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Pòrtic

Anuari 2015

Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques:
Des de l’aparició del primer Anuari, s’ha anat escrivint la història del nostre poble en clau local i establint un referent entre els veïns de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Ens ha servit per veure la fotografia dels bons temps
passats, any a any fins el punt de poder buscar aquell
exemplar on apareix el nostre naixement, aquell any
en què una familiar molt propera va ser candidata a
pubilla del poble, els governs locals que teníem, quines obres i activitats es portaven a terme... tots
aquells bons temps passats plens de nostàlgia.
I ara em trobo aquí escrivint aquest pòrtic de
l’Anuari, aquest Anuari que quan era petit esperaven
els de casa per, en un primer cop d’ull, observar els
petits de la família a la foto de l’escola, del club esportiu, les coses que havien passat, etc. La veritat que
per mi és un gran honor i orgull poder escriure
aquest pòrtic.
L’Anuari és, doncs, història. És la nostra història que
entre tots anem fent. Ara ens ha tocat a nosaltres,
com Agrupació d’Electors Poble Unit, i jo, com
Alcalde, escriure un fragment d’aquesta història perquè, gràcies a la confiança que va dipositar la majoria de la població de Santa Eulàlia de Ronçana, estem
al capdavant del govern.
Esperem que aquests propers quatre anys l’Anuari
mostri que posem el millor de nosaltres per aconseguir un poble verd, net i acollidor on tothom hi tingui cabuda i s’hi senti identificat. Depèn de tots
aconseguir-ho.

Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Abans de gaudir d’aquest Anuari aprofito per desitjar-vos Bon Nadal, feliç any 2016 i sobretot molta
Salut!
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Resum dels plens municipals
Telèfons: 93 844 80 25 - Fax: 93 844 93 80
C/e: ser@ser.cat - Web: www.ser.cat
Aplicació Concepte:

Ple ordinari:
27 de novembre de 2014

OPA aplic TANCATS

Abans de l’inici del ple, l’alcalde fa un acte de
reconeixement en nom de l’ajuntament i del
poble de Santa Eulàlia, i l’entrega d’una placa commemorativa a la treballadora de
l’Ajuntament Berta Ventura, amb motiu de
la seva jubilació i que durant molts anys ha
estat treballant al Centre Cívic “La Fàbrica”,
fent una molt bona feina, altament valorada,
sense cap queixa i amb el reconeixement de
tothom.
Informació diversa
L’alcalde informa que la demanda interposada per la Delegada del govern espanyol a
Catalunya, Sra. Llanos de Luna, per la sobirania fiscal, ha estat desestimada, sense
apel·lacions, i s’esdevé ferma.
Modificació de crèdit 12/2014 incorporació de romanent de tresoreria
per despeses generals aplicar OPAS
S’acorda classificar al compte 413 Despeses
Pendents d’Aplicar al pressupost l’import de
233.152,19 euros segons el següent quadre:
Despeses a registrar al compte
413 i aplicar al pressupost
449 Altres Deutors No Pressupostaris

233.152,79
164.961,07

555 Pagaments Pendents d’Aplicació

3.097,56

Deute pendent imputació comptable i
pressupostària amb Aj. Caldes

64.374,16

Deute pendent imputació comptable i
pressupostària amb la FPC Granollers

720,00

Aplicar al pressupost un import total de
872.311,67 euros segons detall dels annexos
1 i 2 de la present modificació de crèdit a les
aplicacions pressupostàries següents:

1-130-220995
1-130-221995
1-130-226995
1-155-611995
1-231-480995
1-920-147995
1-920-202995
1-920-220995
1-920-221995
1-920-222995
1-920-226995
1-920-227995
1-920-231995
2-321-212995
2-321-220995
2-321-221995
2-321-226995
2-324-227995
2-330-213995
2-332-220995
2-332-221995
2-332-226995
2-332-622995
2-332-625995
2-334-226995
3-155-212995
3-155-221995
3-338-226995
4-341-226995
4-342-212995
4-342-221995
4-924-226995
4-924-226995
4-924-227995
5-162-227995
6-231-220995
6-231-221995
7-011-359995

Consignació
Final

Material Oficina policia
158,51
Subminist. policia
6.308,44
Altres despeses policia
163,00
Inversió Can Maspons
Caldes. Urbanisme
64.374,16
Subvenció Famílies
1.405,98
Aport. plans de pensions
personal A. G.
8.925,41
Lloguers Admon. General 12.094,88
Material Oficina Ad. General 474,00
Subministraments Ad. Gral. 1.695,95
Comunicacions Ad. General 34.142,06
Altres despeses Ad. General 8.164,63
Treballs realitzats altres
empreses Admon. General 40.106,80
Dietes Admon. General
164,98
Repararacions i Manteniment
Edificis Ensenyament
724,08
Material Oficina Enseny.
6.624,00
Subministraments Enseny. 1.419,70
Altres despeses Ensenyament 720,00
Treballs realitzats altres
Serveis Auxiliars Enseny. 88.985,51
Rep. maquinària Cultura
156,75
Material Oficina Biblioteques 1.061,38
Subminstraments Biblioteques 130,10
Altres despeses Biblioteques 175,00
Construcció Biblioteca
154.435,53
Mobiliari Biblioteca
258.262,08
Altres despeses
Promoció Cultural
41.578,40
Manteniment Via Pública
192,58
Subministraments Via Pública 44,84
Altres despeses Festes
7.105,34
Altres despeses Esports
21.110,82
Manteniment Esports
17,41
Subministraments Esports
1.199,21
Altres despeses Joventut
226,00
Altres despeses Joventut
355,00
Treballs realitzats altres
empreses Joventut
60,00
Consorci Gestió de Residus
Recollida i Tractament Res. 95.754,22
Material Of. Benestar Social 351,00
Subminstr. Benestar Social
322,21
Interessos i Comissions Banc. 13.121,71

Total augments

872.311,67
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Modificació de crèdit 10/2014 transferència de crèdit
S’acorda aprovar la modificació de crèdit número 10/2014 del Pressupost de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana que implica
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa.

Despeses en augment
Consignació
Consignació
Aplicació
Concepte
actual
Modificació
Final
Administració General de la Seguretat i la Protecció Civil
1-130-212007 Conserv. i mant. edifici Policia Municipal
3.059,15
3.609,43
6.668,58
1-130-214000 Reparació vehicles Policia Municipal
-2.335,52
2.523,24
187,72
Via Pública
3-155-210002 Conservació i manteniment parcs i jardins
-3.855,48
602,64
-3.252,84
Ensenyament Preescolar i Primària
2-321-212001 Conservació i manteniment Escola Ronçana
1.464,90
748,88
2.213,78
2-321-212010 Conservació i manteniment Escola La Sagrera
-775,57
817,96
42,39
2-321-212013 Gestió i Mant. Escola Bressol Font del Rieral
-298,04
532,40
234,36
2-321-465004 Aportació CC Conveni Transport Escolar 2014
0,00
4.544,47
4.544,47
Instal·lacions esportives
4-342-212016 Conservació i manteniment edifici Pavelló
-2.357,08
364,68
-1.992,40
Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
2-430-226061 Foment de l'activitat econòmica
-1.163,10
1.173,96
10,86
Administració General
7-920-226041 Despeses jurídiques
1.950,07
1.600,00
3.550,07
7-920-161080 Indemnitzacions
-28.500,00 25.000,00
-3.500,00
7-920-231001 Despeses telefonia regidors
300,00
600,00
900,00
7-920-231000 Despeses locomoció, càrrecs i funcionaris
-191,52
1.400,00
1.208,48
Total augments
43.517,66
Despeses en disminució
Administració General de la Seguretat i la Protecció Civil
1-130-204000 Renting vehicle Policia
3.000,00
-1.000,00
1-130-221040 Vestuari Policia Municipal
148,65
-148,65
Recollida i Eliminació de Residus
5-162-227005 Recollida ordinària (paper+cartró+vol+esporga+organ) 65.830,86 -10.000,00
5-162-227009 Servei deixalleria entrades banals recollides Urbaser
5.109,94
-5.000,00
Ensenyament Preescolar i Primària
3-321-223005 Transport Escolar Vall del Tenes
6.000,00
-6.000,00
Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
2-430-212026 Conservació i manteniment Polígon
1.173,96
-1.173,96
Administració General
7-920-226021 Despeses anuncis oficials
2.435,21
-1.000,00
7-920-227040 Gestió recursos humans: contenciosos de personal
3.672,50
-3.672,50
5-920-222000 Telefonia Ajuntament
21.246,24 -10.485,70
3-920-212000 Conservació i manteniment edifici Ajuntament
4.572,49
-3.609,43
1-920-212011 Conservació i manteniment local Serveis Personals
500,00
-500,00
1-920-212020 Manteniment alarmes edificis municipals (Telgra)
1.588,52
-227,42
Participació ciutadana
4-924-212019 Conservació i manteniment edifici PIJ
700,00
-700,00
Total disminuació
-43.517,66

2.000,00
0,00
55.830,86
109,94
0,00
0,00
1.435,21
0,00
10.760,54
963,06
0,00
1.361,10
0,00
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Aprovació de la modificació del Reglament Intern de la Policia Local de
Santa Eulàlia
S’acorda aprovar la modificació del Reglament Intern de la Policia Local de Santa
Eulàlia de Ronçana, els articles 129 a 135 de
la secció 5ena que fa referència a distincions
i condecoracions de la policia.
Moció de suport a l'esport de base i
amateur català
L’alcalde explica que per part del govern
central es va dictar una disposició que pretenia fer inspeccions als clubs més modestos i
molts de pobles petits. Que aquesta actuació
implicava un increment de despeses important que en la majoria dels casos resultarien
impossibles d’assolir. El descontent generat
va aconseguir aturar l’aplicació, i el que es
pretén ara, amb la moció-tipus que es presenta als ajuntaments, és recolzar aquests
posicionaments demanant al govern que
aturi les actuacions inspectores que comportarien enfonsar l’esport base.
S’acorda instar al Govern espanyol que aturi
les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de
l’esport no professional i que ampliï la moratòria concedida l’any 2013.
Que proposi una regulació adequada per a
totes aquelles persones que participen activament de l’esport base i amateur que tingui
en compte les particularitats de cada àmbit
esportiu en concret i, en especial, el caràcter
voluntari i no d’afany lucratiu que té aquesta activitat.
Que respecti el caràcter exclusiu competencial de la Generalitat de Catalunya, i que

Moció de suport a l'esport de base i amateur català
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traspassi els recursos a la Generalitat de
Catalunya per tal de poder donar una resposta de manera més eficaç a les necessitats
de les entitats esportives, clubs, federacions,
consells esportius i tots aquells municipis
que tinguin qualsevol tipus d’activitat esportiva municipal.

Ple extraordinari:
12 de gener de 2015
Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de recollida d'escombraries amb l'empresa Urbaser, s.a.
S’aprova concedir a la mercantil URBASER
SA com a adjudicatària del contracte de la
prestació del servei de recollida i transport
d’escombraries, una primera pròrroga per
un termini de dos anys en l'execució de l'esmentat contracte, en aplicació d’allò disposat al plec de condicions i contracte.
Resolució de les al·legacions contra
l'acord de ple de 30 d'octubre de 2014
sobre expedient de revisió d'ofici de
convenis urbanístics
S’acorda desestimar les al·legacions formulades pels Srs. JOAN CORTÉS UÑÓ; JORDI
IGLESIAS VIVES, en la seva condició d'administrador solidari de la societat ASSOCIATED INVESTMENT,S.L., en el tràmit d'audiència atorgat en la tramitació de l'expedient de revisió d'ofici dels actes que s'han
descrit en els antecedents, i acordada per
acord de Ple de data 30/10/2014,
Trametre l'expedient amb tots els antecedents a la Conselleria de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitant informe preceptiu
(Dictamen) de la Comissió Jurídica Assessora, previ a la resolució de l'expedient administratiu.
Suspendre - amb efectes de la data de sortida del registre general de l'Ajuntament la remissió de l'expedient a la Generalitat-, el termini de resolució i notificació de l'expedient
de revisió d'ofici, fins que la Comissió
Jurídica Assessora emeti el dictamen, en virtut d'allò que disposa l'article 11 de la Llei
5/2005 de 2 de maig.
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Ple ordinari:
29 de gener de 2015
Informació diversa
L’alcalde informa del tancament d’un acord
amb l’APINDEP, que mitjançant la subvenció que reben del ministeri, aquest any començarien a fer un servei de menjars gratuïts i en col·laboració amb l’ajuntament,
també donarien servei a les famílies, matrimonis o persones grans que visquin soles,
que no tenen mitjans econòmics o que pateixen de manca de mobilitat per anar a comprar o fer-se el menjar.
Donar compte de la baixa del regidor
Sr. Francesc Montes i Casas del Grup
Municipal del Partit Popular
L’alcalde dóna compte del decret dictat en
data 22 de gener de 2015, que es transcriu literalment:
“El regidor senyor Francesc Montes i Casas
va presentar el passat dia 9 de gener de 2015,
un escrit posant en coneixement de l’ajuntament que s’havia donat de baixa del Partit
Popular de Catalunya i que en conseqüència
demanava deixar sense efecte la seva adscripció al grup municipal del Partit Popular.
A la vista de la legislació vigent, article 73.3
LRBRL amb la redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, articles 24.1 i
25 ROF, i concordants, resulta que un cop
comunicada la decisió fefaent d’abandonar
el grup, aquesta queda perfeccionada, i endavant haurà de ser considerat com regidor
no adscrit. Conseqüentment, RESOLC:

Anuari 2015

nal a la seva representativitat, en la
Comissió Informativa.”
Donar compte de la donació d'obres
d'art efectuada per un particular a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
L’Alcalde dóna compte de la donació d’unes
obres d’art a favor de l’Ajuntament per part
del Sr. Josep Gol i Baixeras, el 4 de novembre de 2014, consistents en un retaule de
marbre tallat, i un bust de marbre, ambdós
tallats per l’escultor Ferran Ventura que passen a incorporar-se a l’Inventari de béns
municipals que estan exposats a la Fàbrica.
Al mateix temps l’alcalde manifesta que actuacions com aquesta són exemplars i molt
d’agrair, i que s’acceptaven amb molta satisfacció i reconeixement al benefactor.
Acord de ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
S’acorda ratificar inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental aprovada
pel Consell Plenari en sessió extraordinària
de 23 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL),
d’acord amb el text que s’incorpora com a
Annex al present acord, formant-ne part del
mateix a tots els efectes legals.
Aprovar l’adscripció del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental al
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Primer.- Donar compte al Ple, de l’abandó
del Sr. Montes del grup del Partit Popular,
encara que no sigui necessària la seva acceptació al tractar-se d’un acte unilateral.
Segon.- Considerar el senyor Francesc Montes
i Casas com regidor no adscrit a cap grup, de
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Tercer.- Que amb independència de l’organització amb la que es va presentar a les
eleccions, el regidor manté la seva representativitat, i s’integrarà, de manera proporcio-

Josep Gol fent donació de la seva escultura.
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Acord de ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci per a la
Defensa de la Conca del Besòs i encàrrec per a procedir a publicació
col·lectiva, al tràmit d'audiència i a
la publicació definitiva
S’acorda ratificar inicialment l’expedient de
modificació dels Estatuts del Consorci per a
la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada la modificació
d’Estatuts definitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA) aprovat en sessió
de Junta General del dia 10 de desembre de
2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora
com a ANNEX al present acord, formant-ne
part del mateix a tots els efectes legals.

Aprovació provisional del POUM.

Anuari 2015

Declaració d'obres d'especial interès
l'exp. 2010/35, relatiu a l'execució del
centre ocupacional i hortes ecològiques de la cooperativa APINDEP
Ronçana, sccl
S’acorda declarar les obres corresponents a
la llicència 35/2010 promogudes per la
Cooperativa APINDEP, SCCL, d’especial interès per concórrer-hi circumstàncies socials
i de foment de l’ocupació.
Concedir, d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres, una bonificació del 95 per cent en la
quota de l’impost.
Aprovació del conveni urbanístic de
planejament relatiu a la cessió d'uns
sòls a l'entorn del Camí de Caldes i
àmbit del Poste per a destinació d'equipaments comunitaris
S’aprova el conveni urbanístic signat entre
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l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
el Sr. Carles Gibernau Capón, relatiu a la
cessió d’uns sòls a l’entorn del Camí de
Caldes i àmbit del Poste, per a ser destinats
a equipaments comunitaris.

Complerts els esmentats tràmits, elevar l'expedient degudament diligenciat, juntament
als informes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la tramitació subsegüent, i
aprovació definitiva, si procedeix.

Incorporar el conveni a la normativa del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.

Notificar el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats en contesta a
les seves al·legacions, i que figuren a l’expedient.

Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana
L’alcalde manifesta que probablement
aquest és un dels punts més importants que
un govern podia portar al ple durant la seva
legislatura, que el planejament urbanístic
era molt necessari pel municipi, ja que Santa
Eulàlia és regia per una normativa dels anys
vuitanta i amb unes normes aprovades l’any
1995. que aquest POUM resoldrà molts dels
problemes del municipi, entre ells i a tall
d’exemple, l’espasa de Damocles que tenien
el veïns dels barri del riu que temien l’adopció de mesures dràstiques per donar seguretat al riu, i l’ocupació de locals com a habitatges del darrere de la Sala.
S’acorda resoldre les al·legacions presentades en base a l'informe de l'equip redactor,
integrat en la documentació del POUM de
Santa Eulàlia de Ronçana, i que s'incorpora
al present acord com a motivació, estimant
les al·legacions formulades i desestimant les
que consten, segons figura en l'esmentat document que s’incorpora com a annex.
Aprovar provisionalment el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana, amb les modificacions resultants
del primer apartat anterior pel que fa a les
al·legacions estimades, els Informes sectorials emesos per les Administracions
Públiques interessades i el conveni urbanístic de planejament relatiu a la cessió a
l’Ajuntament d’uns sòls situats a l’entorn del
Camí de Caldes i a l’àmbit del Poste per a
destinar-los a equipaments comunitaris.

Manifestar que contra el present acord, per
tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no procedeix la interposició de cap recurs.
Moció de rebuig als atemptats de París
S’acorda fer una crida a totes les comunitats
religioses a rebutjar sense cap tipus d’ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents.
Rebutjar les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels col·lectius fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la imposició
a les dones de vestits que amaguen completament la seva identitat.
Expressar el suport als governs dels Estats
de la Unió Europea per a treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que
és una amenaça comuna en què tots els Estat
membres europeus hem de cooperar.
Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. L’afirmació de la convivència pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves creences personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures s’ha de fer sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició.
Rebutjar els Estats que amb els suports i
complicitats han facilitat el creixement dels
extremismes violents religiosos en el món
islàmic.
Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa i condemnar aquells països que persegueixen les comunitats per les seves creences religioses”.
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les seves bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2015.

Ple estraordinari:
11 de març de 2015

S’acorda aprovar inicialment el Pressupost
General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set
Comunicació i les seves bases d’execució per
l’exercici de 2015, el resum del qual per capítols és el següent:

Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del seu organisme
autònom SET Comunicació, així com
Ingressos
Ajuntament

Capítol I: Impostos Directes
3.596.996,02
Capítol II: Impostos Indirectes
42.241,00
Capítol III: Taxes i Preus Públics
1.262.877,27
Capítol IV: Transferències Corrents
2.401.126,47
Capítol V: Ingressos Patrimonials
78.650,36
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals
0,00
Capítol VII: Transferències de Capital 627.400,92
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
0,00
TOTAL
8.009.292,04

SET
Comunicació

Eliminacions

TOTAL
CONSOLIDAT

0,00
0,00
0,00
76.660,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
82.660,00

0,00 3.596.996,02
0,00
42.241,00
0,00 1.262.877,27
-70.000,00 2.407.786,47
0,00
78.650,36
0,00
0,00
0,00
633.400,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00 8.021.952,04

52.750,00
5.850,00
60,00
6.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
82.660,00

0,00
2.700.128,70
0,00 2.949.943,80
0,00
88.455,74
-70.000,00
511.112,16
0,00 1.146.395,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.915,80
-70.000,00 8.021.952,04

Despeses
Capítol I: Personal
2.647.378,70
Capítol II: Béns Corrents i Serveis
2.944.093,80
Capítol III: Despeses de Capital
88.395,74
Capítol IV: Transferències Corrents
575.112,16
Capítol VI: Inversions Reals
1.128.395,84
Capítol VII: Transferències de Capital
0,00
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
625.915,80
TOTAL
8.009.292,04

S’acorda aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a l’exercici de
2015 següent:
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Categoria

Hab. Caràcter Nacional

Secretaria
Intervenció
Tècnica
Administrativa
Tècnica

Secretari
Interventor
T.A.G.

Administració general
Administració especial

Serv. Especials

Enginyer tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant
Sotsinspector
Sergent
Agents
Totals

Grup

A
A
A
C
A
A
A
C
A
C
C

Subgrup Places

A1
A1
A1
C1
A2
A1
A2
C1
A2
C1
C2

1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
12
28

Vacants

1
1
1
2
1
1
1
8
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Personal Laboral
Denominació plaça

Grup Places Vacants

Tècnic/a Serveis Joventut
Educador/a Social
Dinamitzador/a cultural
Tècnic/a Medi Ambient
Treballador/a Social
Mestre Escola Bressol
Ajudant SET Comunicació
Tècnic/a Esports
Tècnic/a Promoció Econòmica
Tècnic/a Comunicació
Tècnic/a Ensenyament
Psicòleg/a
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca
Educador/a Escola Bressol
Encarregat/da Brigada d’Obres
Auxiliar Administratiu/va
Aux. Adm. Centraleta Policia L.
Aux. Educador/a
Bibliotecari/a
Oficial 1a
Oficial 2a
Conserges Escola
Vigilant Poliesportiu
Personal neteja
Treballador/a Familiar
Conserge Instalacions esportiv.
Peó Brigada
Conserge Centr. Cívic La Fàbrica
TOTAL

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
7
1
4
2
3
1
3
1
2
3
1
1
1
9
2
58

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
2
0
0
1
0
1
0
1
1
0
4
1
19

Ple ordinari:
26 de març de 2015
Informació diversa
S’informa dels actes de la inauguració de la
remodelació de Sant Simple. Que les obres
han consistit en fer el terra nou; pintar les
portes; arranjar el perímetre fent un vorera;

assegurar les parets i posar una campana. A
dos quarts d’onze començarà l’acte amb una
ballada de sardanes, al voltant de les dotze hi
haurà la missa a l’ermita i a tres quart d’una
o a l’una, es farà l’acte oficial d’inauguració,
on tothom esta convidat.
Que la diputació ha manifestat que donarà
una subvenció per pal·liar les despeses que
s’han ocasionat per les ventades
Que els amics del poble agermanat de Montville han manifestat l’interès de fer una visita
a Santa Eulàlia durant la primera quinzena
d’octubre, i se’ls ha contestat afirmativament, en el benentès que el nou ajuntament
tindrà la mateixa disposició que l’actual de
mantenir i fomentar aquest agermanament.
Que les obres de la corba de Can Baró de carretera de Barcelona estaven acabades, i que
ara es feia un pas de zebra on hi ha la parada
del bus, que reduirà el risc a les persones que
han de creuar la carretera.
Aprovar la modificació de les bonificacions de l'Of núm. 7 corresponent a
la taxa per llicències urbanístiques i
per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
S’Acorda aprovar l’equiparació dels beneficis fiscals potestatius aplicables a l’article 6
de l’Ordenança fiscal 2 IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES als beneficis fiscals aplicables a l’article 7 de la Ordenança Fiscal 7 TAXA PER
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D’URBANISME, tenint en compte que les liquidacions d’ambdós ingressos es realitzen
de forma conjunta. Amb aquesta equiparació es vol dotar de coherència la liquidació
conjunta d’ambdós tributs.
Aprovació inici expedient de contractació del Servei de Neteja d'Equipaments Municipals, plecs de clàusules
administratives i tècniques i convocatòria de licitació

S'aprova el pressupost general de l'Ajuntament

S’acorda aprovar l’expedient de contractació
del servei de neteja de diversos equipaments

9
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municipals, pel procediment obert i tramitació ordinària.
Aprovar inicialment els Plecs de clàusules
economico-administratives i prescripcions
tècniques particulars que han de regir la
contractació del servei de neteja a diversos
equipaments municipals.
Sotmetre els plecs a informació pública i procedir a la licitació per a contractar l’esmentat
servei i, a aquest efecte, publicar simultàniament l’anunci de convocatòria, amb subjecció a les prescripcions del Plec de clàusules
econòmico-administratives particulars.
Delegar expressament a la Junta de Govern
Local la competència per a la resolució de les
al·legacions que hi puguin haver als plecs,
per a l’adjudicació del contracte, així com
d’altres qüestions relatives amb l’expedient
de contractació, amb informació prèvia a la
comissió informativa, i se’n donarà compte
al Ple de la Corporació.
Aprovació conveni per l'alteració jurídica i permuta de béns consistents
en vials, a Can Franch
S’acorda aprovar el conveni de permuta del
bé immoble porció de camí Can Franch, propietat d'aquest Ajuntament, pel bé immoble
situat al paratge anomenat Can Franch, propietat del senyor Francesc Franch Dalmau.
Conseqüentment, aprovar la totalitat dels
pactes subscrits al mateix, i rebre la diferència a favor de l’ajuntament del bé que s'obté
mitjançant permuta.

Anuari 2015

S’acorda aprovar, inicialment, la relació individualitzada i valorada dels béns a expropiar, i sotmetre-la a informació pública, a l’efecte que es puguin presentar al·legacions sobre la procedència de l’ocupació dels béns i
drets o sobre el seu estat material o legal,
com també a efectes de l’aportació de dades
que permetin la rectificació de possibles
errors.
Aprovar la concessió de distincions a
membres de la plantilla de la Policia
Local
Es concedeix al senyor Francesc Turrillo
Gomez, la Medalla d’Or a la permanència
per haver prestat serveis a la localitat durant
més de trenta anys, així com la Medalla al
Mèrit Policial, amb distintiu vermell, en reconeixement a la tasca desenvolupada, i singularment al Sr. Francesc Turrillo Gómez,
per la seva actuació rellevant i pels serveis
prestats amb abnegació i exemplaritat durant tants anys, i per una trajectòria professional de notòria rellevància i lleialtat institucional, amb especial entrega en compliment de les seves funcions al servei dels ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana.
Es concedeix al senyor Josep Maria Arimon
Albuixech, la Medalla d’Or a la permanència, en reconeixement a la tasca desenvolupada per haver prestat serveis a la localitat
durant més de 30 anys, d’acord al que estableix el reglament de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Inici de l'Expedient d'Ocupació Directa d'uns terrenys al Camí dels Ametllers
Davant la necessitat, en el desenvolupament
de les actuacions viàries de l’ajuntament consistents en la construcció d’un vial al camí
dels Ametllers, des del carrer Piscines fins al
camí de Can Costa, de l’expropiació forçosa
dels terrenys qualificats com sistema viari, en
l’àmbit del “Camí dels Ametllers”, entre el
carrer Piscines i el camí de Can Costa:

Entrega de les distincions a membres de la
Policia local.
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Ple ordinari:
28 d’abril de 2015
Compromís referent a l'actualització
de les retribucions d'empleats municipals
S’aprova assumir el document de compromís referent a l’actualització de les retribucions d’empleats municipals, redactat de
forma conjunta amb l’equip de govern i la
Comissió paritària.
Aprovació plec de clàusules a regir
per la licitació de la concessió del bar
del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica
S’acorda aprovar inicialment el plec de clàu-

Anuari 2015

sules econòmico-administratives i tècniques, que haurà de regir la prestació del servei de bar del centre cívic i cultural La
Fàbrica en règim de concessió.
Sotmetre el plec anterior a informació pública i convocar, simultàniament, el concurs
per a l'adjudicació del contracte en règim de
concessió, mitjançant procediment obert i
amb submissió al plec de clàusules.
Modificació de crèdit transferència
de crèdit i suplement de crèdit
S’acorda aprovar la transferència de crèdit
per la realització de dues despeses específiques que ascendeixen a 26.898,65 euros d’acord amb el següent detall:

A) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Ensenyament
2/320/226091 Departament d'Ensenyament
Esports
1/342/609011 Camp de futbol
4/341/226093 Departament d'Esports
Vies Públiques
2/1532/212018 Participació Ciutadana

Consignació
inicial

Modificació

Consignació
Final

15.907,00

555,00

16.462,00

94.484,14
13.500,00

24.062,22
2.281,43

118.546,36
15.781,43

891,80

2.391,80

1.500,00

Total increment

27.790,45

Despeses en disminució
7/920/227080 Serveis de Recaptació
Total reducció
S’acorda aprovar el suplement de crèdit que
té per objecte dotar pressupostàriament algunes aplicacions pressupostàries que formen part de projectes de despesa amb finançament afectat i que han reconegut drets
en exercicis precedents sense generar romanents de crèdit i que cal que s’incorporin de
manera obligatòria a l’exercici 2015. L’import total del suplement de crèdit és de
403.132,23 euros segons el detall següent:

120.000,00

-27.790,45
-27.790,45

92.209,55

11
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B) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Consignació
inicial

Modificació

Consignació
Final

Ensenyament
3/1532/609010
1/342/609011
7/923/648000
7/011/911999

Asfaltat Camí de Can Costa
Camp de Futbol
Sistemes d'informació. Lísing
Préstec pont

93.629,95
* 118.546,36
3.124,23
0,00

67.688,41
117.515,86
1.175,77
217.132,23

161.318,36
236.062,22
4.300,00
217.132,23

Total increment

403.512,27

* Import tenint en compte l’import transferit al punt a de la present modificació
Finançament
87010
RT despeses amb finançament afectat
Total increment
Acceptació de la renúncia del regidor
de la corporació, el Sr Francesc Bonet
Nieto
L’alcalde dóna compte de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament presentada
per En Francesc Bonet Nieto.

Ningú es va voler perdre el ple d'investidura.

0,00

403.512,27

403.512,27

403.512,27

Ple extraordinari de constitució de
la corporació:
13 de juny de 2015
Acta de la sessió extraordinària de
constitució de la corporació municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
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A la Sala de Plens de la Casa Consistorial, essent les 12 hores del dia 13 de juny de 2015
assisteixen els següent regidors:
Francesc Bonet Nieto.
Jordi Orriols Vilaró.
Montserrat Torras Bajona.
Francesc Xavier Dantí Espinasa.
Anna Maria Montes Cabot.
Ramón Vilageliu i Relats.
Pere Cabot Barbany.
Alicia Moreno Rodríguez.
Angel Exojo i Lozano.
Esteve Aymà Pedrola.
Vicenç Fuertes Bergua.
Abraham Requena Ruiz.
Agustí Gonzalo Álvarez.
Jurament o promesa dels Regidors.
Seguidament i per adquirir la plena condició
del càrrec de regidor/a es procedeix a formular la següent pregunta: “¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”.
Contestant el Sr. FRANCESC BONET NIETO, el Sr. JORDI ORRIOLS VILARÓ, la Sra.
MONTSERRAT TORRAS BAJONA, el Sr.
FRANCESC XAVIER DANTÍ ESPINASA i la
Sra. ANNA MARIA MONTES CABOT prometre “acatar l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i respectar la Constitució”

Anuari 2015

TES BERGUA, prometre per imperatiu legal
“acatar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
la Constitució. I per expressió democràtica
de la voluntat ciutadana, anunciar que resten a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del
27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.
Contestant el Sr. ABRAHAM REQUENA
RUIZ promet “acatar l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i respectar la Constitució”.
Contestant el Sr. AGUSTIN GONZALO ALVAREZ, prometre “complir fidelment amb
les obligacions de regidor així com, per imperatiu legal, guardar i fer guardar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia fins que
pugui esdevenir un procés constituent que
ens porti fins a la República Catalana, lliurament federada o no, que garanteixi els drets
i serveis al 99% de la població en front dels
privilegis de l'1% que a hores d'ara acumula
el poder i la riquesa”
Elecció d’Alcalde.
Es van presentar com a candidats per a l’alcaldia els regidors que es detallen a continuació obtenint els següents vots:

Contestant el Sr. RAMON VILAGELIU RELATS, el Sr. PERE CABOT BARBANY, la
Sra. ALICIA MORENO RODRÍGUEZ i el Sr.
ANGEL EXOJO LOZANO, el Sr. ESTEVE
AYMÀ I PEDROLA, el Sr. VICENÇ FUER-

– Francesc Bonet Nieto, obté Cinc vots afirmatius.
– Ramón Vilageliu i Relats, obté Quatre vots
afirmatius.
– Esteve Aymà Pedrola, obté Dos vot afirmatius
– Abraham Requena Ruiz, obté Un vot afirmatiu.

Constitució de la corporació municipal.

Joaquim Brustenga dóna el relleu a Francesc Bonet.

13

anuari 2015_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/15 18:14 Página 14

14

Ajuntament

Anuari 2015

– Agustí Gonzalo Álvarez, obté Un vot afirmatiu.

nicipals i nomenat els seus portaveus, els següents:

Al no obtenir la majoria absoluta cap dels
candidats, el President de la Mesa d’edat
proclama alcalde electe de l’Ajuntament al
Sr. Francesc Bonet Nieto, candidat que ha
obtingut major nombre de vots populars.

GRUP MUNICIPAL

Presa de possessió de l’Alcalde.
A continuació el Sr. Francesc Bonet Nieto
promet complir fidelment les obligacions del
càrrec d’Alcalde del Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana.
A continuació, entre els aplaudiments dels
presents, el President de la Mesa d’Edat li posa la banda, i l’Alcalde sortint li fa entrega de
la vara de comandament d’alcalde, prenent
possessió de la mateixa com Alcalde de Santa
Eulàlia de Ronçana, i passant a ocupar la
Presidència del Ple de l’Ajuntament, que es
abandonada pels components de la mesa d’edat que s’incorporen a seus respectius escons.
El Sr. Alcalde, dirigeix una afectuosa salutació a tots els presents i, després de donar les
gracies per l’elecció, efectua una intervenció
manifestant el seu agraïment a tothom i la
voluntat de treballar pel poble.

Ple extraordinari:
9 de juliol de 2015
Acord sobre periodicitat de les sessions de ple
S’acorda determinar que el Ple de l’Ajuntament celebrarà sessions ordinàries el darrer
dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a
les 19,30hores, cada dos mesos. Permetre
que l’Alcaldia pugui variar puntualment el
dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades,
prèvia consulta, si s’escau, al portaveus dels
grups municipals.

PORTAVEU

Grup Poble Unit Sr. Jordi Orriols i Vilaró
Grup d’Ind- ERC Sr. Ramon Vilageliu Relats
Grup de C. i U.
Sr. Esteve Aymà Pedrola
Grup del PSC Sr. Abraham Requena Ruiz
Grup d’ICV-EUiA Sr. Agustí Gonzalo Alvarez
Creació i composició de les comissions
informatives permanents
S’acorda constituir les comissions informatives permanents que es detallen a continuació, ambdues presidides per l’Alcalde.
Comissió Informativa del Ple
Li correspon examinar i dictaminar, de forma preceptiva i no vinculant, els assumptes
que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple, i
estarà integrada per l’Alcalde i un representant de cada grup municipal designat per
aquest, amb vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada grup.
Es podran designar suplents dels membres
titulars, d’entre la resta de regidors del grup.
Podran assistir a la comissió amb veu però
sense vot els regidors delegats titulars
d’encàrrecs específics de gestió.
Comissió Especial de Comptes
Li correspon l’examen, estudi i informe dels
comptes anuals, i estarà integrada per l’Alcalde i un representant de cadascun dels
grups Municipals, amb vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada grup.
Els membres que formen part de les comissions permanents són els següents:
A) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE
President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto
Vocals:

Donar compte de la constitució dels
Grups Municipals
L’alcalde dóna compte al Ple, que han formalitzat la seva constitució com a grups mu-

a) Per part del Grup Municipal de Poble
Unit: Sr. Jordi Orriols Vilaró
b) Per part del Grup Municipal de Independents-ERC: Sr. Ramon Vilageliu Relats
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c) Per part del Grup Municipal de CiU: Sr.
Esteve Aymà Pedrola
d) Per part del Grup Polític de PSC:
Abraham Requena Ruiz
e) Per part del Grup Polític d’ICV-EUiAEPM: Agustí Gonzalo Alvarez
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto
Vocals:
a) Per part del Grup Municipal de Poble
Unit: Montserrat Torras Bajona
b) Per part del Grup Municipal de Independents-ERC: Sr. Pere Cabot Barbany
c) Per part del Grup Municipal de CiU: Sr.
Esteve Aymà Pedrola
d) Per part del Grup Polític de PSC:
Abraham Requena Ruiz
e) Per part del Grup Polític d’ICV-EUiAEPM: Agustí Gonzalo Alvarez
Donar compte de les resolucions de
l’Alcalde en matèria de nomenaments
i delegacions
L’Alcalde dóna compte al Ple de les següents
resolucions dictades en matèria de nomenaments i delegacions:

Anuari 2015

Resolució d’alcaldia Decret 2015/289
Nomenar com a titulars de les Tinències
d'Alcaldia els següents regidors:
1ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Jordi Orriols Vilaró
2ª Tinença d'Alcaldia: Sra. Montserrat
Torras Bajona
3ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Francesc Xavier
Dantí Espinasa
4ª Tinença d’Alcaldia: Sra. Anna Maria
Montes Cabot
Correspondrà als nomenats substituir, pel
seu ordre de nomenament, a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions en
els supòsits legalment previstos.
Resolució d’alcaldia Decret 2015/288
Nomenar membres de la Junta de Govern
Local els següents regidors:
Sr. Jordi Orriols Vilaró
Sra. Montserrat Torras Bajona
Sr. Francesc Xavier Dantí Espinasa
Sra. Anna Maria Montes Cabot
Resolució d’alcaldia Decret 2015/290
Efectuar les següents delegacions, respecte
de les àrees i serveis municipals que s'especifiquen, a favor dels regidors/es que a continuació s'indiquen:

Els membres del nou consistori, d’esquerra a dreta: Abraham Requena, Vicens Fuertes, Esteve Aymà, Jordi
Orriols, Ana M. Montes, Francesc Bonet, Francesc Dantí, Montserrat Torras, Ramon Vilageliu, Àngel Exojo,
Agustí Gonzalo, Pere Cabot i Alicia Moreno.

15
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Medi Ambient, Comunicació, Atenció Ciutadana, Participació, Promoció Econòmica i
Consum, al Regidor Sr. Jordi Orriols Vilaró
Economia, Recursos Humans, Hisenda, a la
Sra. Montserrat Torras Bajona
Cultura, Educació, Sanitat, al Sr. Francesc
Xavier Dantí Espinasa
Joventut, Festes, Esports, Benestar Social, a
la Regidora Sra. Anna Maria Montes Cabot

Anuari 2015

Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i d’espectacles públics i activitats recreatives, així com els requeriments
d’adopció de noves mesures correctores.
Aprovació de l’oferta d’ocupació pública,
d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple i aprovació bases de les proves
de selecció de personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.

L’Alcalde mantindrà les àrees de Governació, Alcaldia, Urbanisme i Obres i serveis.

Proposta de modificació del Reglament
Orgànic Municipal

Resolució d’alcaldia Decret 2015/331

Atès que hi ha la voluntat de modificar el reglament orgànic Municipal de Santa Eulàlia,
en el sentit d’obrir la participació de regidors
dels grups de l’oposició, en els assumptes que
són competència de la Junta de Govern Local.

Delegar en la Junta de Govern Local les següents competències i atribucions:
Assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions
Les que es deleguen en forma expressa en
aquest acte i que tot seguit es detallen:
Autoritzacions i disposicions de despesa
dins els límits de les competències de
l’Alcalde.

S’acorda aprovar inicialment la modificació
del Reglament Orgànic Municipal en el sentit
d’afegir un nou article 11è, tal com es detalla a
continuació:
Article 11.- Comissió Municipal

Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost.

Es constituirà la Comissió Municipal, que
tractarà sobre els assumptes que siguin competència de la Junta de Govern Local.

Aprovació projectes d’obra i d’urbanització
quan l’alcalde sigui competent per a la seva
contractació o concessió.

La Comissió Municipal serà integrada per l’alcalde o regidor/a en qui delegui, que la presidirà, pels regidors membres de la Junta de
Govern Local, que tindran veu i vot, i per un
regidor/a designat per cada un dels grups
municipals que no formin part del govern,
que tindran veu, sense vot.

Aprovació de plecs de clàusules de licitacions de contractes d’obres, béns i serveis,
que estiguin dins dels límits de les competències de l’Alcalde.
Adquisició de béns i drets i alienació del patrimoni quan el seu import no superi el 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Reconeixement d’obligacions i aprovació de
factures i certificacions d’obres.
Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat
de llicències d’obres, de parcel·lació urbanística i declaració d’innecessarietat, d’activitats, d’ocupació de la via pública i anàlogues,
i l’aprovació de les liquidacions tributàries
corresponents, sempre que no siguin de la
competència del Ple.

Aquesta es reunirà prèviament a la celebració
de la sessió de la Junta de Govern Local.
Donar compte sobre la periodicitat de
les sessions de Junta de Govern Local
Es dóna compte del decret d’alcaldia que resol determinar que la Junta de Govern Local
celebrarà sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal, els dijous a les 18hores,
sense perjudici que l’Alcaldia pugui puntualment variar el dia i hora, quan hi concorrin
causes justificades, o que pugui no convocar-la durant el mes d’agost.
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Nomenaments de representants de la
corporació en òrgans col·legiats i
d'altres
Consell Escolar Municipal: Sr. Francesc
Xavier Dantí Espinasa, Sr. Ramon Vilageliu
Relats, Sr. Vicenç Fuertes Bergua, Sr.
Abraham Requena Ruiz, Sr. Agustí Gonzalo
Álvarez.
Comissió de Festes: Sra. Anna Maria
Montes Cabot, Sra. Alícia Moreno Rodriguez, Sr. Vicenç Fuertes Bergua, Sra. Lídia
Fernández Marín, Sr. Agustí Gonzalo Álvarez.
Comissió Vialitat i Nomenclàtor: Sr.
Francesc Bonet Nieto, Sr. Angel Exojo
Lozano, Sr. Vicenç Fuertes Bergua, Sr. Quim
Blanch Conejos, Sr. Agustí Gonzalo Álvarez.
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Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental: Sr. Jordi Orriols Vilaró
Junta Local de Seguretat: Sr. Francesc Bonet
Nieto
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs: Sr. Jordi Orriols Vilaró
Consells Escolars: IES Vall del Tenes, Escola
bressol Municipal, Escola de Primària La
Sagrera, Escola de Primària Ronçana: Sr.
Francesc Xavier Dantí Espinasa
Consorci Localret: Sr. Jordi Orriols Vilaró
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sr. Francesc Bonet Nieto

ORGANISMES AUTÒNOMS:

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes: Sr. Francesc Bonet Nieto, Sr. Esteve
Aymà Pedrola, Sr. Ramon Vilageliu Relats

- Junta de Govern de l’Organisme Autònom
Local SET-Comunicació:

Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”:
Sr. Jordi Orriols Vilaró

S’acorda nomenar president de la Junta de
Govern de l’Organisme Autònom Local SETComunicació, el Sr. Francesc Bonet Nieto,
Alcalde de l’Ajuntament.

Associació Catalana de Municipis: Sr. Francesc Bonet Nieto

Nomenar vocals de l’organisme autònom els
Srs/es següents:

Consorci de Turisme: Sra. Montserrat Torras Bajona

Sr. Jordi Orriols Vilaró, en representació del
grup municipal de Poble Unit
Sr. Ramon Vilageliu Relats, en representació
del grup municipal de I-ERC
Sr. Vicenç Fuertes Bergua, en representació
del grup municipal de CIU
Sr. Abraham Requena Ruiz, en representació del grup municipal de PSC
Sr. Agustí Gonzalo Alvarez, en representació
del grup municipal de ICV-EUiA
Un vocal a designar, en representació de
l’Associació Cultural Canal Set.
Un vocal a designar en representació d’altres
associacions culturals del poble
Un vocal a designar, en representació d’associacions de veïns del municipi

Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental: Sr. Francesc Xavier Dantí i Espinasa

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT
EN ALTRES ÒRGANS
S’acorda nomenar els següents representants en els òrgans dels quals en forma part:

Federació de Municipis de Catalunya: Sr.
Francesc Bonet Nieto

El proper Ple s’inclourà com a òrgan a nomenar-hi representant, l’Associació de Municipis per la Independència.

Ple ordinari:
30 de juliol de 2015
Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2016
S’acorda establir com a dies de Festa Local
per l’any 2016, el 29 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 9 de desembre, atès que el 10 de
desembre, Santa Eulàlia, cau en dissabte.
Aprovació de la revisió del padró
d’habitants a 1 de gener de 2015

17
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S’aprova el resum numèric del Padró
Municipal d’Habitants a 01-01-2015 amb
una xifra total de 7.080 habitants, dels quals
3.559 són homes i 3.521 dones.
Aprovació, si s'escau, del conveni de
cessió de superficies del sector UAU11 puigdomènech, a favor de l'ajuntament
S’aprova el conveni de cessió a favor de
l’Ajuntament en el sector UAU-11 Puigdomènech, subscrit entre la Propietat i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en desplegament de les obligacions de cessió establertes a l’article 7-3.11 de les Normes Subisidàries de Planejament del municipi.
Proposta relativa a les retribucions i
indemnitzacions dels regidors/es i
dels grups municipals del consistori
S’acorda fixar el règim de retribucions per
l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb un import brut anual
de 45.000 euros pagadors en catorze mensualitats, assumint la Corporació el pagament de la quota empresarial de la Seguretat
Social.
Establir les quanties següents en concepte
d’indemnitzacions i dietes als regidors,
75 euros per assistència a sessions ordinàries del Ple
50 euros per assistència a sessions extraordinàries del Ple
25 euros per assistència a la Comissió
Informativa i a la Comissió Especial de
Comptes
220 euros per assistència a les sessions de
Junta de Govern Local
Tercer.- Establir les retribucions als grups
municipals, que serà la suma del fix per grup
i el variable segons nombre de regidors del
grup. La retribució serà mensual.
Fix per grup: 120 euros
Variable per regidor: 100 euros
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Designació del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència
S’acorda aprovar la designació del Sr. Pere
Cabot Barbany com a representant de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Creació del Consell Nacional
S’acorda aprovar la creació del Consell
Nacional, com a òrgan de participació de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
del que formaran part els següents membres:
– Alcalde, Sr. Francesc Bonet Nieto
– Un membre a designar, en representació
del Grup de Poble Unit
– Sr. Ramon Vilageliu Relats, en representació del Grup d’I-ERC
– Sr. Enric Folch Sampera, en representació
del Grup de CIU
– Un membre a designar, en representació
del Grup del PSC
– Un membre a designar, en representació
del Grup d’ICV-EUiA
– altres membres
Aprovació, si s'escau, de la creació
del Consell Social
S’aprova la creació del Consell Social, com a
òrgan de participació de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, del que formaran
part els següents membres:
– Un membre a designar, en representació
del Grup de Poble Unit
– Sra. Alícia Moreno Rodriguez, en representació del grup d’I-ERC
– Sra. Verònica Mateos Vegas, en representació del grup de CIU
– Un membre a designar, en representació
del Grup del PSC
– Un membre a designar, en representació
del Grup d’ICV-EUiA
– Sra. Úrsula Gomez Martinez, de la PAH
– Sra. Mª Àngels Garolera Iglesias, del Casal
d’Avis
– Sra. Mercè Llauradó Navarro, de l’APINDEP
– Sra. Carolina Moret Garbí, de Càritas
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– Sra. Teresa Cortés Uño, d’AMAUTAS
– El Cap de Sanitat
– Sra. Mercè Alexandre Martí i Sra. Juana
Valiente Garcia, de les residències per a
gent gran
– Sra.Montse Iglesias Tura, Treballadora
Social
– Sra. Elena Garcia Ibañez, Educadora Social
– Sr. Jaume Sans Saenz de Tejada, educador
Social
– Sr. Dani Marín Ruiz, Tècnic de Joventut
– Sra. Anna Boira Castro, del SEOVT
Establir que un cop constituït formalment el
consell, aquest establirà en la primera sessió
que celebri, el seu règim propi de funcionament.
Moció relativa a la utilització correcta de l’Escut oficial del municipi de
Santa Eulàlia de Ronçana i la imatge
corporativa de l’Ajuntament
El ple de l’ajuntament en sessió extraordinària del dia 17 de febrer de 2005, va aprovar
definitivament i per unanimitat l’adopció de
l’escut heràldic i la imatge corporativa de
l’Ajuntament, de la manera següent:.
Escut caironat: de sinople, un sautor ple o
creu en aspa de Santa Eulàlia d’argent. Per
timbre una corona de baró.
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S’aprova la Moció relativa a la utilització
correcta de l’escut oficial del Municipi i la
imatge corporativa de l’Ajuntament, aprovada definitivament i per unanimitat pel ple
municipal en sessió extraordinària del dia 17
de febrer de 2005, condicionada al resultat
d’un informe per part d’un expert en el tema,
que determi si la creu de Santa Eulàlia ha de
ser en forma d’aspa, i posteriorment demanar a la Generalitat que procedixi a la seva
modificació.
Moció de suport al Correllengua 2015
S’acorda donar suport al Correllengua 2015
com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Moció per l'elaboració d'una auditoria dels comptes de l'Ajuntament
S’acorda aprovar que d’acord amb els membres de l’oposició, el govern faci una auditoria de la situació econòmica actual de
l’Ajuntament.
Que aquesta auditoria la faci una empresa o
institució externa i s’informi a l’oposició de
les passes que es fan, del seu procés d’elaboració i dels resultats.
Que l’auditoria, així, esdevingui un factor de
confiança entre tots els membres del consistori.

Ple ordinari:
24 de setembre de 2015
La Generalitat va publicar al DOGC, la resolució definitiva ometen la creu en aspa de
Santa Eulàlia, publicant només creu de
Santa Eulàlia, entenent que va ser un error.
A començaments de la legislatura passada,
sense previ avis, sense fer cap modificació
consensuada, sense passar pel ple de
l’Ajuntament, es va modificar l’escut i també
la imatge corporativa de l’Ajuntament, canviant la creu en forma aspa per una creu de
quatre angles rectes, de manera arbitrària i
sense seguir els procediments establerts per
fer aquesta modificació.

Informació diversa
L’alcalde destaca, que el passat 17 de setembre, es va publicar en el DOGC núm. 6958
l’acord de la CTUB de 23.04.2015 d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Aprovació, si s'escau, de les disposicions legals per a la creació de la seu
electrònica i de la pàgina web municipal
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S’acorda aprovar Inicialment el Reglament
de Funcionament de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Sotmetre l’expedient a informació pública i
audiència dels interessats per el termini mínim de trenta dies per la presentació de reclamacions i suggeriments.
Aprovació fraccionament devolució
liquidació PIE 2013
S’acorda aprovar el fraccionament del reintegrament del saldo resultant de la liquidació definitiva de la participació en tributs de
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l’Estat corresponent a l’any 2013 que ascendeix a -46.024,96 euros en 10 anys, segons
estableix la disposició addicional desena del
Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera
de les comunitats autònomes i entitats locals
i altres de caràcter econòmic.
Modificació de crèdit 6: transferència
de crèdit
S’acorda aprovar la transferència de crèdit
per la realització de despeses no previstes
inicialment al pressupost que es detalla a
continuació.

A) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

3-338-226092 Festes Populars. Festa Major hivern, estiu, reis
2-338-226091 Festes de cultura popular i tradicional
2-334-226062 Cultura. La Fàbrica
7-920-226021 Despeses anuncis oficials
3-920-221100 Productes de neteja edifici Ajuntament
1-912-226010 Atencions protocol·làries i represent
3-161-210000 Conservació i manteniment xarxa clavegueram
1-133-623002 Inversió seguretat trànsit
3-1532-619018 Camins de vianants varis
3-1623-619026 Clavegueram passatge riereta
1-342-609011 Camp de futbol
3-1532-619023 Aigua Can Franch
2-323-226999 Despeses Escola Bressol
1-920-227067 Assessoraments, estudis i treballs tècnics
Total increment
Baixa de despeses
1-165-609013 Enllumenat skate park
3-1623-619027 Esboranc clavegueram Camí Caldes Can Met
3-1532-619020 Escala i adequació terres parada bus Can Barbany
1-336-619008 Reforma i arranjaments Sant Simple
1-924-609007 Skate park
2-3321-632002 Reformes Biblioteca
3-920-632001 Reformes Jutjat
3-1532-619004 Senyalització viària horitzontal
3-1623-619025 Clavegueram carrer Dr. Flèming i Can Figueretes
7-920-227080 Serveis de recaptació
2-323-489014 Conveni col·laboració Escola Bressol Alzina
7-150-120000 Retrib. bàs. funcionaris A1 administració general
7-150-121000 Comp. de destí funcionaris admin. gral d'habi
7-150-121010 Comp. específic funcionaris admin. general d'hab
7-150-121030 Plus de responsabilitat funcionaris admin. gral
Total reducció

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
6.998,25
-307,92
676,5
48,08
661,07
976,21
1.757,98
0,00
827,00
28.000,00
0,00
2.000,00
0,00
-851,95

4.000,00 10.998,25
2.700,00
2.392,08
6.400,00
7.076,50
3.000,00 3.048,08
379,07
1.040,14
3.000,00
3.976,21
2.400,00
4.157,98
3.509,00
3.509,00
16.575,60 17.402,60
10.385,00 38.385,00
4.900,00 4.900,00
2.718,49
4.718,49
4.121,00
4.121,00
8.928,70
8.076,75
73.016,86

2.000,00
18.222,28
5.000,00
222,18
88,81
7.509,24
17,72
20,69
16.945,45
51.660,41
4.121,00
6.108,65
20.432,28
3.949,81
31.208,95

0,00
17.389,52
1.500,00
0,00
0,00
4.509,24
0,00
0,00
1.660,45
16.660,41
0,00
3.921,12
19.717,98
-487,75
29.619,64

-2.000,00
-832,76
-3.500,00
-222,18
-88,81
-3.000,00
-17,72
-20,69
-15.285,00
-35.000,00
-4.121,00
-2.187,53
-714,30
-4.437,56
-1.589,31
-73.016,86
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Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats a la Mediterrània

formar i/o especialitzar aquelles persones
dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

S’aprova la moció de suport a l’acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats a a la Mediterrània, i

Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.

Instar el Govern espanyol a:
Demanar una major dotació de recursos a la
UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24
mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment
empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint
els drets de totes les persones.
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
Actualitzar la dotació pressupostària del Pla
de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les
persones demandants d'asil i en paral·lel

Donar suport als països d’asil, normalment
empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.
Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Donar suport i col·laborar amb les entitats
catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Definir quin suport (servei i infraestructura)
pot oferir el municipi per acollir les persones
sol·licitants.
Treballar en la sensibilització de la població
del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local
solidària.
Endegar i garantir polítiques municipals de
cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Sumar-se a les línies de treball identificades
i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de
2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya
Coordinar i concentrar els esforços del món
local davant la situació d’emergència actual,
a través del Fons Català, en col·laboració
amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la
Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat espanyol.

L'Ajuntament, amb els refugiats de guerra.

Fer arribar aquest acord al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Asso-
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ciació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”.
Moció per la millora del sistema de
recollida d'escombraries i la neteja
dels espais públics
Es rebutja la moció presentada pel grup d’IERC sobre la millora del sistema de recollida
d’escombraries i la neteja dels espais públics.
Moció relativa al marc econòmic i financer de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
El grup I-ERC exposa que desitja sotmetre a
la consideració del Ple per raons d’urgència
un assumpte no inclòs a l’ordre del dia, una
Moció a propòsit de les manifestacions de
l’associació de banca contraries al procés.
Un cop aprovada la urgència, és sotmetsa a
debat i s’acorda el següent:
Convocar els directors i directores de les sucursals amb seu a Santa Eulàlia de Ronçana
de les entitats firmants del comunicat de
l’AEB i la CECA amb les quals opera l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana perquè
expliquin els estudis que han dut a fer les
afirmacions esmentades.
Que els serveis econòmics de l’ajuntament
elaborin un estudi sobre les entitats no firmants del comunicat i que tinguin possibilitat de fer-se càrrec de les necessitats econòmiques i financeres de l’ajuntament.
Instar a les administracions de grau superior
(Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i
Generalitat de Catalunya) a utilitzar serveis
econòmics i financers d’entitats que no es
mostrin clarament contraries al procés que
democràticament ha iniciat el nostre país”.

Ple extraordinari:
29 d’octubre de 2015
Aprovació definitiva de la relació de
béns i drets a expropiar, i declarar-ne
formalment la necessitat d’ocupació,
a l’efecte de l’expropiació forçosa
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S’acorda aprovar definitivament la relació
de béns i drets a expropiar en el procediment núm. 2015/209, relatiu al Camí de
Vianants entre el C/Piscines i el Camí de Can
Costa (Camí dels Ametllers),
Declarar la necessitat d’ocupar els béns i
drets inclosos a la relació abans aprovada.
Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació
aprovada, per un import de 5.162,30 euros,
amb càrrec a la partida 3-1532-609006
“Camí dels Ametllers” del pressupost municipal vigent.
Comunicar als propietaris i titulars dels béns
i drets que s’expropien que, en un termini de
15 dies hàbils des de la notificació d’aquests
acords, poden convenir amb l’Ajuntament,
lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament. Si en aquest termini l’Ajuntament no
rep cap proposta o bé l’Ajuntament rebutja
les presentades, s’entendrà que no ha estat
possible arribar a l’adquisició per avinença i
continuarà el procediment expropiatori.
Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació
del preu just dels béns i drets respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior, mitjançant
l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests acords.
Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs Municipals per
2016
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
OF 1.- Impost sobre béns immobles
OF 3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
OF 4.- Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
OF 5.- Impost sobre activitats econòmiques
OF 7.- Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
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OF 8.- Taxa per la prestació del serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
OF 10.- Taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals
OF 13.- Taxa per expedició de documents
administratius
OF 20.- Taxa serveis animals de companyia
Indicar que el text de les Ordenances que
s’especifiquen seguidament, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de
30 de setembre de 2015:
OF 18.- Taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.

Ple ordinari:
25 de novembre de 2015
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Declaració de l'activitat desenvolupada al Centre Ocupacional per la
Cooperativa APINDEP, d'especial interès, amb finalitat de benefici social
i sense ànim de lucre
S’acorda declarar l’activitat del Centre
Ocupacional i Hortes socials, promoguda
per la Cooperativa APINDEP, SCCL, d’especial interès i a l’hora d’utilitat municipal, pel
seu benefici social.
Creació del Consell de Medi Ambient
S’aprova la creació del Consell Municipal de
Medi Ambient, com a òrgan de participació
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, que estarà integrat per: el regidor
de Medi Ambient, un representant de cada
grup municipal amb representació al
Consistori, un representant de cada una de
les entitats i col·lectius, cívics i socials que hi
vulguin assistir, així com a títol individual,
les persones vinculades al medi ambient per
la seva activitat i/o professió, i pel seu coneixement tècnic i experiència.
Crear una comissió d’estudi per a l’elaboració del reglament de funcionament del
Consell de Medi Ambient, d’acord amb les
previsions establertes a la normativa, que
serà integrada per un regidor/a designat per
cada grup municipal, i per personal tècnic de
la Corporació.
Acord pagament factures 2012-20132014 SGAE
S’acorda aprovar les factures 3386422,
3386421 i 3390244 de la SGAE per un im-

Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8/10/2015, designant
representant de la corporació a l'Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum de la Diputació de Barcelona.
S’acorda ratificar l’acord de Junta de Govern
Local de 8 d’octubre de 2015 pel qual es nomena el regidor Jordi Orriols Vilaró com a
representant de la Corporació a l’Assemblea
General de la Xarxa Local de Consum de la
Diputació de Barcelona.

Es creen dos nous Consells, el de Medi Ambient i
l'Econòmic.
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port de 1.825,43 euros; 1.594,22 euros i
2.543,13 euros respectivament corresponent
a les activitats culturals i festives realitzades
per la corporació durant els exercicis 2012,
2013 i 2014.

Moció relativa a la proposta de resolució del Parlament de Catalunya del
27 d'octubre, presentada per part
dels grups Junts pel sí i CUP

Aprovar que el reconeixement de les factures 3386422 i 3386421 per un import total
de 3.419,65 euros es realitzi amb càrrec al
pressupost de la corporació de 2016.

Es rebutja la moció presentada pel grup municipal del PSC relativa a la proposta de resolució del parlament de Catalunya del 27
d’octubre, presentada per part dels grups
Junts pel Sí i la CUP.

Aprovar que el reconeixement de la factura
3390244 per un import de 2.543,13 euros es
realitzi amb càrrec al pressupost de la corporació de 2017.
Adquirir el compromís de pagament trimestrals els mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any a raó de 854,92 euros
trimestrals el 2016 i 635,78 euros el 2017.
Adquirir el compromís de dotar suficientment els pressupostos dels exercicis 2016 i
2017 per afrontar el pagament de les despeses de la SGAE dels anys 2012 a 2014, i per
afrontar el pagament de les despeses que es
puguin generar en endavant relacionats amb
els Drets d’autor.
Moció de suport al manifest pel Dia
Internacional per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones
S’acorda manifestar el ple suport i l’adhesió
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana al Manifest Institucional del Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Proposta d'acord per manifestar el
ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament
a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya
S’acorda manifestar el ple suport i l’adhesió
de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya.
Trametre aquest acord a la presidenta i als
grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM).

Moció de rebuig a la instrumentalització política del Tribunal Constitucional
S’acorda aprovar la moció en que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana rebutja la
instrumentalització política del Tribunal
Constitucional que ha suspès la declaració
aprovada el passat 9 de novembre pel
Parlament de Catalunya i aposta per la via
política i no la judicial.
Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana rebutja que qualsevol persona o càrrec
públic pugui ser imputat o inhabilitat per
donar acompliment a la Resolució aprovada
pel Parlament de Catalunya.
Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana manifesta la seva convicció que
Catalunya té el legítim dret a l’autodeterminació, i es compromet a treballar perquè pugui exercir democràticament la seva sobirania com a nació i decidir lliurement el seu
futur.
Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana mostra el seu desacord en l’oposició que han mostrat fins ara les institucions
de l’estat espanyol vers la convocatòria d’un
referèndum perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin decidir democràticament l’estatus polític de Catalunya.
Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana es compromet a apoderar la ciutadania i col·laborar per fer un procés constituent democràtic de base popular que, des
del respecte a les majories, permeti treballar
per un país més just i que defensi els drets de
tots els seus ciutadans i ciutadanes.
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Moció de suport per exigir una nova
llei reguladora del dret a l'habitatge
que garanteixi les mesures de mínims
per fer front a l'emergència habitacional
S’acorda donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, i considerar necessari incloure les
següents mesures en una Llei reguladora del
Dret a l’Habitatge:
Mesures de segona oportunitat
Dació en pagament retroactiu i condonació
del deute (modificació de la Llei Hipotecària
i la Llei d’Enjucidiciament Civil).
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les clàusules declarades abusives per
les Sentències del Tribunal Superior de
Justícia de la Unió Europea.
No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per
exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat
de considerar l’habitatge habitual com un bé
inembargable.
Eliminació de tots els requisits restrictius per
accedir a la moratòria de desnonaments i al
Codi de Guindos, excepte habitatge habitual,
deutor/a de bona fe i carència de recursos.
Lloguer digne
La regulació del lloguer en favor de la part
més dèbil dels contractes d’arrendament: els
inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i
allargant el termini mínim de duració del
lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan
l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran propietari
d’habitatges.
Habitatge garantit
Les entitats bancàries garantiran un lloguer
social per a les persones deutores de bona fe i
les seves unitats familiars que, havent cedit el
seu habitatge únic i habitual en dació en pagament, no disposin d’alternativa habitacional.
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Els grans tenedors d’habitatge, especialment
les entitats financeres i filials immobiliàries,
fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració
bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat
que no poden fer front al pagament del seu
habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.
Les persones i unitats familiars en situació
de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer dels seus habitatges
obtindran ajudes que els garanteixin evitar
el desnonament.
En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca d’habitatge, sense que
l’administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix
la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la
zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits en mans
d’entitats financeres i filials immobiliàries,
fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració
bancària i entitats immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes
que possibilitin aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar
en concepte de lloguer social no superarà el
30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides,
sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€,
en cas contrari el preu a pagar en concepte
de lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament dels subministres seran assumits
per les empreses subministradores (veure
punt següent).
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Subministraments bàsics
Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
El pagament dels subministraments bàsics
per les famílies en aquesta situació es farà
d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat
familiar, sempre respectant els estàndards
de Nacions Unides.
Els costos associats a garantir aquest dret i
el deute acumulat que no pugui ser cobert
per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.
Creació d’un observatori de l’habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat
d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges
buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb
capacitats no només consultives sinó també
de control, seguiment, denuncia, executives
i de proposta legislativa.
Moció en defensa de la rebaixa de
l'IVA cultural que afecta a la creació i
producció de proximitat i a l'accés a
la cultura en l'àmbit local
S’acorda aprovar la moció en defensa de la
rebaixa de l’iva cultura, que consta dels següents acords:
Primer.- Rebaixar l'IVA modificant l’article
23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 10% -i, mantenint el
4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament
adreçades al públic infantil-.
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Segon.- Aplicar un tipus d'IVA del 4% per
aquelles activitats culturals que gaudeixin
del reconeixement d'especial interès cultural
a l'efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència
de la seva protecció fiscal.
Tercer.- Proposar i defensar en el si de les
institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que
estigui harmonitzat a tot el territori de la
Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció
de la creació i el consum cultural.
Quart.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa
a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura,
al Parlament de Catalunya, a la Conselleria
de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a totes les entitats
socials, econòmiques i culturals del nostre
municipi.
Moció en defensa de l'exercici efectiu
del dret de vot de les persones amb
discapacitat intel·lectual
S’acorda aprovar la moció en defensa de l’exerciici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel.lectual i que consta dels següents acords:
Primer.- modificar la llei orgànica del règim
electoral general per tal de fer efectiu el dret
a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat.
Segon.- garantir aquest dret en igualtat de
condicions amb la resta de la ciutadania, i
garantir la no discriminació per qualsevol
motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la
informació electoral a lectura fàcil, per fer-la
accessible a les persones amb dificultat de
comprensió intel·lectual.
Tercer.- reclamar la previsió, per part del govern de l'estat, de la dotació pressupostària
necessària per garantir el dret de vot de totes
les persones amb discapacitat en les pròximes eleccions generals.
Quart.- comunicar aquests acords al govern
de l’estat, a la junta electoral central, al defensor del poble, l’oficina d'atenció a la discapacitat, i al comitè català de representants
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de persones amb discapacitat (COCARMI) i
altres entitats que lluiten pels drets de les
persones amb discapacitat i a totes les entitats del nostre municipi.
Proposta d'adhesió a la iniciativa del
Departament de Salut del manifest
amb motiu del 28è Dia Mundial de la
Sida
S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest
amb motiu del 28è Dia Mundial de la Sida.
Moció per la constitució del Consell
Econòmic de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
S’acorda crear el Consell Econòmic de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Que l’esmentat Consell esdevingui un òrgan
consultiu sobre qüestions derivades de l’economia municipal sense que tingui cap potestat que ja estigui sota la responsabilitat de
Comissió Especial de Comptes
Que formin part de l’esmentat Consell
econòmic d’un a tres representants de cada
grup municipal (com a mínim un regidor),
així com els responsables del govern municipal i de l’àrea econòmica de l’Ajuntament. A
més, en puguin formar part les entitats santaulalienques que tinguin, entre els seus objectius, la promoció de l’economia local i
l’actuació concreta sobre els desequilibris
que l’economia provoca, i també en puguin
formar part totes les persones individuals
que el gruix de la comissió per consens convingui a convidar.
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Que, a banda de les actuacions que el mateix
consell autònomament decideixi iniciar, tingui com a objectiu informar periòdicament
al Ple sobre les necessitats econòmiques que
el poble ha d’afrontar i que esdevingui el
marc on anualment es discuteixin els principis generals que han de dur al govern a proposar un pressupost, sense que l’actuació i
les opinions mostrades pel consell siguin
vinculants però necessàriament preses en
consideració.
Moció per la no judicialització de la
política a Catalunya i per donar suport als imputats pel 9N
S’aprova la moció per donar suport al
President Artur Mas, l’ex-Vicepresidenta
Joana Ortega i la Consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Denunciar l’escassa qualitat democràtica
d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
Refermar el compromís de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir
lliurement el seu futur.
Enviar aquesta moció al President de la
Generalitat, al President del Govern espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya,
a les entitats del pacte local pel dret a decidir
(si n’hi ha) al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i fer-la públic a través els mitjans públics municipals.
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Resum dels informatius de Canal SET
President: Eduard Sola - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com - Web: www.canalset.com

Novembre 2014
- L’Ajuntament congelava els impostos i taxes de l’any 2015. La pujada que corresponia
a l'IBI era d'un 10% per l’actualització del cadastre però el govern rebaixava el tipus impositiu 7 punts, i l’augment en el rebut quedava en el 2,2%
- Es desestimaven les al·legacions dels propietaris dels terrenys de Can Naps que reclamaven al consistori més de 2 milions d’euros
d’indemnitzacions per uns convenis de cessió de terrenys.
- Santa Eulàlia celebrava Castanyada i
Halloween a la Fàbrica amb diferents festes
per totes les edats.
- El 9N se celebrava el procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya. A Santa
Eulàlia s’imposava el sí - sí amb un 82% dels
vots. La participació superava el 47%.
- La protectora ARBRA iniciava una segona
campanya de micromecenatge a Internet per
aconseguir una furgoneta per transportar les
seves mascotes.
- Tret de sortida del mes de la ciència a la
Biblioteca – Casa de Cultura. La doctora en
biologia Maria Soley explicava a una quarantena de persones les causes de l’envelliment del cos.
- La Diputació confirmava una subvenció de
29.000 euros per arranjar l’ermita de Sant
Simple. Es preveia destinar els diners a

Votació a La Fàbrica el 9N.

substituir les rajoles del terra o a arranjar algunes esquerdes. També a posar una campana a l’espadanya de la capella.
- Postres de Músic, l'espectacle de Da Capo,
en honor a Santa Cecília. Els professors del
centre de la Sagrera homenatjaven la patrona dels músics amb una hora d’actuacions a
la Sala Pau Casals.
- APINDEP-Ronçana obtenia subvencions
de l’IRPF Social, essent la primera cooperativa social i sense ànim de lucre que en gaudia. Es tractava de 160.000 euros per al
2015, que es destinarien a 3 projectes ja en
funcionament.
- Els pressupostos Joves arribaven a la 10a
edició i repartien els 15.000 euros de l'any
2015 entre 23 propostes. Uns 800 joves assistien al concert commemoratiu d'una dècada de democràcia juvenil.
- L’Arnella més melancòlic i transcendent
cantava a la lleva del Biberó a Les Sabates
d’en Jaume. El concert de presentació del
disc comptava amb dos supervivents d’aquella lleva.
Esports
- El Juvenil del Club Esportiu perdia per 0 a
2 contra el Lliçà de Vall un partit on la falta
d’intensitat els allunyava del liderat. Tot i
l’ensopegada, els de Ferran Garcia eren tercers amb els mateixos punts que Palau Solità
i Martorelles.

Els guanyadors dels premis Tardor 2015.

anuari 2015_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/15 18:18 Página 29

300 dies de notícies
- El primer equip del Club Esportiu guanyava a Les Franqueses per 2 a 1 en un partit
que no es decidia fins a l’últim minut.
- El primer equip del Futbol Sala Santa
Eulàlia perdia per 1 a 3 contra el líder de la
lliga, l’Esplais. Els de Pedro López començaven guanyant però acabaven sucumbint davant la qualitat del rival.
- El primer equip del Club Esportiu empatava a 0 contra el Polinyà, en un partit on els
de Rossúa perdonaven massa davant la porteria rival. A final de novembre, els verd i
blancs se situaven quarts a la classificació
amb 22 punts, a 8 del líder, La Torrera.
Desembre 2014
- L’entrenador del Futbol Sala Santa Eulàlia,
Pedró López i l’Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació, santaeulalienc i entitat
del 2014. Eren finalistes Eduard Nóbile,
Josep Astudillo, Santa Eulàlia Camina i
APINDEP. La segona edició dels Premis tardor reunia unes 300 persones a la Fàbrica.
- Càritas Parroquial encetava la campanya
de Nadal amb la participació al Gran
Recapte. El supermercat Condis centralitzava les donacions al poble. La Colla de
Gegants recollia aliments al mercat.
Mentrestant, l'IES Vall del Tenes preparava
un nou dinar solidari.
- Santa Eulàlia es posava al costat de l’esport
amateur. El ple aprova per unanimitat una
moció que instava el govern central a aturar
les inspeccions a les entitats i clubs esportius
i sense ànim de lucre.

Un bufador de vidre a la Fira de Nadal.
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- El veí del Rieral, Josep Gol donava un grup
escultòric a Santa Eulàlia. Es tractava d’una
obra del prestigiós artista Ferran Ventura,
valorada en 60.000 euros.
- Santa Eulàlia se situava com a tercer municipi de la comarca en reciclatge de residus
amb contenidors al carrer. Tot i això, la recollida selectiva baixava 14 punts respecte el
darrer any de porta a porta.
- La parròquia engegava una campanya per
rehabilitar la coberta de la capella del Santíssim de l’església. Es tractava de reparar les
bigues i els cabirons malmesos pels corcs i
per la humitat, i també les teules trencades.
- Els Mossos d’Esquadra encetaven el pla
Grèvol per garantir la seguretat del comerç
durant la campanya de Nadal. L’objectiu era
prevenir i reduir els delictes més habituals
en aquestes dates.
- La Fira de Nadal i el Parc Infantil es convertien en els punts culminants de la Festa
Major d’Hivern de Santa Eulàlia. La Fira
reunia prop de 65 parades en la nova ubicació mentre que 500 nens i nenes passaven
pel Parc Infantil.
- El 9 de desembre es produïa una ventada
històrica a la comarca i a altres punts de
Catalunya, amb ràfegues de 125 quilòmetres
per hora registrats a Santa Eulàlia. El balanç, més de 2000 arbres caiguts, destrosses
en habitatges, però cap persona ferida
- Més de 150 persones participaven el cap de
setmana en els dos actes solidaris a benefici
del Banc d’aliments. El dinar de l’institut
Vall del Tenes i la cantada del grup Nous
Indrets recaptaven uns 1.200 euros.

Espectacular ventada a Santa Eulàlia.
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- Santa Eulàlia tancava la commemoració
del Tricentenari amb la projecció del curtmetratge Ploren campanes. En total, s'havien organitzat més de 30 actes per recordar
els fets de 1714.
- Més de 200 alumnes de Da Capo Educació
Musical cantaven al Nadal a la Fàbrica. En 6
concerts recollien gairebé 850 euros per la
Marató de TV3.
- Propietaris privats i Ajuntament començaven a retirar els arbres caiguts per la ventada del 9 de desembre. El vent havia arrasat
el bosc de Rosàs.
- Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local
encetaven la campanya Vetus, per evitar robatoris en cobrar la paga extra de Nadal. Els
agents donaven alguns consells.
- L’autora i il·lustradora Teresa Giménez reprenia la seva carrera amb els contes Les
aventures d’en Pim. L’editorial vallesana
Alpina publicava aquesta col·lecció.
- La Coral Santa Eulàlia cantava al Nadal davant d’un centenar de persones. La formació
estrenava dues peces i preparava una sortida
al maig a França amb la Coral de Bigues.
Esports
- El primer equip del futbol sala Santa
Eulàlia s’imposava per 3 gols a 1 al Porqueres. Els de Pedro López remuntaven el gol
inicial del rival gràcies a Sarri i Xavi, aquest
últim per partida doble. Les lesions estaven
castigant el conjunt verd i blanc.
- El 8è obert d’Escacs de Santa Eulàlia posava el punt i final al torneig proclamant campió el jugador del Club Catalunya, Joan

El guanyador del 3r concurs de pessebres.

Anuari 2015

Canal. El paper del Club Escacs Vall del
Tenes se saldava amb el segon lloc de Gerard
Rius en el grup B i amb el primer lloc de
David Jean Luis, al D, el de no federats.
- El primer equip del Club Esportiu Santa
Eulàlia queia derrotat per 0 gols a 1 contra el
Lliçà d’Amunt. Els de Raúl Rossúa pagaven
cara la falta d’encert de cara a porteria i ja
acumulaven 4 partits sense guanyar.
- El Cadet Masculí del Ronçana tancava la
primera fase de la lliga amb una contundent
victòria sobre el Martorelles per 104 a 39.
Els de Miquel Coca acabaven tercers i es
classificaven per la lliga de més nivell, la C1.
Gener 2015
- Previsió que el gas natural arribés a Santa
Eulàlia el 2015. La connexió es faria des de
Caldes i no des de Lliçà d’Amunt, tal com estava inicialment previst.
- El veí del Rieral, Jaume Casabon i el seu fill
Enric, guanyadors del 3r concurs de pessebres. L’obra de Casabon, de Can Riera, estava feta íntegrament de cartró reciclat.
- L’esport local protagonitzava el calendari
municipal de 2015. La publicació apostava
per primera vegada per les persones i per les
entitats.
- L’Ajuntament tombava per segona vegada
les al·legacions dels propietaris del Pla
Parcial de Can Naps. Els promotors reclamaven una indemnització de 2,2 milions
d’euros. El cas podria acabar als jutjats
- La protectora ARBRA llogava les antigues
instal·lacions de can Moret, de l’Ametlla, per

El calendari 2015, dedicat a les entitats esportives.
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al seu esperat refugi d’animals. ARBRA tenia
cura d'una vuitantena de gossos.
- L’atur baixava a Santa Eulàlia per segon
any consecutiu. Les oficines de treball tancaven el 2014 amb 474 aturats, la xifra més
baixa dels darrers 3 anys i mig.
- Es presentava el 6è certamen de relat breu
de Sant Jordi, amb la llum com a temàtica.
El concurs repartiria 1000 euros en premis
per a les tres millors obres.
- Independents-Esquerra proclamava Ramon
Vilageliu candidat a les eleccions municipals
del 24 de maig. L’anterior cap de llista, Pere
Cabot ocuparia el segon lloc de la candidatura.

Anuari 2015

6 títols de 6 possibles. Un total de 7 equips
disputaven un torneig que s’organitzava gràcies als Pressupostos Joves Participatius.
- El primer equip del Club Esportiu superava in extremis el Sant Celoni per 2 a 1 gràcies
a un gol de Jose en el descompte. Els de
Rossúa trencaven una ratxa de cinc partits
sense guanyar i es mantenien setens.
- El Futbol Sala Santa Eulàlia guanyava el
Vilafant per 5 gols a 2 en un partit que no es
decidia fins la segona part i amb hat trick del
local Guede. L’equip de Pedro López se situava sisè a la lliga.
- Victòria treballada del Júnior B del Club
Escola de Bàsquet Ronçana. Els jugadors de
Miquel Coca s’imposaven al Teià per 44-48
en l’últim partit de la primera volta, amb la
vista posada al Campionat d Catalunya.

- La construcció del nou bar del camp de futbol (l’antic estava afectat per aluminosi) i de
les dutxes per als nous vestidors s’endarrerien pels costos de l’obra, que allargaven els
terminis. Les obres es podrien iniciar a finals
de febrer.

Febrer 2015

- El fotògraf de Santa Eulàlia Àngel Bravo
seleccionava una vintena d’imatges sobre
l’esport local que va fer per il·lustrar el calendari municipal de 2015. La mostra es podia visitar a la Fàbrica.

- Santa Eulàlia feia l’aprovació provisional
del POUM només amb els vots a favor del
govern. El nou planejament urbanístic podria entrar en vigor la mateixa primavera de
2015.

- L’Ajuntament xifrava finalment els danys
de la ventada del 9 de desembre en 1,5 milions d’euros. Sobretot per l’afectació sobre
uns 5.000 arbres. La Diputació obria una línia d'ajudes.

- El regidor d’Hisenda Francesc Montes
abandonava el PP per desavinences amb el
partit. Aquesta renúncia també posaria punt
i final a una carrera política de 24 anys a la fi
del present mandat.

- Ronçana Comerç Actiu feia un bon balanç
de la campanya de Nadal i Reis. L’entitat
preparava l’Assemblea General ordinària de
finals de febrer.

- La calçotada popular aplegava unes 170
persones a la Fàbrica. La Comissió de Festes
preparava uns 3.000 calçots en una jornada
festiva que començava amb una passejada
popular i finalitzava amb l’actuació del grup
Nous Indrets.

- Es celebrava la jornada criTIC a l'Institut
Vall del Tenes, per reflexionar al voltant de
l’ús que fan el joves de la tecnologia i les xarxes socials. El conegut youtuber Outconsumer hi participava.
- Unes 350 persones assistien a la segona
Festa de l’Acordió. La cita deixava l’Espai
Polivalent i es trasllada a la Sala Gran amb
una dotzena de músics.
Esports
- L’equip local del Tallers Alcaina es proclamava campió del sisè Torneig de Nadal de
futbol sala de Santa Eulàlia, aconseguint així

Calçotada popular a La Fàbrica.
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- The Crab Apples obtenia 6 nominacions als
premis Enderrock pel seu primer disc, Right
Here. Només Txarango i els Amics de les
Arts superaven el conjunt santaeulalienc.
- Santa Eulàlia rebia unes 7 hectàrees per a
equipaments al costat del pavelló i l’institut.
La cessió gratuïta del propietari, que hi
construirà una dotzena de cases, ho feia possible.
- El Ministeri d’Hisenda perdonava 110.000
euros d’interessos del Pla d’Ajust municipal
corresponents a aquest 2015. L’executiu
central també donava un any més a l’Ajuntament per començar a retornar el préstec
per pagar proveïdors.
- 90 cavalls, 25 carros i 6 tractors participaven a la Passada dels Tres Tombs. El fred
marcava l’esmorzar, i el bon ambient, la participació a la festa del patró dels animals.
- El regidor d’Iniciativa – Esquera Unida
Agustí Gonzalo repetiria per segona vegada
com candidat de la formació. Amb Gonzalo
ja eren tres els alcaldables confirmats per a
les municipals del 24 de maig.
- La Festa de Carnestoltes aplegava prop de
600 persones. Una rua portava comparses,
grups i disfresses al pavelló en un tarda
menys freda del que s’esperava. Trackdance
guanyava el premi de comparses amb la
pel·lícula Madagascar.
- El Duo Gallovà-Vela encetava la quarta
edició de l’Eulaliana. El primer concert feia
un viatge per peces romàntiques, entre principis del segle XIX mitjans del XX, de la mà
de la violinista Èrika Gallovà i la pianista
Ester Vela.

Anuari 2015

- El PSC proclamava Abraham Requena cap
de llista a les municipals. Requena era l'únic
candidat que es presentava al procés participatiu impulsat pels socialistes a què podia
optar qualsevol veí amb el requisit mínim de
100 avals.
- Santa Eulàlia començava l’any amb 9 robatoris fins la tercera setmana de febrer. Es
concentraven en habitatges dels barris de la
Sagrera i Can Marquès. La policia investigava els casos.
- Expectació entre el teixit associatiu davant
la reforma fiscal que posava en marxa el govern central i que afectava les entitats sense
ànim de lucre. Una setantena de persones es
reunien a la Fàbrica per conèixer més de
prop aquesta reforma.
- La colla de gitanes guanyava tres dels quatre balls de concurs en la trobada de la Roda
celebrada la Fàbrica. Petits, mitjanes i joves
s’imposaven en les seves categories. La cita
reunia 160 balladors de Parets, Cerdanyola,
Martorelles i Santa Eulàlia.
Esports
- El primer equip del Club Esportiu s’imposava al Vilanova del Vallès per 1 a 0 amb un
solitari gol de Ganduxé. El conjunt de Raúl
Rossúa mantenia la ratxa de principi d’any
amb 4 victòries consecutives.
- El primer equip del Club Esportiu perdia
per un 1 gol a 3 contra l’Atlètic del Vallès en
un partit on els visitants aprofitaven millor
les ocasions. Els homes de Rossúa se situaven setens amb 35 punts.
- El Club Esportiu Santa Eulàlia anunciava
en assemblea que havia eixugat el deute que
tenia amb proveïdors i que ascendia a 6.500
euros. Un dels objectius del club era també
donar més protagonisme a la massa social.

Festa de Carnestoltes al pavelló.

- El Juvenil A del Ronçana s’imposava al
Ceset per 70 a 46 al pavelló poliesportiu. Els
jugadors d’Adrià Castejón basaven la victòria en una bona defensa i marxaven al descans amb el partit pràcticament decidit.
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Març 2015
- Baixaven un 80% les sancions als controls
semafòrics a la carretera. A març de 2015 se
n’imposava una mitjana de 4 diàries. En 15
mesos, s’havien multat prop de 2.800 conductors.
- L’Institut La Vall del Tenes treballava en la
concreció d’un nou intercanvi de llengües
amb Dinamarca a 2n de Batxillerat. El projecte es podria posar en marxa el curs vinent.
- L’ANC demanava als partits polítics que es
presentaven a les eleccions municipals, el
seu suport explícit per la Independència.
- La CUP de la Vall del Tenes apadrinava
una xerrada en motiu del dia de la Dona. La
trobada reunia una vintena de persones.
- La modificació de la reforma fiscal generava dubtes. Tot i els canvis, la llei podria seguir obligant la majoria d’entitats sense
ànim de lucre a presentar l’impost de societats.
- Prop de 100 caminares passejaven pel curs
alt del riu Tenes. La sortida, en motiu dels
50 anys de l’Escola Ronçana, permetia
conèixer l’aprofitament de l’aigua, tal com
feien cada any els alumnes de 4t.
- Santa Eulàlia aprovava un pressupost de 8
milions d’euros, amb un augment del 6%.
L’oposició hi votava en contra a l’espera de
les eleccions dels 24 de maig.

Passejada per celebrar els 50 anys de l'escola
Ronçana.

Anuari 2015

- L’escriptora Care Santos reivindicava a
Santa Eulàlia el paper de la dona en el món
literari. Santos participava en el Club de
Lectura amb l’obra Desig de Xocolata.
- El túnel del Terror dels alumnes de 4t
d’ESO reunia unes 300 persones. Els beneficis es destinarien a finançar part del seu
viatge de fi d’etapa, a Santiago.
- A punt de complir 10 anys, Ronçana
Comerç Actiu afrontava el 2015 amb nous
projectes. L'entitat comptava amb una setantena de socis.
- Els joves de Santa Eulàlia disposaven d'una nova pista d'Skate. La instal·lació se situava entre l'Institut i el Pavelló.
- Unes 600 persones assistien a la primera
motorada clàssica, organitzada pel Retro
Car Club Ronçana. La cita reunia algunes
peces de museu entre els anys 20 i els 70,
dins i fora de La Fàbrica, amb especial protagonisme de la marca de motos catalana
MYMSA.
- Santa Eulàlia rebia una ajuda de 80.000
euros de la Diputació pels danys de la ventada. Els diners es destinaven a espais i equipaments municipals. De moment, els propietaris privats quedaven fora, i el municipi
quedava també molt lluny dels 1,6 milions
sol·licitats.
- Representants de la Font de Sant Joan es
queixaven de la inscripció de càrregues sobre els seus habitatges en cas d’urbanització
del barri. Subratllaven que l’Ajuntament
s’havia compromès a no registra-les.

Inauguració de la reforma de Sant Simplici.
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- Santa Eulàlia inaugurava la darrera i definitiva reforma de la capella de Sant Simplici.
Els treballs consistien en reforçar l’estructura de l’edifici i en remodelar el sòl. La novetat més visible era la nova campana, que
penjava de l’espadanya.
- Un grup de 40 estudiants i professors danesos feia una visita llampec a l’Institut.
Podria ser l’últim pas per a un nou intercanvi a la Vall del Tenes.
Esports
- Derrota del Primer equip del Club Esportiu
amb el Llinars en un partit boig i amb un 2 a
2 en els primers 12 minuts de joc. Al final, els
visitants s’acabaven imposant per 2 a 4, tot i
les oportunitats dels verd i blancs.
- El Juvenil del Club Esportiu s’imposava 3 a
1 al Llinars i refermava el liderat en un partit còmode. Els homes de Ferran Garcia
aprofitaven l’ensopegada del Lliçà d’Amunt i
augmentaven a 5 punts l’avantatge a la lliga.
- El primer equip del Club Esportiu empatava a 1 contra el Santa Perpètua en un partit
disputat. El gol de Kílian Estévez a l’inici de
la segona part era contrarestat pel conjunt
visitant a falta de dos minuts pel final.
- El Júnior B del Ronçana perdia sorprenentment contra el Círcol Catòlic Badalona
per 39-47. Als de Miquel Cola els faltava intensitat per endur-se el partit i se situaven
setens a la classificació, lluny de la zona que
donava accés a fases.
- El primer equip del Club Esportiu guanyava per 2 gols a 1 el Montmeló en un partit
que es resolia abans del descans. Els gols de
Costa i López donaven la victòria a l’equip de
Rossúa, que se situava 6è a la classificació.

Anuari 2015

- La Mancomunitat sortia del pla de sanejament que l’havia obligat a pagar 900.000
euros en tres anys. El fiscal demanava 8 anys
de presó per a l’exgerent de la Vall del Tenes,
Francesc Delgado.
- El fotògraf aficionat, Jesús Cano publicava
un llibre amb imatges dels Cingles de Bertí.
El dissenyador santaeulalienc, Marcel Galobart col·laborava decisivament en la publicació.
- El partit independent Poble Unit es donava
a conèixer com la cinquena formació que es
presentaria a les eleccions municipals. El regidor de Joventut i Esports, Francesc Bonet
renunciava al càrrec i es convertia per alcaldable d'aquest nou partit.
- L’Escola Ronçana perdia una de les dues línies de P3 per al curs vinent. La preinscripció va ser insuficient per mantenir la previsió inicial de dos grups.
- Una Catalunya independent seria viable
econòmicament. L’exconseller Castells, l’economista Núria Bosch i l’empresari Pere
Relats responien la pregunta del Pa amb
Tomàquet en un nou sopar de la colla.
- De Cara a la Pared treia el quart disc amb
un clar esperit de directe. El Manual teológico de ritos y litúrgias era una declaració
d’intencions de la formació per assistir a
concerts.
- Independents-Esquerra aspirava a recuperar l’alcaldia i volia fer-ho amb una candidatura que combinava experiència i joventut
amb continuïtat i renovació. L’alcaldable era
l’editor Ramon Vilageliu.

Abril 2015

- L’ANC de Santa Eulàlia aconseguia el compromís sobiranista de CiU, IndependentsEsquerra, Iniciativa i Poble Unit. Aquests
partits incorporarien l’aposta per la independència al programa de les eleccions municipals.

- Els propietaris de can Naps presentaven un
recurs contenciós administratiu a l’acord de
ple que pretenia revisar els convenis en
aquesta zona i evitar el pagament de 2,3 milions d’euros.

- La Fira Lliga’t a la Terra venia 10.000 unitats de planter. La geògrafa Pilar Comes hi
presentava el projecte per portar a Santa
Eulàlia el serveis centrals dels Parcs de les
Olors catalans.
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- In Crescendo, amb la santaeulalienca
Queralt Barbany, omplia la Fàbrica en el
concert solidari de la protectora Arbra i
l’Assemblea Jove. El conjunt interpretava
peces del seu primer disc que es presentaria
properament a Barcelona.

- El juvenil del Club Esportiu empatava a 2
contra un Vilamajor que marcava a l’últim
minut. Els jugadors de Ferran Garcia conservaven el liderat amb 5 punts d’avantatge
a la lliga sobre el segon, a cinc jornades pel
final.

- El PSC plantejava la resolució de problemes dels veïns com a tema transversal del
programa socialista a les eleccions municipals El candidat Abraham Requena presentava una llista jove i molt renovada.

- El Cadet del Ronçana guanyava la lliga a
tres jornades pel final del campionat. La
victòria de diumenge contra el Palau de
Plegamans certificava el títol després de
guanyar els 9 partits de la segona fase jugats
fins al moment.

- Moria un dels socis fundadors del Casal
d’Avis, Constanci Molas. L’Ajuntament havia lliurat a Molas la creu de Santa Eulàlia
l’any 2006 per la seva contribució a l’associacionisme local.
- Algú com tu de Xavier Bosch, va ser el llibre més venut a Santa Eulàlia en una nova
jornada de Sant Jordi, millor que la de l’any
anterior. És l’Hora dels adéus? de Xavier
Sala i Martín, i La templanza, de Maria
Dueñas, també entre els més sol·licitats el 23
d’abril.
- L’Ajuntament presentava dues rutes saludables, al Rieral i la Sagrera. L’objectiu era
potenciar l’activitat física entre la gent no
iniciada, i lluitar contra el sedentarisme.
Esports
- L’equip santaeulalienc format per Francesc
Martínez i Carles Girbau obtenia una meritòria quarta posició a la general de la
Panda Raid, una cursa de 8 dies celebrada al
Marroc a finals de març.

6a edició de la Fira Lliga't a la Terra.

- Caldes de Montbui acollia la primera cursa
de la Copa Derbi Variant 2015. L’equip J
Costa amb el pilot santaeulalienc Jordi
Rodés obtenia el tercer lloc en categoria
Proto. L’equip Moto Xperience Racing, de
Santa Eulàlia, no hi participava.
Maig 2015
- Convergència i Unió presentava la candidatura i un programa per a les municipals
amb 10 eixos i 39 compromisos. L’alcaldable
Esteve Aymà parlava d’un projecte executable durant els pròxims 4 anys.
- El regidor de Joventut i Esports Francesc
Bonet deixava el govern en el penúltim ple
del mandat. Bonet plegava per ser el cap de
llista de Poble Unit i era el tercer regidor de
CiU que ho feia durant la legislatura.
- El bisbat de Terrassa començava una visita
pastoral a Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt. Era
la primera des de 1961 i duraria una setmana.

Concert d'In Crescendo a La Fàbrica.
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- El veí de Montornès Eduard Valls guanyava el premi de cartells anunciadors del concurs de Roses. Marina Candeal, de Santa
Eulàlia, obtenia una de les dues mencions
honorífiques.
- L’agrupació d’electors independents Poble
Unit, que encapçalava Francesc Bonet, volia
portar aire fresc a l’Ajuntament. La candidata del PP, Viviana Monge, renunciava a encapçalar la llista popular.
- Elogis del president de la Diputació a la
tasca de la cooperativa APINDEP-Ronçana.
Salvador Esteve visitava les obres de la segona fase del centre ocupacional del camí de
Caldes.
- L’Ajuntament presentava un pla municipal
de voluntariat per a joves de 14 a 18 anys. Els
serveis escollits per dur-lo a terme eren
l’Escola Bressol, la cooperativa APINDEP i
la Biblioteca.
- El premi de Relat Breu era per l'obra El
Far, d'Esteve Sala, resident a Roses. El veí
del Rieral, Marcel Galobart reeditava el primer premi en el concurs de roses.
- L’atur baixava a Santa Eulàlia fins les 451
persones, la dada més baixa dels darrers 5
anys. Eren 26 aturats menys que al març i 81
menys que feia un any.
- Ronçana Comerç Actiu encetava una campanya de primavera amb un talonari de descomptes i promocions. El talonari es podia
adquirir per un euro.
- El TNT estrenava la comèdia Teràpia de
grup. Unes 150 persones assistien a l'estre-

Visita pastoral del Bisbat de Terrassa.

Anuari 2015

na i rebien amb entusiasme la nova proposta de la formació teatral santaeulalienca.
- Santa Eulàlia escollia el proper Ajuntament entre 6 formacions, en les desenes
eleccions municipals de l'època democràtica
celebrades el 24 de maig.
- Poble Unit, la sorpresa de la nit electoral,
s'imposava clarament a CiU i IndependentsEsquerra. La formació que liderava Francesc
Bonet guanyava les municipals amb 5 regidors i 1000 vots, però necessitaria pactar.
- Els nous governs municipals a Lliçà de
Vall, Lliçà d’Amunt i Bigues i Riells requeririen establir pactes postelectorals. CiU perdia la majoria absoluta a Lliçà de Vall; PSC i
Esquerra empataven a Lliçà d’Amunt; i
Esquerra i Convergència, a Bigues.
- Un documental per difondre l’obra i la figura del romancer Jaume Arnella. El realitzador Agustí Corominas dirigia el projecte
que havia començat a recollir fons a través
d’una campanya de micromecenatge.
Esports
- El Futbol Sala Santa Eulàlia s’imposava 5 a
2 al Montmeló en l’últim partit de lliga a casa. Ara, l’objectiu immediat era la Copa. El
tècnic, Pedró López encara no sabia si continuaria la temporada vinent.
- El Júnior A del Club Escola de Bàsquet
Ronçana celebrava amb un èxit la 4a posició
obtinguda a la lliga, amb un balanç de 22
victòries i 8 derrotes. Tot i la victòria sobre
el Calella, els d’Adrià Castejón no remuntaven els 20 punts de l’anada i no entraven a
fases.

Les eleccions municipals, cobertes per Canal Set.
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- El Futbol Sala Santa Eulàlia desapareixeria
a final de temporada. L’equip santaeulalienc
havia decidit fusionar-se amb el Bigues i
Riells, que ocuparia la seva plaça a la Lliga
Nacional Catalana.

- A les portes de l'estiu, els propietaris de
boscos privats ja havien retirat la meitat dels
arbres caiguts per la ventada del 9 de desembre. A finals d’any la xifra podria arribar
al 90%.

- El juvenil del Club Esportiu pujava a primera divisió després de proclamar-se campió de lliga. Els jugadors de Ferran Garcia
remuntaven el gol inicial del Lliçà d’Amunt i
s’enduien la victòria per 2 a 1 a la segona
part. (Victòria de campions)

- Color i calor a la 22a trobada de gegants de
Santa Eulàlia. APINDEP, l’entitat convidada
a la cita de 2015, cosia un estendard per a la
colla de Santa Eulàlia.

Juny 2015

- L’independent Francesc Bonet, era investit
nou alcalde de Santa Eulàlia. L’agrupació
d’electors independents Poble Unit començava a governar en minoria però deixa
la porta oberta a possibles pactes.

- Poble Unit obria les converses per formar
govern. L’inesperat guanyador dels comicis
del 24 de maig volia arribar a consensos
amb la resta de forces.

- L’equip de govern sortint s’acomiadava de
l’Ajuntament amb un ple extraordinari.
Només 5 regidors del darrer consistori repetien a la nova corporació.

- La preinscripció a l’Escola Bressol l’Alzina
baixava fins a les 28 sol·licituds. Era la més
baixa en els 11 anys de la llar d’infants de la
Sagrera.

- Santa Eulàlia començava una campanya
per posar el xip i censar uns 300 animals de
companyia. Actualment, el registre municipal de mascotes comptava amb 1.300 animals censats.

- La trobada de cotxes antics i clàssics de
Santa Eulàlia superava els 200 vehicles en la
segona edició de la mostra Retro Car Club
Meeting. El Retro Car Club Ronçana ja pensava en més novetats per la tercera edició.
- La restauració fluvial del Tenes continuava
sent referència al món. El projecte europeu
Interfaces escollia Santa Eulàlia per explicar
tècniques de bioenginyeria aplicades al riu
per evitar inundacions.

El Juvenil de futbol, campió de Lliga.

- El Club Fantàstida tancava el tercer curs
amb la visita dels autors de la col·lecció
Guardians de somnis. Ricard Ruiz i Àlex
Hinojo, autors del llibre de Morfeu, que s’havia llegit en el present curs.
- El nou govern sorgit de les eleccions municipals de 24 de maig tindria 18 regidories,
pràcticament les mateixes que en l’anterior
mandat. Poble Unit volia començar a impulsar la participació ciutadana.

Francesc Bonet, nou alcalde de Santa Eulàlia.
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- Més robatoris amb força a l’interior d’habitatge. Uns lladres entraven a tres cases del
barri de Puigdomènech i s’emportaven diners, joies i petits electrodomèstics.
- Començaven les obres dels serveis centrals
dels Parcs de les Olors, sobre les vinyes del
Bruguer. L’equipament tindria una bassa
d’aigua, un edifici i cultius de plantes aromàtiques.
- Es celebrava la 3a edició de l'Artarreu, la fira d'art juvenil de Santa Eulàlia, amb un
component més urbà que mai. Skate, HipHop, batalla de galls i Breakdance al camí de
la Rovira.
- Santa Eulàlia donava suport a la consulta
del 9N. L’Ajuntament aprovava una moció i
guardava les signatures a favor del 9 de
Novembre que una trentena d’entitats lliuraven al consistori durant la darrera Diada.
-Santa Eulàlia demandava l’arquitecte i el
constructor de l’Escola Bressol La Font del
Rieral. L’Ajuntament volia que es resolguin
els problemes estructurals de l’edifici, relacionats amb filtracions d’aigua.
-La Fira del Tomàquet complia 5 anys i l’estiu vinent es podria avançar al juliol. El taller
de tapes amb el col·lectiu Cuina VO reunia
unes 170 persones.
Esports

Anuari 2015

- El Club Esportiu Santa Eulàlia era premiat
amb el guardó al joc net dins la gala de “La
Nit dels Campions 2015”. El reconeixement
se sumava als títols de Lliga obtinguts pel
Juvenil i l’Aleví A.
- L’excampiona del món, Carla Pey, es convertia en una de les dues entrenadors del
Club Patinatge Artístic Ronçana a partir de
la temporada vinent.
- El jugador del Comtal barceloní, Lluís
Canellas, s’emportava el 6è obert d’Escacs
de la Vall del Tenes. El millor local era Francesc Cordomí.
- Empat a 2 del primer equip del Club
Esportiu davant el Parets. Els homes de Raül
Rossúa dominaven la primera part però pagaven els errors individuals a la segona.
L’equip verd i blanc era 10è a la classificació
amb 5 punts després de 4 jornades.
Juliol 2013
- Santa Eulàlia no renovava la concessió dels
tres controls semafòrics del Rieral. El contracte havia finalitzat el 27 de maig. En un
any i mig, s’havien tramitat gairebé 3.000
multes.

- El preinfantil femení del Ronçana obtenia
la lliga sense necessitat de jugar i l’Aleví A
del Club Esportiu era campió després de remuntar a Sentmenat amb un gol del porter
verd i blanc.

- Veïns de Can Marquès i Sant Cristòfol estaven sense telèfon fix ni Internet des de principis d’abril. Tot indicava que per la vaga
dels treballadors de Telefònica. Una trentena d’abonats presentaven una queixa a
Consum.

Èxit de la VI Fira del Tomàquet.

Adéu als controls semafòrics.
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- Un miler de persones passejava pel Rieral
a la segona Nit de Botigues al Carrer de la
mà de Ronçana Comerç Actiu. La Nit de
Tapes, també superava expectatives.
- La Fàbrica acollia l’obra de teatre La
Ventafocs. Els actors que van pujar a l’escenari del Casal el 1995 hi tornaven 20 anys
després en dues úniques funcions, amb gran
èxit de públic. Una actuació cuidada i un escenari rotatori van entusiasmar el públic.
- L’aprovació de les retribucions de govern i
oposició quedava damunt la taula, a proposta del PSC. Poble Unit obria la participació a
l’Ajuntament amb la recuperació de la
Comissió Municipal.
- El crèdit Fem Televisió participava en unes
jornades sobre educació i mitjans al Col·legi
de Periodistes. L’assignatura de l’Institut La
Vall del Tenes complia 15 anys.

Anuari 2015

7.000 euros mensuals nets per a l’Ajuntament.
- La pel·lícula Lunàtico d’Eduard Sola s’emportava dos premis del festival de cinema
Online Atlàntida Film Fest. Lunàtico era el
debut de Sola com a director.
- El Joc dels Colors commemorava el seu
20è aniversari. Els colors s’enfrontaven a les
més diverses proves entre concerts, balls,
festa dels avis i altres actes de Festa Major.
Finalment, els grocs s’emportaven la victòria
per cinquè any consecutiu.
Esports
- El trentè festival d’estiu del Club Patinatge
Santa Eulàlia de Ronçana omplia de gom a
gom el Pavelló Esportiu en una nit on les
cançons de l’estiu eren les protagonistes.
Unes 250 persones de públic hi assistien.

-Sant Simple obria la Festa Major amb una
actuació especial de la colla de gitanes, que
estrenava tres peces en una tarda canicular.
El sopar i el ball de dissabte al vespre reunien unes 700 persones.

- El productor musical santaeulalienc Marc
Martín coautor de la cançó “Els meus colors”
que l’Espanyol llençava per recaptar socis de
cara a la nova temporada.

- L’alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano es
convertia en el nou president de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. L’alcalde,
Francesc Bonet i els regidors de l’oposició
Ramon Vilageliu i Esteve Aymà eren els representats de Santa Eulàlia a l’ens supramunicipal.

Setembre 2015
- Més expectació que mai per a unes eleccions catalanes. Cinc entitats de Santa
Eulàlia treballaven en clau sobiranista amb
vistes a la jornada electoral del 27S.

- Santa Eulàlia desmuntava els tres controls
semafòrics del Rieral. En un any i mig, els
radars havien suposat uns ingressos de

- Onada de robatoris a l’interior d’habitatges. La policia local i els Mossos d’Esquadra
buscaven dues possibles bandes de lladres,
una de les quals, silenciosos.

Pregó de la Festa Major d'estiu.

Llargues cues per votar a les eleccions del
Parlament de Catalunya
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- Santa Eulàlia començava el curs amb una
lleugera davallada d’alumnes, la segona consecutiva. La llar d’infants l’Alzina i l’Escola
Ronçana, amb un únic grup de P3, perdien infants.

- Les patinadores Carla Méndez i Mariona
Cabeza preparaven la participació al Campionat d’Espanya de Múrcia. L’objectiu de
totes dues era gaudir de l’experiència.

- La Fàbrica revivia l’antiga verema en la tercera Festa del Pagès. Una vintena de persones collien raïm, a mà, a les Vinyes del Bruguer.

Octubre 2015

- Majoria absoluta a Santa Eulàlia de les llistes favorables a la independència. Junts pel
Sí i la CUP sumaven més d’un 56% dels vots.
Participació històrica de gairebé 80 punts.
- Primer ple municipal després de vacances.
La sessió contestava el comunicat de les patronals bancàries sobre el procés sobiranista
i obria la porta a l’acollida de refugiats.
- Tornaven les revisions fraudulentes de gas
butà. La policia local alertava de tècnics que
cobraven preus abusius per feines simulades.
Es produïen tres casos en l’última setmana.
- L’Esplai comptava amb una quarantena
d’infants en el curs del seu retorn. Una quinzena de monitors recuperaven l’activitat al
Cau de Sant Simple.
Esports
- Derrota del primer equip al municipal
d’Esports. El conjunt verd i blanc perdia per
2 gols a 3 davant el Barberà Andalucia en la
tercera jornada de lliga. Els de Raül Rossúa
eren vuitens a la classificació.

La Festa del Pagès, dedicada a la verema.

- El banc d’Aliments de Càritas quadruplicava superfície en el nou local inaugurat a
principi de mes. Les instal·lacions se situaven a la plaça Maragall, a l’antiga botiga de
can Bassa
- L’Institut Vall del Tenes tornava de vacances amb l’adaptació a la llei Wert i 534 alumnes. La remodelació de la sala de professors
entre les novetats del nou curs.
- Acostament entre el barri de la Font de
Sant Joan i l’Ajuntament pel cas de les càrregues sobre les seves finques. Tot i això, els
veïns no retiraven el contenciós.
- La 34ena edició de la Marxa-Passeig de la
Vall del Tenes reunia 370 caminaires, menys
dels esperats, als Cingles de Bertí. La UEC
de la Vall del Tenes celebrava 40 anys.
- Santa Eulàlia tancava el setembre amb les
xifres d’atur més baixes dels darrers 6 anys.
Amb tot, encara hi havia 425 aturats, el doble que a l’inici de la crisi econòmica.
- L’exregidor socialista Joaquim Blanch
abandonava el PSC després de 19 anys de
militància. El dret a decidir, entre els motius
de la seva decisió.

Inauguració de la 2a i 3a fase del centre ocupacional d'APINDEP.
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- La caminada verda organitzada en el marc
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i segura omplia 50 bosses de residus al bosc.
- APINDEP-Ronçana començava el curs
amb la inauguració del centre ocupacional
del Camí de Caldes. Això permetria reforçar
i ampliar el seu catàleg de serveis i activitats.
Un dels objectius, impulsar un projecte de
pisos tutelats.
- Un centenar de persones mostraven el seu
suport als encausats pel 9-N. Francesc Bonet
era un dels 400 alcaldes que es concentraven a Barcelona per la declaració del president Mas.
- L’exregidor Martí Ferrés també abandonava la nau socialista. Ferrés seguia el mateix
camí que el fins ara 1r secretari Joaquim
Blanch i deixava el PSC.
- Un centenar de ciclistes pedalaven per
conèixer el Patrimoni de Santa Eulàlia i per
la mobilitat sostenible. El Bus exprés tornava a guanyar la partida al vehicle privat en la
cursa del Transport.
- La Mancomunitat demanava a la Generalitat doblar les expedicions del bus exprés,
de 27 a 54. La línia ja havia transportat el
passatger mig milió en cinc anys de servei.
- L’Escola Bressol l’Alzina tenia intenció
d’introduir canvis al pati. La llar d’infants
començava el curs amb 60 infants, la inscripció més baixa fins aleshores.

Anuari 2015

- Rècord de donacions de sang a Santa
Eulàlia en les tres campanyes ordinàries del
2015. Les puncions arribaven a 137, amb un
increment del 13%.
- Santa Eulàlia s’afegia a la commemoració
dels 100 anys dels Pastorets de Folch i
Torres. El Grup Escènic del Casal incorporaria novetats a les representacions del proper
Nadal.
Esports
- La contrarellotge de 12 quilòmetres en BTT
organitzada pel Club Ciclista Vall del Tenes
proclamava guanyador el ciclista de riells
Albert Soley. La prova aplegava 21 participants de totes les edats.
- El primer equip del Club Esportiu Santa
Eulàlia vencia per 1 gol a 0 al Santa Perpètua. Un gol de Jose Cazalla a les acaballes del
partit donava els 3 punts al conjunt verd i
blanc.
- L’èxit del 9è Obert d’Escacs de Santa
Eulàlia arribava als 246 inscrits d’enguany,
35 més que a l’edició anterior. Els motius bàsics: les instal·lacions de La Fàbrica i l’ambient familiar que s’hi respirava.
- La Copa Derbi Variant 2015 posava el seu
punt i final amb la cursa de Bigues. Els
equips Protaiko J. Costa en Proto i Servimoto S en Sèrie, esdevenien els grans triomfadors de l’edició d’enguany.

Pedalada en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
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Naixements
Periode del 12 de novembre de 2014 al 13 de novembre de 2015
Data
10/11/2014
12/11/2014
23/11/2014
21/12/2014
18/12/2014
17/01/2015
12/02/2015
15/02/2015
16/02/2015
06/03/2015
12/03/2015
16/03/2015
30/03/2015
01/04/2015
07/04/2015
15/04/2015
01/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
14/05/2015

Nom

Data

Maria Cumplido Serrano
Joana Palau Jiménez
Roc Borràs Parrilla
Oleguer Torroella Dantí
Emma Ruíz Navas
Guillem Poma Bou
Bruno Arrua Aguiar
Maria Pastor Viura
Ariadna González Guirao
Eric Caballero López
Marc García Navarro
Unai Calle Alegre
Pol Batlles Bonet
Clàudia Masferrer Batlles
Nuria Usero Valderrama
Paula Marín Rodríguez
Laia Ruiz Arias
Claudia Ballesta García
Núria Molist Brustenga
Marc Cañadilla Fonseca
Mateu Felipe Álvarez

14/05/2015
23/05/2015
21/06/2015
28/06/2015
03/07/2015
07/07/2015
22/07/2015
16/08/2015
21/08/2015
31/08/2015
05/09/2015
06/09/2015
21/09/2015
07/10/2015
08/10/2015
14/10/2015
19/10/2015
24/10/2015
05/11/2015
08/11/2015
13/11/2015

Nom
Silvia López Horcajo
Chloe Muñoz Herrera
Anouk González Fernández
Ivet Laloui Ciurans
Ian Escudero Llop
Maria Rodoreda Ruíz
Eduard Ballada España
Maria Linares Giménez
Arnau Vivero Poderoso
Garau Ferrés Serra
Nia Lorente Estapé
Lluc Alba Matute
Laia Segura Vindel
Juan del Pino Sanmamed
Sara Martínez Chamorro
Adrià Domínguez Cot
Eric Corominas Gual
Berta Pavón Payán
Chloe Martínez Laprea
Arlet Maymó Fernández
Eduard Brau Bosch

Piràmide d’edats
A 30 de novembre de 2015
EDATS

HOMES

DONES

000 - 004
005 - 009
010 - 014
015 - 019
020 - 024
025 - 029
030 - 034
035 - 039
040 - 044
045 - 049
050 - 054

175
236
237
191
166
154
217
312
342
304
269

167
228
207
181
149
169
207
309
325
286
254

TOTALS

342
464
444
372
315
323
424
621
667
590
523

EDATS

HOMES

DONES

TOTALS

055 - 059
060 - 064
065 - 069
070 - 074
075 - 079
080 - 084
085 - 089
090 - 094
095 - 099
>= 100

213
200
165
134
105
92
38
11
6
0

224
198
152
149
104
126
75
31
16
2

437
398
317
283
209
218
113
42
22
2

TOTAL

3567

3559

7126
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Casaments
Periode del 8 de novembre de 2014 al 7 de novembre de 2015
Data
08.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
12.12.2014
12.12.2014
12.12.2014
13.01.2015
11.03.2015
18.03.2015
24.03.2015
29.03.2015
18.04.2015
23.04.2015
13.05.2015
15.05.2015
26.05.2015
02.06.2015
01.07.2015
13.07.2015
15.07.2015
19.07.2015
31.07.2015
14.08.2015
11.09.2015
02.10.2015
07.11.2015

Nom
Albert Sánchez Pere i Alba Rojo Porras
Javier Rentería Aguilar i Laura Lozano Bailén
Aldo Podesta i Virginia Elisabeth Pillasagua Almea
Raul Serrano Romeu i Maria del Mar Moreno Morales
Jacobo Medina Galán i Silvia Arbolí Larrubia
Ernest Poma Costa i Meritxell Bou Pagès
Luis Manuel Margalef Baulenas i Maria José Pardos Blanco
Vicente Legido Climent i Bartolomé García Tarrades
Miguel Ventalló Villanueva i Maria del Carmen Costa Xicota
Ruben Soler Navas i Maria del Coral Hervas Gil
Marc Salas Fargas i Raquel Catalán Martínez
Ignacio Pastor Orengo i Ana Maria Viura Rodilla
Jorge Estrany Roger i Yolanda Santos Fernández
Josep Barbany Bages i Roser Arocas Bertrán
German Gonzalo Fandiño Acosta i Yolanda González Orri
Francisco Jose Ballesta Torre i Caroline García García
David Martínez Zarcas i Maria Jesús Laprea Candelas
Daniel Robles Muñoz i Consol Sancho Ruíz
Ricard Alba Domenech i Gemma Matute Juárez
Xurxo Callón Alcalde i Francisca Gil Herrerias
Francesc Xavier Olivera Rubio i Merce Molins Matamala
Roser Carroz Pereira i Meritxell Cortés Sala
Francisco Cladellas Pou i Marta Gimeno Espinosa
Ferran Garcia Ciervo i Patricia Moreno Cayuela
Miguel Angel Nuñez Urios i Ana Maria Lopez Borrego
Miguel Munuera Manchón i Maria del Carmen Martín Pérez

Població per Barris
A 30 de novembre de 2015
BARRI

HABITANTS

El Bonaire
El Rieral
La Sagrera
Sant Cristòfol
La Serra
El Serrat
La Vall

357
1944
1327
1284
540
962
712

TOTAL

7.126

Padró de vehicles
A 30 de novembre de 2015

Turismes
Autobus
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes

3.917
1
708
132
130
284
722

TOTAL

5.894
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Defuncions
Periode del 30 de novembre de 2014 al 31 d’octubre de 2015
Data Nom
19/11/2014 Florentino Brea Martínez
25/11/2014 Concepción Tutusaus
Bartomeus
04/12/2014 Eulàlia Batlle Roca
13/12/2014 Jacinto Duran Surós
13/12/2014 Teresa Villaret Valls
16/12/2014 Martina Estefa Serra
31/12/2014 Manuel Tobajas Marco
01/01/2015 Enric Barbany Cabot
06/01/2015 Francisco Blanca Navía
12/01/2015 Antonio Gran Raga
14/01/2015 Tirso Lázaro Casino
28/01/2015 M. Dolores Navarro Rueda
29/01/2015 Juan Cucurull Arroniz
08/02/2015 Carmelo Cañas Soria
10/02/2015 Aurelia Gonzalez Vicente
14/02/2015 Elvira Martín Adame
19/02/2015 Antonio Pérez Ruiz
22/02/2015 Bernardo Leovigildo
Maricalva Diez
24/02/2015 Rosa Sánchez Garcia
01/03/2015 Jacinta Bonet Ribera
08/03/2015 Juan José Martínez Romero
17/03/2015 Ana Ruíz Segura
21/03/2015 Luis León Fuertes
24/03/2015 Pedro Antonio Barrocal Díez
30/03/2015 Ana Villegas Pujol
04/04/2015 Victoriana Iglesias González
12/04/2015 José Galván Berzabé
12/04/2015 José Morillas Giménez
21/04/2015 Adelaida Gómez Pérez
23/04/2015 Constancio Molas San José

Data
01/05/2015
05/06/2015
19/06/2015
04/07/2015
05/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
18/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
27/07/2015
20/08/2015
08/09/2015
18/09/2015
20/09/2015
21/09/2015
02/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
11/10/2015
19/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
31/10/2015
02/11/2015
19/11/2015
21/11/2015
21/11/2015

Nom
Carmen Fornell Santias
Trinidad Larrubia Ortíz
Miguel Bonet Vila
Rosario Martín Ruíz
Alfreda Martín Corral
Teresa Cabot Dalgé
José Carretero Romero
Josefa Ramona Olona Sastrón
Ángel González Loza
Juan Tomás Guiu
Maria Lombart Bosque
Encarnación Munuera García
Eduardo Guerrero Arenas
Julián Montes Muñoz
Maria Ribas Montsesino
Irene Montserrat Roigé
Puigvendrelló
Bienvenida Pérez Puertolas
Maria Jiménez Coca
Maria Bellavista Dantí
Antonia Vila Pañach
Isidro Mateo Trinidad
Gaspar Valera Jiménez
Purificación Hernández
Fernández
José Luis Pérez Campos
Jorge Julines Uterga
Juan Espín Fernández
Montserrat Casas Martí
Lucas-José Beneítez Fernández
José-Francisco Rodríguez
Cátedra
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Jutjat de Pau
Jutge de Pau: Josep Solé Padrós
Agrupació núm. 47
Secretària: Josefina Tarazaga Carrasco
Telèfon: 93 844 86 50
Registre Civil:
Secretària: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Ens disposarem de fer una breu crònica del
que ha estat l’any 2015 en el Jutjat de Pau.
Com ja ve essent habitual, les tasques que
porta a terme l’Agrupació número 47 són les
mateixes de cada any, sense gaires novetats i
amb força tranquil·litat. El que sí cal esmentar és que al mes de Juliol d’aquest any ha
entrat en vigor una nova modificació del
Codi Penal que suposa l’eliminació del
Judici de Faltes, de manera que ara aquests
delictes passen a anomenar-se delictes lleus
i, per tant, la competència per jutjar-los ja
no correspon al Jutjat de Pau sinó als Jutjats
Penals. Per tant, ara només realitzem actes
de conciliació.
Pel que fa al Registre Civil, hi ha hagut diverses novetats. En primer lloc, en quan a la
llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre
Civil, que preveia la desaparició dels
Registres Civils públics per encomanar la
tasca als Registradors de la Propietat i
Mercantils, i així es privatitzava el servei,
hem de comunicar-vos que dita llei ha quedat derogada. Per tant, el servei el continuaran prestant els Registres Civils fins a nova
ordre del Ministeri de Justícia.
Per altra banda, el 14 de juliol d’aquest any,
ha entrat en vigor la Ley 19/2015, de 13 de
Juliol, que contempla la possibilitat que els

Sala principal del Jutjat de Pau de Santa Eulàlia.

ciutadans puguin comunicar electrònicament, des dels centres sanitaris, el naixement dels seus fills. Aquesta mesura preveu
facilitar als ciutadans els tràmits d’inscripció
dels naixements per evitar, en la majoria
dels casos, desplaçar-se als Registres Civils.
Ara bé, aquesta mesura a data d’avui només
s’ha previst implantar en un centre sanitari
de cada Comunitat Autònoma. Això, implica
que en el nostre Registre Civil encara no es
pot fer la inscripció de naixements a través
del centre sanitari.
Pel que fa als matrimonis, hem superat “rècords”. Com podeu veure en l’apartat del
moviment demogràfic només hem fet el llistat dels ciutadans del nostre municipi que
s’han casat en el nostre Registre Civil. Ara
bé, tot i això, s’han celebrat 208 matrimonis,
el que ha suposat un augment de la feina pel
personal d’aquest registre. Tot i així, ens
n’hem sortit prou airosos. Són feines agradables i de bon fer.
Us volem desitjar bones festes i una bona
entrada d’any!!
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
Verónia Mateos Vegas, Secretària
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Parròquia
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores
MISSA:
Diumenges i festes: 11.30 h i dimecres: 19 h

La comunitat parroquial del
nostre poble de Santa Eulàlia
de Ronçana ha viscut un
darrer any 2015 intens
D’una banda, el mes de maig va tenir lloc la
Visita Pastoral del nostre Bisbe, representat
pel seu Bisbe Auxiliar. Va ser un moment de
fer visible la unitat i diversitat de la parròquia amb els seus grups i activitats: catequesi d’infants, joves i adults, voluntaris de
Càritas i de residències i visita de malalts,
Casal Parroquial, Revista Ronçana, Moviment de Cristians de Pobles i Comarques, etcétera. Som persones diverses, amb sensibilitats plurals, però amb la vivència d’una fe
que ens omple de sentit i que volem proposar pacíficament, sense estridències, amb el
testimoni humil i senzill de les nostres vides.
El mes de setembre, Mn. Aaron de Larrazabal, fins ara Administrador Parroquial, era
nomenat rector. Càrrec per a 10 anys, i, per
tant, possibilitat d’un treball més estable per
a la vida i per a les activitats de la parròquia.
També a l’octubre inaguràrem el nou local
de Banc d’Aliments de Càritas que atén unes
40 famílies del nostre municipi. Més enllà

Visita pastoral canònica.

de creences religioses, tots els habitants de
Santa Eulàlia hem de comprendre que la
causa per la solidaritat i la justícia són imprescindibles per a fer poble, comunitat, societat. No podem viure tancant els ulls o
amb bones paraules. Cal una actuació. La
inaguració-benedicció respon a l’objectiu de
sensibilitar tothom en aquesta qüestió fonamental.
Finalment, l’any es tanca amb la preparació
de la representació dels Pastorets, en el centenari de l’estrena dels Pastorets de Folch i
Torres, que ha mobilitzat energies i il·lusions d’un bon nombre de persones. En una
societat en la qual el Nadal ha esdevingut
paradigma d’exclusió (el consumisme que es
publicita als mitjans margina tots aquells
que no tenen prous recursos), aquesta representació és expressió dels valors cristians de
solidaritat, esperança i bondat. Valors universals.
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Les portes obertes, el cor
encara més
Déu vós guard!
Sovint ens sentiu dir que Càritas és cosa de
tots, per això en arribar aquestes dates volem compartir amb tots vosaltres el que ha
estat més significatiu aquest any.
Com sabeu el passat quatre d’octubre es va
inaugurar el nou local de Càritas, ubicat on
hi havia la botiga de Can Bassa. És cert que
en un principi ens va venir de nou haver de
deixar la Rectoria, ja que semblava el lloc
idoni per rebre les famílies i fer l’entrega
dels aliments, però la normativa legal cada
vegada és més exigent pel que fa al repartiment d’aliments, per això va caldre buscar
un nou lloc, ja que la Rectoria no reunia els
requisits que es demanen: bona ventilació,
espai suficient per guardar els aliments, congeladors, poder treballar amb comoditat i facilitat d’accés a l’hora de descarregar els aliments i la recollida. El nou local reuneix tots
aquests requisits i també hi ha espai suficient per rebre i acollir les famílies. Ha calgut un temps per adaptar-nos al nou espai
però valorem molt positivament el canvi i
des d’aquí volem donar les gràcies a en
Jaume i la Núria de Can Bassa que des del
primer moment s’hi han implicat i ens han
facilitat tot el que necessitàvem. Gràcies pel
vostre acolliment i bon fer.
El que ens continua preocupant són les famílies, les persones que cada dia han de lluitar contra el desànim, que veuen que no poden fer realitat molts dels seus somnis perquè els manca un treball que els permeti viure amb la tranquil·litat de poder fer front a
les necessitats més bàsiques que tota perso-

Càritas inaugurant el nou local.

na es mereix i li pertoca. No creieu que ja és
hora d’acabar amb aquesta situació d’inestabilitat, fragilitat i d’injustícia en què encara
viuen moltes famílies? Actualment s’atenen
de trenta-cinc a quaranta famílies. Es manté
el nombre de l’any passat. La bona notícia és
que no han augmentat.
Per últim volem donar les gràcies a tots els
qui col·laboreu d’una manera o altra amb
Càritas i que us demanem que mentre pugueu continueu fent-ho, us necessitem. Gràcies a tots els qui ens vàreu acompanyar a
l’acte d’inauguració del nou local, i els que
vàreu assistir al concert a benefici de Càritas
i, molt especialment, al grup “Nous indrets”
que ens van regalar una tarda de música i
germanor, per la seva implicació i disponibilitat. També a tots els qui heu col·laborat en
el gran recapte, als joves de l’institut Vall del
Tenes que ja de fa anys organitzen el dinar
solidari i als seus professors que els acompanyen i animen. A tots gràcies.
Per part nostra dir-vos que estem contents
de poder fer aquest servei. Mossèn Aaron,
ens va suggerir la frase que encapçala aquesta pàgina per posar a la cartellera del nou local i que ens hem fet ben nostra: les portes
obertes, el cor encara més. Tenim clar que el
dia que no ens mogui l’amor, no serem dignes de fer aquest servei.
Que Déu ens doni un bon Nadal i any a tots!
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Comissió de Festes
Responsable: Vicenç Fuertes (fins el 12 de juny)
i Anna Montes.
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: ser@ser.cat; montescam@ser.cat
Web: www.ser.cat

El 2015 ha estat un any variat i farcit d’activitats. És hora de fer-ne un balanç. Santa
Eulàlia és un poble de gresca i xerinola.
Enguany hem commemorat el 20è aniversari del joc dels colors.
La cavalcada de Reis enceta l’any, una nit
màgica pels més menuts i un dia de molta
feina per part de la Comissió de Festes, preparant el guarniment i el vestiment de les
tres autoritats d’orient. Mentre feien cua per
entregar les cartes, es van poder escalfar les
mans, i van poder omplir la panxa amb xocolata i melindros, fent més amena l'espera.
Les entitats van tornar a guarnir vehicles,
maquillar-se i disfressar-se, omplint de música i color, els carrers de Santa Eulàlia, per
celebrar el Carnestoltes. Enguany es va fer
una peregrinació de la Plaça Onze de
Setembre al Pavelló d’Esports, on va haverhi dansa i concurs fins tard.

Anuari 2015

La Comissió de Festes, té el seu plat fort al
mes de juliol, començant pel berenar que
acompanya i amenitza la trobada de puntaires, el ball de les colles de gitanes i els gegants, a l’Aplec de Sant Simple.
I sobretot en dates de Festa Major, quan la
Comissió de Colors és l’encarregada de fer
gaudir i participar a les Colles de Colors,
col·laborant en fer que aquest 20è joc dels
colors hagi estat tot un èxit, i el fair-play i la
bona sintonia han regnat amb més força.
La Comissió i altra gent voluntària han ajudat i fet que tant la botifarrada popular, com
el sopar de germanor de diumenge al vespre,
hagin tornat a ser un èxit, repartint més de
750 àpats dijous i uns 900 el diumenge.
Agrair una vegada més a la gent i a les entitats que s’impliquen en les activitats que es
duen a terme a Santa Eulàlia de Ronçana i
que fan que aquest poble sigui un poble viu i
actiu. I que per uns moments oblidem el què
ens envolta i gaudim de la companyonia dels
nostres veïns i veïnes.
Animar-vos a seguir fent que cada data festiva sigui recordada amb un somriure.

La calçotada ha tornat a ser una data fixa on
compartim taula i degustem un dels productes més típics de la terra catalana, juntament
amb la seva salsa.

Per últim, recordar que la Comissió de Festes és un espai on representants de l’Ajuntament i gent voluntària, compartim com es
vol que siguin les festes del municipi, com es
pot organitzar i dur a terme, i col·laboradors. Si vols aportar propostes o formar-ne
part, només ens ho has de dir.

Els colors, protagonistes de la Festa Major.

Els Reis Mags atenent els nens.
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La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

Aquest 2015 la Fàbrica ha continuat sent
protagonista de la majoria d’ activitats organitzades en el nostre municipi, tant des de
l’Ajuntament com des de les entitats.
Com cada any s’hi han dut a terme els
Concerts de les Escoles de Música, les festes
de l’Institut i el Casal d’avis a banda del teatre del TNT, la Trobada de Gegants, concentracions de cotxes i motos, el Sant Antoni, el
Ball de Gitanes, cinema, jornades solidàries,
espectacles infantils, fires i àpats diversos.
La Fàbrica és un espai canviant que s’adapta
a tot i tothom.De vegades es fa difícil poder
compaginar amb èxit totes les activitats que
s’hi duen a terme però cada any ens superem. És un espai per la gent, per les persones, en el que passen coses tan màgiques

Anuari 2015

com que aparegui del no res el carruatge de
la Ventafocs o ens despertem un dia amb l’aparcament ple de cotxes antics o tomàquets
de mil varietats diferents.
Des de la Fàbrica donem les gràcies a tots
aquells que feu possible que un edifici tingui
vida i personalitat. Que cada dia sigui diferent i on cada setmana puguis trobar alguna
cosa que et sorprengui. Trens en miniatura,
planetaris o una catifa vermella que espera
veure passar el Santeulalienc de l’any.
Aprofito aquest escrit per acomiadar una
persona que hi ha passat 14 anys de la seva
vida i que hi ha deixat empremta. La Berta
Ventura i Gual aquest any ja no l’hem tingut
a la Fàbrica, ha començat una nova etapa,
segurament més tranquil·la, però li volem
agrair tota la feina feta, l’esforç, la dedicació,
l’atenció i la paciència que li han calgut moltes vegades. Moltes gràcies Berta per la feina
feta.
L’activitat a la Fàbrica no s’atura mai.

El recinte del Bar.

Durant les eleccions
al Parlament.

La Berta a
La Fàbrica.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Belén Martínez, Guillem Baró, Olga
Casanova, Andrea Weirather
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 938448188
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliaderoncana.cat/

L’any 2015 que ara acabem, hem celebrat
arreu del país el centenari de les primeres
biblioteques impulsades per la Mancomunitat de Catalunya. A la de Santa Eulàlia, estem a punt de commemorar els primers cinc
anys, però la tradició bibliotecària al nostre
poble ve de més lluny. A més de la tasca feta
per les biblioteques escolars de l’Escola
Ronçana o l’Institut de la Vall del Tenes, la
biblioteca del Centre Cultural Sant Jordi,
ubicada en una de les antigues escoles del
barri de La Sagrera, just aquí al davant, va
fer un important servei a la lectura i l’aprenentatge al municipi. Des del 1979 quan va
obrir les seves portes fins el seu tancament
el 2011, quan ens va passar el relleu, s’havien
realitzat més de 800 carnets d’usuaris i entrats a registre més de 8.000 llibres i documents.

Anuari 2015

Calonja, amb el suport de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona, i l’aposta decidida de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, compta a finals del
2015 amb un fons documental de més de
20.000 títols en diferents suports (llibres,
revistes i audiovisuals), i a finals d’any preveiem uns 2.900 usuaris amb carnet, gairebé el 40% de la població.
A finals de 2015, les dades dels serveis d’accés gratuït a la informació i la lectura són
aquestes: el de préstec amb una mitjana
mensual de 1.600 documents prestats, i les
consultes a internet o connexions a la xarxa
WiFi, són de 346 i 240 mensuals respectivament.
L’any de les biblioteques va ser el motiu del
Sopar literari al mes de maig, i novament va
reunir entorn d’un deliciós àpat servit pel
Restaurant Can Farell, artistes locals i del
TNT que amb música i paraula ens van conduir per un viatge a través de la literatura
universal. Prèviament vam concedir els premis del 6è Certamen Literari, que enguany
ha enregistrat una participació rècord de 63
obres.

La biblioteca Casa de Cultura Joan Ruíz i

La música i la poesia ens han brindat tres
vetllades inoblidables, una a l’abril, a la Revetlla de Sant Jordi quan, després d’un recital participatiu d’amics de la biblioteca, la

Hora del Conte a la Sala Infantil.

Trobada amb autors a Fantàstida.
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cantautora granollerina Ivette Nadal va encisar tots els presents. Al juliol, al jardí de la
biblioteca vam gaudir de les vetllades a la
fresca amb poemes cantants per una
Meritxell Gené immensa, i la següent vetllada, el jardí es va omplir d’amics del grup local Aspriu que va tornar-nos a captivar amb
les seves cançons arranjant poemes de
Salvador Espriu i Joan Vinyoli.
El cicle de música clàssica Eulaliana amb
cinc concerts de gran qualitat, el cicle de
Joves Intèrprets i les audicions dels joves
músics de les escoles de música locals (Da
Capo i EMVT), troben a la Sala Pau Casals
un espai ideal per gaudir i difondre el gust
per la bona música. Com ho fem amb les arts
plàstiques, pintura i fotografia a la sala d’exposicions, o les obres que els joves artistes
de l’Institut exposen al vestíbul periòdicament. No oblidem la gran festa participativa
que és el concurs de punts de llibre amb més
de 500 obres presentades enguany amb la
poesia com inspiració pictòrica.

Anuari 2015

imprescindibles recomanacions literàries
del nostre ja habitual Ricard Ruíz quan s’acosta Sant Jordi.
Justament Ricard Ruiz i Alex Hinojo, autors
de la saga “Guardians de somnis” van ser els
convidats al juny de la festa de cloenda del
Club de lectura Infantil Fantàstida, que continua creixent. Una vintena d’engrescats superlectors es troben cada 15 dies, amb la
col·laboració de Josep Partegàs, rondallaire i
amant de la literatura, en tàndem amb la
companya Olga Casanova.
Acabem l’any i el novembre el tornem a dedicar a la ciència, amb activitats divulgatives
per a totes les edats, i molta participació. I
moltes més activitats: la formació en noves
tecnologies, les visites de les escoles, els tallers creatius o les Hores del Conte, les
Hores Menudes i l’Story Time, amb narradors professionals i amateurs que ens han
regalat moments divertits de fantasia, jocs i
rondalles compartits en família.

Les tertúlies literàries del públic adult al
Club de Lectura, i la tasca cultural que les
envolta com rutes literàries o sortides al teatre, han consolidat el grup amb grans moments compartits com les trobades amb escriptors que han permès conversar amb
Care Santos o Joan Carreras, o autors comarcals com Carme Barbany, així com les

Continuen amb nosaltres els col·laboradors
voluntaris que ens ajuden a fer créixer
aquest servei de cultura i cohesió social que
és la biblioteca de Santa Eulàlia. La nostra
encara jove però amb l’experiència de cent
anys al darrera, cent anys de biblioteques
amb una gran tasca en favor de la lectura, el
coneixement i la llibertat al nostre país.

Ivette Nadal a la Revetlla de Sant Jordi.

Vetllada al jardí amb Aspriu.
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Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes

lona, ABS, Mossos...) sempre tot perfectament coordinat amb l’Educadora Social i
l’institut.

Coordinador: David Santijas
Educadora Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 630 134 (Whatsapp també)
C/e: info@ppd.cat
Web: www.ppd.cat

Tenim consolidades les noves línies que vam
iniciar basant-nos en programes cost-eficaços, és a dir, que cada cop més acotem les
nostres línies d’actuació i accions sota estudis provats i contrastats amb evidència científica, per així assegurar el màxim d’eficàcia
de la nostra tasca.

Estem al vostre servei
Portem més de deu anys del PPD fent prevenció de drogues, promoció de la salut i sobretot treballant en xarxa i de manera transversal a la Vall del Tenes, amb el suport de
Diputació de Barcelona i de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
A l’institut és on centrem gran part de la
nostra intervenció (tot i que a 6è ja comencem a fer alguna cosa de prevenció inespecífica), en aquests moments ens trobem amb
part de les intervencions del curs 2015-2016
realitzades i la seva totalitat calendaritzada.
Tot i que un gruix important d’aquestes intervencions és del PPD, en tenim d’entitats
externes (per part d’entitats derivades pel
Departament de Salut, Diputació de Barce-

A banda d’això, ens vam poder veure a
l’Estand de Festa Major, que coordinats amb
Joventut vam poder ser-hi les nits de dijous,
divendres (de fet divendres ens vam mullar
una mica tots...) i dissabte donant informació i atenent a qualsevol persona que demanés quelcom, tot i que la majoria de les més
de 600 persones que van passar per la nostra taula van ser adolescents i joves del nostre territori.
Treballem conjuntament amb Serveis Socials,
Joventut, Cossos de Seguretat, Educació per
oferir el màxim de serveis a la ciutadania de
Santa Eulàlia de Ronçana.
Recordar-vos que per qualsevol consulta o
dubte, no dubteu a contactar amb nosaltres.
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Servei de Joventut/La Taka
Punt Jove

de quart d’ESO, el concert benèfic amb el
grup coral Increscendo i la peli a la fresca
Interestellar.

Regidora: Anna Montes i Cabot
Tècnic Joventut: Daniel Marin
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 93 844 91 66.
Plaça de l’Ajuntament nº3 baixos
08187- Sta. Eulàlia de Ronçana.
www.lataka.cat
santaka.jove@gmail.com

Les activitats que s’han realitzat son: Bus Nit
Festa Major de Granollers, Marz Fest
Biergarten, El Calendari Jove, 8ª Esquiada
Jove, Festa Fi de Curs de 4rt ESO, Passatge
del Terror, Pel·lícula Deshumanitzats 4rt
ESO, Sala d’estudis,Concert amb Increscendo, Fira d’Art Jove ARTARREU i Batalla de
Galls, Holy Party, Setmana Crític i Torneig
de LOL, Festa de Carnestoltes, VI Torneig
de Futbol Sala de Nadal, la prova d’orientació Busca’m organitzada per l’entitat
SerJove i el Sopar Jove de Festa Major, La
peli a la fresca Interestellar i el torneig de
Paintball.

L’any 2015 s’han fet 20 accions de les 23 escollides en assemblea. A banda també és va
inaugurar l’skatepark de Santa Eulàlia.
Destaquem que durant aquest any s’han celebrat deu anys de pressupostos participatius, i iniciem al novembre una nova convocatòria amb més d’una dècada d’assemblees. A destacar a més del nou èxit de participació d’aquest 2015, pel que fa al procés de
pressupostos participatius, la creació d’un
nou grup de joves de 18 a 30 anys a Santa
Eulàlia, que s’han batejat amb el nom de La
Timba. Desitgem tots els encerts i llarga vida a aquest nou grup juvenil del municipi.
Aquest any ha estat la desena edició del procés de participació en el qual els joves decideixen com gastar els 15.000 € de la partida
d’activitats juvenils de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia.
En total és van proposar 40 accions diferents, és van escollir 23 accions i van assistir
87 joves a l’assemblea. Pel que fa a la participació, més de 50 joves han liderat les accions, 100 hi han participat activament i més
de 4.000 persones han assistit com a públic
durant el 2015.
Destaquem els 87 joves que van participar a
l’Assemblea jove. S’ha aconseguit realitzar
fins a vint-i-una accions, de les vint-i-tres
escollides a l’Assemblea Jove, quinze liderades per joves menors de divuit anys i vuit liderades per joves majors de divuit. Les accions novedoses i més valorades d’aquest
any han estat la MarzFest Biergarten, El
Torneig de LOL, la Batalla de Galls, el
Passatge del Terror organitzat pels alumnes

A banda d’aquestes activitats com a servei
hem col·laborat en l’organització de l’espai
del Xafarranxo de la Festa Major de Santa
Eulàlia 2015. També és important destacar
les nombroses atencions relacionades amb
les necessitats de la població juvenil al Punt
Jove, i campanyes realitzades conjuntament
amb el Programa de Prevenció de Drogues
de la Vall del Tenes. L’assessoria laboral que
és realitza cada quinze dies a la Taka ha atès
aquest últim any més de 54 joves i s’han realitzat cinc xerrades a l’Institut de la Vall del
Tenes i una al Punt Jove. També destaquem
que al mes de maig és va inaugurar l’Skatepark de Santa Eulàlia, situat davant l’Institut, donant resposta a una reivindicació
històrica al nostre municipi. Per acabar dir
que a finals d’aquest any es presentarà el documental realitzat en motiu dels deu anys de
pressupostos participatius.

Fotografia de família de l’Assemblea Jove..
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Escola Bressol Municipal l’Alzina
Coordinadores: Dolors Barbany,
Esther Casadesús i Anna Ors
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com
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sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressarse.
Tots els jocs de falda tenen un component
emocional i afectiu molt important mitjançant el qual els infants descobreixen el
plaer del contacte amb l'adult.

El joc, l’essència de la vida
L’infant, durant els primers anys de la seva
vida experimenta, descobreix, creix i aprèn a
partir del joc.
El joc és l’essència de la vida, és l’aprenentatge, és una activitat innata, inseparable de
la condició humana.
Els primers anys, l’infant descobreix el seu
cos, les seves mans, els seus peus, el seu moviment... aquest és el seu primer joc.
Després descobreix els objectes, els explora,
els observa.
Més tard es fixa en què fa l’adult, vol imitar
al pare, a la mare...

La panera dels tresors
La panera dels tresors és una proposta de joc
adreçada als infants de 6 a 10-12 mesos
aproximadament, edat en la qual encara no
gategen ni es desplacen però es mantenen
asseguts.
La panera ha de ser de vímet, plana, estable,
sòlida i sense nanses (ha de tenir 33 cm. de
diàmetre i 10 cm. d’alt). S'omple amb un mínim de seixanta objectes variats, d’ús quotidià o de la natura. Objectes de textures diverses, colors, formes, olors, pes i de diferent qualitat: fusta, vímet, metall, objectes
naturals, etc.

L’escola bressol l’Alzina té un projecte educatiu on un dels objectius és oferir a l’infant
espais de joc de qualitat que despertin el seu
interès i on pugui desenvolupar-se i créixer.
Els jocs de falda
Es consideren les primeres manifestacions
lúdiques i constitueixen un punt de partida
privilegiat en l'educació infantil. A través
d’aquestes els infants inicien el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, del ritme, del moviment, de la música i aprenen a

És una activitat d’exploració. Els objectes
són escollits amb la finalitat de proporcionar
estímul i experiència als cinc sentits de l'infant: la descoberta i el desenvolupament del
tacte, el gust, l'olfacte, l'oïda i la vista.
L'infant aprèn sol i per ell mateix. L'adult,
amb la seva presència i atenció, li dóna seguretat i confiança.
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El joc heurístic

El joc simbòlic

És una continuació de la panera dels tresors.
És una proposta d’exploració i combinació
d’objectes diversos i variats que ofereix als
infants de 12 a 24 mesos la possibilitat d’investigar i descobrir per sí mateix.

El joc simbòlic apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representar accions de
la vida quotidiana del món dels adults, cap
als dos anys.

El domini de la mobilitat del cos és la gran
conquesta del segon any de vida. L’infant
arriba allà on desitja i desitja allò que veu.
Tot li interessa i necessita tocar-ho tot. En la
combinació de materials descobreix que les
coses hi caben o no; s’aguanten o cauen; rodolen o es mantenen quietes.... i amb el joc
heurístic es va fent conscient de les lleis de la
natura, de les propietats dels diferents materials i de les característiques dels objectes.
És una activitat que aprofita les accions espontànies dels petits i les potencia. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge i les accions dels infants.

L’infant necessita imitar el que fa l’adult i
posar-se al seu lloc, això el fa créixer i descobrir nous horitzons.
El joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda
l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn
social que l’envolta.

A l’escola bressol és important la presència
de joguines, però també hi ha moltes propostes en les quals el material natural i de
reciclatge és fonamental i en les quals els objectes quotidians més insignificants prenen
un paper rellevant:
“QUALSEVOL OBJECTE
DE LA VIDA QUOTIDIANA
POT SER UNA GRAN JOGUINA’’
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Escola Ronçana
Directora: Elisabet Palau i Canadés
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@.xtec.cat
Web: www.escolaroncana.cat

Hem celebrat 50 anys
Al llarg del curs 2014-2015 hem celebrat els
50 anys de la construcció del primer edifici
de l’escola del Rieral l’any 1964. Hi ha hagut
diferents activitats que ens han permès compartir i recordar moments importants de la
història de l’escola amb moltes persones que
hi estem vinculades. A continuació en fem
un breu recull.
- Des de començament de curs hem fet present l’aniversari amb elements visuals repartits per tota l’escola (cartells, pancarta, murals,...).
- Tothom ha pogut tenir la samarreta commemorativa amb el dibuix que ens ha fet la
Teresa Giménez, il·lustradora, ex-alumna i
mare de l’escola.
- Per a la Mostra Literària de Sant Jordi cada grup de classe ha apadrinat un espai de
l’escola i hem escrit textos sobre aquest lloc i
les activitats que hi fem.
- Hem elaborat un llibre que recull imatges
de diferents èpoques, aportacions de mestres i altres persones vinculades a l’escola al
llarg d’aquests 50 anys. També recull els treballs dels nens i nenes sobre l’espai que han
apadrinat. Amb la col·laboració de l’Ajuntament l’hem pogut editar i oferir-lo a totes
les famílies. A l’acte de presentació del llibre
ens vam reunir un bon nombre de persones.
Hi van assistir els mestres actuals i alguns
d’altres èpoques, així com el Director dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a la nostra zona, Sr. Josep Vicent Garcia i Caurín,
també alguns inspectors i l’alcalde i la regidora d’Ensenyament de Santa Eulàlia.
- Un diumenge del mes de març, en col·laboració amb “Santa Eulàlia Camina” vam fer
una sortida seguint el curs del riu Tenes,
amb una bona participació de nens i nenes
amb els seus pares i mestres. Una jornada
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distesa de convivència i celebració, oberta a
tothom. Aquesta és una excursió emblemàtica de la nostra escola que han anat fent tots
els alumnes de 4t al llarg dels anys.
- Una altra activitat conjunta i festiva ha estat
la figura del 50 que vam fer entre tots a la pista, amb la samarreta verda, i la gravació d’aquesta imatge aèria. I el mateix dia la plantada d’un roure al jardí del costat de la pista,
amb la participació dels delegats de cada curs.
- El reportatge elaborat per Canal SET, amb
la col·laboració de tantes persones a qui donem les gràcies molt sincerament, recull la
història, l’evolució dels darrers anys i la tasca educativa actual. Es va estrenar el dia de
la presentació del llibre, a la Biblioteca, i s’ha pogut veure per la televisió local. Ara
també a través d’Internet.
- Pel novembre, en la 3a edició dels Premis
Tardor de Santa Eulàlia, l’escola ha estat
guardonada com a millor entitat cultural pel
seu 50è aniversari.
Estem contents d’haver pogut fer aquestes
activitats de celebració i donem les gràcies a
tots els que ens hi heu ajudat. Entre tots ha
estat possible.

Proves Cangur
Aquest curs per primera vegada la Societat
Catalana de Matemàtiques ha organitzat les
Proves Cangur a Primària. L’objectiu de les
proves, que es fan el mateix dia a tot
Catalunya, és potenciar l’ interès per resoldre
reptes matemàtics. Alguns alumnes de cinquè i sisè hi van participar després de dedicar
unes sessions a practicar per resoldre problemes basats en el raonament i l’enginy.
El resultat va ser molt satisfactori ja que diversos alumnes de l’escola van obtenir una
bona puntuació, però esmentem especialment en Jordi Barrios de 6è que va obtenir la
vuitena millor puntuació dels gairebé 9.000
alumnes de 6è de tot Catalunya que s’hi van
presentar. El dia 26 de maig es va fer l’acte de
lliurament de premis al Paranimf de la
Universitat de Barcelona, presidit per
l’Honorable Senyora Irene Rigau, Consellera
d’Ensenyament.
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Conferències per a pares

Obres de millora

A l’escola vam tenir una xerrada per als pares i mares sobre el pas dels nois i noies a
l’Institut. Va ser a càrrec de David Sanitjas,
tècnic educatiu de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes, el qual també va fer unes sessions a les aules amb els alumnes. Va ser interessant perquè ens va ajudar a anar més
enllà dels tòpics i a veure la necessitat de tenir una actitud activa i oberta d’acompanyament dels fills.

Al llarg d’aquest any a l’escola s’han fet diverses obres de millora. Destaquem que
l’Ajuntament s’ha ocupat de substituir les finestres d’una altra aula de l’edifici més antic. Amb aquesta ja són tres les aules millorades, cosa que suposa un correcte tancament i també un aspecte renovat de la façana. Així mateix l’Ajuntament ha fet canviar
les portes de l’entrada de l’edifici de Primària, a baix.

També aquest passat mes de novembre hem
tingut una conferència, a càrrec de Ma.
Jesús Comellas i Joan Carles Folia, sobre la
necessitat de posar límits en l’educació dels
nens i nenes, i com això els ajuda a estructurar el seu pensament i la seva manera d’actuar.

Per altra part, el Departament d’Ensenyament, ha fet durant l’estiu el revestiment del
sostre del porxo que hi ha sota les aules de
l’ultima ampliació de l’edifici de Primària,
obra que estava pendent. Això suposa una
millora en l’aïllament d’aquelles aules i també en l’aspecte estètic.

Grups de nens i nenes de tots els nivells, a final de curs, pel juny de 2015

P-3 A - Les tortugues, amb Ada Margenat.

P-4 - Els gegants, amb Eva Barnils.

P-3 B - Els dinosaures, amb Iraida Cotrina i
Sandra Duarte.

P-5 A - Els indis, amb Sònia Garcia i Pilar
Fernández.
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P-5 B - Els monstres, amb Montse González i
Gemma Ruiz.

1r A - Les puputs, amb Asun Glez. Vílchez.

1r B - Les orenetes, amb Lourdes Guitart.

1r C - Els periquitos, amb Sergio Zaera i
Clàudia Dieling.

2n A - Els falcons, amb Montse Martín, Sílvia
Pedret i Anna Pérez.

2n - Les àguiles, amb Concepció Bernadas.

3r A, amb Margarida Plumé i Jordi Ricart.

3r B, amb Pia Sierra i Paqui Jiménez.
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4t A, amb Sete Salguero i Sílvia Pedret.

4t B, amb Maite Marín i Margarida Bonet.

5è A, amb Ramon Boixader i Yolanda González.

5è B, amb Amàlia Berenguer i Elisabet Palau.

6è A,
amb Ma. Gleva Colomer
i Maite Carretero.

6è B,
amb Sònia Paje
i Merche Díaz.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/

Balanç 2015
En plena tardor, tenim la sort de poder tornar a fer un balanç molt positiu del curs
2014-2015.
Per què? Doncs perquè hem pogut portar a
terme els objectius que ens havíem marcat a
la Programació General Anual (PGA).
Aquest és un document que elaborem el professorat a partir de diversos documents
(Projecte Educatiu, Projecte de Direcció,
Memòria Anual i Indicadors de centre) i en
el qual desglossem bàsicament les estratègies i els recursos humans (com nombre
d’hores de mestres i hores d’altres professionals) i materials (com espais, pissarres interactives...) amb què comptem per portar a
terme els objectius.
Cada curs ens plantegem uns objectius bàsics que, per definir-ho ras i curt, són que
l’alumnat assoleixi l’èxit escolar en totes les
àrees. Expressat en termes actuals, seria que
millorin en Competències Bàsiques en acabar l’escola de primària. I per això, des de fa
uns anys, es realitzen unes proves a principis
de maig, a tot l’alumnat de 6è a Catalunya.
Són proves de català, castellà, anglès i matemàtiques, que passen i corregeixen mestres externs perquè els resultats siguin objectius.
L’aprenentatge ha de ser sempre significatiu, acumulatiu i extensiu; quan un alumne
entén el que llegeix, pot resoldre un problema; quan es fixa en l’ortografia en català,
també s’hi fixa en castellà o en anglès. I així
podríem fer un munt d’equivalències respecte a totes les altres àrees en què, per a un òptim aprenentatge, es requereix necessàriament que a l’escola hi hagi un ambient de
respecte, de responsabilitat i d’exigència en
tot moment.
Naturalment que, tot i que parlem d’objectius iguals per a cada curs, hem de dir que
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sempre ens plantegem arribar més lluny,
molt més lluny, com diria el poeta.
Com a novetat d’enguany, s’han passat unes
proves a 3r de primària a totes les escoles,
proves diagnòstiques, que es corregeixen internament i es passen a mitja primària per
tenir temps de compensar aquells aspectes
que puguin donar resultats més baixos. Hem
comprovat que caldria programar l’expressió oral i avaluar-la de manera sistemàtica
(hem fet dos cursos de formació) i que som
conscients que és determinant en l’ expressió escrita i aquesta és a la base de tots els
aprenentatges.
De fet, l’activitat diària es basa en la comunicació oral:
– des del “bon dia” al “fins demà” a les aules
– exposicions orals d’activitats entre nivells
– els contes per la festa de la castanyada
– les cançons i el festival nadalenc
– el treball i les conferències sobre els noms
de les aules o projectes
– la lectura diària i la participació en el certamen de lectura en veu alta
– les representacions teatrals en diversos
nivells i especialment en l’obra de cloenda
de primària a 6è
– el projecte interdisciplinari de Sant Jordi,
que enguany ha estat l’Any de la Llum i
nosaltres l’hem treballat com a “Escrivim i
ens divertim amb la ciència”
– les reunions de delegats/des
– les converses espontànies/dirigides en petit/gran grup
...
I quin és el lloc primordial per parlar? És
amb la família. A casa sempre ens entenen i
ens donen o ens poden donar models de pronúncia correcta, per no barrejar llengües,
per enriquir el vocabulari... i aquest llenguatge familiar és a la base de l’èxit escolar.
Tornant al principi, avui en plena tardor, 15
de novembre, quan pensem en termes de balança, creiem que hi ha un equilibri entre el
plateret del que volem i el plateret del que
aconseguim. Hem de dir que són unes balances equilibrades i ens sentim orgullosos
de la implicació de les famílies i dels mestres
de l’escola La Sagrera. I l’AFA és un puntal
per aconseguir els nostres millors resultats
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amb l’alumnat, igual que valorem la col·laboració de l’Ajuntament, i especialment donem les gràcies a la Regidora d’ensenyament, la senyora Isabel Valls.

gran referent professional i humà, i sempre
per a ella les portes de la Sagrera seran obertes de bat a bat. Gaudeix de la jubilació Luci!

Finalment volem esmentar una mestra que
es va jubilar al juny, la Luci, una excel·lent
mestra, i em sento autoritzada per dir en
nom de la comunitat escolar, que en tenim
un gran record. La tenim i la tindrem com a

I, per acabar, confiem i desitgem que d’aquí
a un any puguem tornar a escriure en aquest
anuari que hem aconseguit els objectius que
ens estem marcant a la programació del curs
2015-2016.

P3B, amb Maria Morales i Erika Würts.
P3 A, amb Eva de Sande i Elisenda Codina.

P4A, amb Mireia Simon i Alba Tudela.

P5A, amb Yolanda Ojeda i Esther Bautista.

P4 B, amb Sílvia Albareda i Marta Areñas.

P5A, Melania Fernández i Meritxell Fàbregas.
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1rB, amb Betsi Vila i Alba Paré.
1r A, amb Sandra Salvatierra.

2nA, amb Laia Cladellas i Jordi Espinosa.

2nB, amb Elisabet Maspons.

3r A, amb Montse Ribas i Aran Garrit.

3r B, amb Teresa Valls i Olegaria González.

anuari 2015_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/15 18:26 Página 63

Altres institucions

Anuari 2015

4tA, amb Elvira Mas.

4tB, amb Maria Martí i Adrià Guerrero.

5èA, amb Laura Franco.

5è B, amb Imma Ruiz.

6èA, amb Dolors Soria.

6è B, amb Jordi Granell.
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Institut La Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

Quan hom repassa el calendari que fem servir a l'institut (avui dia, val a dir, un calendari online) s'observa que l'any 2015 està ple
d'anotacions. La vitalitat de la nostra escola,
doncs, s'hi veu ben reflectida. Heus aquí algunes d'aquestes activitats
Fira Guia't: Des de fa uns quants anys
l'Institut participa de la fira Guia't, que té
lloc durant el mes de març a les instal·lacions Roca Umbert de Granollers. En aquesta ocasió se celebrava la seva sisena edició.
Organitzada per l'Ajuntament de la capital
vallesana i amb el suport de la Diputació de
Barcelona, és un espai per poder conèixer
tota l'oferta comarcal dels estudis postobligatoris professionals. L'Institut hi presenta

Alumnes de 4t d'ESO al Born.
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el Cicle Formatiu de Grau Mig de Gestió
Administrativa. A més de donar a conèixer
l'Institut, serveix com a experiència pels
alumnes d'aquesta especialitat per treballar
el disseny de l'estand i també l'atenció al públic que el visita.
Tallers EFEC: Una de les activitats programades per les tutories de 4t d'ESO són les
xerrades EFEC (Educació Financera per a
les Escoles de Catalunya). Amb aquestes
xerrades es pretén donar als alumnes més
grans de l'ESO coneixements bàsics sobre
l'administració dels diners, els estalvis, els
crèdits, els pagaments per internet i d'altres
aspectes.
Nou intercanvi amb Dinamarca: Durant
l'any 2015 l'Institut ha engegat una nova relació amb un centre estranger. Es tracta del
Svendborg Gymnasium de Dinamarca, un
institut d'ensenyament secundari postobligatori amb uns 1000 alumne i 100 professors. El 24 de març un grup dels seus alum-
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nes, de visita a Catalunya, van fer un dia
d'estada a la nostra escola, compartint algunes activitats amb alumnes de Batxillerat.
Més tard, del 12 al 19 de setembre un altre
grup va ser acollit per alumnes de 1r de
Batxillerat, iniciant així un intercanvi que
continuarà el proper mes d'abril amb la visita dels alumnes catalans a Dinamarca.
Sant Jordi: La celebració de Sant Jordi no és
cap novetat en el funcionament de l'Institut,
però sí que ho és cada any el conjunt d'obres
que els alumnes d'ESO presenten al certamen literari de Sant Jordi i la temàtica a la
que es dedica el sopar literari dels alumnes
de Batxillerat. Enguany s'ha dedicat a les figures de Ramon Llull (700 anys de la seva
mort) i d'Ovidi Montllor (20 anys de la seva
mort)
MUNISH: Una altra de les activitats internacionals que l'Institut ofereix als alumnes de
Batxillerat és la participació en trobades
amb alumnes d'arreu d'Europa en simula-
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cions d'assemblees de Nacions Unides.
Enguany 15 alumnes han participat a la trobada MUNISH que se celebra a La Haia.
Revivim plantes: El projecte Revivim plantes és una iniciativa que neix a Manresa ara
fa un cert temps. Posant en contacte centres
educatius i floristeries aconsegueixen que
les plantes que ja no estan en disposició de
ser venudes es puguin cedir a les escoles. A
l'Institut, gràcies a la col·laboració de Vivers
Ernest, hem pogut millorar l'enjardinament
de diversos espais exteriors.
Auxiliar de francès: En el marc de la feina
que es fa a l'Institut per afavorir l'aprenentatge de les llengües estrangeres, hem continuat durant l'any 2015 gaudint de la presència d'una auxiliar de llengua francesa. La seva feina és millorar l'expressió oral dels
alumnes de tots els nivells en què intervé,
des de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat.
Molt bon Nadal i millor any 2016!

Exposició de maquetes de gratacels de 3r d'ESO.
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Canal SET
President: Edu Sola
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Aquest any d'eleccions a Canal SET ens hem
fet amos i senyors de l'infern. Ara com ara
ens movem entre calderes amb una naturalitat envejable, controlem magma, volcans i
flamarades, i som a un pas de substituir al
propi Satanàs. La cua ens surt per sota la capa i ja no hi ha manera que els barrets amaguin les nostres llargues banyes. Enguany
Canal SET ha estat dolent.
A Canal SET hem manipulat les eleccions
per totes bandes. Hem fet que voteu el que
nosaltres hem volgut que voteu, i ara, satisfets amb la malifeta, us mirem mentre riem
ben fort.
Aquella entrevista que no va sortir a l'hora,
va ser perquè nosaltres no la vam voler posar. No té res a veure amb la complexa programació de la continuïtat, la màquina que
gestiona l'emissió. Vam ser nosaltres qui va
tallar la llum i qui va fer saltar la màquina en
qüestió, amb la intenció de censurar aquell
alcaldable.
I aquella pregunta que no vam fer a aquell
altre alcaldable, vam deixar de fer-la perquè
guanyés punts. O potser perquè en perdés,
ara no ho recordem. En qualsevol cas vam
callar per manipular-vos a tots; res a veure
amb la integritat periodística lògica que evita la rumorologia i defuig la premsa groga.
I encara direm més: recordeu quan vam fer
callar a aquell altre cap de llista al debat? No
ho vam fer pas per respectar el torn de paraula, ho vam fer per enfonsar-lo en la misèria política. I sí, allò del so fregit d’un dels
micròfons, va ser expressament.
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Amb tot plegat hem creat el caos i això ens
agrada molt. Hem estat titllats d’estar a favor dels uns i els altres, i això encara ens
agrada més.
I per no parlar del SET Informa! Amb això sí
que ens riem de vosaltres!
De tant en tant, fem que els presentadors es
quedin en silenci mirant a càmera sense saber què dir. No us penseu pas que té res a
veure amb els nervis del directe o amb la voluntat formativa envers les noves generacions. Si miren a càmera, és perquè us volem
fer renegar des del sofà. Com ens agraden els
renecs! I quan se’ns cola un negre és per provocar-vos epilèpsia, no pas perquè mesclar
sigui difícil. I quan entrevistem algú i surt
desenfocat (hohoho, quina gràcia!), ho fem
fer-vos tornar miops!
En definitiva, tot ho fem expressament i
amb tota la maldat possible. Només així hem
pogut aconseguir un lloc al costat de
Dràcula, Sauron i Darth Vader. És tot un honor.
Estem molt contents de ser així de dolents.
Estem molt contents de continuar formant
jovent (els ensenyem a dir paraulotes!) i de
continuar sent un grup de voluntaris (ens
gastem els diners dels sous en vi!). Estem
molt contents de substituir els calers per enginy (som d’aquells anticapitalistes fastigosos!), i de ser a tot arreu a totes hores (temptant competències de Nostre Senyor). Estem
molt contents de creure en el que fem i de
cedir els nostres dies al projecte (som així
d’egòlatres!).
Aquesta dolenteria ens defineix, ens fa especials i necessaris en un poble ja massa ple
d’innocents angelets de pell ben fina.
Llarga vida a totes les trapelleries que ens
fan ser nosaltres!
Eduard Sola, president de Canal Set.
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Centre Ocupacional: C/ camí de Caldes nº 37
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com /
apindepgestio@hotmail.com
Web: www.apoindep.cat

El 2015 ha estat un any de recollir els fruits,
de molts anys d’esforç i treball. Vam iniciar
l’any, amb molts dubtes i incerteses, per la
situació econòmica de l’Administració de la
qual depenem.
Amb l’arribada al setembre, vam arrencar el
nou curs, amb les obres de la segona i tercera fase, enllestint-se. Gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, (a través de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
on èrem els destinataris finalistes) i de l’Ajut
de l’IRPF 2014, del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, tramitat a través
de la Federació ECOM.
Ens ha permès acabar l’edifici del Centre
Ocupacional, dotant-lo de dues aules més,
una aula de fisioteràpia, interior i exterior,
una aula polivalent, i la part d’activitats
complementàries, ubicada al soterrani de
l’edifici, on hi ha el reciclatge d’oli domèstic,
i espai per fer el reciclatge de paper, així com
d’altres activitats. També hem pogut acabar

Inauguració de la 2a i 3a fase.

Firmant el concert econòmic.

els exteriors: les portes d’accés, pavimentació i el tancat.
Els usuaris i usuàries del Centre Ocupacional i la cooperativa APINDEP RONÇANA
sccl, estem molt contents i contentes de culminar el nostre projecte, i disposar de tot l’edifici en ple funcionament. Sabem que el camí no ha estat fàcil, i estem molt satisfets de
poder gaudir del nostre espai, amb total normalitat.
Aquest somni, ha fet un pas més enllà, amb la
firma del concert econòmic amb el Departament de Benestar Social i Família, a finals de
novembre, i el què ens permet respirar amb
certa tranquil·litat d’ara endavant.
Seguim donant passos, i estem centrant els
nostres esforços en definir propers reptes, a
nivell laboral i a nivell d’habitatge.

67
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AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Fabiana Montiveros
Telèfon: 93 844 84 09 / 610 925 244
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

Durant aquest curs 2014-2015, l’AMPA ha
seguit fent poble participant en totes les celebracions com Carnestoltes, Nadal i Els
Tres Tombs muntant una carrossa per als
infants per fer la rua.
També ha seguit col·laborant en les festes de
l’escola com el comiat sisè, la festa dels
ocells amb el GOT (Grup ornitològic del
Tenes) i ha organitzat la festa de final de
curs. Però, sens dubte, la festa estrella segueix sent la celebració de Sant Jordi. Per
quart any consecutiu, el bosc de l’escola s’ha
omplert de petits prínceps i princeses corrent amunt i avall amb un somriure d’orella
a orella. Enguany juntament amb la Colla de
Gitanes i la Biblioteca Joan Ruiz i Calonja
s’han organitzat tallers infantils, espais per
gaudir dels llibres, ballada de gitanes i un saborós berenar per a tothom. Cada any són
més les famílies que hi participen portant
pastissos i galetes elaborades a casa per
compartir amb tots els assistents. A cada
festa s’intenta sorprendre els assistents amb
alguna novetat, aquesta vegada ha sigut un
drac enorme i ferotge que va aparèixer de
sobte. Tota la quitxalla s’hi va encabir sota,
alegrement, per fer-lo córrer pel bosc.
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pissarra digital, inversió que es tornarà a repetir el curs vinent.
Pensant en les famílies, l’AMPA ha seguit
impulsant l’intercanvi de llibres de text que
en permet la reutilització als alumnes de 2n
a 6è. També s’ha encarregat de la venda de
llibres de text per facilitar-ne la compra d’una manera més còmoda i, a poder ser, a un
preu més reduït.
Quant a les extraescolars, s’ha fet taekwondo, bàsquet, piscina i, com a novetat,
l’AMPA ha ofert tallers de teatre, manualitats i futbol sala gratuïts.
Per altra banda, l’AMPA ha organitzat un
parell de xerrades per a mares i pares: La
prevenció de relacions abusives a càrrec de
la Vicky Bernadet i Com ajudar els nostres
fills en els seus estudis. Com afavorir l'èxit i
evitar el fracàs escolar a càrrec de la FaPaC.
Ambdues han tingut molt bona acceptació
entre els pares i és una iniciativa que es vol
tornar a repetir en el futur.
I per acomiadar l’any l’AMPA ha organitzat
el Taller de Nadal que, aquest any, ha rebut
la visita del Pare Noel que ha sorprès petits i
grans. Un any més s’ha venut la tradicional
loteria de nadal.

Cada curs escolar l’AMPA destina una part
dels diners en inversions prioritàries per
l’escola. En aquesta ocasió ha invertit en una

Un dels principals objectius de l’AMPA per
al curs que ve és aconseguir més participació
i implicació de les famílies. Des de l’associació s’intenta conscienciar a pares i mares de
la importància de participar per fer l’escola
un lloc millor per als nostres fills i filles, un
lloc de trobada i transmetre’ls, amb l’exemple, el valor de l’altruisme.

Creant roses per Sant Jordi.

Representació de la Llegenda de Sant Jordi.
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AFA Escola La Sagrera
President: Xavi Andrades
Vicepresident: Sergi Pina
Telèfon: 696 995 696
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

L’activitat de l’AFA La Sagrera durant el curs
2014-2015 es va iniciar un any més amb una
renovació de la Junta. Els càrrecs que es van
renovar van ser el de president, vicepresident i secretari, que actualment ocupen Xavi
Andrades, Sergi Pina i Marc Oriol Riera, respectivament.
Enguany l’AFA ha seguit participant i enriquint totes les festes de l’escola i aportant al
centre tot allò que ha pogut. Cal destacar
certes iniciatives que s’han dut a terme:
• Per Nadal, es van filmar les actuacions nadalenques de tots els cursos que els pares
es van poder descarregar de manera gratuïta. A part, es van llogar llums professionals perquè les actuacions lluïssin molt
més. També es va participar en la compra
de l’esmorzar que ofereix l’escola a l’alumnat i al professorat el dia de la festa nadalenca.
• Per Sant Jordi es va deixar el protagonisme als alumnes de sisè, que volien vendre
roses i llibres. El que sí que es va dur a terme va ser la filmació de la Diada que, altre
cop, els pares es van poder descarregar de
manera gratuïta.
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sar la tarda (exhibició de les activitats extraescolars, inflables, manualitats...) i van
poder sopar allà mateix gràcies al servei
de bar que oferia l’AFA. Amb els ingressos
generats a la festa, l’AFA ha pogut equipar
quatre aules de l’escola amb pissarres digitals interactives.
• Tal com s’ha fet els dos últims anys, el curs
2014-2015 l’AFA va destinar un fons social per fer possible que l’alumnat pogués
assistir a les sortides i colònies organitzades per l’escola. Aquest fons social el va
gestionar la Direcció de l’escola amb la supervisió del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament. D’aquesta manera, es va garantir la privacitat dels beneficiaris.
• Gràcies a la magnífica feina de la Comissió
d’Extraescolars, es va oferir una àmplia
gamma d’activitats a tot l’alumnat de l’escola. L’oferta incloïa tant activitats esportives com activitats acadèmiques, que van
tenir molt bona acollida entre l’alumnat.
Volem recordar també que un any més s’ha
repetit l’èxit del projecte de socialització de
llibres, un projecte consolidat i molt interessant que permet a les famílies participar en
una iniciativa que, a més d’aportar beneficis
econòmics, aporta beneficis socials i mediambientals. Aprofitem l’avinentesa per
agrair un cop més a la Comissió de Llibres la
gran feina que fa.

• Per finalitzar el curs, l’AFA va organitzar
una gran festa de final de curs, que va ser
un èxit en tots els sentits. A més del gran
èxit d’assistència, tant grans com petits
s’ho van passar d’allò més bé amb totes les
activitats que s’havien organitzat per pas-

L’objectiu de l’AFA per al curs vinent no és
cap altre que seguir col·laborant amb l’escola i fer-ne, en la mesura possible, un lloc millor per als nostres infants. Cal agrair a totes
les famílies implicades l’esforç i la dedicació
a aquesta tasca altruista, ja que són un bon
exemple per a tots els infants.

Pissarres digitals.

Inflables al pati de l'escola.
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Josep Lluís Sala Sanguino
C/e: ampaies.vt@gmail.com

L'AMPA de l'Institut La Vall del Tenes és una
entitat sense afany de lucre formada pels pares i mares dels alumnes de l'Institut.
L'objectiu fonamental de l'AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu
funcionament es basa en el diàleg i en la
col.laboració entre pares i mares, direcció del
centre i mestres.
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Aquest any lectiu hem continuat oferint activitats extraescolars als alumnes que necessiten classes de repàs de diferents matèries o
també d'idiomes. Aquestes classes s'han realitzat de dilluns a dimecres en horari de tarda
al mateix institut.
També hem organitzat la venda de llibres del
nou curs a través d'una única distribuïdora.
Aquest curs passat es va canviar de distribuïdora cercant un millor servei del que teníem.
També s'ha aconseguit que el descompte de
la compra dels llibres revertís directament i
en la seva totalitat en els pares que compraven els llibres i que formen part de l'associació.

És el principal interlocutor que tenen l'equip
directiu i els mestres per tractar els temes
que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general. Administra i gestiona els recursos que
aporten els associats i participa en la presa de
decisions i en el govern de l'institut mitjançant un representant al Consell Escolar
del centre.

Per primera vegada al nostre centre, pel curs
2014-2015, es va organitzar una venda de llibres de segona mà. Els alumnes que volien
vendre els llibres del curs acabat i els alumnes que volien comprar van trobar el seu espai d'intercanvi a la cantina de l'escola un dia
de juliol de 2014. La jornada va concloure
amb èxit i s'ha repetit aquest curs escolar
2015-2016, aquesta vegada organitzat en dos
dies (a partir de peticions de diversos pares),
un dia de juliol i un altre de setembre pels
alumnes que tenien exàmens de recuperació.

La Junta ha estat composada durant aquest
curs 2014-2015 per en Josep Lluís Sala com a
president, la Rosa Bosch com a secretària, la
Tere Bueno com a tresorera, i en Joan Antoni
Jiménez, la Yolanda Martí i la Mercè Ruiz
com a vocals.

El suport que dóna l'AMPA a l'institut, també és veu reflectit en la dedicació del propi
temps dels membres de la Junta en moments
puntuals, com pot ser l'ajuda a la distribució
de productes als alumnes a les hores de pati,
aquests productes posteriorment són venuts

Inversió a l'AMPA de l'Institut.

Nou material electrònic.
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pels diferents alumnes a familiars i amics, i
els serveixen per finançar part del cost de les
sortides.
També donem suport econòmic al centre, els
diners recaptats per la quota de l'AMPA, que
en els darrers anys val a dir que s'ha reduït,
són revertits al centre, per millorar l'educació
dels nostres fills. Una de les darreres inversions que ha sufragat l'AMPA és la millora
del laboratori de l'institut, amb l'adquisició
de l'equipament necessari i adequat per l'emmagatzematge de material químic.
El darrer any les inversions han estat centrades a cofinançar, juntament amb l'escola,
l'adquisició d'ordinadors portàtils i armaris
especials pel seu allotjament. Aquests portàtils els utilitzen els alumnes en alguna matèria.
A banda d'aquestes inversions extraordinàries, l'AMPA també finança la compra de les

L'IES vist des de fora.

Anuari 2015

carpetes que es reparteixen als nostres fills el
primer dia de curs i els Boc'n roll's.
El Boc'n Roll és un porta-entrepans reutilitzable, plegable i rentable que es distribueix a
tots els alumnes de primer d'ESO, el primer
any es va finançar la compra a tots els alumnes del centre. D'aquesta manera l'AMPA
contribueix a que els més joves de l'institut
prenguin consciència que el millor residu és
aquell que no es genera.
I per últim comentar que acabem d'estrenar
blog, en ell anirem publicant diverses notícies i informacions d'interès per la comunitat
educativa. Us animem a consultar-lo: ampaiesvalldeltenes.blogspot.com.es
Estem preparant noves propostes per aquest
any, però això ja us ho explicarem l'any vinent.
Que passeu un bon final d'any!
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AAVV La Primavera
President: Juan Cruz
Telèfon: 695 977 026
C/e: joancruz@vadefesta.com

Un any mes l’AAVV. LA PRIMAVERA vol fer
arribar al poble de Santa Eulàlia, per mitjà
d'aquest Anuari, las novetats que s'han produït en la nostra Associació en el curs d'aquest any 2015 que s'apropa al seu final.
En la darrera Assemblea, celebrada a finals
d'estiu, les persones que ocupaven els càrrecs
capdavanters des de feia molts anys varen
considerar oportú fer un pas enrere i proposar una completa renovació dels components
de la Junta. D'aquesta manera alguns joves
matrimonis amb mainada, hem pres el relleu
en la responsabilitat de mantenir i continuar
el servei de l’Associació en benefici de tots els
veïns del nostre barri. És evident que ens cal
recolzament i esperem trobar-lo, tant en l'experiència dels grans com en la incorporació
de joves parelles que tinguin ganes i il·lusió
de col·laborar.
Volem constatar el nostre agraïment a tots
els antics components de la Junta pel seu esforç en conservar i millorar les condicions de
manteniment de tot l'entorn de Primavera.
Contem amb vosaltres sempre que us necessitem. Moltes gràcies.

Celebrant Halloween.
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Portem tan poc temps a la Junta que encara
no hem pogut fer gaires activitats públiques,
però a l'hora de redactar aquesta petita nota,
ja hem fet la primera de les nostres festes,
una trobada de veïns fent-la coincidir amb la
castanyada o, ara que està de moda, la festa
de “Halloween” amb un “túnel del terror” fet
amb els veïns i col·laboradors del barri i
amics simpatitzants de la nostra entitat veïnal. La veritat és que l’experiència ha sigut
del tot satisfactòria tant pel volum de gent
que va assistir a l’esdeveniment com per la
qualitat, cosa que la gent ens va manifestar
durant i desprès de l’esdeveniment. Altres
coses tenim en perspectiva per més endavant
i esperem realitzar-les amb la mateixa alegria
i col·laboració per part del nostre veïnat, tant
a nivell de barri com de poble.
Al ser una Junta nova i jove, però plena d'entusiasme, il·lusions i ganes de treballar pels
nostres veïns, que coincideix justament amb
la candidatura de POBLE UNIT que regeix
l'Ajuntament, esperem trobar punts d'encontre amb les nostres autoritats per tal d'afrontar i resoldre conjuntament els problemes de
manteniment que tenim, i que bàsicament
hem de situar en els vials d'accés.
No volem acabar sense fer arribar des de
Primavera a tot el poble de Santa Eulàlia del
que formem part, els nostres millors desitjos
pel nou any 2016 que tenim ben a prop.
Joan Cruz, President

Els nens durant Halloween.
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AAVV Can Marquès
President: Jordi Casas Nin
Telèfon: 615 489 229
C/e: casanin@yahoo.es / jkanin9@hotmail.com

Les idees mouen el món
Les idees mouen el món només si abans s'han
transformat en sentiments. Amb aquestes
paraules d'Elizabeth Taylor podem explicar,
molt encertadament, el motor que, any rere
any, empeny una part dels veïns i de les veïnes de Can Marquès a sentir i a fer sentir més
nostra la festa del barri.
L'aparent, i, per què negar-ho, real, absència
de convivència veïnal en una urbanització es
vesteix, en el nostre cas, de la seva més elegant gala, metafòricament parlant, i, cada juliol, surt als carrers per cridar als quatre
vents que l'ésser humà necessita viure en comunitat i sota la capa d'afecte intrínsec que
tothom, ineludiblement, desitgem, ho reconeguem o no. A la divertida festa de l'escuma,
al concorregut campionat de la petanca, al
ball de dissabte i a l'entranyable dinar popular del diumenge, s'ha afegit enguany un concert d'havaneres, acompanyat de rom cremat, que ha tingut una rebuda molt positiva
per part dels assistents. A més a més, a través
de la plataforma digital facebook, i sota el
nom de Can Marquès de Santa Eulàlia de

Dinar popular.

Campionat de petanca.

Ronçana, ens hem projectat fora de les fronteres pròpiament del municipi per donar-nos
a conèixer i per compartir el nostre humil savoir faire.
El millor de les festes del nostre barri ha estat aquest 2015 la il·lusió i els nous projectes
que, en fer la valoració final, han sorgit de cara a la propera edició del 2016. Compartirem
amb vosaltres, amb el nostre estimat poble,
aquestes incògnites i secrets quan arribi el
moment oportú. Mentrestant, anirem projectant idees noves, en la mesura, per descomptat, en què modestament ens sigui possible, i treballarem, colze a colze, amb les
persones altruistes (sortosament sempre se'n
troben), que volen que el món sigui cada vegada millor.
Carme Ramilo i Martínez
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”
Camí de Gual s/n
Presidenta: Mª Àngels Garolera
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis2009@hotmail.com

Assemblea General Ordinària
Es va celebrar el dissabte 31 de gener amb
una assistència de 50 associats, entre els assistents vam comptar amb la presència de diversos membres del nostre consistori.
En primer lloc es va procedir a llegir l’acta de
l’Assemblea de l’any anterior (1 de febrer de
2014) així com la memòria anual del 2014,
que van ser aprovades per tots els assistents.
Tot seguit es va passar a sotmetre als assistents l’aprovació dels estats de comptes de
l’any 2014 i el pressupost d’ingressos i despeses previstes per l’any 2015. Van ser comentats pel nostre secretari, el qual va donar als
presents tota mena de detalls. Pel que fa als
comptes de l’any 2014, així com de les partides del pressupost previst per l’any 2015, va
exposar als presents que havien demanat una
auditoria a una empresa de Santa Eulàlia,
que aquesta va confirmar la prudència amb
què ha actuat la Junta Directiva al llarg de
l’any. Al mateix temps, posa de manifest que
en relació amb la nova Llei de la Reforma
Fiscal decretada pel Govern de Madrid, que
va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 i que
afecta a totes les associacions i entitats de
caràcter no lucratiu, com és el cas del nostre
Casal, la comptabilitat que ja es porta des de
fa sis anys compleix totalment la legalitat vigent exigida i que les dades reflectides eren
correctes. Un cop dit això va demanar a tots
els assistents l’aprovació dels comptes del
2014 i el pressupost pel 2015. Els presents
van manifestar la seva aprovació de l’estat de
comptes i del pressupost.
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això es va obrir un torn de parlaments entre
els assistents per veure de formar una nova
junta. El soci 1134, Jordi Gran, va ser l’únic
que es va oferir per formar part de la nova
junta, però que ara per ara no podia fer-ho
degut a uns greus problemes familiars i que,
tant bon punt quedés resolt, ens ho diria per
incorporar-s’hi. Dit això tots els assemblearis
presents van demanar la continuïtat dels
membres de l’actual junta, aquests van acceptar el nou mandat de dos anys més, i la junta
va quedar formada de la següent manera:
• Maria dels Àngels Garolera Iglesias,
Presidenta
• Joan Dantí Peñach, Vice-president
• Josep Manel Dosdad Teruel,
Secretari / Tresorer
• Ramón Restori Cazorla Vocal

Modificació articles 15 i 16 dels
estatuts del Casal d’Avis
En relació amb el punt cinquè, de l’ordre del
dia de l’Assemblea, relatiu a la modificació
dels articles 15 i 16, el senyor Secretari va
proposar als presents adequar-los de manera
que ja no s’hagi d’espera mitja hora per començar les assemblees, ja que en els anys que
porta al Casal mai s’han iniciat a l’hora prevista a la primera convocatòria i sempre
s’han de fer en segona convocatòria. Per això
va proposar llegir el nou redactat dels articles
15 i 16, que tot seguit es transcriuen:
Article núm. 15:
L’Assemblea General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en
primera convocatòria, sigui quin sigui el
nombre de socis presents o representats, llevat els casos que per disposició estatutària o
legal, s’exigeixi algun tipus de majoria qualificada.
Article núm. 16:

Junta Directiva
Pel que fa a la junta directiva, tots els seus
membres van posar a disposició de l’Assemblea els seus càrrecs, per haver finalitzat el
període pel qual havien estat escollits. Dit

A les reunions de l’Assemblea General,
Ordinària o Extraordinària, correspondrà un
vot a cada soci present o representat. Els
acords s’adoptaran per majoria de vots dels
socis presents o representats.
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Per adoptar acords sobre separació de socis,
nomenament de la Junta Directiva, modificació dels estatuts, dissolució de l’associació i
altres assumptes d’especial transcendència,
només caldrà els vots favorables dels socis
presents o representats, sense exigir-ne, en
cap cas, cap tipus de mínim per a la validesa
dels acords presos en l’Assemblea.
Resolució del Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya
Els textos d’aquests dos articles van ser aprovats en la seva totalitat pels presents y registrades les modificacions esmentades, en els
termes transcrits en el nous estatuts, segons
resolució de data 13 de maig de 2015 en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya.
En finalitzar l’assemblea es va oferir un petit
pica-pica a tots els assistents, que va ser ben
acollit per tothom.

Moviment de socis fins el 15
d’octubre 2015
El nombre d’associats en aquests moments
és de 838 persones, dels quals 347 són homes i 491 són dones.
Durant l’any s’han incorporat un total de 16
associats; 7 homes i 9 dones.
Les baixes produïdes han estat un total de 18
associats; 11 homes i 7 dones.
Tota vegada que els nostres Estatuts estan
oberts a admetre qualsevol persona que compleixi tots els requisits i que, d’alguna manera, faci vida social al nostre poble, la distribució geogràfica dels nostres associats és
molt àmplia.
Resum d’associats per poblacions:
Argentona
Badalona
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Granollers
Hospitalet de Llobregat

1
3
13
60
27
1
19
2

L’Ametlla del Vallès
Llerona
Lliçà d’Amunt
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Palau–Solità i Plegamans
Ripollet
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Santa Coloma de Gramanet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Perpetua de la Mogoda
Vilanova del Vallès
Total

19
1
38
1
4
1
7
1
4
1
2
628
1
2
838

Piràmide d’edats:
Edats
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94
95 – 99
100-104
Total

Homes

Dones

Total

1
0
1
4
33
58
80
105
41
20
4
0
347

0
0
2
22
38
90
113
117
72
25
11
1
491

1
0
3
26
71
148
193
222
113
45
15
1
838

Defuncions i baixes voluntàries:
Defuncions (*)
16 Homes 10
Baixes voluntàries 2 Homes 1
Total
18
11

Dones 6
Dones 1
7

(*) Aquestes xifres no corresponen a les defuncions
produïdes durant aquest any, ja que recullen defuncions d’associats d’altres municipis i els seus familiars no ens havien comunicat la seva defunció.
Pel que fa a les baixes voluntàries, són persones que
estan ingressades en residències o bé el seu estat de
salut ja no els permet fer vida social i ens han demanat la baixa.
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Parlament de Catalunya.

El mes de gener, vam anar a visitar pel matí
el museu del Cosmocaixa. En aquest museu
dedicat a la ciència vam poder fruir de les exposicions temporals i els espais permanents
com ara el mur geològic, el bosc inundat, la
sala de la matèria, i la plaça de la ciència. Al
migdia vam anar a dinar a un prestigiós restaurant del Port Olímpic, on vam gaudir d’un
bon àpat. Tot seguit ens vam dirigir cap al
Parlament de Catalunya on vam fer una visita guiada per l’interior de l’edifici i vàrem
veure les diferents dependències del palau,
entre les quals el Saló de Sessions.
Al febrer teníem programada la sortida per
fer una bona calçotada a La Masia de Taradell. Al matí, després d’un bon esmorzar,
vam anar cap a Sant Quirze de Besora per visitar la destil·leria “Ratafia Bosch” on vam
assaborir un pastisset que elaboren al
Voltreganès acompanyat d’una degustació de
ratafia. Tot seguit ens vam dirigir cap a Les
Masies de Voltregà on vam visitar un petit
museu concebut com un espai per ajudar a
mantenir el record de la forma de vida que hi
havia a Osona no fa gaires anys. Un cop acabada la visita vam fer una breu visita en autocar per la ciutat de Vic abans de dirigir-nos
novament cap a La Masia de Taradell on, per
fi, vam gaudir d’uns exquisits calçots i de la
resta de menjar. També vam tenir una estona
de ball que va anar a càrrec d’un músic fill de
Santa Eulàlia, concretament en Dani Tura.
El mes de març, teníem programada la sortida per anar a fer una bona musclada a
Torredembarra i visitar el Museu els Cups a
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Montbrió del Camp, situat a l’antiga casa
“Can Busquets”. Allí, amb l’ajuda del guia del
museu, vàrem fer el recorregut per les diferents sales. Vàrem veure la sala de les premses amb una interessant exposició de premses vinícoles, la sala dels Cups amb una gran
exposició on encara es conserven els encants
i les característiques pròpies del passat. Un
cop finalitzada la visita vam tornar a Torredembarra per gaudir d’una bona musclada i
de la resta de menjars.
El mes d’abril, vàrem encaminar les nostres
passes cap a terres lleidatanes, concretament
cap a Os de Balaguer, fins arribar al Monestir
de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.
Es tracta d’una antiga abadia del segle XII
emplaçada en un espectacular entorn natural
de boscos, jardins i vinyes. Disposa d’un
magnífic claustre i d’una església gòtica on
s’hi conserven les restes dels Comptes
d’Urgell i, per totes aquestes raons, l’any 1931
va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Un cop acabada la visita vàrem gaudir
d’un bon dinar al restaurant que hi ha al mateix monestir que també disposa de cel·les
per anar a passar-hi uns dies de repòs i meditació.
Al mes de maig vam anar cap a la província
de Girona, i més concretament fins a Sant
Antoni de Calonge on ens vam aturar per fer
un bon esmorzar. Tot seguit ens vam dirigir
cap a L’Escala per conèixer una de les seves
fàbriques d’anxoves. Allí vam veure un petit
audiovisual del procés d’elaboració d’aquest
deliciós producte i també vam poder fer-ne
una degustació. Els que van voler van poder
comprar aquesta delicadesa. Tot seguit vam
fer una llarga caminada pel Passeig Marítim
de L’Escala, per desprès tornar a Sant Antoni
de Calonge on vam dinar. També vam tenir
una estona de ball.
Al mes de juny vam tornar cap a la província
de Girona. Aquest cop vam anar fins a Llançà
on vam fer un bon esmorzar a base de sardines fetes a les brases de sarments, acompanyades de pa amb tomàquet, vi, aigua i,
abans de prendre els cafès, vam fer un traguet de vi de garnatxa. No cal dir que vam
menjar fins quedar farts, ja que la mida de les
sardines era l’adequada per fer-se’n un tip.
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Monestir Sant Pere de Rodes.

Visita a Montserrat.

Tot seguit vam agafar l’autocar per dirigirnos al capdamunt de la Serra de Verdera on
s’aixeca un dels conjunts monumentals medievals del nostre país, el Monestir de Sant
Pere de Rodes. Com que per accedir al monestir no podíem fer-ho amb el autocar, vam
haver de fer un petit passeig d’uns 800 metres d’anada i 800 metres de tornada.
L’element més destacable del conjunt es la
seva església que, per la seva originalitat i antiguitat, és una peça excepcional dins el
romànic català. Un cop acabada la visita vam
tornar al nostre restaurant per fer un bon dinar, fer una mica de sobretaula i poca cosa
més per tot seguit tornar cap a casa.

temporada 2015/2016. Enguany aquesta sortida també la vam fer diguem-ne de la manera tradicional, sense anar a cap restaurant
per esmorzar, ja que l’experiència ens ha demostrat que això ens fa perdre molt de
temps, i aleshores arribàvem a missa dita.
Per tant vam anar directament fins a Monistrol per agafar el cremallera. Com que vàrem
arribar molt aviat a l’estació, i ens vam haver
d’esperar que vingués el cremallera, vam
aprofitar per fer un mos i un cafè per, tot seguit, agafar el cremallera. Durant la pujada,
tot i que ja estem acostumats a contemplar
l’espectacularitat i bellesa d’aquestes muntanyes, el nostres ulls es van poder recrear
novament amb tota la seva bellesa, com si fos
la primera vegada que les vèiem. Un cop a
dalt tothom va anar al seu aire i ens vam disgregar pels diferents racons i llocs de culte,
fins desprès d’escoltar el Virolai, que era
l’hora que vam acordar per trobar-nos i anar
a fer un bon dinar. Durant el curt passeig per
anar a agafar l’autocar, els més llaminers van
poder comprar la típica mel i mato.

El juliol, i com a preludi de les properes vacances d’estiu, vam anar a veure els enormes
molins que tots nosaltres hem vist, gairebé
cada cop que sortim d’excursió, amb aquell
aire de majestuositat al cim de les muntanyes. Per fer-ho vam anar cap al Perelló, per
visitar el Parc Eòlic de les Colladetes. Semblàvem formigues al costat d’aquelles enormes torres amb una alçada gairebé de 46 metres. També ens vam assabentar d’algunes
dades curioses, com per exemple que les pales tenen una mida de 47 metres, que la velocitat de gir és de 28,5 rpm, que el molí comença a girar a una velocitat del vent de 4
m/s (14,4 km/h), que arriba a la màxima
potència amb un vent de 14 m/s (50,4 k/h) i
s’atura per excés de vent als 25 m/s (90 k/h).
I que ho fan d’una manera original, giren les
pales de manera que no ofereixin cap resistència al vent.
Al setembre, seguint el costum d’aquests darrers anys, vam anar a Montserrat que és la
primera sortida que fem per inaugurar la

A l’octubre vàrem anar cap a les terres de
Tarragona, i concretament fins a la població
de Montferri a la comarca de l’Alt Camp, on
vam poder visitar l’original Santuari dedicat
a la Verge de Montserrat, la “Moreneta”, obra
de l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol
que fou deixeble del genial Antoni Gaudi.
Aquest arquitecte va aportar un estil innovador i un aspecte original, al construir el Santuari imitant les muntanyes de Montserrat.
Un cop finalitzada aquesta interessant visita
vàrem anar cap a Cunit per assaborir els deliciosos plats d’un bon bufet lliure.
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dieval, en el qual destaca el recinte emmurallat. Un cop acabada la visita vam anar a fer
un bon dinar de Nadal a un bufet lliure, i a les
postres vàrem donar la benvinguda al Pare
Noel.
Per acabar l’any, teníem la sortida especial de
Nadal. La vàrem fer el diumenge dia 20 de
desembre i vam anar al Gran Teatre del
Liceu, on vam gaudir del Nadal i la seva tradició amb aquest concert d’ambient nadalenc
que ens va transporta a un món màgic i entranyable, amb un programa que recollia velles i noves tonades nadalenques. Un concert
per compartir i construir records amb la família i amics. I, desprès del concert, vàrem
anar a dinar a un restaurant dins del Poble
Espanyol. Després de dinar vam poder fer
una petita passejada, i tot seguit vam tornar
cap a casa, ja que la sortida coincidia amb el
dia escollit pel Govern Central per dur a terme les votacions per les eleccions generals.
Dijous Gras

Santuari de Montferri.

Al novembre ens vam endinsar en un viatge
ple d’històries i llegendes de bruixes i bandolers i, per fer-ho, vam anar cap a Viladrau on
vàrem visitar l’Espai Montseny l’Ànima de la
Muntanya. Els frondosos boscos del Montseny varen ser, segons conten les llegendes,
l’escenari on van transcórrer les històries de
personatges llegendaris, com ara el bandoler
Serrallonga, que era fill de Viladrau, habitants mítics com les dones d’aigua o les bruixes de Viladrau. Sigui com sigui el que ens
varen explicar no ens van fer agafar por, i ni
molt menys perdré la gana.
Al desembre teníem la sortida nadalenca i,
per celebrar-ho, vàrem anar cap a la comarca
de l’Anoia fins arribar a Igualada on vam esmorzar. Tot seguit ens varem dirigir a Santa
Coloma de Queralt, on vàrem disposar de
temps per visitar el més destacat, com per
exemple l’Església de Santa Maria de Belllloc, que fou bastida al segle XIII. També
vam poder passejar i veure el seu nucli me-

El 12 de febrer dijous gras, vam celebrar el
primer berenar oficial per celebrar aquesta
bella tradició, que esperem tingui una llarga
continuïtat en el temps. Per fer-ho vam
comptar amb la companyia de 39 socis que
van degustar un esplèndid berenar a base de
pa amb tomàquet, truita de patates, botifarra
d’ou i botifarra blanca, beguda i, de postres,
uns deliciosos bunyols de quaresma que van
anar acompanyats d’una copa de cava.
Dimecres de Cendra
El 18 de febrer, dimecres de cendra, va tenir
lloc el primer berenar oficial d’aquesta també
bella tradició. Aquesta vegada vam comptar
amb la companyia de 28 socis que van poder
assaborir un altre esplèndid berenar, aquest
cop a base de pa amb tomàquet, sardines a la
brasa, beguda, i uns deliciosos bunyols de
quaresma de postres que també van anar
acompanyats d’una copa de cava.
Esperem que aquestes dues noves celebracions es vagin consolidant i en anys esdevenidors puguem augmentar el nombre de socis que vulguin participar en la seva celebració.
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nostre alcalde aquest tenia prevista la seva assistència, però una reunió a Barcelona li va
impedir el poder participar de la nostra festa.
Els rams de roses que vàrem donar eren de
fusta i enguany els colors escollits van ser
quatre roses grogues i dues de vermelles,
Adéu a un company
Mentre nosaltres estàvem celebració la diada
de Sant Jordi, ens va arribar la notícia que el
nostre company Constanci Molas San José,
estava agonitzant i s’esperava el seu desenllaç
final en qüestió d’hores. I efectivament a primeres hores del vespre ens va deixar definitivament el que durant molts anys va ser el
Secretari i membre fundador del nostre Casal.
Setmana Santa.

Setmana Santa
El passat 27 de març, el nostre Casal va fer
l’entrega de la palma i la mona (un ou de xocolata) a tots aquells socis que prèviament havien recollit el corresponent tiquet de reserva.
Enguany va tornar a baixar la participació en
relació a l’any anterior. Sembla ser que costa
una mica recuperar plenament aquesta bonica tradició, però si més no intentarem que no
es perdi i és per aquest motiu que ens agradaria que els nostres associats hi participessin
més, com en qualsevol de les celebracions que
organitza el nostre Casal.
El diumenge de Rams a l’hora de la benedicció a l’esplanada al costat de l’església, es van
poder veure algunes de les nostres sòcies
lluint la palma. Com és natural ens hagués
agradat veure moltes més palmes però, som
conscients que no totes les persones que les
van recollir van a beneir a la nostra parròquia.

Des de les pàgines d’aquesta publicació volem
donar a la seva esposa, fills i demés membres
de la seva família el nostre més sincer condol
per aquesta pèrdua en nom de totes les persones que formem part del Casal d’Avis de Santa Eulàlia de Ronçana. Tenim present que el
Casal fou creat gràcies a l’esforç i dedicació
desinteressada del nostre company Constanci, fet que el va fer mereixedor de la Creu de
Santa Eulàlia. Gràcies per tot el que has fet
pel Casal i descansa en pau amic Constanci.
La Flama del Canigó
El 23 de juny la Flama del Canigó baixa d’aquest cim i, des de les seves dues vessants,
centenars d’equips de foc la distribueixen
arreu dels Països Catalans seguint moltes i
diverses rutes fins arribar a la veïna població
de Caldes de Montbui. Allí els membres de
Ronçana Comerç Actiu, entitat escollida per
recollir-la aquest any, l’esperaven per portarla al nostre poble, concretament al nou em-

Sant Jordi, un dia de joia i de tristesa.
Un any més el nostre Casal va celebrar la ja
tradicional festa de Sant Jordi, amb el repartiment de roses per les senyores i llibres als
senyors tal com marca la tradició, a més a més
d’un bon berenar i una bona estona de ball
pels més dansaires. Pel que fa a la participació
enguany també va baixar en comparació amb
l’any anterior que va ser magnifica. Entre els
assistents vam comptar amb la presencia de
la nostra regidora, Isabel Valls, i pel que fa al

Sant Jordi.
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plaçament escollit aquest any que va ser la
Plaça de l’Església. Mentre esperàvem la seva
arribada va haver-hi una ballada de sardanes
per part de la Colla Sardanista del Casal
d’Avis, a la qual s’hi va afegir tot aquell que
va voler. Un cop va arribar la flama, i desprès
d’encendre el peveter, va venir el torn dels
parlaments. Un cop acabat els mateixos, dos
membres del nostre Casal van encendre la
petita foguera. Petita en volum, però molt
gran pel que representava aquest acte carregat de simbolisme i sentiments, tal com deia
el poeta Joan Maragall
Ja les podeu fer ben altes
les fogueres aquest any
cal que brillin lluny i es vegin
els focs d’aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
de Ponent i de Llevant....
i en fareu també en la serra
perquè els vegin més enllà....
i el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de Llibertat!
Festa de Sant Joan
La festa va ser molt animada. Hi va haver un
bon berenar a base de les típiques coques de
fruita, crema i de llardons. Vista la bona acollida que va tenir la prova que vàrem fer l’any
passat, tot això va anar acompanyat de la corresponent beguda. També hi va haver música en directe pels més dansaires i la participació va ser més aviat baixa. Vam comptar amb
la presencia del nou alcalde i del nou regidor
de cultura, el primer va dirigir unes breus paraules als presents, agraint l’oportunitat que li
donàvem de parlar en públic ja que era la seva primera vegada que ho feia.
Noces d’or
Ens sap molt greu però aquest any no hi havia
ningú per fer-li l’homenatge, tot i que teníem
notícies que almenys hi havia dues parelles
que havien fet els cinquanta anys de casat.
26è Aniversari del Casal
Un any més el nostre Casal va celebrar el seu
aniversari, amb tota la solemnitat que li correspon. Els actes celebrats al matí van ser
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una missa d’acció de gràcies que va ser oficiada pel nostre rector, Mn. Aaron de
Larrazábal. Tot seguit va haver-hi la volada
de coloms i una ballada de sardanes.
Al migdia va tenir lloc, al Restaurant Paradís
Park, el dinar de germanor amb una nombrosa participació de companys i companyes
(si bé aquesta celebració també va tenir
menys participació que l’any anterior) i d’alguns membres del consistori del nostre poble. Abans de començar el dinar van haver-hi
els parlaments. La nostra presidenta va ser la
primera a obrir els parlaments i va donar les
gràcies a tots per la seva assistència. A continuació va prendre la paraula el nostre nou
Alcalde, que va dirigir unes breus paraules
als presents, i finalment va ser Mossèn Aaron
qui va tancar els parlaments amb la benedicció de les taules per, tot seguit, començar el
dinar de germanor. Un cop acabat el dinar i
abans de tornar al Centre Cívic i Cultural “La
Fàbrica”, per continuar la festa amb el ball de
saló, la nostra Presidenta va fer el repartiment d’unes caixetes amb llaminadures de
xocolata als presents, per acompanyar la degustació de rom cremat que hi va haver cap el
final del ball de saló.
Celebració de Tots Sants
Per fi va arribar el tic-tac de la rerevera, i
amb la rerevera la festivitat de Tots Sants i,
amb la festivitat de Tots Sants, van arribar
inexorablement els dolços i saborosos panellets. Per aquest motiu volíem, un any més,
que els nostres associats celebressin aquesta
festivitat a casa seva com cal, i per això el divendres 30 d’octubre van ser lliurats els lots
a tots aquells socis que prèviament havien
agafat el corresponent tiquet de reserva. Els
lots estaven compostos de 6 panellets (quatre
de pinyó i dos d’ametlla) i d’una ampolla de
cava petita perquè els poguessin remullar.
Aquesta celebració també va tenir menys
participació que l’any passat.
Festa de Nadal
Per tercer any consecutiu, i amb la finalitat
d’esmortir els efectes de la crisis que tots plegats estem patint, hem tornat a fer dues classes de tiquets, un només per assistir al berenar i un altre per assistir al berenar i, a més a
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floral que va ser feta per membres de la nostra Junta Directiva, els quals van estar acompanyats per altres socis que també hi van voler participar i que no se la volien perdre.
Serveis
• El servei de podologia es porta a terme dos
cops al mes, si bé hi ha alguns mesos que
s’ha de fer setmanalment.

La Diada.

més, endur-se’n un esplèndid i assortit lot de
productes nadalencs.

• El servei de perruqueria per a senyors, que
es portava a terme dos cops per setmana,
ha passat a fer-se només un cop a la setmana, ja que la perruquera que ens feia el
servei es va posar malalta i vam haver de
buscar una altra persona, i aquesta només
pot fer-ho els dissabtes.

L’última festa de l’any correspon al Nadal i,
en el moment de redactar aquest escrit per
l’anuari local encara no s’ha fet la festa.
Podem dir, però, que serà com de costum
una festa de germanor, i que la participació
dels nostres associats, seguint la tònica d’aquestes últimes celebracions, suposem que
també serà inferior. Tots els assistents tindran un bon berenar, i també hi haurà pels
més dansaires una estona de ball de saló. I
com no podia ser d’una altra manera, també
hi haurà temps per desitjar unes bones festes
a tothom.

Activitats

Durant la celebració d’aquesta festa també
farem l’homenatge al soci/sòcia de més edat,
que encara no tenim seleccionat en el moment de redactar aquest escrit.

• La resta d’activitats que es duen a terme al
nostre Casal són minoritàries però no per
això deixen de ser interessants, ja que fomenten la relació i convivència entre tots
els nostres associats.

La Marató de TV3
Al novembre, i concretament el dimarts dia
24 a les 5 de la tarda, va tenir lloc la ja tradicional xerrada de La Marató de TV3, enguany dedicada a la diabetis i l’obesitat, les
dues malalties metabòliques amb més incidència a Catalunya, donat que afecten a
una de cada quatre persones. Hem de dir que
aquesta xerrada també va comptar amb
menys participació de socis i públic en general, tot i que era oberta a tothom.
Diada de l’11 de setembre
Un any més el nostre Casal, va participar en
la celebració d’aquesta diada amb l’ofrena

• El ball de saló, que es duu a terme cada divendres és l’activitat que més destaca pel
seu nombre d’assistents, malgrat que també ha baixat el nombre d’assistents en relació a anys anteriors.
• Les sardanes segueixen sent un element
primordial i els dimarts venen els balladors a practicar aquesta dansa. Tampoc
podem dir que s’hagi incrementat el nombre de participants.

Bé, això ha sigut un extracte de tot el que
hem fet al Casal i el que ha donat de si aquest
any 2015. Només voldríem afegir que ens sap
molt greu la baixa participació dels nostres
associats en tots els esdeveniments que organitzem, ja que la seva participació és bàsica i
primordial per l’èxit de totes les celebracions,
excursions, etc.. Per damunt de tot això el
més important és la subsistència i continuïtat
del nostre Casal i, perquè això sigui possible,
necessitem la participació de tots els nostres
associats.
Bones festes i feliç any 2016 per a tothom..
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia s’ha organitzat altre vegada,
dins de l’Aplec de Sant Simple, la XXVll
Trobada de Puntaires gràcies a l’esforç de la
Teresa Arimany i la seva família. Enguany es
van reunir un centenar de puntaires vingudes d’arreu del país que van fer una exhibició d’aquest treball artesanal amb fil.

Trobada de puntaires a Sant Simple.

Anuari 2015

La punta al coixí o boixets, és un art tèxtil
que consisteix en elaborar unes filigranes fines i complexes a partir de l’ús d’un patró de
cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí. Això
segons la Viquipèdia...
Però les puntes al coixí són molt més que
això. Són els sons que fan els boixets quan es
toquen els uns amb els altres, són les xerrades de la Teresa amb les seves alumnes a la
fresca mentre preparen la punta per enganxar a un mocador de núvia. És paciència, és
esforç, és serenor. Moltes de les coses que
actualment costen de trobar.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegat a Sta. Eulàlia: Sr. Eduard Nobile Giménez
Telf.: 93 841 83 64 – 608 69 41 29
Banc de Sang i Teixits
Passeig Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona

Es pot fabricar la sang?: Categòricament, no.
El cos humà i, més específicament, la medul·la òssia és l'encarregada de “fabricar-la”.
És probable que, a llarg termini, la sang es
pugui fabricar per enginyeria genètica.
Remuneració: La legislació vigent defineix la
donació de sang com un acte VOLUNTARI,
UNIVERSAL, ANÒNIM, ALTRUISTA I NO
REMUNERAT. Està PROHIBIT comercialitzar amb la sang o els seus components.

Una voluntària donant sang.

Anuari 2015

Freqüència de les donacions: S'ha de mantenir un interval mínim de dos mesos entre
donacions de sang. De tota manera, recomanem que les dones en donin un màxim de 3
vegades l'any i els homes, 4.
Febrer:
Juny:
Octubre:
Total Any

Donació
50
46
41
137

Oferiment
9
5
9
23

Total
59
51
50
160

En nom de totes les persones que necessiten
sang,
MOLTES GRÀCIES DONANTS!!
Loli Bretones i Eduard Nobile,
delegats.
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Guillem Català
Telèfon: 691 263 660
C/e: esplaiers@gmail.com

Som un grup de joves de Santa Eulàlia que
ens reunim els dissabtes al cau de Sant
Simple i que organitzem activitats pels infants del poble. Aquest any arrenquem amb
força i amb un equip renovat. Després d’un
any en blanc, hem tornat a obrir les portes
de l’Esplai amb l’experiència d’uns quants i
les ganes d’uns altres que ens estrenem com
a monitors.
Ens hem marcat l’objectiu de fer gaudir nens
i nenes de totes les edats, però també volem
treballar per tenir un bon grup de grans i ai-

Inauguració de l’Esplai.

Sortida a Barcelona.

xí assegurar la continuïtat de l’Esplai.
Convidem a totes les famílies a participar en
el projecte i agraïm a l’Ajuntament, a antics
monitors i a tots els pares la confiança que
ens doneu.
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La Timba
Sant Simplici, c/. Serra Granada, s/n
C/e: latimbajove@gmail.com

La Timba és un col·lectiu de joves que ha
nascut en continuïtat de SerJove, un grup de
joves que durant els darrers tres anys han
organitzats activitats esporàdiques com el
sopar jove de Festa Major o les curses d’orientació.
Abans de la Festa Major, el tècnic de joventut, en Dani, va parlar amb uns quants de
nosaltres i ens va explicar que SerJove necessitava un cop de mà en el sopar jove, ja
que en aquell moment no eren prou persones per tirar-lo endavant. Va ser aquí quan
vam tenir el primer contacte els uns amb els
altres, i vam veure que tots responíem al mateix perfil: joves de Santa Eulàlia que ens
agrada fer coses al poble i pel poble.
Passat l’estiu vam trobar-nos tots i vam estar
rumiant la idea de crear un col·lectiu que organitzés activitats per a joves amb una certa
periodicitat, i és a partir d’aquí on neix La
Timba.
El nostre objectiu principal és evitar que els
joves del poble, una vegada deixen l’institut,
es desvinculin de Santa Eulàlia, ja que el fet
d’estudiar o treballar fora del poble fa que no
recordem tant el que tenim aquí. A més, trobem a faltar un espai físic, un lloc de trobada. És per això que ens proposem tornar a
donar vida a Sant Simple -ara que també
l’Esplai torna a fer-hi una bona feina- i fer
d’aquest espai un punt de trobada de referència per tots nosaltres.
Ara per ara, l’idea original que tenim és anar
fent activitats de forma regular i oferir propostes ben diverses, com ara xerrades, festes, projeccions, activitats culturals, d’aprenentatge o de lleure... Des de La Timba
creiem que els joves tenim molt a dir i molt

a fer, per això volem ser part activa de la participació i el canvi, perquè ho trobem necessari i pot ser molt enriquidor per Santa
Eulàlia.
Actualment som una quinzena de joves d’edats i grups ben diferenciats, fet que ens
aporta gran riquesa i obertura al grup.
Treballem amb un sistema de base assembleària, on totes les propostes són escoltades
i on cadascú aporta la seva opinió des del seu
punt de vista. A més, som un grup obert a
tothom que tingui un esperit jove i ganes de
fer coses pels joves del poble. Animem a tot
el jovent de Santa Eulàlia a que ens vinguin
a conèixer, a xerrar una estona i a participar
amb nosaltres.
Salut i llarga vida al jovent actiu!

Festa de la Castanyada.
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Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

La trobada de Corals de la Vall del Tenes és la
primera activitat de l’any. O, dit d’una altra
manera, és l’activitat que tanca les festes de
Nadal. Enguany vàrem celebrar la XXXII edició i ha tingut lloc a Bigues, on l’Església de
Sant Pere en fou l’escenari. La Coral lo Lliri de
l’Ametlla també participa en la Trobada des
dels seus inicis. Cada coral interpreta només
tres cançons.
El dia 15 de març vàrem anar a cantar a
Balsareny, convidats per la Coral Sant Esteve
d’aquell municipi. Vàrem fer una sortida de
tot el dia i vàrem aprofitar la proximitat per
visitar el monestir de Sant Benet de Bages
amb explicació guiada inclosa. És un indret
extraordinari.
El concert de primavera va tenir lloc a la
Biblioteca el dia 11 d’abril i vàrem compartir
escenari amb la Coral Albada de Granollers
integrada per cantaires molt joves, segurament joves promeses.
Durant el pont de l’1 de maig uns quants cantaires de la nostra coral juntament amb la
Coral Amarant de Bigues vàrem anar a cantar
a França, convidats per la coral del poble de
Saint Lys, prop de Tolosa de Llenguadoc.
Hem de dir que vàrem ser molt ben acollits i
tant el viatge, com el concert, com l’estada
van ser molt gratificants. La coral amfitriona
ens va assegurar que en un futur proper
vindrà a cantar aquí a la Vall del Tenes..

Actuació a la biblioteca Joan Ruiz i Calonja.

composició del músic argentí Ariel Ramírez.
En concret les corals amb qui vàrem compartir projecte són Cor Scandicus, Modus
Operandi, Tornaveu i Americantus. Cal destacar la participació de dos solistes i diferents
instruments propis del folklore argentí que
van donar una gran bellesa al concert.
La Missa Criolla la vàrem cantar al Masnou i
a l’església de Sant Gaietà, a l’eixample de
Barcelona. El 13 de desembre la cantàrem a
La Garriga i el dia 19 aquí a Santa Eulàlia, en
el tradicional Concert de Nadal.
Per acabar, recordar que la Coral està oberta
a tothom i que ens agradaria augmentar el
nombre de cantaires. Actualment està composta per cinc sopranos, cinc contralts, cinc
tenors i sis baixos.
Que passeu una felices festes de Nadal i un extraordinari any 2016.

El dia 28 de juny vàrem fer el concert de cloenda de curs a l’església parroquial. La coral
Sant Esteve de Balsareny ens va acompanyar
en aquesta ocasió tal com havíem parlat en
motiu del concert que nosaltres vàrem fer en
aquell poble el passat mes de març.
Vacances d’estiu i de nou assajos i noves
cançons. Se’ns va convidar a participar amb
diverses corals en el cant de la Missa Criolla,

Visita a Sant Benet de Bages.
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Colla de Diables
de la Vall del Tenes
President: Josep Martinez
Persona de contacte: Xavi Morillas
Telèfons: 600504708/ 610721968
C/e: diablesvalldetenes@gmail.com

5 anys de foc
Enguany la Colla de Diables de la Vall del
Tenes és la primera vegada que surt a l'anuari, i no és que siguem pas nous que, de
fet, l'any que ve fem 5 anys!
Pels que no ens coneixeu som una colla de
diables mancomunada als 3 pobles de la Vall
del Tenes. La nostra intenció és crear i divulgar la cultura del foc.
Les nostres activitats al llarg d'aquest 2015
han estat moltes, des de la representació de
St. Jordi a Lliçà d'Amunt fins a l'espectacle
piromusical del final de la festa major de
Santa Eulalia.
Vam anar a Artés per St. Joan a cremar al
seu correfoc. Vam llogar una casa de colònies, el que ens va permetre fer molta colla!
També vam muntar un grup per anar junts a
la Patum. És molt important com a colla fer
coses junts, deixant de banda els nostres espectacles per fer cohesió de grup!
Aquest any també ha servit per tirar endavant molts projectes. En poc menys de 5 mesos hem vist arrencar una colla tabalera im-

Figura de la invocació.

presionant amb ganes de revolucionar el poble a base de percussió. De fet, vam estar tocant al mercat setmanal per cridar l'atenció
de tots els que hi passessin.
La festa major de Sta. Eulalia ha estat un esdeveniment clau al nostre recorregut. Aquesta vegada hem proposat un espectacle de foc
més complex que els correfocs d'anys enrere.
Tot i així tenim la vista en el futur, l'any que
ve fem 5 anys de foc i tenim moltes propostes a tirar endavant que les anirem desvetllant al llarg de l'any.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil però gràcies al suport de tota la gent i dels pobles,
hem seguit lluitant per fer el que més ens
agrada, cremar.
Si t'agrada el foc, cremar petards per Sant
Joan o veure els correfocs, no ho dubtis,
contacta amb nosaltres i vine a cremar!
SALUT I FOC!

Una carretilla.
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Gitanes

Eulàlia i totes les colles van fer una entrada
conjunta.

Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

15 ballades

Que n’és d’enriquidor ballar! Nosaltres ho
fem pràcticament per instint. I ens ho passem bé. Molt bé, des de fa 10 anys quan vam
tornar a recuperar aquesta dansa. Enguany,
hem afegit un grup nou el de veterans (el
cinquè), de 8 parelles, que va debutar al juliol amb una masurca a l’aplec de Sant
Simplici. La trobada del barri de la Serra va
marcar un nou punt d’inflexió per a l’entitat.
Sempre amb la mirada posada en noves iniciatives. La colla de grans hi va portar
l’Hostal de cal Xim, un treball col·laboratiu
a tres bandes. La cançó pertany al romancer
Jaume Arnella i al grup De cara a la pared,
que van cedir la peça perquè la colla dibuixés
una coreografia. Amb tot, l’Hostal de cal
Xim no va ser l’única novetat de les gitanes a
Sant Simplici, un indret emblemàtic per a
les gitanes. Els petits també van estrenar un
ball amb la música de l’Himne de Santa

Des del gener i fins aquest desembre, la colla
haurà participat en una quinzena de ballades. A Canovelles, Llinars, Castellar del Vallès, Lliçà d’Amunt, Parets, L’Ametlla, Montserrat i, és clar, a Santa Eulàlia. Precisament, la més destacada va ser la de la Roda,
que es va organitzar el 22 de febrer a la
Fàbrica. 3 dels 4 grups de l’entitat es van endur el ball de concurs de la trobada. Els
Petits, amb la jota; les Mitjanes, amb el xotis
i les Joves amb les Parts de Tres van guanyar
la seva categoria mentre que els Grans amb
la catxutxa es va haver de conformar amb la
segona posició rere, Parets del Vallès. La ballada va comptar amb les colles de Cerdanyola, Martorelles, Parets i Santa Eulàlia.
Els petits van obrir la seva actuació amb la
peça La Muntanyenca, que va agradar força
al públic que es va reunir a la Sala Gran.
Igual que la colla de mitjanes que va entrar
amb una dansa que van preparar per a la ballada en què vinculaven les gitanes amb una
altra tradició d’aquest febrer, el carnestoltes.
Novetats també a la colla de grans. Les balladores estrenaven vestuari, que va fer la

Colla de petits

Colla de mitjans

Clara Nadal, Oriol Nadal, Abril López, Edurne
Oliveras, Laura Mulet, Joan Rus, Guillem
Montosa, Berta Zanuy, Martina Masagué,
Brenda Cardozo, Lluna Rodà, Berta Rodà, Biel
Masagué, Gemma Moreno, Ingrid Baena, Érika
Siles. Assjadors: Alba Quintana i Cladellas,
Anna Barbany i Cañellas i Pol Guerra i Imedio

Mª del Mar López, Sílvia Pérez, Abril Guerra,
Laura Álvarez, Ainhoa Oliveras, Montse Oviedo,
Mariona Lahosa, Alba Rus, Júlia Lahosa, Clara
Nadal, Edurne Oliveras, Francesc Márquez,
Ariadna Espel, Berta Torres, Aina Guevara.
Assajadora: Irina Quintana.

Les gitanes, 15 ballades
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veïna del Rieral, Eulàlia Prat. En una bona
actuació, els grans van optar per les Parts de
Tres, la Catxutxa de concurs i per la Celtana,
en un altra peça que aporta aire fresc a la
tradició de les gitanes. Finalment, la colla de
joves, que enguany participava per primera
vegada a la Roda, va tancar l’actuació, també
amb una novetat: Objectiu Boston. Les joves
van entrar amb el Ball de l’Os i que conjuntament amb les mitjanes va acomiadar-se
amb un conte medieval, preparat també per
a l’ocasió. En total, 10 colles i prop de 160
balladors de Santa Eulàlia, Parets, Martorelles i Cerdanyola van passar per la Fàbrica.
L’orquestra la Catxutxa va posar la música
de la jornada.

Anuari 2015

de Torrelavit. Dansa i descoberta. Música i
grup. Balladors i familiars fen pinya, fent gitanes. Fent Santa Eulàlia.
Antònia Cladellas

Colla de veterans

Companyonia
Ho dèiem en començar vivim, existim per la
dansa. És la nostra raó de ser. Però també
ens agrada compartir. Això és el que vam fer
el cap de setmana del 21 i 22 de novembre,
en la sortida que vam realitzar al Penedès,
terra de vi. Dissabte vam visitar el celler
Segura Viudas, la fàbrica de Xocolata Simon
– Coll i vam passar bones estones a la casa
de colònies L’illot gran, de Font-Rubí, envoltats de vinyes i amb vistes a Montserrat. Per
diumenge van quedar els balls, al municipi

Jaume Bover, Maria Casanovas, Antonio Marín,
Otilia Jiménez, Lluís Duran, Conxita Gelabert,
Rosa Borgoñon, Teresa Barbany, Andrés Equert,
Araceli Malagón, Carlos Bosacoma, Maria Uñó,
Alfonso Ocampos, Flori Gil, Maria García, Joana
Sánchez. Assajadors: Antònia Cladellas, Santi
Oliveras i Maria Torrellas.

Colla de joves

Colla de grans

Irina Quintana, Mª del Mar López, Marta Gimeno, Mària García, Anna Barbany, Alba Quintana, Pol Guerra, Ester Gómez. Assajadors:
Santi Oliveras, Irina Quintana i Anna Barbany

Maria Torrellas, Pere Bellavista, Antònia Cladellas, Sebi Guerrero, Josep Solé, Mireia Cladellas,
Araceli Barroso, Francesc Cladellas, Mònica
Cladellas, Mercè Pujol, Marta Gimeno, Susana
Barrios, Fina Carrera, Otilia Jiménez, Jesús
Marfà, Antonio Marín, Loli Moreno, Rosa Mª
Paretes, Santi Oliveras, Anna Barbany, Xènia
Gallemí, Noe Lorenxo, Georgina Pont. Assajadora: Antònia Cladellas.
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Roser Torres Martínez
Telèfon: 722 706 011
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: gegants.santa.eulalia.ronsana@gmail.com
Pàgina web: www.santaeulaliagegants.org

- Què avi, marxem?
- Marxar? A on Laia?
- Al bosc, a collir bolets, flors i fruits del
bosc!
- Que no estàs cansada? Renoi, quin jovent!
- NOOOO!
- Doncs l'avi després de tants passeigs amb
els teus amics gegants, n'està força de cansat!
- Cansat? Doncs jo ho he passat molt bé i he
gaudit tant enguany... que en vull més! t'he
explicat on hem anat d'excursió?
- I tant que ho sé! A cada sortida t'has encarregat de dir-me on anàveu i explicar-me com
us ho heu passat. De fet, recorda que quan
volies anar a Argelès-Sur-Mer (Catalunya
Nord) el cap de setmana 3 i 4 d’octubre,
els pares no et deixaven anar sola i et vaig
acompanyar perquè en tenies moltes ganes.
- I tant avi, i et dono les gràcies de nou, t'estimo molt! Em va agradar molt aquell castell
de pedres tot i que hi havia moltes escales! I
menjar un gelat a Collioure!
- Ja ho sé bonica, també recordo que a la sortida del 13 de setembre a Lliçà d'Amunt
vas menjar 3 ous ferrats per esmorzar, quina
bogeria! Quan jo era jove, com a molt, llesques de pa torrat amb tomàquet i embotits
de la masia.
- Ai avi, estaven tan bons, mmm... i la cuinera,
quina paciència! Tanta gent i tants ous a fer!
- Déu ni do, i que me'n dius de la ciutat gegantera? A on l'han fet enguany?
- A Terrassa avi, ja t'ho vaig dir! I no fa tant,
va ser el 20 de setembre. I hi havia moltes
colles de tot Catalunya, fins i tot de fora del
país.

La família dels gegants.

- Ai Laia tens raó, m'ho vas dir. M'havia confós amb aquella sortida que em vas explicar
de Matadepera el 17 de maig.
- No avi, allà era sols de la comarca (Vallès)
però també hi havia moltes colles.
- Que bé Laia, i per on més has estat?
Refresca'm la memòria!
- Doncs mira avi, el 31 de maig vàrem estar
a la Garriga i feia molta calor, no com el 27
de juny a Rubí que els carrers tenien molts
arbres i ombra.
- Així m'agrada Laia, vigila amb el solet!
- Ja ho faig avi, els meus companys de la colla em van donant aigua amb una canyeta i a
vegades a la gent del carrer això li fa gràcia i
em fan fotos, com aquella sortida de Polinyà
el 12 de juliol que tothom es volia fer fotos
amb mi! Però millor va ser quan vàrem anar
a l'Hospitalet de Llobregat el dia 25 d’abril.
Allà envoltats de tantes colles de gegants i
diables sí que vàrem ser fotografiats i gravats per les televisions locals i molt aplaudits
per la gent dels carrers!
- Molt bé Laia, i on més has estat? Hi ha alguna que t'hagi agradat molt?
- Sí, la de Centelles el 30 d'agost! Sabies

anuari 2015_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/15 18:29 Página 91

Entitats

Anuari 2015

que hi han bruixes amagades pel poble i per
això la seva geganta representa una bruixa
que es diu Cent?
-Ah, és veritat! I el gegant es diu Teies, per
formar junts el nom del poble, Cent+Teies
=Centelles.
- Siiii jajajajaja, doncs jo em vaig fer amiga
del Teietes, el seu gegantó.
- Així m'agrada, a veure si un dia em presentes algun amiguet teu.
- Doncs mira avi, els gegants del Clot també
tenen un gegantó i el dia 8 de novembre
recordes que vàrem estar per Barcelona passejant i coneixent monuments importants,
com la Torre d'Agbar? En Martí em va dir
que era molt alta, però per mi no ho era tant.
- Caram! I la Sagrada Família? Encara ho és
més, tot i que no està acabada... jejejeje!

La Laia amb l’avi Quico.

liol i m'ho vaig passar molt bé! A més ens
varen regalar 3 capgrossos fets per ells
(Banyetes, Lola i Lolo).
- Quin detall! I aquest estendard tant maco
que porteu a totes les sortides, que és nou?

- Ah, i recordes el croissant que em vas comprar a Sant Esteve de Palautordera el dia 1
de novembre?

- Si avi, recordes que per la nostra trobada el
6 de juny, varen venir els nens d'APINDEP? Doncs ens el varen regalar i està fet
per ells amb les seves mans!

- Si, però recorda que després no volies dinar verdura ni peix i la teva mare es va enfadar amb mi!

- I tant que ho recordo, quin gran dia la nostra trobada! Quanta gent pels carrers, quantes colles, quanta música i fal·lera!

- Ho sento avi, però estava tan bo el croissant de la pastisseria Vallflorida!

- Fal·leeeeeeera! Fal·leraaaaaa! Fal·lera,
fal·lera, Fal·lera gegantera!

- I tant, per alguna cosa han guanyat el premi al millor croissant de mantega de tot
Espanya! I tornant al tema dels amiguets,
hauràs de buscar amics més a prop.
- Els gegants de Castellterçol no viuen gaire
lluny i són molt simpàtics. El 18 de juliol vàrem anar amb els gegants a fer un intercanvi.
- Castellterçol? Busca'ls a l'escola o per
Santa Eulàlia que l'avi ja té uns anyets i les
cames li fan una mica de mal.
- Doncs avi, a Santa Eulàlia n'he fet molts
enguany! Hem anat a la festa major del barri
del Mas Vendrell el 20 de juny i el 19 de
juliol a Sant Simple, on vaig conèixer moltes nenes de les gitanes i els músics de De
Cara la Pared, són tant guapos!
- Laia, ets massa petita encara per pensar en
això!
- També he conegut nens i nenes al casal
d'estiu del Bruguer Vell el passat 13 de ju-

- I que mai es perdi aquest esperit geganter,
que vosaltres sou el futur de la colla!
- Avi, guarnim ja l'arbre que hem comprat a
la fira de Nadal després dels balls que hem
fet amb els gegants? Que bé ho he passat
amb els amics de l'escola que han vingut tots
a veure'ns!
- Quina pressa tens en fer l'arbre de Nadal?
Encara falten uns dies!
- Perquè vull fer la carta dels reis mags i la
mare no em deixa fins que decorem la casa i
guarnim l'arbre. Però els reis són els meus
amics, cada any anem junts per la cavalcada
i enguany m'he portat molt bé.
- No sé, no sé.... vinga Laia, abriga't i anem a
passejar pel bosc, que m'has convençut i
tens tota la raó... ha estat un any fantàstic!
T’agraden els gegants, gegantons o capgrossos? T’agrada la música? Que no siguin sols
lletres i anècdotes, surt de casa i vine amb
nosaltres! Viu la cultura.
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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/

2015 tot parat i el 2016?
Ben poca cosa
No hi ha hagut cap novetat destacable durant l'any passat en relació a la construcció
del Quart Cinturó. Amb l'estudi d’impacte
ambiental caducat del tram Sabadell Granollers i les obres a Viladecavalls empantanegades.
Segons els pressupostos del Ministerio de
fomento pel 2016 rebrà 12 milions d’euros,
que serviran per al tram de sis quilòmetres i
mig, comprès entre Olesa de Montserrat i
Viladecavalls, per connectar entre l’autovia
de la Bauma i la Ronda del Vallès. En el millor dels casos més optimistes el Ministerio
invertirà 76 milions d'euros fins el 2018. I
fins el 2019 no acabarà la connexió entre
Olesa i Terrassa. En l’actualitat dels 47
quilòmetres previstos només en hi ha 6 en
funcionament. Un tram al Baix Llobregat
entre Olesa de Montserrat i Abrera i l’altra al
Vallès Occidental entre Viladecavalls i
Terrassa.
Mentrestant, els alcaldes de Sabadell i
Granollers coincideixen en què s'ha de millorar la connexió entre els dos Vallesos. Cal
apostar per la línia orbital ferroviària.
Mentre això no arriba cal construir més estacions en l'eix Granollers Martorell i millorar la intermodalitat amb Rodalies i
Ferrocarrils de la Generalitat. També s'ha de
fer un bypass a Barberà que connecti la R8

Efecte devastador del Quart Cinturó.

amb la línia de Sabadell, Terrassa i Manresa.
També s'ha de millorar la carretera de
Sabadell a Granollers (C-155)
Cal tenir en compte que el Quart Cinturó es
va dissenyar fa més de 30 anys com a via
d'alta capacitat pel transport de mercaderies. Doncs si l'objectiu és aquest que construeixin el corredor mediterrani d'una vegada.
Cada dia hi ha menys defensors al Quart
Cinturó però encara hi ha algú que no ha
canviat la mentalitat i assegura que el Quart
Cinturó és imprescindible pel progrés i el
creixement econòmic del País.
El Grup
d’Oposició al Quart Cinturó de Santa
Eulàlia, sempre hem defensat que el Quart
Cinturó no és necessari. Ni per Santa Eulàlia
ni per enlloc.. Quan tinguem el corredor ferroviari del Mediterrani construït i a ple rendiment, els pobles del Vallès comunicats entre ells amb una bona xarxa de trens, la línia
orbital ferroviària acabada i les carreteres
actuals millorades ja no caldrà plantejar-se
la construcció d'aquesta maleïda carretera.
Que quedi dins d'un calaix ben tancat ... i barrat.
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Teatre Nacional
del Tenes (TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

A ningú se li escapa que,
aquest any, el TNT ha tingut una important activitat dins l’ampli espai cultural del nostre poble. Tots
els que formem part d'aquesta entitat estem
molt orgullosos i esperonats de poder seguir
duent a tots el nostres amics i fidels seguidors, grans dosis de cultura, teatre i poesia.
Així aquest any la nostra activitat va començar el vuit de maig amb el sopar literari
que organitzem juntament amb l’Ajuntament. Com és de costum el lloc escollit va ser
la biblioteca casa de cultura Joan Ruiz i
Calonge. Aquesta vegada es van tractar i recitar textos de la literatura universal acompanyats de peces musicals interpretades per
amics del TNT. Es van vendre tots els tiquets
disponibles i l’assistència de públic va ser
completa.
El disset de maig TNT va estrenar, al Centre
Cívic la Fàbrica, Teràpia de xoc. Obra teatral
que es tornarà a representar el proper tretze
de desembre a Santa Eulàlia. Esplèndida actuació dels actors i actrius del TNT amb un
fantàstic nivell d’interpretació. Està previst
que aquesta obra es representi en altres teatres de la comarca.

Obra de teatre Toc-toc.
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L'onze i dotze de juliol es va representar La
Ventafocs, escrita i adaptada per J. Mª
Folch i Torres. Aquest cop amb un gran
muntatge, amb més de cinquanta persones
entre actors, figurants, vestuari, perruqueria, tramoies, tècnics, escenografia, etc.
Aquesta obra ha estat quelcom d’especial ja
que aquest any s’han complert vint anys de
la seva estrena al Casal Parroquial i vàrem
voler respectar els mateixos papers amb els
mateixos actors que aleshores. Així ho vàrem fer, salvant alguns canvis. Va resultar
un èxit rotund, amb una assistència a l’espectacle de més de cinc-centes persones.
També en l’última Festa del pagès el TNT va
deixar la seva empremta escenificant feines
de la verema tot utilitzant estris i eines ja en
desús.
En total aquesta temporada podem afirmar
que més de mil dos-cents espectadors han
pogut gaudir de les nostra activitat teatral.
De cara a la temporada vinent, seguirem
col·laborant amb la regidoria de cultura de
l’Ajuntament. També tenim en ment diversos projectes que ens agradaria dur a terme
i que a hores d’ara estem acabant de “rumiar”. De ben segur que ho sabrem comunicar a temps perquè no us perdeu cap de les
nostres posades en escena.
Moltes gràcies i que tinguem teatre per
molts anys!

Festa de la verema.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Els Pastorets:
100 anys al 100%
Casal Parroquial
- «No sabíem que hi havia aquest teatre aquí
al costat de l’església».
Era el comentari d’un pare i una mare que fa
poc que viuen a Santa Eulàlia i descobrien el
Casal perquè el seu fill o filla sortia als Pastorets.
El Casal té un paper humil entre les entitats
del poble, però la seva història al servei del
poble és molt llarga. Va ser construït per
Mn. Manuel Solà i els joves del poble l’any
1933. Des d’aleshores s’hi han fet moltes representacions i diverses remodelacions.
Els Pastorets
Som a començaments de novembre. Sembla
mentida que comencem a assajar els Pastorets tant aviat. Els actors van entrant al Casal i es pregunten com és que se’ls ha convocat tant d’hora?
- Què passa?
El motiu és molt clar: Aquest any han de ser
uns Pastorets diferents, especials!

Xerrada técnica.
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- Com?
Aquest any 2015 fa cent anys que Josep Ma
Folch i Torres va escriure els seus Pastorets,
que han esdevingut els més representats de
Catalunya i, per això, al Casal hem volgut
presentar-los com cal. Aquest any, doncs, se
celebren 100 anys que es van representar
per primera vegada a Barcelona.
Santa Eulàlia està molt lligada a aquesta
obra de teatre de Folch i Torres, ja que fa
més de 60 anys que la representem al nostre
poble. Molta gent s’hi sent identificada perquè, qui més qui menys, ha interpretat alguna vegada algun paper als Pastorets, hi han
actuat generacions i generacions de santaeulaliencs i santaeulalienques. Per això, no en
podíem quedar al marge i, per tant, ens hem
volgut sumar a aquesta festa commemorativa.
- Vinga doncs, som-hi!
Per preparar aquesta commemoració, ja fa
dies que hem començat a posar fil a l’agulla
i, per això, ens hem distribuït en diferents
grups de treball: Tècnics de llums i so, decorats i tramoies, maquillatge i vestuari i no cal
dir, la gran implicació d’actors grans i petits
que, amb gran il·lusió, han vingut a assajar
cada nit les escenes que els tocava.
S’han fet millores al local, com la cartellera
exterior, la porta d’emergència lateral, la calefacció, alguns decorats nous i, sobretot, in-

Assaig de Pastorets.
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novacions a la representació que comptarà
amb un centenar de participants entre actors i tècnics i, música en directe, amb la
col·laboració de DA CAPO.
Enguany hem cregut convenient fer-ne 3 representacions: Dia de Nadal i dia de Reis a
les 7 de la tarda i diumenge 10 de gener a les
6 de la tarda, amb venda anticipada i limitada de localitats adaptant-nos a la normativa
actual d’aforament.
Per tots aquests motius, una vegada més us
convidem a les representacions per fer que,
entre tots, ens sentim partíceps de la vida
del nostre Casal i celebrem junts el Nadal i
els 100 anys de Pastorets!
Altres activitats al Casal
A més dels Pastorets, durant aquest any
també s’hi han fet altres representacions:

Actuació de Nous Indrets.
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- Durant el mes de juny, coincidint amb el final de curs de l’Escola la Sagrera, els alumnes del darrer any (6è) van representar l’obra «El futur és nostre» escrita pels seus tutors.
- També el juny, els alumnes de l’Institut van
fer-hi la seva habitual representació d’anglès.
- Per últim, el passat diumenge 4 d’octubre,
i en el marc dels actes de la inauguració del
nou local de Càritas, el grup musical Nous
Indrets que va oferir un magnífic concert solidari.
- Cal destacar també l’obra del grup jove del
Casal «Amor de Dentista» que es va representar a final d’any.
Des de la seva llarga vida el Casal segueix
oferint, d’acord amb el seu caràcter parroquial, el seu espai a Santa Eulàlia, i ja s’està
pensant en properes obres de teatre, que ens
facin pensar a tots plegats.
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Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere
Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Martí Glez.
de Mendiguchia, Pep Margenat, Vicenç Relats i
Ramon Vilageliu.
Telèfons 938449193 i 938448945
C/e: roncana@infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista RONÇANA ha consistit en la publicació de cinc
revistes des del passat desembre del 2014
(comprèn els números 275 al 279), tots ells
amb una extensió entre quaranta-dos i cinquanta fulls, a les que cal afegir les portades.
I amb aquest any, ja son quaranta-set anys
de publicació ininterrompuda.
Com ve sent habitual, hem mantingut les
seccions fixes de Tribuna que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat, també destinem un
espai a les notícies de tots els pobles de la
Vall del Tenes que els corresponsals consideren adients. Les Entitats que tenen la seva
seu a Santa Eulàlia també tenen un espai
que utilitzen al seu criteri; uns apartats destinats a la Comunitat Cristiana, a la Cultura,
a la informació relativa a esports i un lloc
destinat a la meteorologia, etc., i quan s’escau, intentem fer-nos ressò de treballs realitzats i publicats per persones que resideixen als pobles de la Vall del Tenes.
A banda de les seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres informacions, de les que destaquem:
Nº 275 (novembre-desembre 2014). L’editorial: “Cal regenerar la política”, reflexiona en
relació a la percepció que els ciutadans tenim que la corrupció és una pràctica força
generalitzada entre la classe política i la necessitat de regenerar la política per tal de
dignificar-la.
Entrevistàvem a Just Garcia Pujol, de l’Herboristeria Pujol. Diplomat en Dietètica i Nutrició i en Naturopatia.

Portada del número 276, del mes de març.

Ens fèiem ressò de la “gran ventada” haguda
el dia 9 de desembre, tot acompanyant un
reportatge gràfic de les conseqüències que
tingué en la massa forestal del poble.
Recollíem l’acte de lliurament del Premis
Tardor en la que fou segona edició.
Incorporàvem els resultats de la consulta del
9N passat, als pobles de la Vall i els 10 anys
de l’Assemblea Jove de Santa Eulàlia en la
que es decidiren la distribució del pressupost d’activitats pel 2015.
Facilitàvem les Bases del 6è Certamen Literari de Relat Breu, i com ja és habitual en el
darrer número de cada any recollíem “el fet
de l’any” que els col·laboradors de la revista
creien oportú.
Nº 276 (gener-març). L’editorial: “2015: Any
d’eleccions”, una reflexió respecte de les
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properes Eleccions Municipals i en l’horitzó
les eleccions al Parlament de Catalunya i les
Generals cap a fi d’any.

veïns, el Casal d’Avis de Santa Eulàlia, del
que fou secretari i tresorer fins l’any 2009.
El 2006 rebé la Creu de Santa Eulàlia.

Lluís Gascón Segundo, president del Grup
Ornitològic del Tenes (GOT), fou la persona
entrevistada.

Nº 278 (juny-juliol). L’editorial: “Oxigen per
la llengua”, és una reflexió en relació al canvi de l’escenari polític a les Illes Balears i al
País Valencià on governava el Partit Popular
i el seu impacte en la llengua i cultura catalanes.

Recordàvem a Mossèn Joan Vallicrosa, que
recentment ens havia deixat, que fou director d’aquesta revista des de 1969 a 2011, un
record d’agraïment a tot el que va fer per la
nostra revista.
En aquest número, la revista obrí les seves
pàgines perquè els candidats del poble a les
properes eleccions municipals, poguessin
comentar les cinc accions prioritàries a dur a
terme. En relació a aquest tema, les eleccions, l’ANC de Santa Eulàlia també aporta
la seva opinió.
Nº 277 (abril-maig). L’editorial: “50 anys
d’Escola Ronçana”, una reflexió sobre el treball realitzat a l’escola per garantir una educació pública i de qualitat, al llarg dels anys.
La persona entrevistada fou Mercè Escardó i
Bas, escriptora i bibliotecària, autora d’una
dotzena de llibres infantils i Premi Crítica
Serra d’Or.
En relació al Sisè Certamen Literari de Relat
Breu, publicàvem els tres treballs guanyadors.
Els resultats de les Eleccions Municipals d’aquest any i l’opinió dels partits i grups candidats en relació a aquests resultats.
Recordàvem en Constanci Molas, recentment traspassat. Fundà, el 1989, amb altres

Entrevistàvem a Carolina Campillo Campbell, biòloga i submarinista. Investigadora i
divulgadora del fons marí.
Mn. Aaron, membre del nostre consell de redacció, era nomenat rector de les parròquies
de Santa Eulàlia i de Lliçà d’Amunt.
Nº 279 (agost-octubre). L’editorial: “Ja tenim mandat democràtic”, en relació als resultat a les Eleccions al Parlament que atorguen un mandat democràtic per la construcció de la República Catalana.
S’entrevistà a Joan Josep Gutiérrez Yzquierdo, pianista i compositor.
Facilitàvem els resultats de les Eleccions al
Parlament de Catalunya als pobles de la Vall
de Tenes, aportant l’opinió de l’ERA-ANC.
Dos fets importants pel seu impacte humà
eren recollits en aquest número: la inauguració del nou local de Càritas Parroquial a
can Bassa, a la plaça de l’Església, i la inauguració de la segona i tercera fase del Centre
Ocupacional APINDEP.
La gent de DIANOVA (can Parellada), ens
recordaven la seva activitat en ajuda a persones amb problemes de drogodependència.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 800 595
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

El procés cap a la plena sobirania nacional
de Catalunya segueix avançant a bon ritme.
Ara fa un any, i a partir dels resultats de la
consulta del 9 de novembre de 2014 (9N),
dèiem que els catalans ja sabíem el que volíem. Malgrat que l'avenç no és lineal sinó que
té alts i baixos, en la perspectiva de dotze
mesos el progrés és indiscutible. La societat
catalana cada dia que passa està més desconnectada de l'estat espanyol. A resultes
precisament de les querelles del 9N hem pogut veure com representants d'un ample
ventall de partits polítics, acompanyants per
la societat civil, s'han plantat davant del tribunal per fer ben explícita la seva disconformitat amb la legalitat espanyola. L'inevitable
trencament sembla cada dia més a la vora.
Aquest 2015 l'activitat de les entitats sobiranistes ha estat marcada pel calendari electoral. Les eleccions municipals del 24 de maig
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van constituir una fita important, superada
amb satisfacció i èxit: els partits explícitament favorables a la independència van créixer, mentre que les formacions contràries
van disminuir en vots i regidors. A Santa
Eulàlia la satisfacció pels resultats va ser absoluta, ja que els regidors i regidores favorables al procés sobiranista representen el
92% del nou consistori.
Una altra excel·lent notícia rebuda amb entusiasme pel món independentista va ser la
configuració de la candidatura conjunta de
les entitats sobiranistes amb Convergència i
Esquerra per a concórrer a les eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre. El fet que les CUP anessin pel seu compte, s'ha demostrat un encert que els ha
permès un notori creixement en sectors de
votants que difícilment haurien confiat en
Junts pel Si.
Finalment el 27 de setembre van tenir lloc
les eleccions plebiscitàries, i aquest dia es va
escriure un nou capítol de la història d'aquest país. Vam votar i vam guanyar! I per
primera vegada tenim un Parlament de
Catalunya inequívocament independentista.
Una victòria que es va aconseguir malgrat el

Marxa de torxes.
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joc brut de l'estat espanyol que va posar en
funcionament tota la seva potentíssima maquinària política, econòmica, mediàtica, judicial, bancària, diplomàtica i empresarial,
amb el vergonyós objectiu d’atemorir als
electors i coartar la seva llibertat de decisió.
Volem destacar especialment els extraordinaris resultats obtinguts a Santa Eulàlia on,
amb una participació altíssima, l’independentisme s’ha consolidat clarament. Aquesta
és una victòria fruit d’un llarg treball fet amb
esperança, amb il·lusió, amb fermesa i amb
generositat per part de tota la gent que somniem amb un país millor.
Les principals activitats dutes a terme per
l'ERA-ANC durant el 2015 han estat les següents:
- Promoció i acte de signatura del compromís dels partits polítics locals (Convergència, Esquerra, Poble Unit i Iniciativa) amb
el full de ruta cap a la independència de
Catalunya, promogut per l'ANC, Omnium
i AMI.
- Participació en la creació de l’òrgan municipal Consell Nacional.
- Xerrada sobre la plena viabilitat de les pen-
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sions catalanes a càrrec de Josep Ginesta.
- Marxa de Torxes a la vetlla de l'Onze de
setembre.
- Ofrena floral al monument de l'Onze de
setembre per la Diada Nacional.
- Organització de l'expedició de 330 persones (6 autocars) per participar a la manifestació Via Lliure a la República Catalana.
- Col·laboració amb l'associació Súmate pel
repartiment de 3.300 díptics d'aquesta entitat.
- Col·laboració de nombrosos membres de
l'ERA-ANC en diverses activitats electorals.
- Edició i distribució de la revista «I tu, que
decideixes?» a totes les cases de Santa
Eulàlia.
- Parada al mercat setmanal amb punt d'informació sobre la independència.
- Organització de l'acte en protesta per les
imputacions judicials del president Mas i
les vicepresidentes Rigau i Ortega amb
motiu del 9N.
- Venda de loteria pel sorteig de la Grossa
de Cap d'any.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible i ara FEM LA INDEPENDÈNCIA.

Suport imputats 9-N.
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Santa Eulàlia Camina
Responsable: Francina Masagué Nogué
Telèfon: 93 844 89 93
C/e.: francinamasague@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

20ª temporada
La nostra entitat ha arribat aquest 2015 als
20 anys ininterromputs d’activitats, organitzant cada mes una passejada. Hem anat coneixent molt territori, molts indrets amb un
cert renom i també molts racons i raconets
força desconeguts per a molta gent. Hem
anat augmentant el coneixement del nostre
entorn, des del més immediat, a Santa Eulàlia mateix i el Vallès, fins a d’altres prou allunyats, com pot ser el congost de Fraguerau,
per citar-ne un d’aquest mateix any. Si coneixem més el nostre país també el podrem
estimar més. I bona falta que li fa!
Per motius personals hi ha una colla de responsables de l’entitat que disminuiràn el seu
nivell d’implicació i això fa inviable la seva
continuïtat si no hi ha noves incorporacions.
Aquests dies ens trobem en aquest dilema.
De moment preparem la passejada de la festa major d’hivern, com cada any i després ja
decidirem, si com entitat, continuem o no.

L’1 de juliol vam seguir la riera de Sorreig, al
Lluçanès, feia calor i calia refrescar-se.

Anuari 2015

Durant el 2015 hem fet totes les passejades
que teníem programades. La novetat d’enguany és que n’hem fet dues a la costa, la que
ens preparen l’Antònia i en Josep Guàrdia,
estem molt ben acostumats a començar l’any
fent un tram del camí de Ronda, i la que ens
guià en Joan Basset pels penyasegats de la
costa Brava fins a Tossa.
L’altre fet diferencial de l’any és que ens hem
afegit a la celebració del 50è aniversari de
l’Escola Ronçana. Com Escola, cada curs
programen una sortida per conèixer de més
aprop el riu que passa i dóna nom a la nostra vall, sortida que nosaltres ja havíem fet
en més d’una ocasió i que pel març la vàrem
organitzar conjuntament amb ells. Una bona
colla de famílies hi van participar. Per primera vegada vam omplir dos autocars.
Des d’aquí també fem una crida per demanar que si algú té disponibilitat de temps i
motivació per preparar aquest tipus d’activitats per al nostre poble, doncs que l’estarem
esperant.
Desitgem que a l’anuari del 2016 puguem
continuar comunicant-vos informació de les
sortides i que amb vosaltres en poguem continuar gaudint.

En Joan Basset ens va guiar pels penyasegats de
la costa Brava, prop de Tossa. Era l’abril.
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Imatge de la sortida de març al Tenes conjunta amb l’Escola. Els més petits jugant amb el riu.

És ja una tradició de cada gener de fer un tram del camí de ronda. També ho és fer la foto de “familia” a
cada sortida, aquí a cap Roig prop de Calella de Palafrugell.
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Associació Espelt del Vallès
Contacte: Salvador Fructuoso Aranda
Telèfon: 615.289.469
Adreça: CC La fàbrica, Camí del Gual s/n
C.e.: espelt.associacio@gmail.com
Web: www.facebook.com/associacioespelt

L’Associació Espelt del Vallès neix de la idea
de buscar eines que ens permetin consumir.
Creiem en un nou model de proveïment que
no només té en compte les persones sinó
també l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura; que retorna a la terra la fertilitat que
li pren. D’aquesta manera aconseguirem un
cicle equilibrat que perdurarà per les generacions que vindran.
Tot i que hem engegat aquesta iniciativa a
Santa Eulàlia de Ronçana, tenim vocació de
potenciar-ho per tot el Vallès i les comarques veïnes buscant que els aliments, la llenya i els serveis facin el mínim recorregut
possible. Així reduim emissions de CO2 a
l’atmosfera, donem suport als pagesos locals, obtenim aliments saludables i acabats
de collir, estalviem les càmeres frigorífiques...
Aquesta és la nostra filosofia per la quotidianitat, acompanyada de bon humor i ganes de
celebrar sempre que podem.

Un moment del Liga't a la terra.

On celebrem?
El nostre nom està lligat a l’ hort de l’Espelt,
un espai de 3000 m2 de terra on celebrem
les fires: Lliga’t a la terra i Fira del tomàquet de varietats antigues del Vallès.
Aquest espai, cedit generosament per Can
Burguès, ens permet juntament amb la gent
de Llavors Orientals i els voluntaris de l’hort
de l’Espelt organitzar aquestes fires, les trobades de l’associació Espelt del Vallès, els
cursos d’agricultura, les visites d’escoles, la
reproducció de llavors i tants dinars gastronòmics com podem.
Lliga’t a la terra. VI edició
Al voltant del tercer dissabte del mes d’abril
participem en aquesta fira de la pagesia local
i comarcal donant a conèixer la nostra associació entre els assistents, oferint productes
de proximitat a preus molts justos per tothom. D’altra banda, la fira és un espai de relació amb els productors, de contacte directe
que ens permet conèixer immediatament les
seves novetats.
VI Fira del tomàquet del Vallès de varietats antigues
És la fira que ha projectat el nom de Santa
Eulàlia de Ronçana per tot Catalunya. Ens
arriben persones de totes les comarques
atretes pel fet de poder veure, tastar i com-
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prar 15 varietats diferents de tomàquets. El
format de la fira proporciona un entorn proper, on tothom és escoltat i on la terra parla
i és escoltada. Espelt aporta un granet més
de sorra a aquest riu.
Calçofest 2015
Una festa ideal per degustar els calçots ecològics cultivats a l’hort de l’Espelt. També
tastem altres excel·lents productes del nostre catàleg, fem concurs de salses, de postres
i sovint sorgeix alguna altra sorpresa com les
olimpíades rurals espontànies, dansa al voltant del foc...
Mantenim contactes amb altres associacions
de consumidors del Vallès Oriental per proveir-nos d’aliments de forma conjunta i possibilitar comandes més grosses provinents
d’altres comarques (de cítrics, per exemple).

Material del que fem ús.

En la línia de mantenir contacte directe amb
els productors, des de maig de 2015, a més
de proveir la fruita i la verdura, el Molí d’en
Vendrell fa la gestió de les comandes de l’associació. Ja sabreu que és una finca de producció ecològica de fruites i verdures situada
a Santa Eulàlia de Ronçana. Els socis i sòcies
recollim en el Molí d’en Vendrell la comanda
setmanal de fruita i verdura i així mateix la
resta de productes, la qual varietat augmenta constantment (arròs, llegums, carn ecològica i lactis, pasta, tofu, preparats vegetals,
seità, vi, pa, cervesa, fruita seca, estèvia, ous,
etc.).
Us convidem des d’aquest Anuari a aproparvos –mitjançant el correu, facebook o adreçant-vos directament al Molí d’en Vendrell–
sigui per formar part d’aquest projecte o
simplement per informar-vos.
Gràcies per la vostra atenció. Us hi esperem.
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Esther Cañellas
Web: www.roncanacomercactiu.cat

És gratificant fer anys, reunir-te amb els
companys i brindar. Les diferències, les pedres que et trobes pel camí i l’esforç necessari per tirar endavant, són la força que ens ha
fet arribar fins aquí. Sota l’objectiu d’incentivar el comerç i les empreses locals, Ronçana
Comerç Actiu ens movem per arribar als
clients, satisfer-los, mantenir-los i fer-los
sentir una peça clau de la nostra Associació.
Nosaltres defensem el petit comerç, ja que
creiem que és una mesura de progrés: crea
llocs de feina, genera beneficis econòmics al
poble, promou els productes de casa i enforteix l’economia municipal. A més, el negoci de
proximitat conforma un teixit social indispensable per crear una xarxa urbana i vital
amb uns espais segurs d’activitat i convivència.
Som una associació enèrgica que promociona els seus serveis i comerços amb el talonari de “L’Aparador”, ple d’ofertes i descomptes; apostem per les bosses de tela i no de
plàstic; participem en la Flama de Canigó per
Sant Joan; a l’estiu celebrem la “Nit de botigues al carrer”; per Festa Major col·laborem
amb el Pintxo-Pintxo i el Concurs d’Instagram de Canal Set; preparem els “Premis
Tardor” junt amb la nostra televisió local i
l'Ajuntament; per Nadal portem el Pare Noel
pels carrers de Santa Eulàlia i rifem la Panera
de la Grossa; i, a més, ens preocupem per la
formació dels nostres associats, promovent
cursos com el d’Aparadorisme o el d’aprenentatge sobre les Xarxes Socials.

Portant la flama del Canigó.

Botigues al carrer.

Els Premis Tardor.

Aquest és el nostre model mediterrani i el
nostre model d’associació: fer poble. La proximitat al client, la col·laboració amb el desenvolupament i la cultura local, la promoció dels productes de la terra i l’enriquiment
dels nostres veïns, ens fan seguir creixent
com a Associació essencial a Santa Eulàlia.
Brindem per aquests deu anys de RONÇANA COMERÇ ACTIU. Felicitats companys i
per molts anys més!

Sorteig de paneres.
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ARBRA
Presidenta: Marta Folch Cordobés
Telèfon: 665 905 727
C/e: adopcionsresponsables@gmail.com
Web: http://www.arbra.org
Facebook: http://www.facebook.com/adopcionsresponsables

El 2015 és el nostre cinquè any d'existència i
primer any en la gestió d'un refugi per a gossos. Hem hagut d'aprendre moltes coses i en
seguim aprenent en el nostre dia a dia, veient
els bons resultats de la feina feta. S'han fet
més de 100 adopcions en un any, un nombre
increïble, que reflecteix tota la tasca de difusió que fem entre tots. Encara que la nostra
feina se centra principalment en els gossos
que ens arriben al refugi provinents d'abandonaments o pèrdues (en aquest cas són recuperats pels seus amos), també ajudem a
molts gats a trobar una llar i ajudem a esterilitzar-ne molts d'altres. En quant a la nostra assistència a les fires hem prioritzat les
més importants, doncs aquest any el volum
de treball que tenim és molt més elevat que
el d'anys anteriors. Hem estat a la fira d'adopcions de Calella, Festes de la Mercè, fires
de segona mà, ofrena floral de l'onze de setembre, etc. Aquestes fires també ens ajuden
a la conscienciació ciutadana, especialment
en l'àmbit de potenciar les adopcions d'animals abandonats, d'esterilitzar tots els gossos i gats i, de manera més general, a donar
consells sobre com educar millor i com resoldre possibles problemes amb les mascotes.

ARBRA, sempre amb els animals.

Durant la Diada Nacional.

Pel que fa als adoptants, els nostres principals objectius són assegurar-nos que el gos o
gat que s'adopti tingui un bon futur i intentar que la persona que adopta un animal, sigui responsable i conscient dels seus actes.
Hem començat a fer durant aquest any diferents xerrades informatives sobre una tinença responsable d'animals de companyia,
a escoles, centres cívics, biblioteques,...
Per últim, durant el 2016 continuarem amb
la campanya per obtenir socis i iniciarem el
projecte “Finança una gàbia” amb el que volem aconseguir que totes les gàbies tinguin
un patrocinador, individual o empresa, que
es faci càrrec de les despeses generades per
aquells gossos. Esperem assolir els nostres
objectius i continuar compartint la nostra
tasca amb tothom qui vulgui formar-ne part.
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

La comissió formada pels Amics del Cavall
de Santa Eulàlia, encarregada de celebrar els
Tres Tombs al nostre poble, aquest any 2015
ha participat en diverses passants d’arreu de
Catalunya.
Al nostre poble es va celebrar el dia 8 de
Febrer. Va esser una festa força concorreguda en tots els aspectes. Tant en l’esmorzar
popular que és va oferir per tots els participants i tot el públic que volgués, com a la
cercavila on també hi varen participar un
bon nombre de carros, cavalls i alguna carrossa tirada per tractors. Tots varen seguir
els carrers de Santa Eulàlia, de camí cap a
l’església on mossèn Aaron va impartir la benedicció.
Tot seguit es va retornar cap a La Fàbrica,
lloc d’on s’havia sortit, per recollir un petit
obsequi, record de la diada.
El mes de maig es va celebrar la trobada final de la Federació Catalana dels Tres
Tombs a Sant Joan Despí, una delegació de
Santa Eulàlia ens vàrem desplaçar a aquest
poble del Baix Llobregat amb les nostres millors gales per lluir-les en una festa tant significativa.

Molt públic a la passada festa dels Tres Tombs.

S’ha participat a les festes del Rocío que s’organitzen a Granollers i el passat mes de desembre a la fira de Nadal de Santa Eulàlia,
passejant els més menuts amb els carros, els
dies 6, 7 i 8 de desembre.
Com podeu veure no ens avorrim.
Els cavalls no son un vehicle que si no es fa
servir s’omple de pols però no gasta. Els cavalls cada dia de l’any han de menjar, bellugar-se, embruten la quadra... Per això, com
podeu veure, tot l’any anem buscant actes
per poder-los treure a passejar i així gaudir
de la noblesa d’aquests animals.
Satisfets de tot el que hem fet aquest any, estem preparant la festa dels Tres Tombs de
l’any vinent, que tindrà lloc el dia 14 de febrer de 2016.
Bones Festes a tots.

Els animals, protagonistes dels Tres Tombs.
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Societat de Caçadors
President: Joan Guillamon
Telèfon: 609 301 657
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

Una vegada més, deixem enrere un altre
any, i en comencem un de nou, que esperem
sigui millor que el que ens deixa. I així
doncs, una vegada més, hem de parlar del
famós senglar, perqué aquesta vegada sembla que, de mica en mica, anem aconseguint
de reduir-ne la quantitat. Com recordareu,
vàrem patir unes fortes ventades que van fer
molt de mal en boscos i altres indrets, la qual
cosa va fer que es netegéssin els boscos, tot
retirant-ne els pins caiguts i molta mala herba. Aixó, com bé sabeu, dificulta al senglar
que pugui amagar-se, i per tant, ens facilita
la tasca de reduir-ne el seu nombre.
Però aquest cop, també m’agradaria parlarvos una mica d’aquella Santa Eulàlia que
vaig conèixer quan venia a caçar amb la meva antiga moto (una Derbi 49 cc.). Llavors
tenia 17 anys … I, per què us dic això? Doncs
perquè dies enrere, tot passant per Can
Rosàs, vaig mirar cap al poble, i en vaig recordar aquelles cases de pagés, separades
unes d’altres, sense urbanitzacions ni camps
sense conreu, on tothom hi treballava amb el
seu cavall i el seu carro.
Deixeu-me que us expliqui una anécdota …
Jo vivia a Granollers, i com ja he dit, quan
venia a caçar deixava la moto recolzada a la
paret de l’església. En aquell llavors hi havia
una botiga, Cal Espardenyer, i el curiós era
que en acabar de caçar, i quan tornava cap a
Granollers, em semblava que si jo no hi parava, era la moto qui ho feia, perqué aquella
botifarra negra que hi venien no podia pas
faltar a casa. I també, de vegades, potser fins
i tot moltes vegades, seguint avall parava al
forn de baix, per tal de comprar el corresponent pa de pagès. O sigui que, sempre que la

Batuda de senglar.

butxaca ho permetia, quan sortia de caça,
aquests queviures no podien faltar mai al
sarró.
Bé, tornant a la cacera (perqué podria no parar d’explicar anécdotes de la caça a Santa
Eulàlia), hem de dir que seguim treballant
en mantenir una bona regulació de la població de senglar, i també que un cop finalitzada la temporada, ho farem amb la repoblació
de perdiu, faisà i conill, per tal que en puguem gaudir tot passejant a la primavera, i
que a l’estiu puguem veure algun d’aquests
animals pasturant els camps. Com bé sabeu,
aixó no seria pas possible sino fos pel manteniment que fem els caçadors d’aquestes
espècies cinegètiques.
També vull destacar-vos que aquest any
s’han fet una sèrie d’abeuradors, i menjadores, ben repartits per punts on no es troba
aigua, cosa que a l’estiu, evidentment,
aquestes bésties agraeixen.
I es que són tantes les coses que podríem explicar que ens faltaria paper …
Peró acabo ja, i només per dessitjar-vos a
TOTS, en nom del PRESIDENT, i de tota la
JUNTA DIRECTIVA, unes …
MOLT BONES FESTES i FELIÇ ANY NOU !!
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Retro Car Club Ronçana
President: Josep Astudillo Puig
Telèfon: 696 403 544
C/e: jastudillo@astro-corp.com
Web: www.rccr.cat

L’any 2015 ha sigut un any de consolidació
del nostre club. Hem superat els 50 associats
i les nostres activitats comencen a ser conegudes pel sector i els aficionats als vehicles
antics i clàssics, fins el punt que altres clubs
més antics i amb més tradició utilitzen alguns dels nostres models per algunes de les
seves activitats.
El passat 22 de març el RCCR va organitzar
la primera edició de la “Motorada Clàssica”,
un esdeveniment marcat per la seva singularitat, en el que es van fusionar en un mateix
matí, una concentració de motocicletes antigues i clàssiques a l’aparcament de La Fàbrica, una exposició a la Sala Gran amb més de
45 motocicletes singulars portades de diferents museus i col·leccions privades i una
conferència sobre la històrica marca catalana MYMSA.
El 31 de maig, el RCCR va organitzar la segona edició del ”Retro Car Meeting” que va
reunir a l’aparcament de La Fàbrica 217 cotxes antics i clàssics de 67 poblacions diferents, que van provocar un miler de visitants, superant les xifres de la primera edició

Retro Car Meeting.

Motorada Clàssica.

i consolidant la trobada com una de les mes
importants del Vallès. Revistes especialitzades a nivell nacional com “Coches Clásicos”
o “Clásicos Exclusivos” van incloure l’èxit de
la trobada dins les seves pàgines, posant en
el mapa una vegada més el nom de Santa
Eulàlia de Ronçana.
També hem fet altres activitats de caire cultural com algunes conferències o xerrades al
voltant del mon del vehicle clàssic, a les que
han assistit els nostres associats i també altres convidats o associats d’altres clubs.
Tot i que som un club molt jove, dins les nostres possibilitats seguirem consolidant les
nostres activitats, innovant en l’organització
per fer del Retro Car Club Ronçana (RCCR)
de Santa Eulàlia un club respectat i de referència dins el món del vehicle antic i clàssic.
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Moto Club Ronçana
President: Francesc Bonet Nieto
Secretari: Oriol de la Salud Masagué
Telèfon: 669407199 Francesc i 696081324 Oriol
C.e.: oriol@assessoriastaeulalia.com
Web/blog: http://motoclubroncana.blogspot.
com.es/

El Moto Club Ronçana tanca una nova temporada amb diversitat d’actes relacionats amb
el motor. Un any més, ha estat l’encarregat
de gestionar el calendari del campionat de
Derbi Variant del 2015, que enguany constava de 6 curses i que novament ha suposat un
èxit de participació en el còmput de les curses que s’han disputat.
En el marc dels actes organitzats a Santa Eulàlia de Ronçana, els dies 16 i 17 de Maig es va
celebrar el primer cap de setmana de motor
en el camp situat a l’entrada del Polígon
Industrial Can Magre. El dissabte 16 es va
disputar la primera cursa de 6 hores de resistència amb Derbi Variant, prova englobada dins el calendari del 2015 i que, com a
principals particularitats, tenia la duració de
la cursa i que una part de la cursa es disputava de nit, factors que fins ara no s’havien dut
a terme en aquest format de competició. I el
diumenge dia 17, en el mateix circuit, es van
organitzar les primeres 3 hores resistència
terra, que també s’engloben en un triangular
format pel mateix tipus de cursa, organitzades a Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Feliu
de Codines.
El següent acte que ha organitzat el MCR durant aquest 2015 va ser la 7a edició de les
3HDV disputades el diumenge 12 de Juliol i
que novament va ser un èxit de participació
tant d’equips com de púbic assistent a la cursa en el circuit situat als terrenys del pavelló
i també es va celebrar l’exhibició infantil en el
mateix circuit moments abans de donar el
tret de sortida a les 3 hores.
El 8 de Novembre es va celebrar la 2a concentració de tot tipus de motos, on tothom
qui va voler, va poder exposar-hi la seva i

2a trobada de motos.

participar a la cercavila que va concórrer pels
principals carrers del poble. A l’acte es va celebrar una espectacular exhibició de “freestyle” del pilot Narcís Roca, que va mostrar unes
grans habilitats sobre la moto i va fer vibrar
els assistents amb l’actuació. A més a més de
les motos que van exposar tots els participants a la trobada, també es van exposar
dues motos participants a la XXXVI edició de
les 24 hores de ciclomotors de la Vall del
Tenes. Es tractava de la moto de l’equip MOTO CLUB RONÇANA que, com a equip, s’iniciava en aquesta prova de resistència i també
la moto de l’equip TEAM DURAN també de
Santa Eulàlia de Ronçana i que estava format
pels quatre integrants pilots del MCR.
Amb aquest acte, es dóna per tancat un nou
any pel que fa al MCR i, de cara a aquest proper 2016, es seguiran mantenint les principals activitats organitzades habitualment i
s’incorporaran i es programaran novetats
dins l’agenda de motor local.

Els més petits a les 3HDV.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 639 707 076
C/e.: cebronsana@hotmail.com

Després d’una temporada plena d’èxits:
• Pre mini mixt primer classificat Campionat
promoció Barcelona nivell D
• Pre infantil femení primer classificat Campionat Promoció Barcelona nivell C
• Cadet masculí primer classificat Campionat
promoció Barcelona nivell C
• Junior masculí tercer classificat Campionat
Interterritorial Catalunya (millor equip del
Vallès Oriental).
El Club Escola de Bàsquet Ronçana encara el
seu quinzè aniversari amb renovada il·lusió
agraint la col·laboració de tots aquells que han
fet possible aquests llarg camí: jugadors i jugadores, entrenadors, monitors, membres de les
diferents comissions (voluntaris), integrants
de la junta directiva i, sobretot, a tots aquells a
qui el bàsquet ha ajudat a entendre que al final
del partit, quan l’àrbitre toca el xiulet que posa
fi a la nostra vida, compten més totes les assistències que no pas les pilotes encistellades,
els punts aconseguits.
En aquest sentit tota la família del Club Escola
Ronçana es va sentir especialment satisfeta per
l’homenatge que l’Associació Vallès Oriental
Bàsquet i els clubs de bàsquet de la comarca del
Vallès Oriental van retre al nostre president,
senyor Mariano Castejón, per la seva dedicació
a la promoció d’aquest esport des del seu club
durant els últims anys, en un acte celebrat a
Lliçà d’Amunt el passat 26 de juny de 2015.
Ara, però, toca parlar de la present temporada,
informar-vos, per exemple, que els primers integrants de l’escola de bàsquet ja competeixen
a la lliga sots 21 i molts d’ells s’han convertit en
entrenadors de la nostra entitat i bona mostra
de l’ideari de servei que sempre ha guiat aquesta institució, be participant, de forma altruista
en la campanya “Cap nen de Santa Eulàlia sense fer esport” o promovent la pràctica inclusiva
de la nostra disciplina.

Equip Cadet masculí 14-15.

Equip Pre infantil femení 14-15.

Equip Pre mini mixt 14-15.

Veure molts d’aquells nens de 5-6 anys convertits en homes ens permet recordar i fer balanç
de qui som i d’allò que ens defineix:
Un club català compromès amb el nostre país
Un club arrelat al nostre poble.
Un club obert en la integració.
Bones Festes.
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Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 810 597
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

d’un club: a la fase comarcal (Maresme,
Osona i Vallès Oriental) dels jocs escolars
que aplega prop de 300 nens, el Club d’escacs Vall del Tenes ha quedat segon en
aquesta classificació.

Ens acostem al final de l’any i toca fer balanç
de com ens han anat les coses pel Club
d’Escacs Vall del Tenes.

Al torneig Calculín de Llinars del Vallès, probablement el torneig mes important de
Barcelona per a joves jugadors, hem quedat
tercers en la classificació per equips.

Aquest any hem engegat la nostra catorzena
temporada i des d’aleshores hem anat creixent poc a poc, però assolint petites fites de
les que en podem estar molt contents.
A nivell individual, es va encetar el Gerard
Rius que a la tardor passada va quedar segon
al grup B del nostre torneig. Per d’arrodonirho, a la primavera també va quedar segon al
grup B de Llinars del Vallès, notablement
més fort que el nostre.
Tornant al nostre torneig de la tardor passada, Jean Louis David Cregut es va endur la
victòria al grup D per a jugadors no federats.
Fa pocs dies es va acabar el torneig de Moià
que es jugava els divendres a la nit en un
grup únic, on l’Aleix Centelles ha acabat segon amb els mateixos punts que el primer.
A nivell d’equips, el primer equip ha quedat
segon a la primera categoria provincial de la
lliga d’escacs per tercer any consecutiu i el
tercer equip va aconseguir mantenir-se a la
segona categoria provincial, cosa molt complicada a priori. I per primer cop hem presentat sis equips a la lliga d’escacs, dos d’ells
per a menors de 12 anys.
A nivell escolar tenim també moltes coses remarcables:
Josep Navajas ha quedat tercer de Catalunya
entre nens menors de 10 anys en la final jugada a L’Ametlla de Mar per Setmana Santa,
que li va donar dret a participar al Campionat
estatal. Fa pocs dies, coincidint amb el Torneig Magistral de Barcelona, la Federació Catalana d’Escacs ha organitzat un torneig tancat on hi participaven els sis millors jugadors
sub 10 catalans, on el Josep ha ratificat el seu
tercer lloc.
En els tornejos individuals, es fa una classificació per equips on es valora l’actuació global

Per primer cop hem presentat dos equips al
Campionat de Catalunya per equips d’edats,
un a la categoria sub 12 i un a la categoria sub
10, amb una actuació d’acord amb les seves
possibilitats, però va destacar l’Arnau González que es va endur el premi al millor tercer
taulell de la categoria sub 10, amb 7 victòries
sobre 7 partides.
Ara estem de ple amb el IX Torneig Obert
d’escacs de Santa Eulàlia de Ronçana, establint un nou rècord de participació amb 240
inscrits (dels quals 48 de casa nostra) que
ens converteix ja en un torneig de referència
en el món dels escacs i, al moment de tancar
aquest escrit, podem destacar uns resultats
provisionals encoratjadors: primer individual al grup D, segon individual al grup C,
primer per equips al grup C i primer per
equips al grup A. Encara que no assolim
aquests resultats que apuntem, estem molt
orgullosos de veure com els nostres nens i nenes estan als primers llocs de les seves classificacions individuals i per equips i ens veiem
per primer cop lluitant per la classificació
col·lectiva del grup A, el més fort del torneig.
A Catalunya hi ha prop de 10.000 llicències
federatives d’escacs de les quals prop de 60
pertanyen al nostre club. Això ens situa en el
lloc 20 entre els clubs de Catalunya amb més
jugadors, segons un estudi publicat aquest any.
I l’activitat no s’atura, ja que després del nostre Obert vindran les festes Nadalenques,
amb diversos tornejos per a nens i adults, els
Jocs escolars on esperem arribar a presentar
25 nens i nenes, la lliga d’escacs amb opcions
de presentar 7 equips.
Tenim molta força i moltes coses per fer...
Que sigueu molt feliços. Bones Festes!!!
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: David Garcia León
Coordinador: Jordi Gómez
Telèfon: 630 927 778
Coordinador Adjunt: Cristian Nicolàs
Telèfon: 676 575 729
C/e.: cfstaeulalia@gmail.com
Web: www.facebook.com/cesantaka

La temporada 2015/2016 ja està aquí, i any
rere any el C.E. Santa Eulàlia renova les seves il·lusions per assolir els objectius marcats.
Volem destacar la gran temporada 2014/
2015 realitzada per tots els equips del Club,
especialment pel nostre Aleví A i el nostre
Juvenil, que van ser Campions de Lliga, assolint l’ascens a 2ª Divisió i 1ª Divisió respectivament.
Però del que realment estem satisfets, al
marge dels èxits esportius, és del reconeixement que la Federació Catalana de Futbol ha
tingut amb el nostre Club, en atorgar-li el
Premi Fairplay 2015 del Vallés Oriental.
Volem felicitar i agrair a tots els nostres
Jugadors, Entrenadors, Ajudants i Coordinadors la gran tasca realitzada i sobretot el
seu espectacular comportament tant dins
com fora del camp, transmetent a tothom els
nostres valors i posicionant al C.E. Santa
Eulàlia com a referent del Vallés.

Anuari 2015

tructura i dinàmica definida que mica en mica ens aporta els seus fruits, en forma tant
de resultats esportius, com del reconeixement del nostre comportament i respecte.
La Junta del Club ha apostat per aquesta línia de treball i aquesta serà la línia a seguir
durant tot el temps que estigui al front del
Club: treballar amb el futbol formatiu (futbol 7 i escola), perquè el futur del Club estigui garantit a nivell esportiu. Aquesta temporada ja som 118 jugadors en aquesta etapa
formativa.
Aquesta temporada, sembla ser que sí, podrem inaugurar les noves instal·lacions del
bar, que ajudaran a què l’estància en el Municipal sigui molt més còmoda i confortable,
sobretot en època del fred d’hivern.
Una vegada més, agraïm l’ajuda i col·laboració rebuda, per Entitats del poble, pels Sponsors (publicitat en samarretes i tanques publicitàries), la dels Pares i Mares, i la de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que esperem
no defalleixin en el futur.
El Club Santa Eulàlia, un any més, vol desitjar unes Bones Festes nadalenques a tots el
ciutadans de Santa Eulàlia i a la gran família
que forma el nostre Club.
Salut.

Un any més la Coordinació del Club ha realitzat una gran tasca que ha portat al C.E.
Santa Eulàlia a ser un referent d’Organització i Treball respecte a la resta de Clubs del
Vallès Oriental.
Per la temporada 2015/2016, el C.E. Santa
Eulàlia ha incrementant el nombre de jugadors fins a un total de 175, en les diferents
categories del club. Per segon any consecutiu no tindrem categoria Cadet. El Club tindrà un total de 14 equips, distribuïts en la
resta de categories.
Tant la Direcció Esportiva com els entrenadors ja fa 3 anys que treballen amb una es-

Patufets - Entrenadores: Mireia i Gisela.
Jugadors: Pau Masdeu, Erik Luengo, Alexis Lagos,
Marc Cordoba, Martí Uño, Unai Fuentes, Aitor
Perez, Pau Fabregas, Biel Santos, Max Lopez, Arnau
Garcia.
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Debutant - Entrenadors: Joel Guevara i Nando
Guevara. Jugadors: Brayan Poma, Arnau Candela,
Hugo Corbacho, Victor Mañes, Alan Garcia, Josep
Andreu, Pau Tomey, Guiu García, Aaron de Tena.

Prebenjamí C - Entrenadors: Bhakta Girbau i
Roger. Jugadors: Hugo Sánchez, Arnau Uñó, Iker
Ruiz, Francesc Girbau, Marcos Soto, Pablo Jurado,
Didac Carceller, Adrià López De Los Santos Juanes,
Marc Cordero, Aleix Cabrera, Arnau Cruz, Nil Frutos.

Prebenjamí B - Entrenadors: Marc i Albert
Salamó. Jugadors: Pol Escudero, Max Juhl, Kilian
Fàbregas, Alex Gómez, Esteban Luque, Adrián
Bogas, Max Giménez, Aleix Brustenga, Nil Castellví,
Avril Serrano.

Prebenjamí A - Entrenadors: Mireia i Gisela.
Jugadors: Genis Garcia, Axel Fuentes, Joao Bernardes, Marc Torres, Adria Prieto, Jan Villaret, Miquel
Angel Garcia, Oriol Nadal, Pol Rodriguez, David
Herrera, Guillem Montosa.

Benjamí C - Entrenadors: Jordi Comellas i Oriol
Villegas. Jugadors: Alex Molino, Ivan Ruiz, Iker
Jiménez, Ivan Osuna, Victor Ruiz, Roc Portero, Pol
Vidal, Sergi Gumà, Biel Santamaria, Eric Roldan,
Rodrigo Santos, Josep Dantí.

Benjamí B - Entrenadors: Xavier i Sergi Aymamí.
Jugadors: Carles Garcia, Joel Navarro, Juan Manuel
Martínez, Derek López, Joel Escarabajal, Iker
Valero, Izan Franco, Oskar Morales, Izan Pozo, Jordi
Navarro, Edgar Vivancos.
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Benjamí A - Entrenador: Jaume Colominas.
Jugadors: Abel Vázquez, Ivan Vázquez, Olmo
Garcia, Cesc Soriano, Aleix Garcia Viaplana, Oriol
Tamayo, Jan Miró, Cesar Villa, Aleix Garcia, Biel
Garcia.

Aleví C - Entrenadors: Xavier Gilabert i José Luís
Bedoya. Jugadors: Santi Muñoz, Marc Flores, Jacob
De La Torre, Biel Cuesta, Miquel Martín, Biel
Soriano, Sergi López De Los Santos Juanes, Aritz
Vizcaino, Jan Albacete, Hugo Cabecera, Pol Méndez,
Marc Hernández.

Aleví B - Entrenadors: Nil Congost i Oriol Fuertes.
Jugadors: Max Vidal, Andreu Garcia, Iñaki Girón,
Aleix Laso, Martí Partegàs, Jaume Arimón, Alex
Candela, Roger Villaret, Marçal Campos, Noaman
El Mouden.

Aleví A - Entrenador: Javi López.
Jugadors: Nicolas Ferrer, David Margalef, Genís
Franch, Victor Rubio, David Méndez, Ayrton
Gómez, Unai Montolio, Victor Enríquez, Kenay
Romero, Ronald Dure.

Infantil - Entrenadors: Ferran i Gerardo
Jugadors: Isaac Campos, Oriol Montosa, Daniel
Muñoz, Ignasi Miró, Gerard Pericas, Marc Torres,
Sergio Rubio, Francesc Martín, Eric Navarro, Luna
Rodríguez, David Gómez, Marcos Ruíz, Albert Brustenga, Ferran Iglesias, Iker Lagos, David Martínez,
Albert Cañas, Roger Pons, Joel Rodríguez, Eric
Bataller.

Juvenil - Entrenadors: Ferran i Gerardo.
Jugadors: Joan Montes, David Castañón, Roger
Pericas, Sergi Fernández, Albert Dantí, Alvaro
Rubio, Xavier Jiménez, Joan Paz, Oriol López, Oscar
López, Bhakta Girbau, Guillem Iglesias, Joel
Guevara, Jordi Comellas, Oriol Fuertes, Francisco
Javier Martínez.
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Primer equip - Entrenadors: Raúl Rosúa, Xavier Gutiérrez, Ismael Iglesias. Fisioterapeuta: Cristian Funes.
Jugadors: Xavier Gilabert, Carlos López, Jose Cazalla, Ignasi Bonet, Ismael Iglesias, Raul Rosúa, Xavier
Gutiérrez, Cristian Funes, Yeray Juárez, Jordi Rosúa, Marc Salamó, Albert Malonda, Nacho Escudero, Fabio
Bernardo Hernández , Marc Costa, Ruben Dario Lobo, Sergi Canut, Kilian Estevez, Aitor Marti, Marc Alcalà,
Arnau Avilés, Jose Arias, Oriol Anglí, Miguel Angel Belmar, Javier Molina, Ivan Pérez

Veterans - Entrenador: Alberto Candela. Jugadors: Lluís Vilar, Jorge Pozo, Javier Gómez, Pau Fábregas, Ricard
Comet, Cristian Esteban, Nicolás Jonhson, Raul Serrano, Ruli Alcalde, Ruben de Tena, Jaume Dantí, Hector
Ambrosio, Manu Leal, David Luque, Josep Pericas, David Garcia, Ignasi Miró, Nando Guevara.
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Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana
President: Manel Perales Lozano
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 617 808 894
C/e: mperaleslozano@gmail.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaroncana.cat

Ja som propers a finalitzar aquest any 2015,
i ens adonem que, revisant tota la feina feta
en el decurs de l’any, ha estat una temporada plena d’èxits tant esportius com socials
en el nostre Club. El treball, la constància,
implicació i dedicació de totes les persones
que formem part del Club, han portat al
Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana a
un dels moments de més rellevància en la
seva dilatada història.
El club ha tornat a posicionar-se en l’alta
competició de manera estable, les iniciacions
són presents en les finals de les seves respectives categories, tant en les modalitats de
Figures Obligatòries com en Lliure, i ja
comptem amb deu patinadors/es que, havent superat la iniciació i el Certificat, es consoliden optant a competir en el màxim nivell
oficial de patinatge i, a més a més, un bon
nombre de patinadors estan ja ha tocar i assolir el Certificat. És un bon moment, doncs,
per agrair i reconèixer la feina tant dels patinadors com del seus entrenadors, la Laura
Valcárcel, Laura Vila, Javi Wis, Carla Vilarrassa, Marta Olasz, Carol Melià i Mar Pascal.
A nivell de competició oficial, aquest 2015
ha estat ple d’èxits, començant per la participació del Grup Xous, entrenat per la Laura
Vila, en el Campionat de Barcelona i en la
Copa Catalana de Xous amb el seu ball
“Somiant en Groc Canari”, obtenint una destacada classificació.
En l’apartat individual, i desprès de passar
les corresponents preseleccions, el Club ha
estat representat en els Campionats de Barcelona Cadet i Infantil, als Campionats de
Catalunya Cadet i Infantil i als Campionats
d’Espanya Infantil, cel·lebrats a Múrcia, i
per primera vegada a la història del Club,
amb dues patinadores alhora i competint
tant en Figures Obligatòries com Lliure.
Moltes felicitats, doncs, al Sergi Pina, Mariona Cabeza, Carla Méndez, i Mireia Pascal.
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Cal destacar, la 5a posició de la Mariona Cabeza i la 8a posició de la Carla Méndez en el
Campionat d’Espanya de Figures Obligatòries. En lliure, la Carla Méndez va obtenir la
10a posició i la Mariona Cabeza la 26a posició, un gran Campionat d’Espanya i de ben
segur una magnífica experiència. Moltes felictats!!!
Posteriorment, organitzat pel nostre Club
juntament amb la Federació Catalana de
Patinatge i en el Pavelló de Santa Eulàlia,
hem participat a la Copa de Barcelona Infantil i Aleví amb el concurs de la Mireia Pascal
i l’Ainhoa Fuertes, respectivament, obtenint
unes molt bones classificacions.
Finalment, dues patinadores del Club debutaran en categoria Infantil i Cadet a Matadapera en el mes de Novembre, l’Anna Perales
i la Natàlia Hidalgo, a les que desitgem molta sort.
En les iniciacions, aquest any hem participat
a l’Interclubs, tant de lliure com de Figures
Obligatòries, amb un gran nombre de patinadors/es en ambdues modalitats, superant
la primera fase de la competició i participant
en les semifinals intercomarcals dutes a terme al pavelló de Santa Eulàlia, i classificantse per la final d’aquesta competició a Cerdanyola del Vallés, la Erin López (F.O. Certificat), la Noemí Rubió (F.O. iniciació C), la
Xènia Cabrera (F.O. iniciació B), la Carla
Arias (Lliure iniciació A) i l’Anna Perales
(Lliure Debutants).
A nivell de Trofeus socials, aquest any hem
participat en moltes competicions de tots els
nivells, amb uns resultats molt bons i obtenint una gran quantitat de podis en totes les
iniciacions i categories, que referma un cop
més, el gran nivell de patinatge del nostre
Club.
A Santa Eulàlia, hem fet el Trofeu de Figures
Obligatòries i posteriorment el Trofeu de
Lliure, ambdós amb un gran nombre de patinadors de diversos Clubs del nostre entorn,
així com la pràctica totalitat de patinadors/es del nostre Club. L’assistència de públic va omplir de gom a gom el pavelló de
Santa Eulàlia, fent d’aquests esdeveniments
una gran festa esportiva.
D’altre banda, i com ja es habitual, vàrem
donar el tret de sortida a la Festa Major de
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Santa Eulàlia amb el Festival de Patinatge
del Club. Tots els patinadors/es van treballar de valent per oferir un espectacle preciós, versat en la “Cançó de l’Estiu” i on el
públic assistent, que omplia la totalitat del
pavelló esportiu, va poder gaudir de dues
hores de patinatge, música, dansa i color.

Grup Escola La Sagrera.

Grups Iniciacions.

Grup Categories.

Grup Xous.

També, el 19 de desembre d’enguany, fem al
Pavelló de Santa Eulàlia el Festival de Nadal.
En aquest cas, un Festival més íntim i on els
patinadors exhibeixen el que han après en
els entraments i on ells mateixos participen
en les coreografies dels balls que faran.
Actualment el Club compta amb més de 70
patinadors/es distribuïts en diferents grups
en funció del nivell, un grup xous i com a novetat aquest 2015 hem iniciat “L’Escola de
Patinatge”. Aquesta última activitat, que té
com a responsables a la Carol Melià i la Mar
Pascal, es fa en col·laboració amb l’escola i
l’AFA CEIP La Sagrera, als que agraïm ben
sincerament la seva bona predisposició en
aquesta activitat, compta amb una vintena
de nens i nenes que realitzen aquesta activitat extraescolar iniciant-se en el món del patinatge. L’objectiu es principalment lúdic,
alhora que comença a fonamentar les bases
del patinatge artístic sobre rodes.
I com a últimes novetats de l’any, fem esment que s’ha activat una nova Plana Web,
que podeu ja visitar i on trobareu continguts
relacionats amb el patinatge i el nostre Club.
Esperem que sigui del vostre interès i s’anirà
ampliant amb nous continguts properament. L’adreça es www.cpsr.cat. També, hem
llançat un canal propi a youtube, on trobareu penjats diferents vídeos dels nostres patinadors en diferents competicions i que
també anirem ampliant amb nous continguts. L’adreça per accedir és Club Patinatge
Santa Eulalia de Ronçana. Us podeu, subscriure al canal i el mateix youtube us avisa
quan hi ha un nou vídeo penjat.
Finalment, només ens queda desitjar-vos un
magnífic Nadal i un molt feliç Any Nou
2016, i que el Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana segueixi assolint els objectius,
alhora que continua amb la seva tasca formativa i educativa.

Equip Tècnic.

Salut per tothom !!!!
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Club Patinatge
Artístic Ronçana
Presidenta: Carme Serrat Permanyer
Secretària: Pilar Polo Velasco
Tresorera: Anna Roura Arimany
Entrenadors: Carla Pey i Max Dos Santos.
Monitor: Daniel Herrezuelo López
Telèfon de contacte: 699-75-22-18 (Carme
Serrat) 649-30-33-50 (Pilar Polo)
653-79-78-07 (Anna Roura)
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Carla Pey i Max Dos Santos. Així doncs, la
composició tècnica del club aquest 2015 està
constituïda per la Carla Pey, en Max Dos
Santos, en Daniel Herrezuelo i el reforç de la
Laia Solé amb els patinadors/es de preiniciació.

Aconseguint objectius i
il·lusions

L’adaptació ha estat fantàstica, ja que són
professionals tant en la vessant esportiva
com en la humana, fonamental en el món de
l’esport. A partir d’aquest fet, gratament ens
vam sorprendre amb l’entrada al nostre club
de noves patinadores. Ja som 30 patinadors
i patinadores, 12 a preiniciació, 14 a iniciació
i quatre a categoria.

Aquest 2015 el podem destacar com un any
de canvis i un assoliment dels nostres objectius primordials. Ens omple de satisfacció i
orgull veure que el petit club que va començar fa tres anys s’està convertint en un
de gran, tant per la quantitat de patinadores
com la qualitat humana.

Com cada any, hem participat a moltes competicions esportives, organitzades per la
Federació i el Consell Català de l’Esport.
També hem tingut el plaer de poder organitzar tecnificacions amb l’assistència de molts
patinadors i patinadores d’arreu de Catalunya.

Pel que fa als canvis, dues de les nostres tècniques, la Meritxell Bonet, la Pepi Guasch i
la monitora Míriam Teruel, amb molta tristesa van deixar el club per qüestions professionals i, a causa d’aquest fet, vam incorporar a la nostra gran família els entrenadors

Quan es va fundar el club, el nostre objectiu
principal era poder formar un Grup Xou
amb la intenció que la rivalitat i competitivitat d’aquest esport a nivell individual no forcés cap patinadora a deixar de patinar, i així
gaudir de l’experiència del patinatge artístic

Tecnificació octubre.
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a nivell col·lectiu. El nostre Grup Xou ja està
format!! L’integren patinadores del CPA
Ronçana, CPA Bigues i Riells i CP Lliçà de
Vall, i ha permès que es formi un esperit d’equip i s’unifiqui encara més el club. Estan dirigides per l’entrenador Max Dos Santos, i,
des del punt de vista de les patinadores, que
és el que importa, aquest grup ha fet que
gaudeixin del patinatge a un nivell que desconeixien i que s’hagin estret molts llaços
entre les nostres patinadores. Han après a
pensar en grup i a preocupar-se per les altres
ja que, a part de patinar, comparteixen sentiments, alegries i tristeses: tothom té el mateix paper.

amb tanta bona harmonia, tot progressa millor.

Aquest Grup començarà a competir a partir
del 2016 i segur que ens farà gaudir molt
amb les coreografies d’en Max!

Però l’agraïment més gran és per a tots vosaltres, socis del Club Patinatge Artístic
Ronçana i per a tots els patinadors i patinadores. Mil gràcies pel vostre esforç, implicació i companyerisme, sense vosaltres res
d’això hagués estat possible.

Com veieu, ha estat una sèrie de canvis totalment positius que han aconseguit reforçar, encara més, el nostre petit club. Un
club ple d’il·lusions, companyerisme ja que,

Grup Xou.

Ben segur que la pròxima temporada s’acabarà de consolidar tot el que hem aconseguit
i cada patinador i patinadora podrà gaudir
d’aquest esport, tant a nivell individual com
col·lectiu.
Volem agrair, molt sincerament, a totes les
entitats del poble que ens han donat suport i
a l’Ajuntament de Santa Eulàlia per la seva
ajuda i dedicació. També a la Rosa Pey, que
ens ha ajudat i orientat moltíssim en la nova
etapa d’aquest club.

Moltes gràcies a tots.
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Club Ciclista Vall del Tenes
Responsable: Pere Duran
Telefon: 654 482 683

Aquest any ha estat marcat per diversos canvis en el nostre club, el més visible ha sigut
el nou disseny de l'equipació, hem passat del
color vermell i negre al verd i blanc. També
hem tingut la incorporació de nous socis que
han tornat a fer reviure el nostre club aconseguint recuperar les sortides dels diumenges, tant amb BTT com amb carretera, a les
quals estan convidats tots els amants de la
bicicleta encara que no siguin socis del
CCVT. El primer diumenge de més es fa la
sortida amb bicicleta de carretera, i la sortida amb bicicleta de muntanya es fa el tercer
diumenge. En tots dos casos se surt a les
8:00 des de la gasolinera del nostre poble.
Una de les altres novetats ha sigut la contrarellotge de la Sibèria que es va celebrar el
mes d'octubre passat per camins i corriols
sortint des del pavelló municipal i assolint el

Esmorzar anual CCVT.

Sortida d'un participant a la contrarellotge.

punt més alt al dipòsit de Rosàs, amb una
distància aproximada de 12 Km. En aquesta
categoria el guanyador va ser Albert Soley.
Pels més petits també vàrem muntar un circuit adequat per a ells, es tractava d'un
traçat de dos quilòmetres dissenyat a la part
inferior del pavelló seguint el traçat que fan
servir pel circuit de les tres hores de Derbi
variant. Esperem que l'any 2016 ens porti
moltes més novetats per tots els amants del
ciclisme.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 14
GENER 15
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

13,2º
13,5º
14,3º
18,5º
21,7º
27,8º
30,6º
33º’0
30,4º
20,6º
21,7º
18º’0

01,9º
00,4º
00,8º
05,2º
06,5º
10,7º
15º’0
19,5º
17,2º
14,1º
10,8º
05º’0

06,5º
05,6º
06,6º
11,1º
13,7º
19º’0
22,7º
25,9º
23,2º
19,2º
15,5º
10,3º

PLUJA

VENT

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

17,2º (18)
16,9º (3)0
18,3º (25)
24,8º (31)
26,2º (14)
34,4º (3)0
35,2º (7)0
39,5º (5)0
34,7º (7)0
30,8º (1)0
30,1º (5)0
32,7º (7)0

0-4,2º (30)0-3,2º (18)-4,9º (6)0-0,8º (15)0-0,3º (9)-06,9º (23)
10,9º (2)0
16,7º (1)0
13º’0 (16)
09,9º (25)
06º’0 (29)
0-4,4º (24)-

2
2
2
6
1
2
5
4
8
5
5
3

23
17
09
57
23
18
50
31
1210
31
55
61

10 (15)
12 (19)
6 (3)
20 (21)
12 (26)
12 (19)
35 (8)0
19 (22)
45 (15)
8 (2)
35 (7)0
34 (2)0

3,6
3,4
4,3
4,7
2,7
2,6
2,7
2,7
2,1
2,2
1,6
2,1

109,40
82,1
75,6
91,7
41,8
43,5
48,3
40,2
56,3
43,5
51,5
53,1

450

4960

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

Dies de pluja: 45
Dies de tempesta: 15
Dies de pedregada: 1
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 39
Dies amb temp. màx. superior a 32º: 92
Dies de boira: 3
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 39,5ºC (dia 05-07)
Temperatura mínima absoluta: -4,9ºC (dia 06-02)
Precipitació màxima en un dia: 45 lt/m2 (dia 15-08)
Precipitació total: 496 lt/m2
Mes més ventós: març
Ràfega màxima de vent: 109,4 km/h (dia 9-12-15)
Mes més plujós: Agost (121 lt/m2)
Mes menys plujós: Febrer
Temperatura mitjana anual màx: 21,9ºC
Temperatura mitjana anual mín: 8,9ºC
Temperatura mitjana: 15,4ºC
Les temperatures han estat força irregulars, força altes des de maig fins a mig agost, i durant la
segona quinzena d'agost i setembre no s'han assolit valors excessivament alts. El novembre ha
estat un més més càlid del que és normal.
La precipitació recollida és clarament inferior a la normal, amb llargs períodes de sequera.
L'hivern ha esta ventós, bufant bàsicament de nord i nord-oest, destacant la forta ventada que
el dia 9 de desembre del 2015 va assolir valors per sobre dels 110 km/h i que va fer caure centeners d'arbres dels boscos de tot el municipi.
El vent va ser especialment fort als dos vallesos i comarques properes.
Fent una ullada a les dades annexes es pot obtenir una informació més detallada del comportament meteorològic del període que va des del desembre 2014 fins al novembre del 2015.
Pep Margenat
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Maria
Pou
Padrós,
de
Ca la
Lola
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Cada any un personatge
On va néixer la Maria Pou?
A Muntanyola, a prop de Vic, el 20 d’abril de
1941.
I com arriba vostè a Santa Eulàlia?
Vam arribar aquí a l’any 1950, quan tenia 9
anys. El meus pares van trobar una casa de
pagès en millors condicions. Vam instal·larnos a Can Granada, el que actualment es coneix com a Can Tarragona. Això va fer que
em traslladés també a l’escola de Santa
Eulàlia, la Nacional, al carrer mestre Joan
Batlle. A la sortida del col·legi jo i els amics
ja passàvem a comprar per Ca la Lola.
Qui hi treballava allí?
La Lola Bonet, que hi vivia amb el seu marit
Pere Roura des de l’any 1936. El Pere treba-

Anuari 2015

llava amb el Joanet Rosàs en un negoci de
cotxes, i és ell qui els hi va llogar la casa per
36 pessetes al mes. El Pere cada dissabte pujava a Vic per comprar verdura, ja que era
diabètic. Quan tornava, els veïns li deien “Oi,
quina verdura més maca que duus, que me’n
podràs donar una mica?”. I així van començar el negoci de Ca la Lola. Al principi
venien apis, cols, bledes... Després la gent ja
li demanava menjar pel bestiar i va començar a vendre també blat de moro, ordi,
segó...
Renoi, o sigui que Ca la Lola va néixer
a petició dels veïns!
Sí, i després va ampliar el negoci venent llaminadures per la canalla. I és aquí on a mi
em va agafar en edat escolar. Sortint de l’escola hi passàvem totes les tardes.

Any 1951. D'esquerra a dreta la Pilar Pou, la Pietat Pou i la Maria Pou durant l'etapa a l'escola Nacional de
Santa Eulàlia.
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l’escola ja venia a ajudar a la botiga. Sobretot
al mes d’agost, que hi havia molts estiuejants.
El seu primer sou!
Mai vaig cobrar res. Ho feia de forma gratuïta. La Lola, això sí, em donava tot el que jo
necessitava. Ah! I les propines que em donaven els client, eren per mi.
Com va donar el pas definitiu per anar
a viure a Ca la Lola?
Any 1964. El Miquel i la Maria, a la tornada de la
lluna de mel a Mallorca.

I vostè com va anar a parar allí?
El Pere i la Lola no tenien fills, i necessitaven
algú que els ajudés a la botiga. La Lola es va
fixar amb mi. Em va veure una noieta espavilada i li va demanar a la meva mare si la
podia ajudar. Amb 11 anys, quan sortia de

Amb 14 anys els meus pares van marxar a
Montmeló i jo em vaig quedar a viure amb el
Pere i la Lola a la botiga. Com que a casa
érem molta colla... aquí em mimaven molt!
Em van acollir com una filla. Amb 16 anys ja
vaig voler guanyar diners, i vaig entrar a treballar a La Fàbrica que hi havia a Can Sayol,
a la Serra Granada, on fèiem cons per posar
la filatura. A les tardes estava amb la Lola

Any 1966. La Lola i el Pere amb la petita Dolors, filla de la Maria Pou.

anuari 2015_anuari 2006 retocat.qxd 14/12/15 16:53 Página 125

Cada any un personatge

Anuari 2015

per ajudar-la en el que fos, sobretot a l’estiu,
on venien molts estiuejants. La botiga, òbviament, va anar creixent amb el pas del
temps.
I al seu marit, com el va conèixer?
El Miquel era de Lliçà d’Amunt i coincidíem
sovint a les Festes Majors d’estiu. Ens vam
casar l’any 1964, quan jo tenia 22 anys. Ell
va venir a viure a Ca la Lola.
No hi van posar cap recança el Pere i
la Lola?
Així ho van voler. De passar a viure sols a tenir companyia... ja em diràs! Al cap d’un any
va néixer la nostra primera filla, la Dolors. El
Pere i la Lola en van ser els padrins. L’any
1967, el Pere va deixar de treballar perquè ja
no s’hi veia, i dos anys després va morir.

Any 1989. Celebrant les noces d'argent a Can Traver.

Any 1978. La filla de la Maria, la Dolors, repartint
una comanda.

Però el negoci de Ca la Lola va seguir...
I tant! Vam modernitzar la botiga i la vam
ampliar. També la família, ja que va néixer el
nostre segon fill, el Jaume, l’any 73. Igual
que jo vaig fer d’ajudant a la botiga de peti-
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També repartia?
Sí, i tant. Als inicis amb bicicleta, després
amb la mobilette i finalment amb el cotxe. El
vespre anterior anava a les cases per apuntar-me la llista del que volien que els dugués
al matí següent. Tots em coneixien per “la
nena de la Lola”. Avui encara m’ho diuen.
Que n’era de popular!
Any 1990. Ca la Lola vist des de fora.

ta, altres noies també ens van anar ajudant
amb el pas dels anys, sobretot en caps de setmana. Van ser anys de bonança. L’any 1997
es va morir la Lola.
Vostè era una treballadora nata.
Tenia oberta la botiga gairebé les 24
hores del dia... per qualsevol imprevist teníem Ca la Lola
És ben veritat això. Obríem per Nadal i si
trucaven al vespre també obríem sempre. És
que veníem de tot, eh? Llegum cuita, canelons, comestibles, llaminadures... Fins i tot
hi havia persones que venien a esmorzar a
una taula d’aquí fora.
Quins records guarda després de passar gairebé 50 anys en aquella botiga?
La botiga era la meva vida. La gent sempre
ha estat molt amable amb mi. Tant a la botiga com quan feia els repartiments.

Any 1999. La Maria Pou a la botiga.

Aquí al poble tothom em coneix. Fins i tot la
Mary Santpere venia a comprar aquí.
Vostè és conscient de la quantitat de
nens que ha fet feliç amb les seves llaminadures?
A tot el poble! Els nens del poble, abans d’anar a catequesi passaven per aquí per venir a
buscar el berenar. Alguns eren més entremaliats que altres i, quan anava a buscar alguna coseta al rebost, es posaven les llaminadures a la butxaca.
I vostè els renyava!
No, perquè ho feien quan jo no ho veia. El jovent més grandet ens havia arribat a agafar
licor. Anaven 3 o 4 i a la que podien... Eren
joves i no tenien cèntims.
Quan i per què decideix posar fi a la
seva etapa a la botiga?
El mes de setembre de l’any 2001 em vaig
trencar el peroné en un entrebanc dins de la

Any 2001. Poc abans de tancar Ca la Lola.
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Any 2014. El 6 d’abril en Miquel i la Maria van celebrar les noces d’or, acompanyats dels fills, la néta Nadia,
germans, nebots, cosins...

botiga. Això em va obligar a tancar definitivament un 30 de desembre per tal de recuperar-me bé. El meu marit ja estava jubilat i
no va poder seguir amb el negoci, i els fills ja
tenien la seva vida organitzada. Si no hagués
estat perquè em vaig trencar la cama, de ben
segur que hauria continuat treballant.
No fa gaires anys la part alta de la
Sagrera era el centre neuràlgic del poble: hi havia Ca la Lola, Ca l’Espardanyer, l’estanc, Can Bassa... Llei de vida?
Ha estat per l’arribada dels grans supermercats. El petit comerç s’ha mort i això a mi em
fa pena. A les botigues hi ha un tracte de tu a

tu, on s’expliquen moltes anècdotes. A l’haver-hi confiança cadascú s’explica les seves
coses. Abans, entre la zona antiga del poble i
l’actual centre hi havia una dotzena de botigues. Ara tot està al Rieral. Aquí dalt ja no hi
ha vida.
Amb què omple el seu temps ara?
M’agrada molt viatjar amb el meu marit.
L’any passat vam complir 50 anys de casats
i ho vam celebrar anant a Cantàbria i Portugal. També estic aprenent a comptar sardanes, faig informàtica a la Biblioteca, cuso i
cuino molt. Temps no me’n sobra!
Xavier Aymamí Valero
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Fulletons • Revistes • Catàlegs • Llibres • Cartells
Etiquetes • Postals • Carpetes • Sobres • Cartes
Targetes • Lones • Vinils • Impressió gran format
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Carretera de Barcelona, 160 Local B
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana (bcn)

Tractaments facials i corporals · Massatges · Depilacions
Manicures i pedicures · Ungles de gel i porcellana · Esmaltat
permanent Gelinium · Extensions de pestanyes · Maquillatge
Fotodepilació · Fotorejuveniment · Fototeràpia antiacné

Zona SPA · Solàrium UVA · Dietes · Cosmètica · Xecs regal

Centre Privat i Col.laborador
amb La Generalitat

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

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

TOT FUSTA

Can Galderic
Tel. 93 844 69 67
info@cangalderic.com
www.cangalderic.com

Telf: 672206407 - Sta. Eulàlia de Ronçana - pinedajardins@gmail.com
www.pinedajardins.com - www.facebook.com/PinedaJardins
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