biblioteques públiques com a força viva
per l’educació, la cultura, la inclusió i la in-
formació, així com un agent essencial pel de-
senvolupament sostenible.

Finalment, la UNESCO interpel·la als go-
verns locals a comprometre’s activament al
seu desenvolupament, per així aconseguir
una societat més justa, accessible, participa-
tiva, inclusiva i que contribueixi en el desen-
volupament cultural individual i col·lectiu,
sense deixar ningú enrere.

Prop de 20.000 visites anuals, i cap
a 20.000 documents prestats.

Al llarg del 2022, la Biblioteca ha rebut uns
20.000 visitants, persones que per algun mo-
tiu o altre han passat per l’equipament. Po-
dríem pensar que tots han vingut perquè els
hi agrada llegir, però no és així. Els motius po-
den ser molt diversos, des de persones súper
lectores que no poden deixar escapar cap no-
vetat fins a persones que simplement busquen
un racó de tranquil·litat per poder pensar.

A nivell estadístic, us volem facilitar unes
quantes dades per il·lustrar el nostre servei
durant aquest any 2022:

• Una programació anual amb més de 100
activitats i uns 3.000 participants: hores
del conte, hores menudes, tallers, exposi-
cions, xerrades, concursos, certamen lite-
rari, presentacions de llibres, LECXIT,
concerts, clubs de lectura (Fantàstida, ju-
venil, d’adults i Llegir el Teatre) i sessions
de recomanacions.

• Un fons amb 34.610 documents: predomi-
na el llibre amb un total de 23.097 exem-
plars, seguit de les revistes amb 4.886
exemplars, i dels DVD’s, CD’s i els còmics,
amb 2.721, 1.896 i 1.425 exemplars respec-
tivament.

• El 34,87% de les persones que habiten a
Santa Eulàlia de Ronçana disposen d’un
carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals (XBM): en total són 2.629 les
persones amb domicili a Santa Eulàlia de
Ronçana que disposen d’un carnet de la
XBM, ja sigui inscrites a la biblioteca del
nostre municipi, com a qualsevol altre de
la província de Barcelona.

Foto d’equip al mes de setembre, amb el
Gerard, el Joan, l’Olga i la Marta.
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Moltes gràcies Belén!

Després d’11 anys de servei al poble de Santa
Eulàlia de Ronçana, la directora Belén
Martínez Català s’ha jubilat.

En un article a la revista Ronçana, l’Olga
Casanova, tècnica de la Biblioteca, li dedica-
va un escrit per acomiadar-la. A continuació
en reproduïm un fragment:

“La Belén va assumir el repte de posar en
marxa un nou equipament al municipi, amb
la fortalesa de tenir al seu favor l’oferta i mi-
llora dels serveis bibliotecaris existents fins
ara a la població, en un nou edifici, molt llu-
minós i en un entorn molt agradable. Però
també amb els seus inconvenients, derivats
d’un municipi amb nuclis dispersos, una cri-
si econòmica i les expectatives del servei per
part de la població.

Amb unes línies ben definides, al seu Pla
d’acció ha treballat per aconseguir crear i
consolidar un equip de treball estable, cohe-
sionat i format per a les tasques a desenvo-
lupar; organitzar i optimitzar la gestió de l’e-
quipament i els recursos; obrir la nova bi-
blioteca a la comunitat, donar-la a conèixer,
col·laborar amb escoles i entitats i establir
vies de participació en la presa decisions.

Ara, després de més d’11 anys, ha decidit
tancar la seva etapa laboral amb un servei
ben arrelat. Molts dels propòsits s’han acon-
seguit, d’altres han quedat pel camí, però

també se n’han afegit de nous. El recorregut
ha estat intens, sense aturador, amb el desig
d’oferir sempre més servei i millor.”

Així doncs, després de tancar l’etapa, el
Gerard Soler s’ha incorporat com a nou di-
rector des del passat 15 de setembre.
L’engegada després de les vacances d’estiu
ha suposat posar en marxa aquells projectes
que s’havien aturat degut al període estival.

Pel públic infantil, a part del funcionament
ordinari del seu espai, s’han posat en marxa
les hores del conte i les hores menudes, a
més de l’engegada des del passat 26 d’octu-
bre del Club de lectura infantil “Fantàstida”,
coordinat per la companya Marta Merino i
amb un total de 13 inscrits. A més, en col·la-
boració amb les escoles del municipi, des del
mes d’octubre s’han posat en circulació 24
maletes viatgeres, amb una selecció de con-
tes adequats per cada curs, a més d’una ma-
leta coeducativa amb visió de gènere adreça-
da a l’EB L’Alzina. També s’han portat a ter-
me les visites escolars amb diferents propos-
tes per a cada cicle.

Pel públic juvenil, s’han engegat les tertúlies
mensuals del Club de lectura juvenil, coordi-
nat per la companya Olga Casanova i amb
un total de vuit participants. A més, en
col·laboració amb l’Institut, s’ha portat a ter-
me pels alumnes de 1r i 3r d’ESO una sessió
de recomanacions literàries amb la booktu-
ber Mixa, una sessió de descoberta del fons a

Intervenció de la Belén en un moment del Sopar literari.
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través de la creació d’un esdeveniment gas-
tronòmic. En aquest acabament d’any,
l’Olga ha acabat el seu Treball de Final de
Grau, centrat en analitzar la visió dels joves
del municipi cap a la Biblioteca i com crear
noves propostes de dinamització.

Finalment, pel públic en general (adult), a
part del funcionament ordinari del seu es-
pai, s’ha engegat el Club de lectura general,
coordinat per l’Alba Dalmau i en col·labora-
ció del Manel Calaf. El Club de “Llegir el
Teatre”, coordinat per l’Elena Codó i en

col·laboració del Manel Calaf, a més de les
activitats del Mes de Ciència, xerrades diver-
ses, exposicions i la festa de Nadal, en són
altres exemples.

La cultura i les biblioteques són essencials
en aquesta nova societat del coneixement, i
des de la Biblioteca Casa de Cultura Joan
Ruiz i Calonja continuarem oferint els ser-
veis amb els principis d’igualtat d’accés per a
tothom, contribuint en crear una societat
més justa, humana i sostenible. 
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Les visites escolars són un moment de descobrir, compartir i aprendre.

Recollida de premis del Certamen literari 2022.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

ResponsableS: Mònica Bosch i Anna Ors
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

Un nou curs ha començat a l’Escola Bressol
l’Alzina. Un nou equip directiu al capdavant.
Algunes famílies noves i d’altres ja conegudes.
Nens i nenes que han vingut per primer cop i
altres que retornaven després de les aprecia-
des vacances d’estiu. Tots plegats, acollits per
un equip de persones respectuoses i compro-
meses a acompanyar-los durant la seva esta-
da a l’Alzina.

El nou equip directiu, format per la Mònica
Bosch i l’Anna Ors, agafen el timó de l’escola
amb la tranquil·litat d’estar recolzades per to-
tes les companyes i l’Ajuntament, amb la il·lu-
sió de fer que tant els infants com les famílies
s’hi sentin còmodes i amb el compromís de
fer que l’Alzina sigui reconeguda com a una

molt bona opció per oferir la primera etapa
educativa.

Encetem un curs tranquil pel que fa a les res-
triccions. Enguany, sembla ser que tornem a
la normalitat. És per això que se’ns dibuixa un
somriure als llavis només de pensar que les
famílies poden tornar a entrar a les aules, po-
den recórrer tranquil·lament el passadís de
l’escola, poden participar més activament de
les festes i podran col·laborar en moltes pro-
postes. Perquè sabem que per fer escola és
imprescindible la relació i la bona entesa en-
tre tots i totes.

Les famílies, no hi hauria escola sense elles. I
és que des del curs passat en tenim algunes
amb moltes ganes de caminar al nostre costat.
Van crear una AFA amb molta il·lusió i em-
penta. Amb moltes idees, suggeriments i pro-
postes que, poc a poc i parlant amb l’Escola,
es van portant a terme. Us animem a formar-
ne part.

Institucions i serveis50 Anuari 2022
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Com a novetat, aquest abril passat l’Alzina va
participar al concurs organitzat pel col·lectiu
“Mestres solidàries”, vam ser molt afortuna-
des, vam guanyar! El premi consistia en la
creació d’una aula multisensorial i l’aportació
per part d’empreses i particulars de tot el ma-
terial necessari perquè els infants en puguin
gaudir d’allò més. Aquest desembre hem fet la
festa d’inauguració amb la participació de
moltes famílies de l’Escola.

Dins d’aquest projecte també hem optat per
“l’hort solidari”. Les Mestres solidàries ens fa-
ran arribar llavors i planter per l’hivern i més
endavant per plantar a la primavera.

Seguint el fil de l’Alzina solidària, de cara a
l’abril participem a l’Oncodines Trail sota el
nom de “Bressoleres solidàries”. L’Oncodines
Trail és una cursa de muntanya on els diners
recaptats van destinats a la Fundació Oncova-
llès, a la Barcelona Brain Healt Initiative i a la

Fundació Enriqueta Villavecchia. Tres insti-
tucions que es dediquen a acompanyar als
malats de càncer i a les seves famílies.

Seguim amb més projectes com la descoberta
de l’entorn. Sortir a passejar per aquests pre-
ciosos boscos que tenim al costat de l’Escola,
anar a la Plaça de l’Església, descobrir raco-
nets com la Font del Rector, observar amb les
lupes la natura viva... o anar a visitar entitats
i altres centres educatius... tot un luxe tenir
l’Escola situada en un entorn tan privilegiat.

I el nostre pati. Comencem el curs amb la
il·lusió de poder aportar tots els coneixements
que l’equip de mestres va adquirir el juny pas-
sat durant el curs “Oportunitats educatives de
l’espai exterior de l’escola bressol”. Perquè el
nostre pati ens ofereix molts recursos i opor-
tunitats que anem descobrint amb il·lusió.

I més projectes que tenim pensats... però...
millor us els expliquem més endavant.
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Escola Ronçana
Cap d’estudis: Verònica Duarte Bernardino
Directora: Laura Portell Planas
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: 08028102@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

El curs 2022 es va iniciar amb il·lusió i ganes
de reprendre projectes, aparcats a causa del
COVID-19, sense mesures i protocols que
obstaculitzaven la seva dinàmica.

Durant aquest període, s’han reprès els am-
bients a educació infantil, s’han reobert les
festivitats a les famílies com Carnaval, la
Xocolatada Solidària i Nadal, i també s’ha
recuperat l’activitat de les maletes viatgeres
de la biblioteca municipal que, enguany, s’ha
ampliat fins a 3r de primària.

Durant la celebració del Carnaval, vam
comptar amb la participació d'entitats del
poble com el grup de Gitanes, la colla gegan-
tera i la dels diables la Sella.

La Xocolatada Solidària es va tornar a obrir
a les famílies amb una participació molt ele-
vada. Vam poder gaudir d’una tarda de mú-
sica extraordinària, col·laborar amb la com-
pra de les manualitats que havien elaborat
els seus fills i filles, i d’un berenar  de xoco-
lata i melindros. Vam recaptar un total de
2.024,50€.

A més a més, hem gaudit de berenars pe-
dagògics i d’activitats amb les famílies tot
compartint una tarda conjunta.

Aquest final de trimestre tornarem a fer la
Cantada de Nadal a La Fàbrica.

Com a novetat, esmentar que l’alumnat de 4t
de l’Escola Ronçana i la Sagrera han partici-
pat per primera vegada conjuntament a l’ac-
tivitat English Day i que, aquest curs 2022-
23, es repetirà amb la intenció d’establir-ho
com a activitat pedagògica del centre.

L’any 2022 ha estat un any marcat per l’ini-
ci i empenta de diferents projectes pedagò-
gics que ens han brindat un enfocament d’a-
prenentatge més innovador i que ens ha ser-
vit per millorar la nostra tasca docent.

52 Anuari 2022Institucions i serveis

anuari 2022_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/22  19:47  Página 52



53Anuari 2022Institucions i serveis

Els programes d’Innovació als quals
ens hem adherit són: 

• Erasmus+ together:

Amb el projecte Erasmus+, impulsat pel
centre de recursos Vallès Oriental IV, es pre-
tén millorar la competència digital, promou-
re i integrar metodologies innovadores a l’à-
rea de la llengua anglesa; a més de promou-
re la internacionalització dels centres educa-
tius de la zona. La finalitat és poder formar-
nos a nivell de centre i fer difusió a tota la co-
munitat educativa.

Des del nostre centre hem participat a les
mobilitzacions de mestres a Itàlia i Finlàn-
dia.

També cal esmentar que aquest projecte ens
ha proporcionat, a més a més, formacions
relacionades amb la nostra tasca docent
amb: visita a l’escola d’Octavio Paz de
Barcelona i observació de la seva metodolo-
gia per caixes d’aprenentatge; formació
Gamification amb Christian Negre, assesso-
rament MEE amb Roser Miquel i l’aprenen-
tatge basat en projectes (ABP) amb la
Montse Irún.

• XCB (xarxa de competències bàsiques):

És un model de formació permanent docent,
entre iguals i en xarxa, que agrupa diverses
xarxes territorials i que promou el desenvo-
lupament docent i la transformació dels cen-
tres per a la millora dels aprenentatges de
tots els alumnes.

Durant el primer any de formar part d’a-
questa xarxa hem consolidat la metodologia
per racons com a línia d’escola.

• Projecte CREA de l’EMVT:

És un projecte impulsat per la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes i l’Escola de Música
(EMVT) que consisteix en introduir la pràc-
tica d’instruments dins l’escola amb l’objec-
tiu de que l’accés a l’educació musical sigui
universal a través d’una experiència educati-
va inclusiva. Està adreçat als alumnes de 1r a
4t de Primària. L’Escola de Música de la Vall
del Tenes dota a cada centre de quatre pro-
fessors/es especialistes en els instruments
corresponents (1r: sessions d’orquestra; 2n:
teclat; 3r: ukelele, i 4t: percussió) i els ins-
truments necessaris per dur a terme l’activi-
tat. Es fa una sessió setmanal de ¾ d’hora
inclosa a la sessió de música (d’una hora i
mitja) dins l’horari lectiu.

Pel que fa als espais del centre, durant el
curs s’han desenvolupat per part de
l’Ajuntament diferents actuacions de millora
com: restauració de la pista vella amb jocs
pintats al terra, instal·lació de reg automàtic
als parterres dels patis per millorar el creixe-
ment de l’arbrat i escocell de l’alzina del pa-
ti de la font.

En relació a les millores en el nostre centre,
es va embellir l’entrada de l’edifici d’educa-
ció infantil amb un mural de ceràmica fet ín-
tegrament pels infants d’educació infantil,
des de l’esbós del dibuix inicial fins al pintat
de les rajoles.

A més a més, s’ha dotat econòmicament la
biblioteca escolar per fer una renovació del
material i l’espai. S’ha destinat una dotació
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per part de l’AMPA per ampliar el fons de la
Biblioteca amb títols actuals i dels interessos
de l’alumnat de l’escola.

Enguany, també celebrem els 30 anys del
Cargol Noticiari. El Cargol Noticiari és un
projecte que es duu a terme a l’escola des del
1992 on es crea, per part de l’alumnat, un
full informatiu imprès i un programa de te-
levisió en col·laboració amb la televisió local
(Canal SET). Durant aquest curs, es pretén
donar-li un nou enfocament i fer partícip to-

ta la nostra comunitat educativa amb motiu
de celebració del seu aniversari.

També a la nostra Escola ha estat un any de
canvis. Un any marcat per la jubilació de la
Merche Díaz García, l’antiga directora i l’ini-
ci del nou equip en funcions: Laura Portell
Planas com a directora, Verònica Duarte
Bernardino com a cap d’estudis i amb la con-
tinuació de la secretària, Sete Salguero Ruiz.

Junts fem camí i entre tots farem història!
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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/

El nou curs 2022-2023 ha vingut amb força
novetats. Vam començar amb una modifica-
ció del calendari escolar, que ha plantejat
unes tardes de lleure educatiu durant
tot el setembre. I s’inicia la implementa-
ció del Nou Currículum fruit de la Llei
educativa LOMLOE on destaquen sis ele-
ments de caràcter transversal, els VEC-
TORS, que són aspectes clau per a la societat
actual i els 17 Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) creats per les
Nacions Unides. 

A nivell intern, mantenim la matrícula i te-
nim doble línia dels cursos d’Infantil fins a
6è, amb un total de 424 alumnes. La plan-
tilla de docents és de 31 mestres que a partir
de gener augmentarà amb una persona, i a
més a més disposem de la TEI, l’administra-
tiva i la conserge. Pel servei de migdia hi ha
21 monitors més el personal de cuina. Quina
colla, tots plegats! 

A nivell pedagògic fem una aposta per millo-
rar les metodologies que promoguin el tre-
ball competencial. Formem part del Labo-
ratori de Transformació i Programa
d’Acceleració de la Transformació Edu-
cativa / Eines per al Canvi (PAcTE),
programa d’innovació que impulsa proces-
sos de transformació educativa i el treball en

xarxa intern i amb l’entorn. A més a més,
dos docents han participat al Programa
l’Erasmus TOGETHER que ha permès am-
pliar la mirada pedagògica compartint inte-
ressos amb docents d’aquí i d’altres països.

Aquest curs també pren rellevància la figura
del docent referent de coeducació per
poder treballar amb la perspectiva de gène-
re, la coeducació i l'educació afectivosexual.

Estem elaborant l’Estratègia Digital de
Centre i els docents participem en una for-
mació interna de centre per millorar la
competència digital de mestres i infants.

Continuem amb la participació al
Projecte CREA impulsat des dels ajunta-
ments de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes. Amb aquest projecte podem practicar
amb instruments musicals: a 1r, sessions
d’Orquestra ORFF; a 2n, teclat; a 3r, Ukele-
le; i a 4t, Batukada.
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Mantenim els projectes identitaris de La
Sagrera com el Projecte Poble, L’Hort de
Can Naps, el Projecte Revivim, els patis a
l’exterior, el Projecte transversal de Sant
Jordi, el Projecte  de Gest Gràfic, els Am-
bients d’infantil, les sortides, el Certamen de
Lectura en Veu Alta, Cantània i les colònies
a tots els cursos d’Infantil 5 fins a 6è. Tenim
la sort de disposar de Projectes i Tallers
compartits amb la Biblioteca, Canal SET,
Apindep, l’Ajuntament i altres entitats del
poble. També l’AFA ha recuperat la seva or-

ganització per comissions i podem compar-
tir actuacions educatives conjuntament.

L’escola és un espai de relació i aprenentat-
ge, de llibertat i recerca, entre iguals i amb
professionals especialistes en acompanyar
els aprenentatges. L’esperit del gust per
aprendre, l’entusiasme en el descobriment
científic o el plaer per les coses ben fetes han
de ser presents en el nou curs escolar.

Teresa Valls Baró
Directora Escola La Sagrera

I4A - Eva de Sande. I4 B - Mireia i Silvia.

I5 A - Maria i Neus. I5 B - Cristina i Li ́dia.

I3A - Mercè i Queralt. I3 B - Melania i Meritxell.
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1r A - Eva Go ́mez. 1r B - Pere i Betsi.

2n A - Sandra i Mari. 2n B - Montse i Alba.

3r A - Teresa i Nu ́ria. 3r B - Montse Ribas.

4tA - Laura Franco. 4tB - Vanessa Bofill.
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6èA - Kevin i Carmen.

6è B - M.Luz i Helena. 6èC  - Sergio i Laia.

5è B - Bris i Jordi.

5e ̀ A - Carol.
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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

L’any 2022 ha estat un any molt intens a
l’Institut La Vall del Tenes. Hem començat
l’any amb les últimes onades de contagi de
Covid i l’hem finalitzat amb el repte d’adap-
tar el funcionament del centre als nous can-
vis normatius al sistema educatiu.

Tot just al tornar de les vacances de Nadal,
ens vam trobar amb l’onada de contagis més
important de tota la pandèmia, ja que gaire-
bé un 25% de l’alumnat va ser positiu des del
retorn de les vacances de Nadal fins a les pri-
meres setmanes de febrer. Van ser unes set-
manes complicades de gestionar, ja que, més
enllà de les nostres tasques habituals de ges-
tió escolar, vam haver de dispensar tot el
nostre suport al sistema sanitari. Durant bo-
na part del nostre dia a dia s’anaven gestio-
nant confinaments, cribatges, etc., i les jor-
nades s’estenien als vespres i els caps de set-
mana, amb la finalitat de donar la resposta
més immediata a la comunitat educativa.
Altrament, les borses de substituts per co-
brir les baixes freqüents de docents estaven
pràcticament buides a causa de la quantitat
de positius, i en molts casos les baixes es co-
brien amb retard o no es cobrien, la qual co-
sa afegia encara més dificultats a la gestió
del centre.

Afortunadament, la sisena onada va passar i
des de llavors sembla que la situació pandè-
mica als centres educatius ha millorat o com
a mínim és menys visible al centre, ja que
des del mes de març els centres educatius ja
no fan seguiment dels casos Covid ni hem de
reportar casos positius al sistema sanitari, ni
gestionar cribratges. Però tot i això, el
Departament d’Educació no ens va donar
treva i el mateix febrer va anunciar que apro-
varia un nou currículum d’educació bàsica i
batxillerat, amb la finalitat que el currícu-
lum s’ajusti a la nova llei d’educació LOM-

LOE. L’aprovació del nou currículum suposa
un nou repte per a la comunitat de docents,
ja que la seva implantació s’inicia a partir del
mateix curs 2022-2023. Aquests canvis nor-
matius són molt significatius, ja que van més
enllà de l’estructura curricular de les matè-
ries i introdueixen canvis metodològics im-
portants en l’educació per als propers cur-
sos. En el cas de batxillerat aquests canvis
encara són més importants, ja que suposa
l’aparició de moltes matèries optatives, per a
les quals encara no s’han desenvolupat uns
continguts concrets. A més, els esborranys
provisionals del currículum (els definitius
no s’aproven fins més endavant, un cop ini-
ciat el curs) no contenen res més que una es-
tructura molt bàsica. Tots aquests canvis su-
posen que al final de curs s’afegeixin un se-
guit de tasques per tal d’adaptar l’institut als
nous currículums, tot intentant respectar el
caràcter propi del centre.

A partir del tercer trimestre, l’institut va re-
cuperant la normalitat pel que fa a la pandè-
mia i introdueix una novetat important: la
retirada de les mascaretes. Després de dos
anys en què ens havíem acostumat a interac-
tuar amb les mascaretes i la resta de mesu-
res sanitàries, la seva retirada es viu com un
alliberament i com senyal inequívoc que la
pandèmia està en el seu tram final, la qual
cosa ens permet anar recuperant la normali-
tat en la majoria d’activitats i sortides, com
per exemple el viatge de final de curs de 4t
del camí de Santiago o els intercanvis a paï-
sos estrangers.

Al llarg del curs el centre va posar molta
il·lusió i esforç en la possibilitat de poder
oferir la modalitat de batxillerat d’art a l’ins-
titut i un cicle formatiu d’atenció a les perso-
nes en situació de dependència, amb la fina-
litat de millorar l’oferta existent a la Vall del
Tenes, però tot i tenir una bona acollida ini-
cial de les demandes de l’institut per part del
Departament d’Educació, malauradament
finalment se’ns informa que no podrem in-
crementar la nostra oferta educativa al curs
2022-2023. Això suposa un clar contra-
temps en les pròpies expectatives de millora

Institucions i serveis
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de l’institut. Tot i això, no ens fa defallir en
la nostra intenció de continuar millorant
l’institut els propers cursos. Però el nou curs
també ens porta notícies positives com és el
fet que per fi es finalitzen les obres d’amplia-
ció de l’institut, que incorporen un nou edi-
fici amb quatre aules. Això suposa que, des-
prés de dos cursos, l’alumnat del cicle for-
matiu de gestió administrativa, que estava
acollit a l’Escola Ronçana a causa de la man-
ca d’espais a l’institut, per fi pot retornar a
l’institut. Aquestes quatre aules també supo-
sen una millora i una modernització dels es-

pais d’aules destinades a l’alumnat de batxi-
llerat.

El primer trimestre del curs 2022-2023 aco-
llim l’alumnat d’intercanvi de Dinamarca.
Tot i que ja havíem realitzat intercanvis el
curs anterior, és el primer intercanvi, des-
prés de dos cursos, en què no hi ha cap tipus
de restricció sanitària, la qual cosa fa que
l’institut recuperi tots els seus projectes d’in-
ternacionalització sense limitacions i ens fa
preveure les millors expectatives en el futur
proper.
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AFA Escola Bressol l’Alzina
President o responsable: Laura Caceres Martinez

Telèfon/s de contacte:  639.67.06.16
Intagram: @afa.ebalzina

El curs passat, 2021-2022, un grup de famí-
lies d’alumnes de l’Escola Bressol L’Alzina
varen engegar l’AFA l’Alzina. Ho van fer
amb moltes ganes i il·lusió per promoure no-
ves activitats dins el marc educatiu del po-
ble, participar activament amb el centre, ai-
xí com erigir-se com un canal més de repre-
sentació de les famílies davant l’Ajuntament
i la mateixa escola.

Amb aquests objectius, durant el curs pas-
sat, es varen organitzar un munt d’activitats
tant adreçades a infants (Castanyada, Sant
Jordi, taller de coeducació “Cotxes i Nines”,
entre d’altres) com adreçades a famílies,
amb la intenció d’oferir un espai de debat
entorn l’educació dels nostres infants amb
xerrades sobre els límits i les rebequeries, la
retirada del bolquer o primers auxilis, entre
d’altres.

Enguany, el curs escolar 2022-23, l’AFA ha
continuat caminant i creixent, amb les bai-
xes d’algunes famílies (per procés evolutiu
dels infants) i la incorporació de noves. Però
els objectius de l’entitat segueixen ben vius i
la il·lusió persisteix.

Per tancar l’any 2022, des de la nova junta
de l’entitat s’han organitzat dues activitats.
D’una banda, una xerrada de Disciplina

Positiva per tal d’establir un espai de reflexió
i debat entorn les maneres de relacionar-nos
entre els adults i els infants en relació a com
afrontem situacions de conflicte diàries.
D’altra banda, un taller sensorial on els més
menuts i les seves famílies puguin experi-
mentar, descobrir i sobretot jugar amb la
màgia de la llum i els colors.

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 mantenir-vos informats de les accions
que duem a terme, podeu seguir l’Instagram
de l'AFA @afa.ebalzina, així com el de l’es-
cola @e.b.m_alzina_staeulalia o la pàgina
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

Des de l’AMPA del CEIP Ronçana seguim
treballant i col·laborant amb l’escola amb
tanta o més il·lusió que abans de la pandè-
mia. El curs 2021-22 va començar amb certa
normalitat i es va poder realitzar l’activitat
del projecte rius, en la qual participem con-
juntament amb l’Associació Hàbitats per fer
un estudi de l’evolució del riu Tenes en el
temps en el seu pas per Santa Eulàlia de
Ronçana. Aquest any l’hem pogut tornar a
realitzar i ho hem fet plantejant dues activi-
tats segons l’edat dels infants: una gimcana
amb codis QR per fer la inspecció d’una ma-
nera més lúdica i un taller de manualitats
amb elements naturals i artístics.

El Nadal passat no vam poder realitzar la
festa nadalenca degut a la pandèmia, però
els alumnes van vestir els passadissos amb
postals de Nadal plenes de bon desitjos.
Aquest any farem la festa el 16 de desembre
on farem manualitats, xocolatada i cantarem
nadales tots junts.

El mes de febrer vam fer un taller de caixes-
nius amb Niubox Natura, en vam construir
cinc i les vam penjar al bosquet per intentar
evitar la processionària del pi, més de mig
centenar de persones entre infants i adults
van gaudir de l’activitat. Aquest final d’any re-
petirem la trobada per observar-ne el resultat.

Sant Jordi sempre és una festa molt espera-
da per l’escola i l’AMPA, i el curs passat la
celebració va estar a l’altura de les expectati-
ves creades. Vam fer una rua amb música en
viu i el drac. Posteriorment es va portar a
terme una vetllada de contes explicats per
les mares de l’AMPA i un taller de punts de
llibre amb materials diversos on la figura del
drac era un element central. La celebració
conjunta entre infants, famílies i claustre va
ser acompanyada per un berenar de coca i
xocolata.

I per acabar el curs, vam fer una gran festa
de final amb la tradicional cursa al bosquet,
berenar per a tothom i inflables d’aigua per
refrescar-nos. 

L’AMPA té diverses seccions: socialització
de llibres, menjador, festes, jornada contí-
nua, família-escola. Totes treballen i desen-
volupen les seves tasques al llarg del curs.
Volem agrair a totes les famílies que fan pos-
sible l’AMPA i les seves comissions i animem
a totes les que encara no en formen part d’u-
na manera activa a participar-hi.
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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

Any de positius

Aquest 2022 ha estat un any d'estranya nor-
malitat.

Un any divers, especial i alhora emocionant...
els primers mesos encara sobrevivint amb
mascareta, gel hidroalcohòlic, confinaments i
la novetat dels antígens, els antígens positius.

Amb el bon temps, fora mascaretes i per fi,
vam tornar a veure els somriures dels nostres
infants després de molts mesos: hola somriu-
res, us havíem trobat a faltar!

I la normalitat sembla que ja va arribar per a
quedar-se... ja s'escoltaven de nou els riures
sense mascaretes, la gresca i la xerinola per
tota l'escola.

En aquest 2022 hem renascut, l'AFA continua
dedicant tots els esforços i les energies en el
creixement educatiu de tota la comunitat de
la Sagrera. Totes les comissions han treballat
de valent per oferir a tots els infants i les seves
famílies aquelles activitats a les quals estàvem
habituats i enyoràvem. Podem dir que s'han
realitzat de manera molt satisfactòria i amb
moltíssima participació.

Les extraescolars, la socialització de llibres,
les assemblees, el funcionament del menjador
i la vivència de les festes familiars que esperà-
vem amb tantes ganes, són alguns exemples
d'aquest any tan positiu.

L'AFA és una associació de famílies en cons-
tant moviment, i enguany han hagut canvis
interns a tota la junta directiva, any de canvis
de cicle, any de canvis que es duen a terme
amb amor, amb el suport i l'acompanyament
de tots membres de les diverses comissions
que conformen l'AFA, perquè juntes som im-
parables.

Així doncs, encarem aquest nou any de reptes
amb moltes ganes i il·lusió, de continuar cre-
ant juntes pels nostres infants i famílies:

"Molta gent petita, en llocs petits, fent petites
coses, pot canviar el món"  –proverbi africà–.
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Xavi Bassa i Valls
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: ampavalldeltenes@gmail.com
Intagram: @ampavalldeltenes

El 2022 va començar el curs encara amb les
normatives de seguretat imposades per la
Covid,  però  finalment a l’abril els alumnes
ja van poder tornar a les aules sense la mas-
careta i redescobrint-se les cares, companys
i professors, la qual cosa va ser grat de tots.

Aquest curs des de l’AMPA s’ha donat un
gran impuls als Premis David Seuma, on
gràcies a la col·laboració de diferents empre-
ses del poble, hem aconseguit triplicar la do-
tació econòmica, fent-los més atractius i so-
bretot premiant l’esforç individual i l’excel-
lència dels alumnes.

Hem començat el nou curs 22-23 amb l’ale-
gria d’estrenar un edifici nou a l’institut, es-
perat fa anys i que finalment gràcies a la im-
plicació de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes s’ha tirat endavant, ja que el Depar-
tament d’Ensenyament s’ho ha espolsat de
sobre.

Comptem amb quatre aules on es cursa bat-
xillerat, edifici, però, insuficient pel nombre
d’alumnes del centre i amb només un lava-
bo.

Una de les mancances importants de l’insti-
tut són els pocs lavabos disponibles per l’ele-
vat nombre d’alumnes del centre. Esperem

que les demandes reiterades de l’equip di-
rectiu al Departament d’Ensenyament si-
guin ateses i es puguin fer les millores que
tant calen als edificis originals.

Aquest curs 22-23 es va consolidant el pro-
jecte de reutilització de llibres, una  propos-
ta impulsada per la comissió de llibres de
l’AMPA amb el que les famílies aconseguei-
xen un estalvi econòmic molt rellevant.

Des de la comissió de comunicació de
l’AMPA s’ha continuat programant xerrades
formatives/divulgatives de diferents aspec-
tes tant per a pares com per a l’alumnat, to-
tes en format telemàtic.

Continuem mantenint una reunió mensual
amb l’equip directiu del centre on ens posem
al dia de les necessitats que pugui tenir l’ins-
titut i per comentar les incidències que ha-
gin pogut sorgir durant el mes en curs, així
com satisfer les possibles demandes d’inver-
sions per millorar la nostra escola.

El funcionament de l’AMPA és totalment
participatiu i transparent, i ofereix l’oportu-
nitat d’intervenir a tothom en les assemble-
es mensuals en les quals es poden exposar i
plantejar diferents qüestions que preocupen
als pares i que afecten l’educació de l’alumat.

Des de la Junta de l’AMPA animem a tothom
a assistir a les assemblees i a participar en
les diferents comissions per construir així
entre tots una millor escola per als nostres
fills.

Aprofitem per desitjar-vos un molt bon any
2023.

Xavier Bassa i Valls
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Marina Espel Martinez 
Telèfon: 685 46 28 63
C/e: esplaiers@gmail.com
web: @esplaisantaka

L’Esplai Santa Eulàlia està format per un
grup de joves voluntaris que es dediquen dia
a dia a crear activitats per tal que els infants
gaudeixin cada dissabte, a través de les quals
aprenen valors, alhora que es relacionen i
s'ho passen bé.

Quan actuem sense rebre res a canvi, la re-
compensa és molt major, la motivació i il·lu-
sió diària són les arrels a partir de les quals
ens construïm.

És oportunitat única el viure aquesta expe-
riència de sortir fora de la zona de confort i
formar part d’un col·lectiu diferent a la famí-
lia i l’escola.

Durant aquests últims anys hem superat
nous reptes com ara el nostre famós CO-
VID19. Tot i estar confinats a casa, hem
aconseguit treure somriures a través de les
pantalles i, poc a poc, avui dia seguim inten-

tant tornar a la normalitat i arribar a tots els
infants i joves de Santa Eulàlia. Tot això ho
fem a través de les activitats de cada dissab-
te, fent manualitats, nits al cau o bé fent ex-
cursions tant pel poble com a pobles veïns.
També hem descobert noves edats (petits
com no tan petits), noves monitores (o anti-
gues de fa 40 anys), noves oportunitats (na-
cionals com internacionals)... Durant els
dies d'esplai hem creat nous vincles i hem fet
forts aquells que ja guardàvem, en definitiva
som una petita família on entre monitores i
infants fem un espai segur.

Aquest curs 2022-2023 no ens quedem en-
rere, l’Esplai ve amb més ganes que mai i
tothom serà benvingut, sigui l'edat que si-
gui!

Així que, tens entre 3 i 18 anys? Vine a pro-
var un dia a l'esplai lliurement i veuràs que
no te’n penediràs! O bé ets major de 18 i t’a-
passiona el món del lleure i el monitoratge?
Et convidem a formar part de la família de
monitores, on som totes molt acollidores i
on et rebrem amb els braços oberts!

Mai es un mal dia, només hi ha dies sense
esplai!
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó/Eva Galvan
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 / merce@apindep.cat
/ eva@apindep.cat
Web: www.apindep.cat
Instagram: @apindepcentre @agoraapindep

Aquest 2022, tot i començar amb les restric-
cions imposades per la Covid-19, que en el
nostre col·lectiu han estat una mica més res-
trictives que per a la resta de la població, a
partir de maig ja vam començar a fer totes les
activitats que caracteritzaven al Centre Ocu-
pacional.

Hem pogut retornar a les activitats que més
ens agraden, les que ens permeten col·labo-
rar amb entitats del poble. Hem pogut tornar
a la Biblioteca, a l’Institut de la Vall del
Tenes, hem reprès les visites de les escoles
amb el projecte d’Olinet, hem pogut tornar a
fer les jornades d’esport adaptat de Diputació
de Barcelona (vela, hípica i senderisme). És el
segon any que fem tir a l’arc amb el Club de
Tir a l’Arc de Les Franqueses. Hem seguit
fent fins el desè cim del repte 14x1000 d’ho-
menatge al Sergi Mingote, juntament amb al-
tres entitats dedicades a la inclusió de perso-
nes amb diversitat funcional, amb Fundació

ONAT i la FEEC. L’Àgora d’Apindep ja està
funcionant al 100%. Hem pogut fer excur-
sions, hem anat a passar uns dies a Altafulla i
fins i tot hem anat a Madrid a veure el Rey
León.

Aquest any 2022, podem tornar a fer aules
obertes, barrejar grups eliminant totes les
bombolles. Fer un plantejament d’activitats
molt més centrades en la persona, en els seus
gustos i interessos per poder millorar l’estat
anímic del col·lectiu, que ha patit molt durant
aquest anys de pandèmia.

I de cara al proper any, volem seguir am-
pliant activitats, amb els taller de ceràmica i
el projecte d’Apindep digital, amb l’adquisi-
ció de tauletes per a totes les aules. I a veure
si podem aconseguir finançament per al nos-
tre proper projecte, construir un aula multi-
sensorial per a les persones usuàries més de-
pendents.

En relació a l’habitatge, aquest any, junta-
ment amb Matís Calderí SCCL, la primera co-
operativa d’habitatge de Caldes de Montbui,
de la qual Apindep forma part com a entitat
jurídica, hem aconseguit la cessió del solar de
la Salut a 75 anys, ubicat a darrera de l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui, a la plaça 11 de
setembre. Vam fer una presentació conjunta
al solar de la Salut, amb el Regidor d’Habi-
tatge Jordi Martin i l’alcalde, Isidre Pineda, el
10 de juny, juntament amb membres del
Consell Rector de Matís i Coobert, la coope-
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rativa de segon grau que ha promogut la coo-
perativa d’habitatge.

Aquest setembre, l’Ajuntament va iniciar un
concurs arquitectònic per seleccionar l’equip
que elaborarà el projecte executiu de l’edifici,
on hi haurà uns 18-19 habitatges, i un dels
trets diferencials seran els espais i serveis co-
muns. Està previst que Apindep gestioni tres
habitatges de quatre persones, en total, unes
12 persones amb diversitat funcional, de tipo-
logia intel·lectual, viuran en un futur en
aquest primer edifici. Després d’aquesta pri-
mera selecció, falta una segona fase en la qual
els tres equips seleccionats desenvoluparan
un projecte bàsic i una proposta econòmica.

En paral·lel, l’any passat ens van atorgar una
subvenció europea per fomentar la prevenció
d’institucionalització de les persones amb di-
versitat funcional, a través d’un projecte ano-
menat Casa Meva, on, juntament amb 10 en-

titats més catalanes i altres 21 comunitats
autònomes d’arreu d’Espanya (concretament
Aragó, Madrid, Múrcia, Extremadura,
Canàries i Castella-la Manxa), formem part
d’un projecte únic. És un projecte d’innovació
social que proposa una vida per milers de
persones amb discapacitat intel·lectual, au-
tisme i paràlisi cerebral. Una vida en la què
puguin relacionar-se amb el seu veïnat, anar
als comerços, gaudir del seu oci, una vida en
comunitat. Estem a les portes d’engegar el
servei d’habitatge, amb una metodologia in-
novadora.

El mes de desembre ens dediquem exclusiva-
ment a elaborar lots i paneres de Nadal, i
agraïm especialment el suport per part de les
empreses i la gent de Santa Eulàlia i rodalies
que un any més ens encarreguen la confecció
dels nostres productes. Moltes gràcies a tot-
hom!

Entitats 67Anuari 2022
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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

Hola a tots els socis del Casal!

Sembla que fa quatre dies que érem al Nadal
de l’any passat, i tot d’una ja tenim el nou
Nadal a sobre. El temps se’ns escapa de les
mans sense adonar-nos-en.

M’han avisat amb poc temps de marge, per
tant miraré de resumir-ho una mica tot, i a
veure com anirà.

Sobre el Casal hem de dir que no hem parat
de treballar, potser no ho sembla, però por-
tar tota l’organització d’un casal, porta un
bon enrenou.

Aquest any ja ens hem pogut moure sense
mascareta, la qual cosa és molt d’agrair.

Sobre les excursions dir que el desembre
passat es va anar dos dies a Andorra i la
Molina.També el desembre passat es va dur
a terme, per primera vegada, la marató del
Casal amb la finalitat de col.aborar amb la
marató de TV3. L’acte consistia en organit-
zar una sessió de ball de quatre hores segui-
des i al final fer el sorteig dels lots que totes
les botigues i empreses havien lliurat vo-
luntàriament. 

També el desembre passat es va celebrar la
festa del prenadal i d’homenatge al soci

gran. Els homenatjats varen ser en Pere
Barbany i la Montserrat <Maspons.

A partir del gener s’ha continuat amb els actes
habituals del Casal.Es va acordar fer recomp-
te de tots els socis del Casal i actualitzar la llis-
ta perquè feia molt temps que no s’havia fet.

Després es va acordar posar una quota anual
de 12 euros als socis per tal de cobrir les des-
peses més comunes. Els pobles del nostre en-
torn ja fa molt temps que ho tenen establert.

Sobre les excursions s’en pot fer un petit re-
sum:Pel febrer es va anar a visitar la fàbrica
de galetes TRIAS de santa Coloma de Far-
ners. El març l’excursio ens va portar fins el
Berguedà, on visitàrem el gran nucli Zoolò-
gic dedicat a la cria i reproducció del guarà
(ruc català).

L’abril, l’excursió cultural per excel·lència:
es va visitar la SAGRADA FAMÍLIA erem
uns quaranta i tots vam quedar meravellats.

El 8 de maig també a Barcelona per assistir
al teatre i gaudir de la companyia LA CUBA-
NA, és un goig passar unes estones diverti-
des amb un humor ben treballat.

Pel maig, cap a Girona falta gent, es tractava
de TEMPS DE FLORS, solament el recorre-
gut ja és fantàstic.

Al mes de juny cap a la muntanya, CAM-
PRODON, VALLTER, I SETCASES.

Al setembre, amb el cremallera cap a NÚRIA.

Octubre, dos dies a la CERDANYA, incluent-
hi la pujada amb globus.
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Novembre, ens arribem fins al poble de pes-
cadors al ROC DE SANT GAIETÀ.

I al desembre està previst anar al LICEU de
Barcelona per assistir al concert de nadal.

Altres activitats del Casal serien LA FESTA
DE SANT JORDI, per cert amb molta parti-
cipació.

El ball de cada divendres es manté amb mol-
ta participació i molt bon ambient, es convi-
da tots els balladors que encara no ho heu
provat, a acudir-hi  perquè us pot agradar.

El Casal també es fa partícip de Càritas del
nostre poble amb una recol·lecta.

El 23 de juny es va celebrar la diada de Sant
Joan amb la típica coca de Sant Joan.

També es va procedir a l’homenatge dels
matrimonis que portaven 50 anys de casats.

El dia 1 d’octubre vàrem celebrar el 33 ani-
versari del CASAL, al matí sardanes i la cele-
bració de la missa a càrrec del nostre mossèn

Aaron, després cap al restaurant LA MAMA
on ens van servir un dinar deliciós.

La tarda es torna a la FÀBRICA a fer el ball
de comiat.

També la loteria té molt bona acollida, a
veure si algun any la loteria s’equivoca i ens
toca al nostre poble,

Els Mossos cada any passen pel nostre Casal
i ens fan una xerrada molt maca sobre la se-
guretat de la gent gran.

Més o menys aquest ha estat el recorregut
del nostre Casal durant aquest any 2022, és
possible que alguna cosa hagi quedat per ex-
plicar, però de moment ho deixem aquí.

Salutacions ben cordials a tots i a tothom.

Que passeu unes bones festes de Nadal i un
proper any ben feliç.

Maria dels Àngels Garolera, presidenta,
i Joan Dantí, vocal

anuari 2022_anuari 2006 retocat.qxd  12/12/22  10:40  Página 69



Entitats70 Anuari 2022

SER Refugiats
Presidenta: Teresa Cortès
C/e: serrefugiats@gmail.com

Des de la nostra entitat, aquest any 2022 ens
hem centrat en poder ajudar a les famílies
ucraïneses que han arribat a Santa Eulàlia
fugint de la guerra, en la seva majoria dones
i infants.

Dues de les famílies, en coordinació amb
l’Ajuntament, van residir durant mesos al
pis d’acollida. Les altres van ser acollides per
famílies del nostre poble que els van fer lloc
en els seus domicilis.

Els vam oferir les ajudes que teníem a la
nostra disposició i que van consistir en fer
crides per aconseguir mobiliari, roba, acom-
panyaments, etc. L’Ajuntament va fer un es-
forç per afavorir l’adaptació i moltes perso-
nes particulars ens hi van ajudar. Des d’aquí
els en donem les gràcies. Ens vam coordinar
amb l’Ajuntament per veure com podíem
ajudar i ser eficients.

El mes d’abril es va fer la pel·lícula “Mediter-
ráneo” a La Fàbrica i els diners que es van
recollir van anar íntegrament per la nostra
entitat, ja que el tema era sobre el rescat de
les persones immigrants al mar i la feina que
està fent el Sr. Óscar Camps amb l’ONG
“Open Arms”. Agraïm a l’Ajuntament i al
personal de La Fàbrica aquest gest.

El mes de juliol vàrem fer un acte als jardins
de Can Burguès juntament amb el TNT i la
família de Can Burguès, per tal de recollir di-
ners per  poder seguir ajudant. Actualment
encara estem donant suport econòmic a al-
guna família.

El pis d’acollida està a punt per poder rebre
una família que ens enviaran des del Centre
d’Acollida de la Creu Roja.

Agraïm a qui desinteressadament ha ofert
ajuda (pisos, mobles, estris de la llar...) que
ha ajudat a les famílies que tenen interès en
quedar-se al nostre poble i al nostre país per
poder establir-se de forma digna.

Com es va fer als Premis Tardor atorgant el
Premi Social a tot el poble per la solidaritat
mostrada amb el poble ucraïnès, reiterem
l’agraïment a tothom per la col·laboració i us
desitgem unes bones festes. Igualment tam-
bé a totes les famílies migrades.

I us animem a col·laborar amb SER Refu-
giats si teniu ganes d’ajudar per una bona
causa, que tothom pugui ser ben acollit i te-
nir una vida digna.

Moltes gràcies!!! 
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Càritas Parroquial
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: parroquiesvalldeltenes@gmail.com
Contacte: Rectoria parroquial
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores

Aquest any 2022 Càritas de la Parròquia de
Santa Eulàlia de Ronçana ha continuat la se-
va tasca assistencial al nostre municipi. Són
una quarantena de famílies ateses regular-
ment, que necessiten d'ajuts de lots alimen-
taris. Els voluntaris els atenen tenint present
els valors d'empatia i solidaritat que inspi-
ren Càritas, però també de justícia social. I
ho fem en un context d'inflació de preus:
omplir el rebost cada dia és més car. I això és
difícil per a les famílies que pateixen dificul-
tats econòmiques. 

El treball de Càritas es coordina amb el tre-
ball d'acció social que desenvolupa el nostre
ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
que assessora i acompanya les persones en

situació de vulnerabilitat. I a la nostra
Càritas volem no tan sols oferir un ajut ma-
terial, en forma d'aliments, sinó també, en la
mesura de les nostres possibilitats, de su-
port humà. 

Allò que inspira el treball dels voluntaris són
els valors d'arrel cristiana que professem:
solidaritat, justícia, empatia i universalitat.
És el conjunt de la comunitat parroquial que
amb les seves aportacions sosté aquest ser-
vei, però també d'altres persones, institu-
cions i entitats sense les quals no podríem
arribar a la gent. I és un magnífic exemple de
col.laboració transversal: ens sentim recol-
zats pel conjunt del poble de Santa Eulàlia.
Perquè tots volem un poble, el nostre, mi-
llor. I sabem que les desigualtats no el cons-
trueixen en aquest sentit. És oportú que ex-
pressem el nostre agraïment per tants de do-
natius rebuts, d'iniciatives musicals, de tro-
bades diverses, esportives, de l'institut, i un
llarg etcètera que volen sempre recaptar
fons per sostenir els nostres esforços; grà-
cies, per ajudar-nos a ajudar!
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Associació de Víctimes
d’Assetjament Laboral de
Catalunya
Responsable: Maria Glòria Masdeu
Telf.: 633 552 070
C/e.: acosolaboralser@gmail.com
Web: www.avalc.es

Tot just fa un any, l’11 de novembre de 2021,
es va registrar la nostra associació al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes de Santa Eulàlia de Ronçana.
Curiosament, la seu social és al Centre
Cultural de Santa Eulàlia, al carrer Santa
Eulàlia, 60, de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

L’associació la formem treballadors i treba-
lladores que hem estat maltractats psicològi-

cament i que hem constituït aquesta Asso-
ciació per defensar-nos de l’ASSETJAMENT
en el lloc de treball. Els nostres objectius són
facilitar orientació i suport a les víctimes,
mitjançant un grup de persones experimen-
tades, que hagin viscut el mobbing en el seu
propi entorn. Aquesta acollida s’adreça tant
a les víctimes com als seus familiars o amis-
tats.

És també una finalitat de la nostra associa-
ció la promoció i el desenvolupament de tan-
tes activitats com sigui necessari per tal d’ac-
tuar en contra de l’assetjament moral en el
treball, en qualsevol de les seves manifesta-
cions, a l’efecte d’establir una sòlida relació
amb les institucions i amb la societat en ge-
neral, per tal de donar a conèixer aquest
greu problema laboral que tanta repercussió
té en la salut de les persones que el pateixen.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegada a Sta. Eulàlia: Dolores Bretones
Telf.: 636 20 62 36
C/e.: libre1707@yahoo.es
Delegada a Sta. Eulàlia: Montserrat Nóbile
Telf.: 696 95 49 21
C/e: montsenobile2013@gmail.com
https://www.donarsang.gencat.cat

Què es pot dir d’una associació sense ànim
de lucre que fa quasi 20 anys que –a través
del Sr. Eduard Nobile– forma part de la nos-
tra vida quotidiana al nostre poble? Any re-
re any hem intentat aportar el nostre petit
granet de sorra a les 1.000 donacions diàries
que es necessiten a Catalunya.

Gràcies a un acte altruista i voluntari com és
estirar el braç i donar sang, donem vida a
moltes persones i fem que la qualitat de vida
d’unes altres sigui la millor possible.

No es pot estar més orgullós de formar part
d’aquest gran col·lectiu que són el donants
de sang i plasma del nostre poble, Santa
Eulàlia de Ronçana, que quan més es neces-
sitava i en plena pandèmia mundial per la
Covid-19, van estar al peu del canó, no es
van quedar a casa sinó que, superant les
pors, van venir a totes les campanyes que
s’han fet els darrers 3 anys sense fallar.

I quan en altres pobles no era possible la
campanya prevista i se n’ha hagut de fer una
extraordinària han respost com mai.

Gràcies a ells hem batut rècords de donacions
en els pitjors moments, això és solidaritat i
compromís i així ens ho ha fet saber la Fede-
ració Catalana de Donants de Sang: Santa
Eulàlia és un dels pobles on –comparativa-
ment per població– més donacions aporta.

Hem estat un dels primers pobles del Vallès
Oriental en organitzar una marató de plasma
(campanya que des de la Federació ha impul-
sat en el darrer any) i vam fer rècord històric.

El màxim que es pot aconseguir són 40 do-
nacions plasma en un sol dia, van venir les 8
màquines i durant més de 8 hores van estar
plenes de donants de plasma i així és com el
juliol passat vam aconseguir-ne 36, una fita
històrica i fent que fos un èxit la marató de
Festa Major.

Encoratgem a tots els donants que no baixin
la guàrdia i que el proper 2023 pugui ser en-
cara millor.

Volem donar gràcies al nostre Ajuntament
per haver estat al nostre costat en tot moment
i facilitar-nos les instal·lacions del Centre
Cívic la Fàbrica quan ho hem necessitat.

Per últim donar les gràcies als organitzadors
dels Premis Tardor –Ronçana Comerç Actiu,
Canal SET i Ajuntament– per haver-nos no-
minat a Millor Entitat del 2022, sent un ho-
nor i un plaer rebre aquest premi en nom i
representació de tots els donants de sang i
plasma del nostre estimat poble.

Gràcies DONANTS: l’èxit és vostre!!!
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Slowread SER
C/e: slowrea dser@gmail.com

Instagram: slowreadser

Des de Slow Read, un any més, seguim tre-
ballant entorn la conscienciació de la lluita
feminista mitjançant la lectura i la reflexió
conjunta. Aquest curs hem dut a terme cinc
lectures: Mare (d'Ada Castells), El cuento de
la criada (de Margaret Adwood) i acompan-
yada de la taula rodona Què pensen les do-
nes?, L'Anguila (de Paula Bonet), Tierra de
mujeres (de María Sánchez) i Operació biki-
ni (de Júlia Barceló). 

Aquest any, en el marc de la campanya dels
actes commemoratius del 8M (Dia Interna-
cional de les Dones) vam formar part de la
jornada d'obertura d'aquesta portant a ter-
me diverses activitats de conscienciació. En
el mateix marc i formant part de la jornada
Femmart Santaka, vam organitzar una taula
rodona anomenada Dona i art on vam gau-
dir de la companyia i el testimoni de 8 artis-
tes del nostre municipi. Mònica Boixader,
periodista, va moderar una conversa forta-
ment marcada per la síndrome de la impos-
tora amb la que totes les artistes van sentir-
se identificades. Laia Alsina, guitarrista i ar-
tista audiovisual; Elia Estrada, fotògrafa i
artista audiovisual; Raquel Pena, filòsofa i
poetessa; Ari Rulló, cantat i compositora, i
Carme Peiroten, pintora, ens van delectar
amb els seus testimonis en una conversa ín-
tima i intensa. 

També en el marc de la campanya del 8M i a
partir de la lectura de María Sánchez, vam
organitzar una taula rodona anomenada
Dona i món rural. En aquesta trobada, ens
van acompanyar quatre dones del municipi
amb una trajectòria professional lligada al
treball de la terra: Laura Dalmau (subdirec-
tora general de Planificació Rural del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural de la Generalitat), Laia
Margenat (treballadora de Can Burguès),
Maria Giner (pagesa i cofundadora de la coo-
perativa La Kosturica) i Paquita Puig (treba-
lladora agrícola de Can Puig). Amb elles, vam
poder gaudir d'una tertúlia molt profitosa on
vam escoltar de primera mà testimonis molt
diversos i que tenien punts comuns amb el de
la protagonista de la lectura duta a terme.

Per tancar el curs i comentar la darrera lec-
tura, vam dur a terme un vermut literari, a
Sant Simple, en el que ens va acompanyar la
Txell Cabrera de Donarun i on vam poder
reflexionar entorn la pressió que patim les
dones amb els imposats cànons estètics i la
cosificació dels nostres cossos.

Tanquem l'any contentes i enfocant ja el nou
curs amb la lectura Més que una dona (de
Caitlin Moran).

Recordeu que un llibre és l'arma més
efectiva contra la intolerància i la
ignòrancia.

Us animem a seguir-nos a instagram a
@slowreadser i us recordem que el nostre
club de lectura és obert a tothom.
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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.santaeulaliade-
roncana

La vida ha de ser compresa cap a enrere,
però viscuda cap endavant.

(Søren Kierkegaard)

Viure cap endavant

L’11 de juny del 2022, després d’una dura
etapa de pandèmia i postpandèmia, ens vam
començar a retrobar amb una situació d’o-
bertura cap enfora: la maquinària humana
de la vida social que tant caracteritza la nos-
tra càlida societat mediterrània torna a po-
sar-se en marxa i a funcionar, paulatina-
ment. I també, des de Can Marquès, hem vol-
gut posar, aquest any, el nostre granet de sor-
ra amb enyorats retrobaments. És per això
que hem reemprès la característica festa del
barri, amb la preuada col·laboració de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
En ella, hi aglutinem persones de totes les
edats amb il·lusió i esperit de bon veïnatge,
persones que valoren el valor (valgui la re-

dundància) de viure en una comunitat res-
pectuosa i altruista. Sabem sobradament que
hi ha persones del barri que ja no es troben
físicament entre nosaltres, però sí en el re-
cord, com és el cas de l’Ángel González
Mateo, conegut com a Ángel el pintor, un veí
que havia col·laborat en la construcció del
Local Social de Can Marquès, en la prepara-
ció de les festes del barri i en totes les activi-
tats que estaven al seu abast.

Cal remarcar també que l’estat d’una part de
Can Marquès, com el camí de la Bòvila, es
manté en condicions de viabilitat gràcies a
l’altruisme de persones del barri que netegen
d’herbes els laterals de la via per on entrem i
sortim de la urbanització. Sobre aquest punt,
portem temps demanant un consens entre
els Ajuntaments de Santa Eulàlia i el de
Canovelles. Esperem que aquest acord arribi
en breu. El nostre primer i últim objectiu és
viure en un entorn agradable, segur i acolli-
dor per a tothom. Estimem, i molt, el nostre
barri i el volem millorar cada vegada més.
Ens preocupen temes urbanístics que han
anat sorgint i volem que totes i cadascuna de
les persones que, aquí, hi vivim, ens sentim
que formem part de Santa Eulàlia, perquè és
així.

Volem viure cap endavant i fer dels nostres
carrers un espai cada vegada millor, i conti-
nuarem esforçant-nos perquè així sigui.
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Sònia Padilla Corcho
Telèfon/s de contacte: 938446059
C/e: rcactiu@gmail.com
Instagram: @rcactiu
Facebook: facebook.com/roncana.comercactiu/
Web: www.roncanacomercactiu.com

Un any més, Ronçana Comerç Actiu conti-
nuem al peu del canó. Representem una vui-
tantena d’associats que representen els sec-
tors de comerç, serveis professionals, res-
tauració, productors artesans i empreses del
nostre poble.

Els nostres objectius són clars: treballar pel
desenvolupament del teixit econòmic de
Santa Eulàlia, donar suport als nostres asso-
ciats i estrènyer els vincles amb la gent del
nostre poble.

Aquest 2022 hem repartit més de 2.000€ en
vals per bescanviar als nostres associats amb
diferents sorteigs i accions, hem tornat a ju-
gar a l’Objecte Infiltrat i hem organitzat la
9ena edició dels Premis Tardor amb Canal
SET i l’Ajuntament.

Com a novetats, hem organitzat la primera
Fira al Centre, ubicada entorn de la Carre-
tera de Barcelona i a la Plaça dels Encants,
en una tarda de botigues al carrer, activitats
i tallers que va acabar amb la Nit del Pintxo.

Per primera vegada també hem participat
activament a la Fira del Tomàquet amb la
primera edició de Tomàquet al Plat, una
mostra gastronòmica als bars i restaurants
de Santa Eulàlia, i amb els aparadors dels
comerços dedicats a la Fira.

Hem creat el joc Atrapa Les Actives, on els
participants havien de trobar els nostres
personatges que s’anaven movent pel poble.
Una activitat que connecta les botigues amb
les xarxes socials i que va tenir molt bona re-
buda.

Paral·lelament a totes aquestes accions co-
mercials també hem buscat donar recursos
als nostres associats. Al maig vam organitzar
amb èxit la primera edició de la jornada de
networking Encaixa amb la Xarxa Local jun-
tament amb el SEOVT i l’Ajuntament, i ho
vam repetir al mes de novembre. També
hem recuperat L’Hora del cafè, un espai per
conèixer-se, parlar i compartir inquietuds. A

anuari 2022_anuari 2006 retocat.qxd  12/12/22  10:40  Página 76



Entitats 77Anuari 2022

més, hem tancat l’any amb dues sessions es-
pecials: la primera per explicar els serveis
que PIMEC dona als nostres associats i la se-
gona per parlar de la nova llei d’autònoms.

A la vegada, hem treballat activament amb
diferents àrees de l’Ajuntament entre les que
destaquem Gent Gran, Cultura i Gènere.
Seguim amb el projecte Porta’m de la botiga
i per primera vegada, hem participat en la
setmana de la gent gran. Col·laborem amb
cultura mensualment repartint invitacions
gratuïtes pel cicle de cinema Gaudí. I hem

participat a les accions del 8M amb la taula
rodona dona i comerç i l’exposició de foto-
grafies.

El 2022 ha estat un any de primeres edicions
després de dos anys marcats per la pandè-
mia. Vivim una situació global complicada,
amb inquietuds i incerteses, però el teixit co-
mercial de Santa Eulàlia no decau. És cosa
de tots que això segueixi així i des de
Ronçana Comerç Actiu seguirem lluitant per
un poble actiu i agradable, creant punts de
trobada que sumin a la riquesa local.
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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.cat
Web: www.canalset.cat

Després de celebrar 30 anys i estrenar nou
plató a finals de l’any passat, enguany ens ha-
víem proposat transformar Canal SET. Ara,
dotze mesos més tard, podem dir que estem
en ple procés de transformació. Durant el
2022 hem elaborat un Pla Estratègic que di-
buixa el futur més proper de la televisió de
Santa Eulàlia de Ronçana. És una iniciativa
que ens ha permès conèixer la situació actual
de la cadena, la seva audiència, la competèn-
cia, els continguts, les dinàmiques de treball,
el finançament, etc. El projecte ha inclòs en-
trevistes amb experts, un estudi d’audiència,
les tendències del sector, l'anàlisi d'altres te-
levisions similars i el recull de propostes in-
ternes, de la ciutadania i de les entitats. Un
Pla Estratègic que tot just ara es comença a
aplicar i que hem batejat com “El Pacte de La
Verneda”.

Però l’any 2022 ens ha deixat altres fites des-
tacades. Vam començar l’any amb l’estrena
del concurs SET Segons, on quatre convidats
participen en proves eliminatòries per endur-
se el premi final: un lot de productes de pro-
ximitat. El projecte serveix com a banc de
proves en molts aspectes: està destinat al pú-
blic jove, és l’únic programa que compta amb
un perfil propi a les xarxes socials, és una ac-
tivitat participativa oberta a la ciutadania, hi
estan implicats els comerços del municipi i
no s’estrena el dilluns, com la resta de pro-
grames, sinó que s’emet els dijous.

A la primavera vam formalitzar l’adhesió a la
Xarxa de Comunicació Local. Canal SET tor-
na a formar part de la XAL, una dècada més
tard, amb l’objectiu de complementar la gra-
ella amb programes temàtics especialitzats. A
curt termini, la intenció de la cadena és co-
produir programes amb altres televisions lo-
cals adherides. La Xarxa compta actualment
amb més de 200 mitjans locals d’arreu de
Catalunya i, més enllà dels continguts, ofe-
reix serveis lingüístics, jurídics o tècnics als
mitjans adherits.

Però, sense dubte, una de les novetats més vi-
sibles és la nova pàgina web, que canvia de
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canalset.com a canalset.cat. L’espai online
s’ha transformat per oferir els continguts d’u-
na forma més visual, intuïtiva i ordenada. El
nou web és viu, permet estar al dia de l’actua-
litat de Santa Eulàlia de Ronçana i consultar
tots els programes de Canal SET a la carta.
Properament, i de forma gradual, s’hi afegirà
l’arxiu històric de la cadena. A partir del 2023
també es podrà seguir en directe l’emissió en
streaming de Canal SET.

Ens espera un 2023 ple de canvis i reptes que
afrontem amb molta il·lusió. Una televisió lo-
cal comunitària com la nostra funciona grà-
cies a la gent. Si tu també tens ganes de for-
mar part d’aquesta transformació de la televi-
sió local de Santa Eulàlia de Ronçana, et con-
videm a venir i participar-hi.

David Sáez Damas
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Revista Ronçana
Director: Pere Farriol

Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere

Cabot, Pere Ciurans, Jaume Dantí, Lluís

Galobart, Pep Margenat i Macià Palmer. 

Telèfons 636 395 622

C/e: roncana@e.infologic.cat

La revista Ronçana ha continuat un any més
amb la seva feina de difusió d’informació i
opinió respecte als fets de Santa Eulàlia i de
la Vall del Tenes.

Malgrat les dificultats del nostre temps, hem
aconseguit tirar endavant la revista i publi-
car les cinc revistes anuals.

La línia temàtica de la revista, ben coneguda
per tothom, ha estat com sempre editorial,
entrevista, opinió, esports, meteorologia... i
oberta a totes les entitats i persones del po-
ble que vulguin expressar la seva opinió.

Però de manera especial, cal recalcar, la pu-
blicació de l’última entrega del col·lecciona-
ble del sender PR C10, a la revista de finals
de l’any 2021, i també la sèrie amb el títol de
Santa Eulàlia en blanc i negre, que ofereix
fotografies antigues de diferents temàtiques
relacionades amb el poble. També a la revis-
ta de juny - juliol s’hi va incloure un tríptic
amb les lectures de la vetllada solidària a fa-
vor dels refugiats, que es va celebrar als jar-
dins de Can Burguès, el dia 1 de Juliol al ves-
pre.

De les revistes d’aquest últim any podem
destacar:

Nº 310 de novembre-desembre de 2021. A la
portada “Participació i solidaritat”, amb di-
ferents iniciatives solidàries com la 1ª edició
de la cursa Contracorrent, que destina a
Càritas la recaptació de les inscripcions.
L’editorial i la tribuna d’aquell numero par-
len de la preocupació per la llengua catalana.
L’entrevista és a Miquel Canadell, president
de la UEC Vall del Tenes. Altres temes a des-
tacar són la celebració dels 40 anys de la

Coral Santa Eulàlia i l’adeu a dues persones
entranyables del poble, el Francesc Brus-
tenga i el Cisco Cladellas.

Nº 311 de gener-març de 2021. Sant Sebas-
tià, Sant Antoni, Acordionistes, Eulaliana,
Carnestoltes, Dia de la dona, Casal d’avis,
Sant Jordi...tots aquests actes donen nom a
la portada d’ aquest Ronçana: “Tornen les
activitats”. L’editorial parla de la gravetat
del canvi climàtic i destacar la gran quantitat
d’escrits, fins a tretze, de diferents persones
i entitats que han volgut donar el seu últim
adeu a dues persones del poble que amb
pocs dies de diferència ens han deixat, el
Joan Casals i Jaume Galobart. Dins la revis-
ta hi ha el primer fulletó, amb fotografies en
blanc i negre, de l’arxiu de Joan Casals.

Nº 312 de abril-maig de 2022. La portada
està dedicada a les moltes activitats culturals
i festives que han tornat a la normalitat
aquests darrers mesos. L’editorial “ Espio-
natge i xarxes” posa l’accent en les tecnolo-
gies de les comunicacions i les xarxes so-
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cials, i del seu ús. En aquest número es pu-
blica la notícia de l’acte de l’entrega dels pre-
mis del 13è Certamen literari de relat Breu, a
la Biblioteca Joan Ruiz i Calonge, així com el
relat  dels tres primers premis. L’entrega de
Santa Eulàlia en blanc i negre està dedicada
a celebracions tradicionals.

Nº 313 de juny-juliol de 2022. Amb l’arriba-
da de l’estiu, és temps de festes, celebracions
i activitats culturals i, tal com publica la re-
vista, Santa Eulàlia s’omple d’activitats, sar-
danes, exposicions, la Flama del Canigó,
SerSonaFest, teatre, fira del tomàquet, con-
curs de fotografia... que contrasta amb l’edi-
torial i l’acte solidari “Som un poble acolli-
dor”, del que la revista publica un dossier
amb els textos que es van llegir durant la ce-
lebració del acte. L’entrevista és a tres mes-
tres de la Vall del Tenes que han treballat a
La Bressola de la Catalunya Nord.

Nº 314 de agost-octubre de 2022. En porta-
da “Entre tots fem Vall del Tenes”, la revista
aborda aquesta qüestió en l’editorial i en els
articles de la secció de tribuna. A les pàgines
interiors hi trobem, com sempre, les noticies
dels corresponsals dels diferents pobles de la
Vall del Tenes i destaca també l’entrevista a
la poeta Raquel Pena i el XXX Romiatge de
Puiggraciós a Montserrat, amb la presenta-
ció de la nova majòlica de la Mare de Déu,
que restituirà la que es va endur l’esllavissa-
da del gener de 2020. El Santa Eulàlia en
blanc i negre tracta sobre els treballs del
camp a l’entorn del blat.

Per acabar, volem agrair la col·laboració, un
any més, als redactors, anunciants i lectors,
sense els quals no seria possible mantenir
una revista local tants anys en una societat
tant digitalitzada.
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SERfoto
Persona contacte: Mireia Turrillo
Instagram: serfoto_associacio
Facebook: serfoto associació
Correu electrònic: infoserfoto@gmail.com

Deixem enrere aquest any amb els següents
projectes plens d’il·lusió.  

• Acabem l’any 2021 amb la participació a la
cursa La Contracorrent, cobrint l’acte ple
de fotografies de tots els participants i
gaudint d’un dia en família.

• Comencem l’any amb el nostre taller d’ini-
ciació gratuït, amb gran alegria i amb ga-
nes de conèixer gent nova que comparteix
la mateixa afició. Donada la gran participa-
ció vam dividir el grup en dos cursos, un en
el mes de gener i un altre en el mes maig.

• Arrenquem les exposicions al Centre Cívic
i Cultural La Fàbrica amb el tema “Dones
de la nostra vida” coincidint amb el dia de
la dona.

• Juny, com cada any, anem a la recollida de
la Flama del Canigó.

• Al juliol, la Masia Mas Sampera ens dema-
na organitzar de nou el concurs fotogràfic
dels camps d’espígol, essent tot un èxit un
any més.

• Juliol, comença amb la segona exposició
dedicada a “La vida en blanc i negre”

• Acabem l’any amb la tercera exposició. 

Recordeu que ens podeu trobar a les nostres
xarxes socials o per via mail.
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Assaig de l’escena de l’infern.

Casal Parroquial
Responsable: Núria Dantí i Marcel Galobart
Telèfon: 685 161 171 - 650 262 322

A poc a poc tornen les activitats al Casal Par-
roquial, després d’una llarga pausa per la
pandèmia del Covid. Pausa que s’ha aprofi-
tat per condicionar espais: de reunió, per en-
dreça de material i també per arreglar els
desperfectes.

Enguany, ja s’hi han pogut portar a terme di-
versos actes: els alumnes de sisè de l’escola
“La Sagrera”, ja  hi han pogut celebrar el fi-
nal d’etapa de l’escola, amb les respectives
famílies i mestres; “La Taca” hi ha projectat
diverses pel·lícules pels joves; i també, a fi-
nals de novembre, s’hi ha dut a terme el con-
cert solidari a favor de Càritas, amb l’actua-
ció dels grups musicals del poble, que ens
van regalar les seves músiques i cançons,
fent-nos gaudir d’una bonica vetllada.

I per fi, després de dos anys, tornen els tra-
dicionals “Pastorets” de Josep Mª Folch i
Torres! Tots en teníem moltes ganes, i enca-
ra més després de la decepció de l’any passat
que, havent fet molts assajos, quan tot esta-
va a punt, es van haver de suspendre a cau-
sa de la pandèmia. 

Així doncs, hem començat els assajos més
aviat que de costum i amb moltes ganes. I a
més, aquest any també estrenarem decorats
amb la intenció de donar més vida a algunes
escenes. Tots estem molt il·lusionats, amb
ganes de fer-vos passar unes tardes de Nadal

i de Reis, entretingudes, familiars i entra-
nyables. 

Aquest any, però, ens sentim orfes. Bons
amics ens han deixat aquest temps per re-
trobar-se amb el Pare. Des d’aquestes ratlles
volem tenir un record agraït i afectuós per
ells. La Lurdes Gili, la nostra familiar taqui-
llera, que la recordem també per la seva ac-
tuació en la comèdia “Distret, però no tant!”,
que tant ens va fer riure. La Francina
Ciurans, en els papers de pastora i molt in-
volucrada en el teatre del Casal. El Jaume
Uñó, antic Jeremies i pare de l’actor que in-
terpreta el paper en l’actualitat, que va dedi-
car innombrables hores a millorar els aspec-
tes tècnics i de so. El Joan Casals en feines
poc visibles però eficaces de tècnic i tramoia. 

I recordem també a l’enyorat Jaume Galo-
bart, de qui tenim un record ben viu, tot i la
seva absència, el sentim a prop nostre. Cada
actor intenta portar a la pràctica els seus con-
sells i indicacions, i en algun moment algú
diu: “En Jaume em va dir...” “recordeu que
ens deia...” “ens va explicar...” Recordem amb
quina paciència i bon fer en Jaume ens corre-
gia i animava: “bé, bé!”, ens feia descobrir el
sentit i missatge de cada escena, transmetent-
nos i encomanant-nos el seu amor pel teatre.

Potser aquests no seran els millors Pastorets
de la història, però us podem assegurar que
els farem amb molta estima i amb tot el nos-
tre cor, en homenatge al nostre director i amic,
que esperem que des del cel, se’n senti feliç.  

Bon Nadal i un bon any nou ple de teatre!!!
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Certament aquesta ha estat una temporada
especialment fructífera pel que fa a l’activi-
tat del Teatre Nacional del Tenes. Veníem de
moltes ganes pels anys anteriors que vam
haver de conviure amb les limitacions de la
pandèmia amb un impacte clar, també en la
cultura.

A primers de març oferíem l’última repre-
sentació a Santa Eulàlia de Cartes d’amor,
el muntatge protagonitzat per Teresa Valls i
Toni Casanovas que, després de represen-
tar-se a La Fàbrica i a Can Draper, tancàvem
a la Biblioteca. La primera obra de teatre
que sorgia després de la pandèmia.

Al maig arribava una nova edició del Sopar
Literari, que oferim cada any amb col·labo-
ració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia, i que enguany vam
dedicar a la figura de Lluís Llach. Un sopar li-
terari que vam augmentar la participació tras-
lladant l’acte de la Biblioteca a La Fàbrica.

Una setmana després, estrenàvem Mares,

el nostre segon muntatge teatral de l’any, en
aquesta ocasió protagonitzat per Núria
Martínez i Montse Brosa. Mares s’ha repre-
sentat tres vegades al poble i ara, a primers
del l’any vinent, començarem una petita gira
comarques enllà.

Un any més, s’ha col·laborat en la part artís-
tica de l’Arribada de la Flama del Canigó
al nostre poble. Un acte institucional on el
TNT treballa colze a colze amb la Regidoria
de Cultura i altres entitats. Podem afirmar
sense vergonya que es tracta d’una celebra-
ció de les més concorregudes de la comarca.

Pocs dies després, l’1 de juliol, creàvem un
espectacle per tal de recollir diners i fer
prendre consciència social a favor de l’enti-
tat SER Refugiats. Amb el títol Som un po-
ble acollidor i amb l’ajuda de músics del
poble amb uns relats preciosos que ens van
regalar persones ben variades, vam compar-
tir una vetllada preciosa sota el marc incom-
parable  de l’alzinar de Can Burguès.

I com cada any per la Diada també vam
col·laborar amb el Consistori per fer un
muntatge artístic per  l’Ofrena Floral de
l’11 de setembre, aquest cop al parc de Can
Font. Un altre acte que genera una impor-
tant concurrència de públic, sobretot si es
compara amb d’altres de la comarca.
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A fer pelluc.
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Set dies després anàvem A fer pelluc, el
muntatge teatral creat expressament per a la
Festa del Pagès d’enguany i que es va dedi-
car al món de l’avellana. No és la primera ve-
gada que hi col·laborem i ens fa especial

il·lusió recuperar memòria històrica del nos-
tre patrimoni cultural, apropant les famílies
que van assistir-hi a coneixements de mane-
res de viure dels nostres avantpassats.

I finalment el quatre de desembre es va es-
trenar l’últim i més notable muntatge de
l’any, es tracta de l’obra Els ferèstecs de
Carlo Goldoni. Un muntatge ambiciós, amb
deu intèrprets i un treball important de cre-
ació de personatges, que aspirem a convertir
en una de les comèdies referents del TNT.
L’estrena va ser una d’aquelles tardes màgi-
ques! De comunió entre actrius, actors i pú-
blic. Les crítiques van ser molt bones fet que
ens anima a continuar i portar aquests “fe-
réstecs” arreu del territori .

En total tancarem aquest 2022 amb 8 mun-
tages diferents i uns 1.500 espectadors acu-
mulats. Als que haurem ofert teatre, música,
literatura... en definitiva la nostra petita
aportació al món de la cultura.

La feina d’aquest any 2022 la sumarem a 21
anys de trajectòria del Teatre Nacional del
Tenes i als prop de 20.000 espectadors acu-
mulats al llarg del anys. Una manera de fer
poble i passar-nos-ho bé.

Llarga vida al Teatre i a la Cultura!

Els ferèstecs.
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Humancía
President o responsable: Irina Pineda Franch
Telf.:  697 84 89 43
C/e: humanciadansa@gmail.com

Humancía és una companyia de dansa con-
temporània integrada per 9 joves ballarins
que, gràcies a la companyia, han començat a
endinsar-se en el món professional de la
dansa. La majoria d'ells estan fent la forma-

ció professional de dansa a l'escola de dansa
Trackdance i d'altres al conservatori de
l'Institut del Teatre.

Al juliol de 2021 vam estrenar el nostre pri-
mer espectacle EGO. Al març de 2022 vam
començar una gira amb aquest espectacle
que continua fins a dia d'avui. Des de lla-
vors, hem realitzat més de 20 funcions en di-
ferents sales i festivals d'arts escèniques de
Catalunya de renom.
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Coral Santa Eulàlia
Presidenta: Rosa Maria Duran
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

La Coral va començar nova etapa el passat
mes de febrer. La pandèmia ha fet molt de
mal fins al punt de gairebé desaparèixer des-
prés de 40 anys d’història a Santa Eulàlia. El
passat mes de febrer ( un cop celebrat el 40è
aniversari ) vem reempendre els assajos ha-
bituals amb el calderí Andreu Brunat. Podem
dir, que la Coral ha començat nova etapa des-
prés de la Covid-19. A dia d’avui hi ha una
vintena de cantaires. El nombre de cantaires
en els darrers anys ha anat fluctuant. 

Al cap de poques setmanes ja teníem varis
concerts programats. El primer concert fora
de casa va ser al poble de l’Esquirol el 15 de
maig el 2022.  Allà la Coral va interpretar al-
gunes de les cançons noves prèviament assa-
jades durant les setmanes anteriors junta-
ment amb la Coral anfitriona. 

Primer concert, primera direcció amb l'An-
dreu, primer concert de les noves incorpora-
cions, ...  

Poques setmanes després, concretament el
12 de juny, la Coral va cantar a la celebració
de l'Eucaristia des dels estudis de TVE-Cata-
lunya, presidida per Mn. Carles Cahuana.
Cada setmana hi pren part una coral dife-
rent. És un programa que s'emet en directe
pensat per a les persones amb problemes
per sortir de casa. 

Dos concerts o  diguem dues intervercions
corals fora del nostre poble.

Ara sí, el 9 de juliol a la Sala Gran de la Fà-
brica La Coral es va estrenar a Sta. Eulàlia.
Primer concert a casa, primer concert sense
distàncies ni mascaretes, primer concert amb
el  nou director. Va ser un concert compartit
amb el Cor de Vacarisses. Hi va assistir mol-
ta afluència de públic, més d’un centenar
d’assitents. Va tenir molt bona acollida el
concert, malgrat que aquella tarda, era la Fes-
ta Major d’un barri, Missa a la capella de St.
Cristòfol, circuit de motos de resistència ...

La Coral després d’aquest magnífic concert,
va decansar. Amb tots aquests èxits, ara to-
cava uns setmanes de vacances.

La Junta de La Coral no ha parat de treballar
amb nous projectes pel curs 2022-2023. El
primer projecte s’inclou dins del marc de la
Festa Major d’hivern. El dissabte dia 10 de
Desembre a les 12h del migdia , la Coral par-
ticiparà en els cants eucarístics en honor a la
Patrona de Santa Eulàlia i acte seguit oferirà
el tradicional Concert de Nadal. 

Aquests mesos s’han anat assajant noves na-
dales. Enguany aquest concert, constarà
d’algunes nadales noves i algunes altres que
s’havien cantat anys enrere.

Voldria acabar aquest petit escrit, donant les
gràcies a tres ex-cantaires de La Coral que
ens han deixat durant aquest any. Gràcies
Jaume Galobart, gràcies Caterina Escobairó,
gràcies Maties Carles per aquests anys que
heu cantat a la Coral.
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Nous Indrets
President: Pere Duran
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Aquest any ja hem pogut participar en mol-
tes cantades . 

La primera va ser al març a la calçotada que
s’organitza anualment a Santa Eulàlia. 

Al juny vàrem participar a la trobada d’hava-
neres de Lliçà de Vall  a Can Coll junt amb
altres grups, Escamarlans , Joni i Tort,
Xaloc i Jaume Arnella amb Sí Senyor.

Al juliol vàrem actuar a la residència d’avis
de les Franqueses, a la Festa Major de barri
de Can Marquès, a les nits temàtiques de
Can Farell i a Can Xico del Bonaire. La can-
tada d’havaneres a Sant Simplici no es va fer

perquè alguns dels components tenien
Covid.

L’última actuació de l’estiu la vàrem fer a
Samalús dins els actes de la Festa Major. 

A la tardor els avis i àvies de la residència
Sant Josep de Granollers i de la Llar d’avis
Santa Eulàlia van poder escoltar havaneres i
cançons marineres i al Casal Parroquial amb
el concert solidari per Càrites es van poder
escoltar tot tipus de cançons. 

I l’última actuació de l’any ha estat al Centre
Cívic la Fàbrica a l’escudellada que s’orga-
nitza per la Marató de TV3.

Van passant els anys, però seguim amb la
il·lusió de cantar i de compartir la nostra
música amb el públic i amb l'esperit i les ga-
nes de transmetre aquest gran tresor que és
CANTAR!!!

Pere Duran ,Joan Carles Campoy, Pere Altimira, Lluís Duran,
José Maria Martí, Margarita Serrat, Antònia Cladellas, Jaume
Bover, Josep Duran.
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Bandeltenes
Instagram https://www.instagram.com
/bandeltenes/

“Bandeltenes” és una banda musical que va
néixer el 2011 a Lliçà d’Amunt, a la Vall del
Tenes, i està formada per persones que gau-
deixen i volen compartir la música. Va sorgir
a partir de la voluntat, entre d’altres, del
Pere Enguix per acompanyar un projecte de
l’Escola de Música de la Vall del Tenes, amb
la que té un vincle des de la seva fundació. A
partir de 2013 es va constituir com a asso-
ciació cultural.

La Banda està integrada per instruments de
metall (trompetes, trombons, tubes...), fusta
(flautes, oboè, clarinets, saxos...), corda
(contrabaix) i percussió. Actualment en for-
men part més de trenta persones, a partir
dels 16 anys, que tenen ganes de donar sor-
tida a les seves inquietuds musicals i està di-
rigida pel Josep Gomariz. La seu de
Bandeltenes és a l’Escola Municipal de
Música de la Vall del Tenes, a Lliçà d’Amunt,
i està registrada com a entitat cultural a
Lliçà d’Amunt i a Santa Eulàlia de Ronçana.

Aquest 2022 hem pogut reprendre l’activitat

habitual després de les restriccions imposa-
des per la pandèmia de la COVID-19.

A finals de 2021 vàrem celebrar el concert
del 10è aniversari de la banda al centre cul-
tural de La Fàbrica a Santa Eulàlia de
Ronçana.

I durant 2022 hem completat el cicle d’a-
quests concerts a Bigues i Riells (15 d’octu-
bre) i a Lliçà d’Amunt (5 de novembre).
També hem fet actuacions al Concert de Cap
d’Any (1 de gener, pavelló municipal de Lliçà
d’Amunt), a la festa “Catalunya, Princesa
meva” (23 d’abril, Lliçà d’Amunt), a l’acte
d’ofrena floral de la Diada i un concert ver-
mut a la Festa Major de Lliçà d’Amunt.

El 16 d’octubre hem enregistrat la Suite
Tenes, obra composada per Toni Cuesta,
músic lliçanenc i membre de la banda, a
l’Auditori Teatre Polivalent de Bigues i
Riells, que serà presentat en format de llibre
i CD. Aquesta peça és una “Suite” amb set
moviments que s’inspira en el riu Tenes i la
seva trajectòria al llarg de les poblacions de
tota la vall, des del naixement a Castellcir,
fins a confluir amb el riu Besòs.

Podeu seguir la nostra activitat a Instagram
https://www.instagram.com/bandeltenes/ 
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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

Bon dia santaeulaliencs i santaeulalienques!

Teniu ganes de foc? Teniu ganes de tradició? 

Doncs aquí estem, el Ball de diables La Sella
de Santa Eulàlia!

Amb més de 50 membres dins de la colla
(diables infantils, diables adults i tabalers),
tenim més ganes que mai de poder fer-la
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 correfoc, la
cremada del campanar durant la Festa
Major de Santa Eulàlia i el nostre apadrina-
ment per part del Ball de Diables i Dracs de
Montornès del Vallès que ens van acompan-
yar durant la nostra Festa Major. També và-
rem realitzar una actuació a l’espectacle
“Catalunya princesa meva” i un correfoc a la
Festa Major de Lliçà d’Amunt.

Els nostres tabalers han concursat al 3r
Concurs Nacional de Tabals Tradicionals de
Catalunya organitzat per la Federació de
Diables de Catalunya, quedant en segona
posició i la nostre tabalera Ariadna Ruiz sent
la millor tabalera de tot el concurs.

Hem començat amb la creació de noves figu-
res, i des de la colla hem fabricat una bèstia
de foc, una Guita, que sortirà durant alguns
actes de Festa Major, tenint sempre com a
objectiu la innovació, la diversió i el bon fer
de compartir una molt bona estona.

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 ta-
balers es posen les piles tots els diumenges
al vespre a Sant Simple. 

De cara a l’any vinent volem seguir endavant
comptant amb vosaltres ja sigui com a es-
pectadors o si us animeu, com a participants
dins de la colla amb il·lusió.

Cada vegada som més diables del municipi,
però ens encantaria seguir creixent. Si teniu
més de 8 anys i voleu ser partícips d’aquesta
gran família, us podeu posar en contacte
amb nosaltres.

Salut i foc
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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

Tornem a la normalitat

Poc a poc sembla que torna la normalitat pre
pandèmia. L’any passat, en aquestes matei-
xes línies, dèiem que el 2021 no havia estat
bo per les gitanes amb una COVID que no se
n’anava. El 2022, en canvi, amb el pas dels
mesos, la situació ha anat millorant i el dia a
dia de l’entitat, també.  

Les gitanes van arrencar l’any encara amb
mascareta. El 22 de gener, enmig d’una sise-
na onada que anava a la baixa, la professora i
concertista barcelonina Mar Bezana, creado-
ra del seu propi mètode d’aprenentatge de les
castanyoles de concert, va impartir una clas-
se magistral de dues hores a la Fàbrica. Prop
de 25 balladores i balladors van assistir-hi.
L’objectiu, fer un pas endavant en la tècnica.

Les gitanes utilitzen les castanyoles en els
seus balls. I són un instrument de percussió
que es pot aprendre a tocar. Com si fos la gui-
tarra, el piano o el violí. 

Al gener havien tornat els assajos, amb la mi-
rada posada la ballada de la roda del Vallès,
per Carnestoltes, que al final, es va suspendre
per la incidència del coronavirus. La trobada, a
la que van participar les colles de l’Ametlla,
Bigues i Riells de Fai, Parets del Vallès i les
quatre de Santa Eulàlia, es va fer, finalment, a
l’aire lliure, el 3 d’abril, a l’Escola Ronçana. Va
ser en un matí molt i molt fred, amb 150 balla-
dors i balladores a la pista del centre docent.
Malgrat les baixes temperatures es va recupe-
rar una trobada que feia 2 anys que no es po-
dia celebrar. Entre les notes positives de la jor-
nada, la colla de petites, amb un dotzena d’in-
tegrants, que actualment, ja superen les 25. 

Durant aquest 2022, la colla ha participat en
dues ballades més de la Roda, a Lliçà de Vall i
Cerdanyola del Vallès. Això sense comptar, a
la 40a trobada de final de temporada a
Montserrat del 29 de maig. I a Santa Eulàlia,
hi ha hagut gitanes, a banda de la cita de la
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Colla de petits

Balladores: Núria Molist i Brustenga, Núria Galobart i Moret, Tona Bassa Lumbreras, Ivet Reyes
Sánchez, Giulia Cánovas Desogus, Júlia Perdigones Batlle, Alba Salmeron Oliveras, Lena Reyes
Sánchez, Uma Olivé Spina, Marta Gonzalez Ronda, Berta Molist Brustenga, Mei Cánovas Desogus,
Ada Romero Gómez, Lucia García Salla, Danil Boiprav. Assajadors: Antònia Cladellas, Francesc
Márquez i Abril Guerra. 
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Balladors: Irina Quintana i Cladellas, Alba Quintana i Cladellas, Abril Guerra i Imedio, Mariona
Lahosa i Calvo, Francesc Márquez i Fuentes, Clara Nadal i Cladellas, Brenda Cardozo i Meneces,
Cèlia Bueno Lozano, Anna Barbany Cañellas, Elna Fatjó Rodrigo, Ariadna Márquez Fuentes,
Ariadna Pérez i Estapé. Assajadora: Irina Quintana i Cladellas.

Colla de Joves

Roda, en dues trobades dels Sardanistes del
Tenes i a l’aplec de Sant Simplici, previ a
Festa Major. Un dels dansaires de la colla de
petits,  provinent d’Ucraïna i acollit per un fa-
mília del poble, va vestir, en aquella jornada,
una camisa tradicional del seu país. Joves,
grans i veterans van entrar a plaça amb una
coreografia nova, la polca de Granollers i des-
prés van tancar temporada grup per grup. 

Però les gitanes de Santa Eulàlia també han
sortit fora del poble. Al juny, els petits van as-
sistir a la 12a Trobada Infantil de Lliçà d’A-
munt i, a finals de novembre, els joves i grans
van posar el seu gra de sorra al 1r Festival
CodinÉsDansa, a Sant Feliu de Codines amb
l’Esbart Codinenc. Tot plegat, a falta de les
aparicions a les representacions dels Pasto-
rets del Casal Parroquial, d’aquest Nadal. 

4a Ciutat Gitanera, a Montblanc 

Amb tot, potser la sortida més destacada de
l’any, va ser a Montblanc, a la 4a Ciutat
Gitanera, el quart cap de setmana d’octubre.
Destacada per la participació en sí i per una
coreografia conjunta que, el dissabte 22, la
vigília de la trobada en l’anomenada ballada
de lluïment, van oferir la colla de Santa
Eulàlia i la de Lliçà de Vall. Els dos grups de

grans van proposar una dansa dinàmica i
amb punts nous, en una idea que va sorgir
durant la trobada de la Roda d’aquest any a
Lliçà de Vall. Els dansaires van ballar amb la
música de la peça Catalonian Troubadours,
de la banda Balcony Players. La colla de
grans va tancar aquesta ballada de lluïment
en solitari amb la Polca de Santa Eulàlia.
L’endemà, el 23 d’octubre, la capital de la
Conca de Barberà, va acollir la trobada de la
ciutat gitanera, amb una quinzena de pobles
del Vallès i la de colla de Montblanc. Els
grans i els veterans van ballar-hi Xotis,
Catxutxa, Jota i Contradanses. La jornada,
impulsada per l’Agrupació del Ball de
Gitanes, havia començat amb una cercavila
pels carrers del municipi i amb el ball d’ho-
menatge. La cita arribava després de 2 anys i
mig d’espera a causa de la COVID. 

A l’hora d’escriure aquesta crònica, i en un
2022 que esgota els últims dies, només vo-
lem desitjar bones festes a tota la ciutadania.
I que el 2023 sigui encara més propici que
l’any que deixem enrere. Per la nostra part no
quedarà. Seguirem portant les gitanes a cada
racó de Santa Eulàlia i durem el nom del nos-
tre poble arreu fent allò que més ens agrada,
que no és altra cosa que ballar.
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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 i Martínez, Lluís Duran i Gual, Conxita Gelabert i Basso, Rosa Barón i Morales, Maria
Casanovas i Prims, Carlos Bosacoma i Carolà, Maria Uñó i Cabot, Censi Estrada i Sanchez, Berta
Ventura i Gual. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Colla de Veterans

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

Colla de Grans
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Puntaires

Mestra puntaire: Teresa Arimany

Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia, l’Ajuntament ha organitzat

un any més la Trobada de Puntaires que va

tenir  lloc el diumenge 24 de juliol a la tarda,

durant la celebració de l’Aplec de Sant

Simple. Enguany hem celebrat la 33a edició.

La nostra trobada és de les més antigues que
es fa al país.

Aquesta vegada s’hi han  aplegat un centenar
de puntaires vingudes d’arreu de Catalunya.
A  2/4 de 5 de la tarda, ben puntuals, cadas-
cuna amb el seu coixí han començat la feina.

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 tro-
bades no haurien estat possibles.
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Jordi Galvan i Ricard Jordà
Telèfon: 627 55 98 99
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: santaeulaliagegants@hotmail.com
Instagram: @gegantsantaka

Un any més, ens dirigim a vosaltres amb ga-
nes de fer memòria del que hem viscut.

Durant el 2022 hem fet les aquestes sortides:

• La Llagosta
• Lliçà d’avall (trobada benèfica per les víc-

times del càncer de mama)
• Ciutat Gegantera Sant Boi del Llobregat
• Trobada comarcal a Montornès
• Montmeló
• Les Borges Blanques
• Lliçà d’amunt
• Les Franqueses
• Calella
• Sant Esteve de Palautordera

A part d’això, al poble, hem participat a di-
versos actes:

• Rua de carnestoltes amb l’escola Ronçana
• Aplec de Sant Simple
• Correllengua
• Fira de Nadal

També voldríem recordar-vos que sou ben-
vinguts a venir a conèixer la colla i a unir-
vos-hi, en aquests temps que corren, és evi-
dent que tota entitat ha perdut una mica
d'embranzida, així que tota ajuda per a recu-
perar-la i fer créixer la colla i, en definitiva,
el mon de la cultura popular al nostre poble,
és quelcom molt positiu i desitjable.

Aquest any insistim especialment en el fet
que ens calen geganteres i geganters, perso-
nes amb ganes de posar-se sota un gegant i
fer-lo ballar, tenim ganes de tornar a gaudir
dels balls que ens ofereixen en Gerd i la
Maduixa, que últimament, costa molt que
surtin tots dos, us convidem a venir i a apren-
dre tot el que cal per formar part activa d’a-
questa tradició tan bonica i tan nostrada.

Pel 2023, tenim una pila de sortides planeja-
des i moltes ganes de portar el nom de Santa
Eulàlia de Ronçana arreu de Catalunya i part
de l’estranger!

Ens acomiadem, ja, fins el proper anuari,
mirant amb esperança al futur i desitjant-
vos unes bones festes. No dubteu en seguir-
nos 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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Amics del Cavall
Responsable: Joan Gubern i Riu
Telèfon: 93 844 96 56
C/e: cannoguera24@gmail.com

Farem una mica de repàs al que hem fet els
Amics del Cavall aquest any 2022.

Ja vàrem poder fer la nostra festa el mes de
febrer, una mica encara amb recels de la
pandèmia i sense alguna de les activitats ha-
bituals, però el més important que és la
Benedicció i la Passada sí que es va portar a
terme, amb una bona afluència de públic i
un nombre elevat de participació.

També hem participat a molts dels pobles
d’arreu que ho han anat celebrant, com La
Roca del Vallès, Bigues i Riells, La Garriga,
Caldes de Montbui, etc.

El dia 8 de maig vàrem participar en la Tro-

bada Nacional de Catalunya a Igualada, or-
ganitzada per la Federació Catalana dels
Tres Tombs, una festa per veure el més bo i
millor que hi ha a cada poble. L’any vinent
aquesta trobada es farà a prop nostre, a
Caldes de Montbui.

Una de les sortides que ja s’ha fet imprescin-
dible, la de passejar els més menuts a la
Festa de Nadal de Santa Eulàlia, aquesta úl-
tima jornada va ser espectacular.

I ara ens toca preparar la festa de l’any 2023,
que ja farà 25 anys de la recuperació dels
Tres Tombs al nostre poble.

Hi estem treballant per fer una festa ben
lluïda, volem que tot vagi molt bé, però ne-
cessitem la col·laboració de tots, si més no
sortint de casa el dia 12 de febrer de 2023.

No hi falteu, us hi esperem.

Bones Festes
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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

Un any més el Club ha seguit treballant per-
què a les seves trobades més gent de dife-
rents punts de Catalunya conegui i visiti el
nostre poble.

Enguany els tres esdeveniments els hem fet
al Centre Cívic La Fàbrica, tenint en compte
que la plaça Onze de Setembre estava en
obres per poder-hi celebrar la trobada Retro
Car Meeting.

Agrair a tots els socis que any rere any s’a-
costen a les nostres trobades i especialment
a tots els socis col·laboradors i gent que ens
ajuda d’una manera voluntària.

Volem agrair a Fco. Turrillo, Fco. Vaca i la
Loli Bretones els 9 anys de dedicació al Club.

Amb la il·lusió i empenta que ens caracterit-
za, volem seguir preparant la trobada de mo-
tos, la festa de Sant Cristòfol i una trobada
de cotxes pel proper 2023.

Us desitjo molt Bones Festes i un feliç 2023
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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

Un any més toca fer resum de les activitats
dutes a terme durant l’any que ara s’acaba.
Vàrem acomiadar el 2021 amb optimisme, ja
que passat l’estiu semblava que s’anava recu-
perant la normalitat i vàrem poder fer les ex-
cursions que havíem programat per al tercer
trimestre de l’any.

Però una nova onada de Covid, més conta-
giosa però també més benigne, ens va obligar
a alterar els plans. Vàrem decidir actuar amb
prudència i suspendre la sortida de gener
que, com és habitual en la primera caminada
de l’any, transcorre per un tros del Camí de
Ronda.

No va ser fins el dia 5 de març que ens vàrem
poder tornar a calçar les botes i fer la cami-
nada de la calçotada. Aquesta sortida sempre
es fa seguint un itinerari per Santa Eulàlia o
els pobles del voltant i afegint-hi, si és possi-
ble, algun atractiu de caire cultural. L’opció

triada va ser fer la visita a la “Domus Olivet”
en terme de Canovelles, però molt a prop de
Can Marquès. Aquesta Domus ha estat decla-
rada recentment “Bé cultural d’interès local”.
Vàrem tenir el privilegi de seguir les explica-
cions d’en Jaume Dantí, que va ser el desco-
bridor del jaciment i coordinador de les exca-
vacions que s’hi van dur a terme.

El camí de Ronda que no vàrem poder fer el
mes de gener finalment va ser la sortida del
dia 10 d’abril per la Costa Brava, entre Sant
Feliu de Guíxols i Platja d’Aro amb especta-
culars vistes sobre la platja i les cales que es
van trobant. Aquest cop els participants van
ser obsequiats amb un vermut sorpresa en
arribar a l’autocar.

Amb en Martí Farrés com a guia el diumenge
8 de maig, vàrem anar a la Balma i Font de la
Pola, a la zona de Sant Llorenç de Munt en un
dels molts itineraris que ens ofereix aquest
massís i que ja hem visitat en d’altres oca-
sions.

Per acabar la temporada vàrem organitzar
una caminada vespertina pels camins del po-
ble. Sortíem del Camp de Futbol i agafant el
GR-97 vàrem anar fins el camí fluvial del
Tenes en direcció nord fins el polígon de Can
Magre tot prenent el nostre PR C-10. Després
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vàrem enfilar les vinyes de Ca l’Unyó fins a la
Sagrera per arribar al punt de partida on tots
plegats gaudírem d’un sopar preparat pel bar
del camp per celebrar el 25è aniversari de
l’entitat, cosa que no vàrem poder fer al seu
moment degut a la pandèmia.

Després de la parada estival, reprenem l’acti-
vitat el dia 9 d’octubre amb una excursió a la
Vall del Bisaura. És una caminada d’uns 10
km. amb sortida i arribada a Vidrà. Pugem al
Santuari de Bellmunt, on esmorzem.
Caminem entre faigs fins a la Pedra Tosca
dels Degollats, seguint fins la bonica cascada
del Salt del Molí i després de passar pel pont
romànic de Salgueda arribem al nostre destí.

La darrera activitat que hem fet és la ja tradi-
cional i esperada caminada del Montseny el
dia 13 de novembre. Sortim de Sant Marçal i
acabem al poble del Montseny. La major part
del trajecte és per pista forestal, gairebé sem-

pre descendent, amb vistes als diferents cims
i paratges (Matagalls, Les Agudes, Turó de
l’Home, La Calma...). Ens acompanya, com
en anteriors anys, en Josep Pujadas, gran co-
neixedor d’aquest massís, que ens explica
històries i llegendes, ens indica els llocs, ens
mostra els diferents tipus de bosc i vegetació
i, en definitiva, resulta ser un guia complet
per a la nostra excursió. Dissortadament, la
tardor aquest any triga en arribar i, per
aquest motiu, no podem gaudir plenament
dels seus colors.

I per acabar l’any, ens queda per fer la cami-
nada local amb motiu de la Festa Major d’hi-
vern que a hores d’ara està en vies de prepa-
ració.

I si us agrada caminar, les nostres sortides
són cada segon diumenge de mes, esperant
que la pandèmia sigui ja només un (mal) re-
cord.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

30 anys defensant el Vallès
30 anys promovent alternatives de
mobilitat 

L’aprovació inicial del Pla Específic de
Mobilitat del Vallès (PEMV), el mes de fe-
brer 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 desenvo-
lupament del Pla no és creïble, no és execu-
table ni té capacitat d’aconseguir els objec-
tius que es persegueixen. 

Enguany ha estat un any especial per a la
Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC)
perquè la campanya ha fet 30 anys i ho hem
celebrat com calia amb un gran acte central
a Sabadell el passat 29 de maig, que va ser
animat pel grup musical del nostre poble
Swing’N’Bossa. Un acte que va anar precedit
de dues xerrades/debat. La primera, al
Centre Cultural de Marata, on Sandra Saura,
veïna de Cardedeu, biòloga, professora d’e-
cologia a la UAB i investigadora del CREAF,
i Ferran Miralles, de Lliçà d’Amunt, també
biòleg, tècnic de la Generalitat en l'àmbit de
l'ordenació del territori i el medi ambient,
ens van parlar de l’«Afectació al territori i la
biodiversitat de les grans infraestructures».
La segona, a Sabadell sobre mobilitat, ener-
gia, canvi climàtic i salut.

Fem una mica d’història. A finals del 1991,
l’infaust Josep Borrell –aleshores Ministro
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente– anunciava la construcció del
Quart Cinturó des de Vilafranca del Penedès
fins a Sant Celoni i Mataró, recuperant un
projecte franquista dels anys 60. Evident-
ment, això va disparar totes les alarmes dins
els sectors més lligats a la terra com els sin-
dicats agraris, associacions veïnals, grups
excursionistes i entitats ecologistes. El 29 de

maig de 1992 «La Vanguardia» es feia ressò
que Unió de Pagesos i entitats ecologistes i
veïnals del Vallès i del Maresme havien acor-
dat crear una coordinadora per posar en va-
lor i preservar els espais naturals del seu re-
corregut minimitzant l’impacte ecològic de-
rivat del Quart Cinturó.

En poc temps, unes 250 entitats del Pene-
dès, Baix Llobregat i el Vallès es van anar su-
mant a la campanya. En aquests 30 anys, la
CCQC s’ha consolidat com a grup de pressió
política que ha anat combinant la mobilitza-
ció amb la informació i divulgació de l’estat
de tramitació del projecte, vetllant per la co-
rrecció administrativa i proposant alternati-
ves. Tot i sempre amb solvència tècnica i ju-
rídica gràcies a l’equip humà que composa el
seu nucli de coordinació, on hi participen ur-
banistes, biòlegs, juristes, economistes, co-
municadors... Així, amb rigor en les anàlisis
de la mobilitat i els impactes territorials,
hem plantejat alternatives a favor de la sos-
tenibilitat i en defensa dels patrimonis agro-
natural, cultural i social davant les diferents
propostes que en aquests 30 anys han anat
arribant des de les administracions públi-
ques.

Commemorar 30 anys d’existència de la
CCQC no deixa de ser preocupant. De fet, no
ens va agradar haver de fer-ho perquè la
campanya no hagi reeixit plenament en els
seus objectius:

• El Quart Cinturó està construït en part,
tram a Abrera i tram a Terrassa, encara in-
connexos entre ells i amb uns endarreri-
ments en la seva execució i cost cada vega-
da més desorbitat;

• El tram de Vilafranca a Abrera va ser des-
cartat pel Ministerio de Transportes i la
campanya poc abans de l’acte de celebra-
ció d’ aquests 30 anys;

• La CCQC ha aconseguit de nou que l’òrgan
ambiental confirmi la caducitat i la pèrdua
de validesa del procediment ambiental de
l’estudi informatiu del tram Terrassa-
Granollers que feia tres anys estava en tra-
mitació.
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És ben cert que Transportes encara no ha
abandonat definitivament el projecte. I
aquesta és la trista realitat: encara hi ha ad-
ministracions públiques que no han integrat
en la seva planificació la necessària recon-
versió d’un model de mobilitat depredador i
transformador no només de territori, sinó de
recursos naturals i energètics limitats, capaç
de submergir-nos en una crisi climàtica d’o-
rigen antropogènic sense precedents i que
obre molts interrogants sobre aspectes clau
pel manteniment de la qualitat de vida, a
més dels impactes sobre la biodiversitat. 30
anys que no han estat endebades, però que
haurien de permetre (ja fora hora) una
transformació radical de l’acció pública, ple-
nament coherent amb les declaracions insti-
tucionals d’emergència climàtica; com passa
també amb algunes organitzacions políti-
ques i empresarials.

Per això, aquí estem 30 anys després inten-
tant, encara, aturar aquest projecte faraònic.

Entre d’altres, la commemoració també ha
servit per actualitzar el lema dels primers
passos de la CCQC el 1992, del «Quitrà o vi-
da» passem al «Quart Cinturó o vida».

Hem hagut de continuar la lluita per confir-
mar la resolució de la caducitat del tràmit de
consultes ambientals del tram Terrassa-
Granollers que ja van demanar el gener de
2021. A primers de 2022, resolts els termi-
nis, el silenci administratiu ens ha confirmat
la caducitat i no podrà portar a aprovació
inicial l’estudi informatiu d’aquest tram tal i
com tenia previst i, en tot cas, es veurà obli-
gat a iniciar de nou tota la tramitació del
projecte. Ara, l’estat espanyol disposa d’una
nova finestra d’oportunitat per abandonar el
projecte en el context d’emergència climàti-
ca i determinar quines han de ser les priori-
tats d’inversió en les xarxes de transport. La
CCQC vetllarà per l’arxiu de l’expedient de
l’Estudi Informatiu. En cas contrari, dema-
narà la nul·litat de qualsevol tramitació pos-
terior. I, si fos necessari, recorrerà a la via
contenciosa administrativa, sense descartar
la jurisdicció penal, per defensar aquesta
nul·litat, tal com ja va fer en l’anterior trami-
tació caducada el 2012.

També ha estat especial i intens perquè,
malgrat això, pocs dies després de celebrar
els 30 anys de la campanya, el 10 de juny,
vam tenir una desagradable sorpresa. Es vo-
lia revifar l’execució del projecte de Quart
Cinturó, un model caduc de mobilitat en
temps d’emergència climàtica. Al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, la Ministra
de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, juntament amb als alcaldes de Terrassa,
Sabadell i Castellar, presentaven un “acord”
per transferir a la Generalitat la dotació
econòmica necessària per a l’execució de les
obres entre Terrassa i Sabadell que “podien
servir de model per a la resta de trams”.
Aquest “acord” va ser ràpidament i contun-
dent refusat pel President de la Generalitat
assegurant que aquest anunci "no està sus-
tentat en cap acord concret; per tant, de nou
són només paraules".

Finalment, la recent entrada al Govern de la
Generalitat com a Conseller de Territori de
l’anterior alcalde de Sabadell, ferm defensor
d’altres prioritats en la mobilitat del Vallès,
potser permetrà cercar la retirada definitiva
del projecte de Quart Cinturó; “vull gestio-
nar la mobilitat, no gestionar projectes ca-
ducs”, diu.

La retirada definitiva del projecte i l’elimina-
ció de qualsevol reserva de traçat són l’ob-
jectiu últim de la Campanya Contra el Quart
Cinturó. Recordem que els Vallesos son la
regió metropolitana europea amb menys
transport públic. Un milió i mig de persones
per moure's i un 16% de transport públic
versus 84% transport privat. Per molt que es
construís el Quart Cinturó no es resoldrien
els problemes de mobilitat del Vallès, el que
ens cal és un model de mobilitat basat en un
transport públic més nombrós en trajectes,
capil·laritat i freqüències i menys contami-
nant. Així ho hem defensat enguany partici-
pant activament en diverses comissions del
Parlament de Catalunya i així ens ha recone-
gut la nostra tasca de 30 anys per afrontar la
mobilitat en l’Acord de la Comissió de
Territori aprovat el passat 26 d’octubre.
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Associació de Bàsquet
Ronçana
President: Juan Serrano Rodríguez
Telèfon: 657 30 82 20
C/e.: abronsana@gmail.com
Web.: www.abronçana.cat

Després de més de dos anys de pandèmia,
l’Associació Bàsquet Ronçana s’ha mantin-
gut viva i plena d’activitat. Aquest any po-
dem celebrar el creixement del club, amb un
increment notable del número de jugadors i
també amb dos equips més per a la propera
temporada.

L’Associació Bàsquet Ronçana compta amb:

• Mini 2012: 9 jugadors/es
• Mini 2011: 9 jugadors/es
• Cadet Masculí CMJ: 15 jugadors
• Cadet Masculí 2007: 9 jugadors
• Junior Femení: 9 jugadores
• Senior Masculí Tercera Catalana: 13 juga-

dors
• APINDEP: 27 jugadors/es

Els darrers mesos no han estat fàcils, però
gràcies a la confiança, l’esforç i la voluntat de
jugadors i jugadores, cos tècnic, famílies i la
junta directiva, l’Associació Bàsquet Ronça-
na ha pogut tirar endavant encara amb més
força de la que teníem. Des d’aquí, agraïm a
tothom la seva col·laboració.

És per això que la participació de tots i totes
qui formeu part de l’Associació Bàsquet
Ronçana és tan important. Us recordem que
podeu participar a l’assemblea i als òrgans
directius per tal de construir el futur del
club, el qual volem que sigui exitós. Des de la
junta agraïm de tot cor el suport dels dele-
gats d’equip, dels voluntaris i de totes aque-
lles persones que amb els seus actes poten-
cien 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.

Llarga vida a l’ABR!

Equips del Club de Bàsquet Ronçana.
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Mini 2012. Mini 2012.

Cadet CMJ. Cadet 2007.

Junior Femení. Senior Tercera Catalana.
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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 nou final de temporada d’acti-
vitats organitzades pel MCR. Com ja va es-
sent de costum, el calendari anual ve marcat
per l’organització de les tres curses de re-
sistència de les tres modalitats, variants, au-
tomàtics i enduro, i també per la trobada
anual de tot tipus de motos.

El dia 9 de juliol es va poder organitzar la XIII
edició de la cursa de sis hores de resistència
Derbi Variant, amb un canvi d’ubicació del
circuit, passant de no poder realitzar-la a l’ha-
bitual traçat del circuit provisional Pere
Duran i reubicant-la als terreny de la Bastida.

La calor no va impedir que 25 equips dispu-
tessin la cursa que, de nou, es va organitzar
en format de sis hores i que les últimes hores
de cursa eren nocturnes i amb llum artificial,
un format espectacular.

Per seguir amb l’organització de curses d’a-
quest any 2022, el passat mes de setembre,
en els caps de setmana del 18 i del 25, es van
poder disputar les tres hores de resistència
de ciclomotors i les tres hores de resistència
enduro (trofeu català re-
sistència terra) respectiva-
ment, totes dues curses dis-
putades als terrenys de la
finca de Can Rosàs.

La cursa del diumenge 18 va
comptar amb la participació
de 36 equips, la majoria
d’ells de dos pilots i dos dels
equips que ho feien com a
pilot sol. La victòria absolu-
ta de la cursa se la va endur
l’equip format pels pilots
Bernat Cortès i Oriol Mena,
amb un total de 69 voltes, i
seguits a la mateixa volta per
Enric Vendrell i Borja Serra.
A una volta de distància, l’e-
quip format pels pilots lo-
cals Albert Batlles i Xavi

Martinez va completar el podi, tant absolut
com de la categoria Grup 3 aigua. Pel que fa
a la categoria Grup 2 aire, Sergi Conesa i
Nahuel Santamaria van ser els mes ràpids,
seguits per Miquel Vendrell i Oriol Braso i,
en tercera posició, per Gerard Arabia i David
Bigas. A la resta de categories, els vencedors
van ésser Josep Bosch i David Tomàs en la
categoria Màster 40, Marc Duran i Carlos
Vera en categoria Canvi i Sergi Lorente en la
de Pilot Sol.

A la cursa del diumenge dia 25 de setembre,
51 equips en van formar la graella de sortida
del circuit de Can Rosàs que, a diferència de
la setmana anterior, es va allargar la distàn-
cia i eixamplar el circuit per fer un traçat
mes còmode i adaptat als corredors i tipolo-
gia de prova. L’equip format per Àngel
Perales i Eric Tomàs es van endur la victòria
Scratch i també de la categoria RS Senior,
amb un total de 48 voltes al circuit. La sego-
na posició absoluta de la prova se la van ad-
judicar, a una volta dels primers, l’equip for-
mat per Yago Dominguez i Nahuel Santa-
maria (que repetia participació de la setma-
na passada) i aquests es van endur la victò-
ria de la categoria RS Junior. La tercera po-
sició absoluta se la van adjudicar l’equip for-
mat per David Martínez i Joan Monar.

I finalment, el passat 20 de novembre es va
organitzar la VII trobada de tot tipus de mo-
tos, la qual va aplegar un centenar d’assis-
tents amb les seves màquines. A la trobada,

com ja és de costum, es va
realitzar una passejada pels
carrers del poble amb para-
da a Sant Simple on es va or-
ganitzar l’esmorzar i final-
ment es va arribar a la plaça
Onze de Setembre, en la que
es van exposar totes les mà-
quines i es va donar un de-
tall a tots els assistents.

Amb la disputa d’aquestes
tres curses i trobada, el
Moto Club Ronçana dona
per acabada la temporada
2022 amb molta empenta
per seguir organitzant esde-
veniments de cara al futur.

Molt bones festes i molt de
gas per al proper 2023!

Entitats104 Anuari 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

Ja som a la temporada 2022/2023, i el C.E.
Santa Eulàlia continua posant els seus es-
forços i treballant per ser un referent al
Vallès Oriental. Aquesta temporada s’ha tor-
nat a la normalitat i esperem que el futur ens
depari el millor i aconseguim els objectius fi-
xats novament, un any més.

Hem de destacar que la Temporada 2021/
2022 ens va portar moltes satisfaccions (com
és habitual), però hi ha dos fets principals a
destacar, com son: que el nostre equip
Infantil Femení, va ser campió de lliga de la
seva categoria i, d’altra banda, el nostre pri-
mer equip, que tot i sent recent ascendits, va
aconseguir una fantàstica 4ª posició a 3ª
Catalana. Enhorabona a totes elles i a tots
ells per una temporada excel·lent!

A destacar també, com sempre la il·lusió,
motivació, esforç i compromís que els nos-
tres jugadors i jugadores demostren tempo-
rada darrere temporada, motiu pel qual
aquesta Junta continua treballant. 

Durant aquest passat estiu, amb l’ànim de
continuar millorant les nostres instal·lacions
esportives, es van portar a terme les obres de
construcció de 2 nous vestuaris destinats al
futbol formatiu (futbol 5 i 7), la Sala del Fi-
sioterapeuta i les Oficines de la Coordinació

del Club i de la Conserge. Això ha permès re-
tirar de la instal·lació els habitacles tempo-
rals que teníem a aquest efecte. Tot plegat
comportarà una major comoditat per l’aten-
ció de tothom vinculat al Club.

Per la temporada 2022/2023, el C.E. Santa
Eulàlia ha tornat a superar el nombre de 200
jugadors/es en les diferents categories del
club (3 equips femenins i 14 equips mascu-
lins), i ja estem molt més a prop dels 250 que
havíem tingut anteriorment a la pandèmia.

Continuarem treballant per que el C.E. Santa
Eulàlia tingui el més digne posicionament en
el nostre entorn futbolístic. Els nostres valors
no varien i seguirem treballant en ells, que
son els que fan que la Federació Catalana de
Futbol ens reconegui com a referent al futbol
català.

Agraïm 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 nos-
tres entrenadors i col·laboradors, la gran tas-
ca que desenvolupen sense defallir tempora-
da darrere temporada perquè el nostre Club
segueixi al lloc que es mereix al Vallès Orien-
tal.

Com sempre i una vegada més agraïm since-
rament el suport al Club, per part dels nos-
tres Sponsors, Pares i Mares, i a l’Ajuntament
de Santa Eulàlia per acompanyar-nos en
aquesta aventura.

El Club Esportiu Santa Eulàlia, us desitja les
millors festes nadalenques possibles a tots el
ciutadans i entitats de Santa Eulàlia i espe-
cialment 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 10 anys!!!

Fent una mica d’història, podem dir, amb
molta satisfacció, que ja fa deu anys que và-
rem assumir el compromís d’engegar un
projecte nou, fundar el Club Patinatge Artís-
tic Ronçana.

Han estat uns anys d’esforç i molta feina, us
podem assegurar que hi ha hagut moments
molt complicats, gens fàcils, però quan l’ob-
jectiu és clar, és molt difícil de fallar. Podem
parlar amb molta satisfacció i molt d’orgull
dels socis que sempre han fet costat al Club,
socis nous i els socis fundadors que mai
s’han desvinculat de l’entitat.

Assenyalar també que hem tingut la com-
prensió d’altres entitats esportives del poble,
en quant a la necessitat que teníem de dispo-
sar de pista pels nostres entrenaments i d’un
Ajuntament que amb el pas dels anys ha vist
que el club creixia i necessitava un espai, amb
totes les entitats esportives del poble.

Educar, formar i desenvolupar persones
amb criteris d’esportivitat i esperit d’equip
són els nostres valors, uns valors compartits
per patinadores/rs, socis, tècnics i junta. Els
pilars de l'equip tècnic continuen sent la
Carla Pey, entrenadora, i la Laia Solé, moni-
tora i coordinadora. Les monitores de reforç
són la Maria Eduarda de Almeida, la Paula
Cabezos i la Sandra Illa, totes elles patinado-
res en actiu. La seva bona entesa i complici-
tat a pista fa que els entrenaments siguin un
èxit rotund. L’equip tècnic entén la filosofia
del club i ha sabut mantenir, al llarg dels
anys, una relació molt estreta amb les pati-
nadores/rs, ajudant-los a créixer.

El Club Patinatge Artístic Ronçana, en
aquests moments, compta amb 40 patina-
dors/es. Hem crescut en socis doblant el
nombre de fa dues temporades. Les inscrip-
cions ja no són al setembre com era habitual,
sinó que al llarg de la temporada anem te-
nint noves incorporacions. Podem assumir
tot el gruix de patinadors que fa anys no po-
díem assumir, gràcies a les hores d´entrena-
ment que disposem.

Al llarg de la temporada, els nostres patina-
dors i patinadores han participat en diverses
competicions (proves socials, proves de ni-
vell, trofeus, etc.) amb uns resultats molt sa-
tisfactoris.

No destacarem a cap patinadora en concret,
doncs al llarg de la temporada moltes d’elles
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han fet pòdium dins de la seva categoria, i to-
tes sense excepció han gaudit del patinatge,
que en definitiva és el propòsit d’aquest club.

Aquesta temporada ja tenim tres grups de
patinadors diferenciats, pels nivells que hi
ha a pista. Hi ha un grup de competició, un
grup d'Iniciació i un grup Mini-escola.
Podem resumir-ho dient que tenim dos
grups federats i un grup de Consell Escolar.

Per acabar, volem agrair als nostres socis la
implicació i participació en els actes del club
i la confiança que ens han demostrat, al con-
fiar en el nostre club en el moment de voler

iniciar els seus fills/es en l’aprenentatge del
patinatge.

I per tancar agraïments, molt sincerament a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, per tenir-los
sempre al costat.

Per últim us convidem al Festival de Nadal
que farem el dia 17 de desembre al pavelló
municipal d’esports a les 19:00h, un acte
molt vistós on participaran totes les patina-
dores/rs del club.

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2023.
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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 rodant després de 38 anys
fent que aquest esport sigui uns dels més
arrelats a la nostra població.

Aquesta temporada en el Club patinen una
vuitantena de patinadors/es, tant a nivell fe-
deratiu com a nivell lúdic amb el nostre grup
d’extraescolar que s’imparteix cada dimarts
a l’Escola La Sagrera, fomentant l’esport i les
bases del patinatge artístic.

Segueix al capdavant del Club de la Junta
Directiva com a presidenta, Patricia Mora-
les, acompanyada de la resta de membres de
la Junta amb Carmen Duran com a Treso-
rera i Montserrat Iñiguez com a Secretària.

Respecte a l’equip tècnic, comptem al capda-
vant amb Daniel Herrezuelo, acompanyat de
tècniques i monitores Xènia Cabrera, Ma-
riona Cabeza, Mariona Masagué, Esther
Hernández i amb el Grup Xou l’equip tècnic
format per Manel Pérez i Nadia Alsinet.

Pel que fa als entrenaments, estan dirigits a
grups de totes les edats, des dels 3 anys fins
l’edat adulta.

Els grups estan dividits per nivells aconse-
guint d’aquesta manera una millor qualitat en
els entrenaments i obtenint així resultats molt
més òptims per la personalització dels grups.

Aquest any s’ha fet una gran inversió en ma-
terial esportiu. Ara el Club disposa d’una rà-
dio d’alta gamma per posar música a les co-
reografies, unes tanques de coordinació, pi-
lotes d’equilibri, pilotes medicinals de dife-
rents pesos, paracaigudes per l’entrenament
de velocitat, resistència i força, a més d’un
trapezi amb arnès per la realització de salts.

Amb l’adquisició del nou material, ajudem
als nostres esportistes a guanyar en força,
resistència cardiovascular, en la correcció
postural i d’equilibri, a més de poder treba-
llar l’enfortiment d’articulacions per preve-
nir lesions.

També s’ha fet una inversió a nivell logístic
amb la pancarta del Club a més de banderes
de la nostra autonomia pels esdeveniments
esportius que realitzem.

Referent als nostres esportistes, el Club dis-
posa de Grup Xou amb deu patinadors/es
acompanyats aquest últim trimestre de l’e-
quip tècnic amb Manel Pérez i Nadia Alsinet.

El nostre Grup Xou fan del patinatge tot un
espectacle sobre rodes i que aquest any ha
participat per primera vegada al Campionat
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Grup Vermell. Grup Turquesa.
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de Barcelona realitzat el 20 de març a Vic
amb la coreografia CRASH TEST, una mun-
tanya russa plena d’adrenalina, obtenint la
5a posició donant-li el pas directe al
Campionat de Catalunya on van participar el
2 d’abril celebrat a Granollers, obtenint la
13a posició. Una posada en escena especta-
cular, un espectacle increïble sobre rodes
amb què tothom va quedar impressionat.

El Club està molt orgullós del seu debut i
dels resultats obtinguts. Enhorabona!

A nivell individual, aquesta temporada ha
estat una temporada plena de canvis a nivell
normatiu en el Patinatge Artístic modalitat
lliure, i la participació dels nostres esportis-
tes als diferents Campionats Federatius ha
estat per edat i nivell tal i com la Federació
Catalana de Patinatge ha establert.

Els patinadors/es s’han presentat a diversos
esdeveniments i competicions esportives, a
nivell Comarcal, Territorial i Provincial.

– 19 de febrer: XX Trofeu de l’Amistat i V
Memorial Paco Arpide celebrat pel Club
Patinatge Artístic Cerdanyola del Vallès en
el seu municipi on es van presentar un total
de 13 patinadors/es i van obtenir podi: 3a
Judit Torres en Nivell 5, 1a Esther Hernán-
dez en Nivell 8, 1a Maria Pascal en Nivell 10
i 3r Oriol Pou  en Nivell 11.

– 6 de març: Campionat Federatiu Open Bar-
celona Nivell 5 celebrat a Cassà de la Selva.

– 26 de març: Campionat Federatiu Open
Barcelona Nivells 8-9-10 celebrat a Caldes

d’Estrac (Podi: 1a Esther Hernández en
Nivell 8, 1r Jordi Pané en Nivell 8 i 3a Maria
Pascal en Nivell 10).

– 2 d’abril : Campionat Federatiu Open
Barcelona Nivells 1-2-3-4 celebrat a Lliçà de
Vall (Podi: 1a Claudia Manzanedo, 2a Aina
Julià i 3a Claudia Masferrer en Nivell 1
Prebenjamí; 1a Gala Balfagon en Nivell 1
Benjamí; 1a Abril Aranda en Nivell 1 Aleví;
3r Edgar Garrido en Nivell 2 Benjamí; 1a
Thais Sevilla, 2a Desiree Molina en Nivell 2
Aleví; 2a Noa Pablos, 3a Nekane Pérez en
Nivell 4 Benjamí i 2a Clàudia Moragrega, 3a
Carla Bonet en Nivell 4 Aleví).

– 30 abril: Campionat Federatiu Open
Barcelona Nivells 8-9-10 celebrat a Santa
Margarida de Montbui (Podi: 2n Jordi Pané
en Nivell 8 Cadet i 2a Maria Pascal en Nivell
10 Junior).

– 30 d’abril: Trofeu Roser de Maig celebrat
pel Club Patinatge Artístic Cerdanyola del
Vallès en el seu municipi on es van presentar
del nostre Club un total de 26 patinadors/es
dels nivells (0-1-2) i va obtenir podi: Berta
Pavón en Nivell 1.

– 6-7-8 de maig: Campionat de Barcelona Jú-
nior celebrat a Caldes d’Estrac (Oriol Pou 8è).

– 15 de maig: Open Formació celebrat a Sant
Vicenç de Torelló (Podi: 2a Judit Torres en
Nivell 5 Aleví i 2a Jenifer Richart en Nivell 5
Cadet).

– 4 i 5 de juny: Campionat de Catalunya
Júnior celebrat a Rubí (Oriol Pou 8è).
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Grup Verd. Grup Lila-Coral.
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– 19 de juny: Campionat Federatiu Open Bar-
celona Nivells 1-2-3-4 celebrat a Sta. Eulàlia
de Ronçana (Podi: 1a Clàudia Manzanedo i
3a Claudia Masferrer en Nivell 1 Prebenja-
mí; 1a Gala Balfagon Nivell 1 Benjamí; 1a
África Dorado i 2a Abril Aranda en Nivell 1
Aleví; 2a Julia Vioque en Nivell 2 Benjamí;
1a Noa Pablos i 2a Nekane Pérez en Nivell 4
Benjamí i 2a Carla Bonet en Nivell 4 Aleví).

– 29 de juny al 2 de juliol: Campionat d’Es-
panya Júnior celebrat a Santander (Oriol
Pou 15a posició).

– 9 de juliol: 36è Festival de patinatge del
nostre Club ambientat en Port Aventura i on
cada grup del nostre Club representava una
part de la temàtica del parc d’Atraccions.

Aquest Festival va ser molt emotiu. Laura
Valcárcel, coordinadora tècnica del Club,
s’acomiadava de nosaltres per iniciar una
nova etapa en la seva vida personal i profes-
sional. Ha estat vinculada al Club 27 anys,
tota una vida dedicada al patinatge i on se li
va fer un petit reconeixement per tot el
temps dedicat aquesta entitat. Gràcies
Laura! El Club sempre serà casa teva.

I seguint amb competicions esportives:

– 24 de setembre: Campionat Copa Federa-
ció on va participar la nostra Patinadora Noa

Pablos Hernández (Nivell 4) classificada per
aquest esdeveniment celebrat a Folgueroles
i on va obtenir la 6a posició.

– Classificada al rànquing català pel Cam-
pionat Copa Catalunya la nostra patinadora
Esther Hernández González (Nivell 8).

– 5 de novembre: XV Trofeu Lliçà celebrat al
municipi de Lliçà de Vall (Podi: 2a Iris
Peinado (Nivell 1), 3a África Dorado (Nivell
2), 3a Nekane Pérez (Nivell 5), 1a Patricia
Masegosa (Nivell 6), 3a Cloe Matilla (Nivell
7), 2a Esther Hernández (Nivell 8) i 1a Xènia
Cabrera (Nivell 10).

– 13 de novembre: Open Barcelona a Santa
Margarida de Montbui.

Nivell Promoció (1-2-3-4) on van obtenir re-
sultat de podi: 2a Leyre Martin (Nivell 1 Pre-
benjamí), 1a Claudia Masferrer, 2a Laia Vio-
que i 3a Claudia Manzanedo (Nivell 2 Preben-
jamí), i 3a Julia Vioque (Nivell 3 Benja-mí).

Nivell Formació (5-6-7) amb resultat de po-
di: 1a Nekane Pérez i 2a Noa Pablos (Nivell 5
Benjamí), 2a Carla Bonet i 3a Clàudia Mora-
grega (Nivell 5 Aleví), 1a Judit Torres (Nivell
7 Aleví) i 3a Cloe Matilla (Nivell 7 Cadet). 

– 20 de novembre: VII Trofeu Xics organit-
zat pel Club Patinatge Artístic Molins de Rei
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Escola La Sagrera.Grup Xou.

Grup Masters - Festival 2022.
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en el pavelló del seu municipi (Podi: Nivell
1D: 1a Blanca Guijarro i 2n Eudald Masfer-
rer).

– 27 de novembre: II Tecnificació Catalunya
Stars de l’Alt Rendiment Català de la
Federació Catalana de Patinatge amb la par-
ticipació de Judit Torres en Nivell 7.

En el moment de tancar l’edició d’aquest
Anuari, el nostre Club encara restava pen-
dent de dos esdeveniments esportius.

– 17 de desembre: Representació del nostre
Club al Festival de l’entitat de patinatge Club
Patí Lliçà.

– 18 de desembre: Trofeu Valoratiu Intern
2022, organitzat pel nostre Club, on jutges
qualificats valoren a tots els patinadors/es.
Amb lliurament de trofeus als tres millors
classificats de cada nivell, però també un
trofeu per cada un dels participants, ja que
s’ho mereixen per l’esforç i dedicació, i des
de la Junta es vol recompensar per tota
aquesta dedicació. Per tant, tothom es me-
reix anar amb el seu trofeu sota el braç.
Enhorabona a tothom! El Club està molt or-
gullós de vosaltres, a seguir rodant amb mol-
tes ganes!

Els resultats globals dels nostres esportistes
han estat molt positius, la majoria han pujat
de nivell, molts d’ells/elles han fet podi en
diferents esdeveniments i estem molt orgu-

llosos de l’elevat nivell del nostre patinatge
gràcies a l’esforç de cada patinador i patina-
dora del Club que han demostrat sobre els
seus patins la passió del patinatge artístic,
tal com mostren les nostres sigles (CPSER)
amb Competitivitat, Perseverança, Solidari-
tat, Esportivitat i Respecte.

Volem apropar el patinatge a tothom i cal dir
que les portes del nostre Club estan obertes
a tothom i us convidem a provar l’emocio-
nant món del patinatge artístic sobre rodes
sense cap compromís. El nostre Club convi-
da qualsevol infant, jove a provar el patinat-
ge, les portes són obertes per tothom, i si no
teniu patins us els deixem! Podeu contactar
amb nosaltres al tel. 654 636 617 Patricia
Morales (presidenta del Club Patinatge Sta.
Eulàlia de Ronçana) també ens trobareu al
pavelló esportiu, us hi esperem!

Podeu seguir els entrenaments i esdeveni-
ments al nostre Instagram @cpsantaeulalia.

Per concloure, els nostres agraïments als pa-
tinadors, socis, familiars, als conserges del
pavelló esportiu, a Xavi Comellas de Canal
SET, a tots els membres de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament i aquelles perso-
nes que de manera desinteressada ens aju-
den a fer que el Club segueixi endavant.

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

La junta del club.Equip tècnic.
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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/

La valoració de la temporada 21/22, on tot va
tornar a la normalitat, va ser molt positiva.
Després d’anys difícils, i sobretot en el nostre
sector, he pogut tornar a treballar al cent per
cent i amb més ganes i il·lusió que mai.

Al setembre vam tenir una nova incorpora-
ció al nostre equip tècnic, David Ibañez, un
reforç amb anys d’experiència que se suma a
la coordinació de l’escola junt amb Marc
Maspons i Antonio Alonso com a referents.

Les escoles de nens, tant de tennis com de pà-
del, han començat amb força. Gràcies al su-
port dels nostres clients habituals i noves in-
corporacions que hem tingut aquest any. For-
mant als alumnes en el respecte i esportivitat
que els esports que treballem fomenten i cre-
ant una cantera de jugadors que tantes ale-
gries ens donen. En adults seguim treballant
amb grups per nivells i classes personalitzades.

En quant a competició de tennis d’adults,
aquest any competiran al Comarcal d’Osona
dos equips, un a categoria Bronze i un a Or,
un femení a la Lliga Terrassa +30 i un abso-

lut a Lliga Catalana. En juvenils tindrem
equips en Lliga Catalana en categories junior
masculí, cadet femení i infantil masculí.

D’altra banda, en competició de pàdel, dis-
posarem de diversos equips a lliga14, els
quals van pujar tots de categoria l’any passat
i se sumen dos equips que s’han creat aquest
any. L’equip de Lliga Catalana segueix amb
el seu ascens any rere any per arribar a les
primeres categories.

En quant a l’escola base, seguim organitzant
la Lliga AAT, que tanta vida dona a la nostra
escola de tennis i a la resta de clubs inscrits.
També participarem com cada any a la Lliga
Starcracks de pàdel, per a que aquells juga-
dors que tot just comencen l’aventura amb
nosaltres puguin aprendre.

Aquest any hem reprès l’organització de di-
ferents esdeveniments al club, com són el
social i americanes de tennis i diversos
oberts de pàdel, els quals han tingut una
gran acollida i han omplert inscripcions a
cada un d’ells.

Per finalitzar, fer un petit incís en el bon fun-
cionament que ha tingut el casal aquest da-
rrer any, en el que hem tingut més nens dels
que havíem tingut en cap dels anys ante-
riors, arribant a més de 130 nens en algunes
de les setmanes.

Equip tenis absolut femeni ́. Equip tenis + 30 femeni ́.
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Equip padel Lliga Catalana.

Equip tenis junior masculi ́.

Equip padel lliga Starcrakcs.
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Club Petanca Can Marquès

Responsable: Antonio Valor
C/e.: antoniovalormedina@gmail.com

El Club de petanca CAN MARQUÈS va ser
campió del 2021 de la LLIGA DE BOXES de
Lliçà d’Amunt. És un club obert a tot el pú-
blic i totes les edats, a tot aquell que vulgui
participar-hi i gaudir en un bon ambient fa-
miliar i passar una bona estona jugant, com
no, a la petanca.

anuari 2022_anuari 2006 retocat.qxd  13/12/22  19:10  Página 114



Entitats Anuari 2022 115

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

Sembla que ja hem superat tota la pro-
blemàtica social i sanitària que ha provocat
la pandèmia del COVID i com esperàvem,
hem pogut encarar aquest any 2022 plens
d’activitat i energia.

A primers d’any vàrem reprendre la lliga
d’escacs després d’un any d’aturada, amb
baixes sensibles i altre cop a la categoria pre-
ferent, hem tornat a baixar a primera cate-
goria provincial. A la lliga d’aquest 2023,
amb reforços importants, tornem a somiar

en tornar a pujar a preferent i qui sap, si
quedar campions de Catalunya de primera
categoria per tercera vegada.

Amb una aturada de dos any per la pandè-
mia, hem reprès l’Obert d’escacs de Santa
Eulàlia, que amb 167 jugadors ha omplert la
sala gran de la Fàbrica els dissabtes a la tar-
da d’octubre, novembre i mig desembre. 

Hem tornat a engegar la formació als joves
amb cursos d’escacs a les Escoles Ronçana i
Sagrera i també a la Fàbrica, amb una vinte-
na de joves aprenent els secrets del taulell
que van entrant poc a poc en la competició.

Des del Club d’escacs de la Vall del Tenes us
volem desitjar unes Bones Festes i un any
2023 ple de salut i estabilitat.
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T E M P E R A T U R E S P L U J A V E N T

Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Mínima Dies de Precipit. Dia màx. Velocitat Velocitat
màximes mínimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit mitjana màxima

ºC ºC ºC ºC ºC < 0,2 > 2 lt/m2 lt/m2 km/h km/h

DESEMBRE 21 15,3 03,1 08,4 21,8 (29) 0-1,7 (21)- 9 0 03 2,0 51 (8)0
GENER 22 14,9 0-0,8- 05,7 21,8 (1)0 0-4,4 (16)- 7 1 08 6 (5) 1,0 34 (5)0
FEBRER 17,8 03,8 10,0 25,3 (18) 0-0,8 (10)- 4 0 01 1,6 34 (21)
MARÇ 15,6 06,6 10,9 21,5 (28) 1,4 (1) 7 8 1140 36 (12) 3,7 50 (18)
ABRIL 20,4 07,3 13,7 29,3 (16) -1,2 (5)- 3 4 31 23 (21) 3,3 55 (20)
MAIG 27,9 12,0 20,0 38,2 (22) 7,4 (6) 3 5 39 19 (24) 1,5 32 (5)0
JUNY 32,7 17,6 25,1 38,3 (17) 13,8 (1)0 2 1 09 08 (22) 2,1 39 (28)
JULIOL 33,7 19,4 27,0 38,7 (22) 15,3 (2)0 0 2 04 2 (6) 1,9 39 (6)0
AGOST 33,9 19,2 26,2 39,9 (12) 14,6 (19) 6 7 1010 51 (21) 1,9 66 (21)
SETEMBRE 28,6 16,4 21,9 34,2 (6)0 10,8 (30) 4 3 17 09 (24) 1,6 47 (24)
OCTUBRE 26,4 13,0 18,9 30,0 (26) 09,3 (29) 4 2 07 4 (7) 0,8 31 (6)0
NOVEMBRE 20,2 07,8 13,2 24,5 (6)0 01,7 (27) 3 1 09 08 (10) 1,6 40 (22)

Mitjana de l'any 24,0 10,5 16,8 430 340 3430

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

Període: Desembre 2021 - novembre 2022
• Precipitació total: 343 lt/m2
• Precipitació màxima en un dia: 51 lt/m2 (dia 21-08) 
• Dies de pluja (<2 lt/m2): 43
• Dies de pluja (> 2 lt/m2): 34
• Dies de tempesta: 21
• Dies de pedregada: 2
• Dies amb temp. mín inferior a 0º: 33
• Dies amb temp. màx. superior a 30º: 106
• Dies amb temp. màx. superior a 35º: 26
• Dies de boira: 3
• Dies de nevada: 0
• Temperatura màxima absoluta: 39,9ºC (dia 12-08)
• Temperatura mínima absoluta: -4,4ºC (dia 16-01) 
• Mes més ventós: març
• Ràfega màxima de vent: 66 km/h (dia 21-08)
• Mes més plujós: Març (114 lt/m2)
• Mes menys plujós: Febrer (0,8 lt/m2), juliol (4,2 lt/m2)
• Temperatura mitjana anual màx: 24ºC
• Temperatura mitjana anual mín: 10,5ºC
• Temperatura mitjana anual: 16,8ºC

Calor i sequera
El titular d'aquest escrit és ja el resum d'aquest any. 
Les temperatures mitjanes segueixen en ascens en relació a anys anteriors i la pluja caiguda és
inferior a la de l'any 2021 i poc més del 50% de la mitjana anual.
Els dies amb temperatura màxima superior als 30º són 106 i representen gairebé el 30% del to-
tal de dies de l'any.
Els principals fenòmens puntuals a destacar han estat la pedregada del dia 31 de març, molt ex-
tensa però poc destructiva, i la del 21 d'agost amb pedres de fins a 6 cm de diàmetre acompa-
nyada de forts vents i pluja intensa que va causar molts desperfectes a molts indrets del poble.

Pep Margenat
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Armonia 
Mascarell
Recasens, 
ex-regidora 
(1991-1995)

Armonia 
Mascarell
Recasens, 
ex-regidora 
(1991-1995)
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L’Armonia Mascarell, als seus 88 anys,
recorda com va arribar a Santa Eulàlia
des de Barcelona, primer en una sego-
na residència i després com ha veina
del poble que ha vist créixer els seus
cinc fills. Molt implicada en el teixit as-
sociatiu del municipi, va ser regidora a
l’Ajuntament, en una època quant era
difícil veure dones ocupant un càrrec a
les administracions públiques. L’Ar-
monia sempre ha tingut vocació de
servei per ajudar a les persones, i així
ho va demostrar a la riuada del 94, i
això de ser revolucionària li ve de fa-
mília.

El meu pare em va posar Armonia, ell no era
catòlic, però quan va venir el “Paquito” ens
vam tornar tots religiosos per nassos. Llavors
em van batejar i em van posar Maria Magda-
lena, que és el nom de la meva àvia, però no
m’ho ha dit mai ningú.

D’on venien les famílies?

El meu pare era tortosí i, per la banda Reca-
sens, la meva àvia es va casar però el marit
se’n va anar i no n’hem sabut mai res més,
no sé d’on ve. La família Mascarell tenia una
barberia a Tortosa i el meu pare va venir a
Barcelona i va ser barber, justament allò que

no volia ser. De seguida que va poder ho va
deixar i es va posar a l’Ajuntament repu-
blicà. Va venir la guerra, ell no tenia edat
d’anar-hi, però li va tocar. Amb la dictadura
va perdre la plaça de l’Ajuntament i es va fer
comercial. No nedàvem en l’abundància,
ningú ho feia, però el meu pare era un bus-
cavides i mai ens va faltar de res.

Com es van conèixer amb la mare?

Ell estava treballant de barber davant ma-
teix d’on vivia la meva mare. Ella era bastant
vistosa i el meu pare s’hi va fixar. Es van ca-
sar i, abans de néixer jo, van tenir tres nens
però cap va sobreviure. Vaig arribar jo, tam-

L'Armonia amb els seus pares.

En l'època d'estudiant.
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bé als vuit mesos d’embaràs, però el meu pa-
re va dir: “No se’m mor cap més fill”, i va
anar a buscar un metge. Va ser molt criticat
perquè en aquell moment era feina només
de les llevadores, però aquell metge em va
salvar. Va muntar un bressol amb ampolles
de fang plenes d’aigua bullint: van fer una
incubadora rudimentària.

Com recordes la teva infància?

Molt feliç, els meus pares m’han estimat
molt i jo a ells. A més, tenia un pare que era
una mica fora del corrent, avançat a la seva
època. Mai em van aixecar la mà, parlàvem
molt i va ser el meu pare qui em va explicar
el que m’havia d’explicar quan vaig fer el
canvi. Em va donar tota l’educació que en
aquell moment era impensable; vaig passar
vergonya però sempre li vaig agrair. Al final
em va dir: “M’és igual que et casis o no, l’ú-

nic que no et perdonaré mai és que t’entre-
guis a un home que no estimis”. Això en
aquella època era inconcebible.

I de la teva joventut, què en recordes?

Treballava i, com que m’agradava ballar,
anàvem amb la mama a un club al carrer
Consell de Cent que obrien dissabtes i diu-
menges per fer ball. Un dia, el Pepe em va
treure a ballar, però jo vaig pensar: “No et
creguis que perquè ets guapo, si no balles bé,
no ballaràs amb mi”. Però ballava molt bé i
vam estar junts tota la tarda. L’endemà,
quan surto de l’oficina, me’l trobo passejant.
Havia descobert on treballava i, a partir d’a-
quí, ja no em va deixar, estàvem molt ena-
morats. Ja fa sis anys que no el tinc, vam ce-
lebrar la festa de les noces d’or i em quedo
amb els records, era molt bona persona.

L'Armonia de jove.

L'Armonia i el Pepe es van conèixer ballant.
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De ben jove ja vas haver de treballar,
oi?

El meu pare el van matar als 52 anys, quan
jo era molt jove. Va anar a la presó per estar
a l’Ajuntament republicà. A la nit, els falan-
gistes anaven a fer por i, un dia, el meu pare
estava dormint i un es va posar sobre seu i el
va patejar. En aquell moment jo treballava
per ajudar a casa. Vaig treballar tota la vida
de comptable.

I de ser filla única vas passar a formar
una família nombrosa.

Amb el Pepe ens vam casar a Barcelona i vi-
víem allà. Van venir sis criatures, la primera
se’ns va morir, i vam tenir tres nois i dues
noies. A Santa Eulàlia vam comprar-hi la ca-
sa al 1958, primer per venir als estius, però
ja ens hi vam quedar.

Com era el poble quan vas arribar?

Vam comprar la casa al Rieral, quan era una
urbanització i el centre de Santa Eulàlia era
a dalt. Vam crear l’associació de veïns de
Sant Isidre i vam crear el partit dels socialis-
tes al poble, quan tothom era convergent.
Amb la Montse Alerm vam fer molta feina,
en aquell moment ella era directora de
l’Escola Ronçana.

Arriba el 1991 i us presenteu a les elec-
cions.

Jo hi anava a la segona fila, però després em
van fer entrar a l’Ajuntament. Vaig ser regi-
dora amb el PSC i, en aquell mandat, vaig
formar part de la mesa d’edat com a la per-
sona més gran del Consistori.

En aquell moment hi havia paritat,
éreu gairebé el mateix nombre de do-
nes i d’homes.

Se’ns mirava com a bitxos raros, sobretot a la
Montse Alerm i a mi, que érem les que més
ens movíem. Com que fèiem feina i van veu-
re que no anàvem a fer mal, s’ho van agafar
bé.El Pepe i l'Armonia.

El matrimoni es va casar a Barcelona.
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Llavors les riuades del 94 les vas viure
en primera persona!

I tant! Quan em van treure els bombers em
van dir que sort que sabia nedar, perquè em
vaig quedar agafada a les reixes de la fines-
tra de la cuina i anava traient el cap per res-
pirar quan passava l’aigua per sobre. Aquell
dia estava a casa amb la meva filla Eva, vam

pujar al terrat quan ja no podíem més, anà-
vem veient com l’aigua s’enduia les coses, el
cotxe i tot.

En aquell moment a l’Ajuntament tu
portaves Treball i Agricultura. Com ho
vau gestionar?

L’important era ajudar. Jo tinc la costum
que quan tinc una cosa de valor, l’asseguro,
però hi ha molta gent que no ho fa i llavors
hi havia molta gent que no tenia la casa as-
segurada. Em vaig informar del que s’havia
de fer i vaig poder ajudar, dins de la desgrà-
cia estava contenta perquè podia fer alguna
cosa pels veïns. M’agrada la gent i sempre he
procurat ajudar.

Com va quedar la casa després de la
riuada?

Van quedar les quatre parets, a dins no hi va
quedar res. Em van haver de deixar roba per
anar-me a comprar roba, precisament. Dins
de tot, com que la tenia assegurada, vam po-
der tornar a començar. Com que la casa es va
haver de refer del tot, ens van acollir a Can
Cabot durant el primer mes i després vam

Celebració dels 88 anys.

El Pepe Galvan, l'Armonia i un dels seus fills,
el Josep Miquel.
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llogar una casa a La Vall per uns vuit mesos
mentre van durar les obres a casa nostra.

També formaves part de la Comissió
de Festes.

Fèiem de tot. Cuidàvem que hi haguessin
Gegants, era molt bonic perquè hi anàvem
tota la família. M’agradava preparar les co-
ses, la calçotada, la sardinada...

Què és per tu ara Santa Eulàlia?

T’ho demostrarà el fet que m’he jubilat i
m’hi he quedat. Dels meus cinc fills, ara un
viu aquí i la resta estan escampats, tot i que
viuen a prop. També tinc cinc nets, tots

nens. Ens hi vam quedar a viure cap al 1978
i des del principi ja em vaig implicar a l’APA
de l’escola, l’associació de veïns...

Quin missatge donaries a la dones?

Que no els faci por, que podem arribar on
arriben els homes perfectament, que podem
fer front a tot. Quan era regidora tampoc em
considerava reivindicativa, però segurament
moltes idees que defensàvem eren revolu-
cionàries, el que ara en dirien feministes.
Volíem que Santa Eulàlia s’obrís, té prou co-
ses per ser un poble important.

Anna Montes i Laura Ventura

L'Armonia ha estat una de les usuàries habi-
tuals del servei Porta'm de l'Ajuntament.

Dinar en època de COVID al jardí de casa.

Dinar familiar de Nadal.
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