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Benvolguts veïns i veïnes de Santa Eulàlia,
S’acosten un cop més les festes de Nadal i Cap d’Any,
aquesta vegada immersos en una crisi econòmica
sagnant que en més o menys intensitat colpeja totes
les famílies. Però la realitat dels moments que vivim
no ens ha de fer apartar de la màgia d’aquestes dates,
que ha de ser un estímul per lluitar tots plegats contra una situació adversa que estic segur serem capaços de superar, amb l’esforç i la comprensió de
tots.
L’any 2012 ha estat veritablement difícil a Santa
Eulàlia, però s’acaba amb l’esperança que iniciarem
un nou any amb menys sacrificis col·lectius. En els
últims mesos hem hagut de prendre decisions impopulars i doloroses que eren inevitables, i ho hem fet
per sentit de la responsabilitat i per poder mirar endavant amb la convicció que fèiem el que calia.
Aquest Anuari d’enguany té una significació especial,
doncs ens recorda que fa cinquanta anys que s’edita
i que durant mig segle ens ha anat portant puntualment, casa per casa, el recull d’aquelles coses que
gràcies a l’esperit de col·laboració i participació que
ens és propi, hem pogut dur a terme en els darrers
dotze mesos.
El nombre creixent d’associacions i entitats, generosament conduïdes per una munió de voluntaris entusiastes, fa que Santa Eulàlia sigui, amb diferència, la
població més activa i amb més inquietuds segurament de tota la comarca. Hem donat mostres sobrades com a poble de ser sensibles a la cultura, a la cooperació amb els més desafavorits, al lleure profitós,
a l’esport, a la pagesia, a la joventut, a l’atenció a la
gent gran i a l’organització de col·lectius, ja siguin
veïnals, d’empresaris o de comerciants. Santa Eulàlia
és un poble viu, inconformista i lluitador. Aquest és
el nostre bagatge singular que ens fa ser capdavanters i del que ens en podem sentir satisfets.

Joaquim Brustenga i
Etxauri
Alcalde

En nom propi i de tota la corporació municipal desitjo molt sincerament que aquestes festes properes siguin motiu d’apropar-nos en els sentiments de pau,
de concòrdia i d’esperança pel futur, en companyia
d’aquells que més estimem.
Bon Nadal i feliç any nou!
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Resum dels plens municipals
Telèfons: 93 844 80 25 - Fax: 93 844 93 80
C/e: santaeulaliaron@diba.cat - Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Ple ordinari:
24 de novembre de 2011

de la Corporació i de les associacions locals de
caràcter cultural, esportiu, econòmic, etc.

Informació diversa

Aprovació del Compte General
Municipal de l'any 2010

L’alcalde informa en primer lloc, que aprofitant que per Santa Eulàlia passava la línia de
transport de gas, es posaria un punt de distribució. Tot i que en principi no estava previst, a l’haver-hi ja una estació distribuïdora
a Sentmenat i un altra a les Franqueses.
Finalment s’havia aconseguit i es faria, resultant molt avantatjós tenir gas natural que
donaria servei a Bigues i Riells i Santa
Eulàlia. La previsió és que les obres s’acabin
a finals de 2013, i els usuaris en disposin a
partir del 2014.
Pel que fa a les obres que havia de fer la Diputació del pont de Can Baró, l’ACA ha donat
autorització per actuar sobre el pont i s’espera que es puguin començar les obres aviat.

Acord d'iniciació dels tràmits per a
procedir a l'agermanament de Santa
Eulàlia de Ronçana amb la ciutat de
Montville a França
Per part de l’alcalde de Santa Eulàlia de
Ronçana, s’han iniciat contactes preliminars
amb la localitat francesa de Montville, amb
la finalitat de realitzar activitats, cursos, i visites culturals recíproques entre persones i
institucions d’ambdós municipis per promoure el coneixement fora de les respectives
fronteres.
S’acorda iniciar els tràmits per l’agermanament del municipi de Santa Eulàlia de
Ronçana amb la ciutat francesa de Montville.
Establir una comissió d’agermanament que
agrupi, sota la presidència activa o honorària
de l’alcalde, una representació dels membres

Vist l'informe d'Intervenció on s'informa favorablement sobre l'aprovació definitiva del
Compte General Municipal de l'any 2010
format pel Compte General de l'Ajuntament
i el compte general del seu organisme autònom, SET Comunicació, i l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes.
S’acorda aprovar el Compte General Municipal de l'any 2010 de l’Ajuntament i Set
Comunicació.

Aprovació sol·licitud crèdit ICO per a
cancel·lació de deutes amb empreses
i autònoms
S’aprova la sol·licitud a l’Instituto de Crédito
Oficial (ICO) de l’acceptació per concertar
una operació de crèdit per un import màxim
de 236.324,56€ per un període de 3 anys per
al pagament de deutes contrets amb els proveïdors.

Aprovació expedient de modificació
de crèdits 1/2011
S’acorda aprovar inicialment l’expedient de
modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 1/2011 d’acord amb el següent
detall:
Crèdit extraordinari per import de 16.500 €,
que es financen mitjançant baixa de crèdits
de despeses d’altres partides del pressupost
vigent no compromeses, estimades reduïbles
sense pertorbació del servei.
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Aprovació d'una moció per un
finançament local català
S’aprova la moció sobre el finançament local
català i s’acorda instar a la Generalitat de
Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Donar recolzament a la Generalitat de
Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en
la línia del concert econòmic, que suposi una
millora en el finançament de Catalunya i
també dels governs locals.

Moció en relació a l'exempció d'IVA
per part dels ajuntaments
S’acorda demanar a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis i
Comarques de Catalunya, l’elaboració d’una
proposta sobre una modificació de la Llei de
l’Impost sobre el valor afegit, que contempli
la repercussió de les administracions locals.

Ple extraordinari:
29 de desembre de 2011
Aprovació designació de vocals de
l'Organisme Autònom SET
Comunicació
En el Ple de data 7 de juliol de 2011 van quedar pendents de designar dos vocals de

Anuari 2012

l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació, representants de les associacions culturals i associacions de veïns del municipi.
S’acorda designar com a vocals de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació als següents representants:
- En representació d’associacions culturals
del poble la Sra. Francina Massagué i Nogué
- En representació d’associacions de veïns
del municipi el Sr. Amadeu Cortès i Panades

Acord de delegació al Consorci per a
la Defensa de la Conca del Riu Besòs
per la gestió del servei públic del
clavegueram
S’acorda considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei públic del
clavegueram municipal és per delegació a
l’ens associatiu local anomenat Consorci per
a la Defensa de la Conca del riu Besòs i aprovar inicialment la forma de gestió del servei
públic del clavegueram de Santa Eulàlia de
Ronçana, d’acord amb la Memòria justificativa i el projecte d’establiment.

Ple ordinari:
27 de gener de 2011
Informació diversa
L’alcalde informa del següent:
- L’ajuntament ha acceptat la cessió gratuïta
d’un terreny, de superfície 1.040,75 m2. per
part del seu propietari Sr. Carles Gibernau i
Capón, i que constitueix un pas pels estudiants que van a l’IES Valls del Tenes.

Reunió amb els proveïdors per explicar com
faria front als seus deutes l'Ajuntament.

- S’ha constituït una servitud gratuïta per
desguàs d’aigües pluvials. Es tracta d’un terreny de 212,45 m2., que es troba a la cruïlla
del camí de Caldes amb el camí de Can
Costa, i que també pertany al Sr Carles
Gibernau i Capón.
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La regidora Sra. Araceli Polo, informa que
s’ha arribat a un acord amb l’empresa
Maxem per proporcionar un servei d’internet als ciutadans, que se’ls cedirà el terrat de
dos edificis municipals per instal·lar-hi les
antenes, i que la cobertura abastarà fins el
97 per cent de la població.
La regidora Sra. Isabel Valls informa de la
signatura d’un acord amb la comunitat de
propietaris de la urbanització del Pla de Can
Naps, per millorar el problema d’aparcament de les escoles, que es regularitzaria i
s’ordenaria l’espai, i es faria més ampli per
poder-hi aparcar més cotxes, i aquest ús gratuït, es faria entretant no es desenvolupés el
Pla de Can Naps.
Aprovació inicial pressupost general
de l'Ajuntament i SET Comunicació
per l'exercici 2012 i plantilla de personal municipal

1.2 Despeses:
I.- Personal
2.805.832,51–
II.- Béns corrents i serveis
1.939.741,28–
III.- Despeses de capital
211.150,95–
IV.- Transferències corrents
277.795,75–
VI.- Inversions reals
550.835,75–
VII.- Transferències de capital 6.857,20–
IX.- Passius financers
677.689,03–
Total:
6.469.902,47–
SET Comunicació
Ingressos:
IV.- Tranferències corrents
VII.- Tranferències de capital
Total:
Despeses:
I .- Despeses de personal
II.- Despeses béns corrents i serv.
III.- Despeses financeres
VI.- Inversions reals
Total:

66.000,–
5.000,–
71.000,–
56.000,–
8.500,–
100,–
6.400,–
71.000,–

Ajuntament

1. Personal funcionario

1.1 Ingressos:
I .- Impostos directes
2.964.283,73–
II .- Impostos indirectes
60.000,00–
III .- Taxes i altres ingressos 1.332.036,99–
IV .- Transferències corrents 1.769.865,89–
V .- Ingressos patrimonials
78.998,35–
VI .- Alineació inversions reals
0,00–
VII.- Transferència de capital 264.717,50–
Total:

CATEGORIA

Vacan
ts

S’acorda aprovar la plantilla de personal i
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per al 2012:

Places

S’acorda aprovar inicialment el pressupost
General de l’Ajuntament i de l’organisme
autònom SET Comunicació per a l’exercici
2012, amb el següent resum per capítols:

Grup

4

ESCALA

SUBESCALA

Habilitació
de Caràcter
Nacional

Secretaria

Secretari

A1 1

1

Intervenció

Interventor

A1 1

1

Tècnica

T.A.G

A2 1

Cap serv.
Econòmics

-

A1 1

1

Administrativa

-

C
1

6

2

Enginyer

A2 1

1

Arquitecte

A1 1

Administraci
ó General

6.469.902,47–
Tècnica

Administraci
ó Especial
Serveis Especials

Presentació de xarxa d'internet sense fils
preWimax.

Aparellador

A2 1

Delineant

C
1

Sots Inspector

A2 1

Sergent

C
1

1

Caporal

C
1

1

Agents

C
2

12

1
1

1
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2. Personal laboral
Denominació de la plaça

Grup Places Vacants

Tèc. Serveis Joventut

A2

1

Educadora Social

A2

1

Dinamitzador cultural

A2

1

Tèc. Medi Ambient

A2

1

Enginyer Tècnic

A2

1

Treballadora Social

A2

1

Mestres Escola Bressol

A2

3

Ajudants Set comunicació

A2

3

S’aprova la moció en defensa dels centres
educatius municipals i del manteniment de
la xarxa pública d’escoles bressols integrada
pels següents acords:

1

Tèc. d´esports

A2

1

Tècnica prom. Econòmica

A2

1

1

Tècnica en comunicació

A2

1

1
1

Tècnica en ensenyament

A2

1

Psicòleg

A1

1

Tec. Auxiliar Biblioteca

C1

3

Educadors Escola Bressol

C1

9

Dinamitzador juvenil

C1

1

Encarregat Brigada d’obres

C2

1

1

Auxiliar Administratiu

C2

4

4

Auxiliar Adm. Centraleta Policia
Local

C2

2

2

Auxiliars Educadores

C2

6

Bibliotecari

C2

1

Oficial 1ª manteniment

C2

2

Oficial 1ª

C2

1

Oficial 2ª

C2

1

Conserge escoles

E

2

Vigilants poliesportiu

E

3

Dones de neteja

E

2

Mosso

E

1

Treballadora Familiar

E

1

Conserge inst. Esportives fixa

E

1

Peó

E

7

Conserges CCivic La Fàbrica

E

2

Moció en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de
la xarxa pública d'escoles bressol

1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat municipal.
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que
prové de l’any 2010.
3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat
d’escoles bressol finançada per les administracions públiques i les famílies, sempre que
la demanda de places ho aconselli i el finançament sigui possible.
4. Reclamar la convocatòria de beques de la
Generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.

1

1

Proposta relativa a la represa dels
treballs de redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
S’acorda reiniciar el treballs de redacció del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana, aprovar les modificacions efectuades, i facultar expressament el Sr. Alcalde per a la signatura
dels documents necessaris entre Ajuntament
i Interlands, in. Lds. S.L.

5. Intentar mantenir el seu compromís amb
l’educació 0-3 perquè no és només un servei
que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu important en el desenvolupament de l‘infant i en la
contribució a la igualtat d’oportunitats.
6. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la corresponsabilització entre administracions públiques.
7. Comunicar aquest acord, al President de
la Generalitat de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya;
als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als presidents de l’Associació
Catalana de Municipis, i a la Federació de
Municipis de Catalunya, i a la comunitat
educativa de Santa Eulàlia de Ronçana.

5
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Moció en relació a fer públic i instar
al pagament del deute del govern
català amb l'Ajuntament i organismes autònoms de Santa Eulàlia de
Ronçana
S’aprova la moció perquè es faci públic el
deute que el Govern de la Generalitat té amb
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
instar al Govern de la Generalitat a liquidar
aquest deute de forma urgent i prioritària.
Moció d'adhesió a l'associació de
municipis per la independència

Anuari 2012

Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament, segons disposa el RDL
4/2012, de 24 de febrer
El Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,
determina obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
S’acorda donar compte de l’informe de la
Intervenció municipal al Ple d amb el següent resum:
Període de cànon

S’aprova la moció d’adhesió a l’associació de
municipis per la independència amb amb
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets
nacionals que corresponen a Catalunya i
promoure l’exercici del dret a decidir.

2007
2008
2009
2010
2011
Total:

Ple ordinari:
29 de març de 2012
Informació diversa
L’alcalde informa:
-Respecte al canvi de l’escut municipal, aclareix, que el que ara s’utilitza és la creu en forma d’aspa amb quatre angles rectes, i és precisament l’aprovat per la Generalitat de
Catalunya en base a l’informe del seu assessor, el Sr Armand de Fluvià i que el que s’utilitzava fins ara, de dos angles aguts i dos obtusos, era per una confusió, i ara s’ha esmenat.
-Que s’ha posat en coneixement de les autoritats fiscals, la situació real en que el nou
equip de govern ha trobat les finances municipals, forçats tant per la pressió de l’oposició que els acusa d’incapacitat de gestió, com
pel que passa en altres corporacions, on es fa
responsables als nous regidors de les irregularitats comeses per l’anterior equip de govern.

Import de cànon
33,09–
202.607,18–
302.239,45–
176.762,66–
2.497.156,74–
3.178.799,12–

Aprovació Pla Local de Joventut
2012-2015
S’acorda aprovar el Pla Local de Joventut
2012-2015 de Santa Eulàlia de Ronçana, d’acord amb el document que conté la diagnosi
de la realitat juvenil al municipi, el programa d’actuacions i el procés a seguir per l’avaluació del Pla.
Adhesió al Pla extraordinari
d'Assistència Financera Local
S’acorda adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona, amb què s’estableix el Pla
d’Assistència Financera Local. I demanar a
la Diputació de Barcelona un pagament per
import de 403.643,93 euros, per compte
dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya
Adhesió al Pla Comarcal de la Dona
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Pla Comarcal de
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Polítiques de Dones, del Consell Comarcal
del Vallès Oriental i nomenar com a professional referent la treballadora social de l’ajuntament, Sra. Montserrat Iglesias.

Convocatòria de subvencions a entitats i activitats culturals i a activitats juvenils
S’acorda convocar el concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats i activitats culturals i juvenils de Santa Eulàlia de
Ronçana, totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament

Acord de nomenament de la
Comissió Municipal de Delimitació
de Terme Municipal
L’alcalde explica que davant la possibilitat
que una petita part de terme municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana, formada per tretze finques -dotze cases i un solar-, passi a
formar part de Caldes de Montbui, municipi
que a la pràctica ja presta els serveis d’aigua,
llum, recollida d’escombraries, assistència
de policia local, etc.., i que a resultes d’una
reunió amb els veïns d’aquesta zona en què
la majoria estaven molt a favor d’aquest
traspàs, es va acordar que s’iniciés el procediment i es nomenés una comissió, tal com
ja s’havia fet a Caldes, per poder-ne fer ús,
en el supòsit que es porti a terme aquesta
nova delimitació dels termes municipals.

Anuari 2012

S’acorda nomenar l'alcalde, el Sr. Joaquim
Brustenga i Etxauri, i els regidors Sr. Miquel
Moret i Sra. Isabel Valls, l’arquitecte municipal i el secretari de l'Ajuntament com a
membres de la comissió que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal.
Acord d'inici d'expedient d'adopció
de la bandera del municipi
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
no disposa de bandera del municipi i el
Departament de Governació i Administracions
Públiques ofereix als ens locals l’assistència
necessària per elaborar-ne el projecte.
S’acorda iniciar l’expedient d’adopció de la
bandera del municipi de Santa Eulàlia de
Ronçana, i sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local l’Assistència tècnica.
Aprovació inicial de la modificació
de l'ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme,
S’acorda aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2012 i següents, la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la
taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i
exposar a informació pública.
Aprovació inicial de la modificació
de l'OF núm. 8 reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

El nou escut de Santa Eulàlia.

S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la
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taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment
a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, i exposar a informació pública.

Correcció d'esmenes a l'Ordenança
Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa
de recollida d'escombraries.
S’aprova la modificació, per correcció d’errades, de l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora
de la taxa de recollida d’escombraries.
Aprovació inicial de la modificació de
l'Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de l'ocupació de la via pública.
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la
taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i volada de la
via pública, segons consta a la documentació a
l’expedient, i exposar a informació pública.
Aprovació inicial de la creació de l'Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora
de la taxa per a la prestació de serveis
relatius a animals de companyia
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la creació de la nova Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de
la taxa per a la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i exposar a informació pública.

Anuari 2012

de gossos potencialment perillosos, afegir
alguna infracció que no estava tipificada,
etc., i exposar-ho a informació pública.

Aprovació inicial del Reglament
Municipal del Mercat Setmanal de
venda no sedentària de Santa
Eulàlia de Ronçana
S’acorda aprovar inicialment el Reglament
municipal ha de regir el funcionament del
mercat setmanal de venda no sedentària de
Santa Eulàlia de Ronçana i sotmetre’l a informació pública.

Revocació de l'acord de ple de delegació de la gestió del clavegueram
municipal al Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu Besòs
Atès que cal un replantejament de la gestió
del servei de clavegueram, ja que la situació
econòmica municipal s’ha vist millorada, essencialment pel que fa al sistema de pagament a proveïdors, com a conseqüència del
Reial Decret 4/2012 i que aquest canvi fa necessari una reformulació del sistema de gestió del servei, així com del seu finançament.
S’acorda revocar l’acord adoptat en el Ple de
data 29 de desembre de 2011, de delegació
de la gestió del servei públic del clavegueram
municipal al Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs.

Aprovació inicial modificació de
l'Ordenança Municipal de Tinença
d'Animals de Companyia
S’acorda aprovar inicialment la modificació
de l’Ordenança Municipal de Tinença
d’Animals de companyia, en relació a aclarir
certs aspectes de la llicència per a la tinença

El polígon de Can Magre.
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Modificació acord d'adhesió a
l'Associació de Municipis per la
Independència

Aprovació conveni urbanístic per
l’eixamplament dels carrers Can
Brunomestre i Salve Regina

El Ple de 26 de gener va aprovar una moció
d’adhesió a l’Associació de Municipis per la
Independència, però per formar-hi part oficialment era necessària l’aprovació dels estatuts que regulen l’Associació, per això s’acorda:

S’aprova el conveni urbanístic subscrit en
data 24 de febrer de 2012 entre l’Ajuntament i
la propietat de l’immoble situat al carrer Salve
Regina, núm. 20-22 del municipi per l’eixamplament dels carrers Can Bruno mestre
i Salve Regina.

- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
- Adherir-se a l’Associació de Municipis per
la Independència constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
- Delegar en l’Alcalde Sr. Joaquim Brustenga
i Etxauri, per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Moció per a l’obertura de dades municipals a l’abast de tota la ciutadania i la transparència informativa.
S’acorda aprovar la moció sobre l’obertura
de dades municipals a l’abast de tota la ciutadania i la transparència informativa, amb
la reserva de deixar el seu desplegament per
a més endavant.

Afers urgents i sobrevinguts
1. Aprovació del Pla d’Ajust de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana en el marc del que disposa
l’article 7 del reial decret 4/2012 de
24 de febrer
S’aprova el Pla d’Ajust en base a la relació
certificada de factures remesa al Ministerio
de Economía y Administraciones Públicas a
data 15 de març de 2012, i a les instruccions
rebudes pel Ministeri.

Reconeixement a la familia
Brustenga-Etxauri
S’aprova, a instàncies de la regidors Isabel
Valls, el reconeixement a la família Brustenga-Extauri per la donació al poble de
Santa Eulàlia d’un piano de la seva propietat, de característiques molt singulars, ja que
a banda de l’antiguitat, s’hi afegeix el de la
seva fabricació, en tractar-se del prestigiós
PLEYEL de 1886 de 3/4 de cua, sèrie limitada, que en l’actualitat existeixen al món poquíssims exemplars d’aquest instrument. El
piano s’ha ubicat a la sala Pau Casals de la
biblioteca municipal.

Ple extraordinari:
10 de maig de 2012
Aprovació de la concertació de l'operació de crèdit vinculada al Reial
Decret Llei 4/2012
S’acorda aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, en les condicions financeres següents:
Termini : 10 anys
Carència amortització capital: 2 anys
Interès: pendent de determinar per l’ICO
Garanties: participació en ingressos tributaris de l’estat
Import: 2.910.811,85€.
Destinar l’import de 2.910.811,85€ a l’ abonament de les obligacions pendents de paga-
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ment a 31 de desembre de 2011, que ascendeixen 2.910.811,85 €.

Aprovació concessió de subvencions
a entitats i activitats culturals

Ple ordinari:
31 de maig de 2012

S’acorda adjudicar d’acord amb les bases i la
convocatòria acordada a la sessió ordinària
del Ple de data 29 de març, les següents subvencions:

L’alcalde oferix un reconeixement en nom
de tot el consistori, juntament amb una placa conmemorativa, al treballador de l’ajuntament Josep Maria Ambrós que ara es jubila després de 37 anys de treballar a l’ajuntament. Remarca que ha fet una molt
bona feina i que és una persona estimada
per tots, discret i treballador.
Aprovació inicial del projecte
d'adequació de lleres i zones verdes
de la urbanització Font de St. Joan.
S’aprovar inicialment el “Projecte d’Adequació
de lleres i zones verdes de la urbanització
Font de St. Joan” redactat per Naturalea i
Conservació, S.L. amb un pressupost de
74.999,99 € IVA inclòs.
Aprovació inicial del projecte
d'urbanització del Barri Font de Sant
Joan, de Santa Eulàlia de Ronçana
S’aprova inicialment el projecte executiu
d’Urbanització del barri de Font de Sant
Joan (UAU-4.Font de Sant Joan) de Santa
Eulàlia de Ronçana, redactat per UTE GESA, SL/Miquel Ricart, amb un pressupost de
5.533.858,25 (IVA del 18% inclòs).

Nom entitat

Subvenció concedida

Ass0c. Dones del Tenes
450 €
Casal d'Avis Santa Eulàlia
3.000 €
Col·lectiu Acció Cultural el Ganxo
825 €
Colla Bastonera Trinxaires
1.025 €
Coral Santa Eulàlia
2.640 €
Ronçana Revista de la Vall del Tenes 1.250 €
Teatre Nacional del Tenes
1.000 €
Colla de Gitanes
1.400 €
Santa Eulàlia Camina
950 €
Esplai Santa Eulàlia
1.200 €
Colla de Gegants
600 €
Colla de Diables
Societat de Caçadors

500 €
475 €

Total adjudicat: 15.315 €
Ratificació del preu públic aprovat
en JGL per al curs impartit al centre
cívic i cultural la fàbrica
S’acorda ratificar l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2012,
en que es va aprovar el preu públic per a la
realització del taller de maquillatge al Centre
Cívic i Cultural La Fàbrica per un import de
15 euros per alumne.

Aprovació de la memòria valorada
de l'adequació d'un terreny per ús
d'aparcament provisional a l'Escola
Bressol l'Alzina i l'Escola la Sagrera
S’aprova la memòria valorada de l’adequació
d'un terreny per a l’ús d'aparcament provisional a l'Escola Bressol l'Alzina i l'Escola La
Sagrera, elaborada pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost de 4.956,00
€ (IVA inclòs).

La Font d’Abril remodelada dis el projecte de
millora del barri Font de Sant Joan.
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Aprovació del resum numèric del
padró d'habitants corresponent a
1 de gener de 2012

Aprovació del calendari fiscal de
cobrament de la taxa del mercat
setmanal per a l'exercici 2012.

S’aprova el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01.01.2012 amb una xifra total de 7.012 habitants.

S’acorda establir i aprovar per a l’exercici
2012 el calendari de cobrament trimestral
en període voluntari de la taxa del mercat
setmanal municipal.

Resolució d'al·legacions i aprovació
definitiva, si s'escau, del Reglament
del mercat de venta no sedentària de
Santa Eulàlia de Ronçana

Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 1/2012: crèdits
extraordinaris, suplement de crèdits,
transferències de crèdit i crèdits
ampliables.

S’acorda estimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar definitivament
el Reglament del mercat de venda no sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana.

Resolució al·legacions i aprovació
definitiva, si s'escau, de la modificació
de l'ordenança municipal de tinença
d'animals de companyia
S’acorda estimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar definitivament
la modificació de l'ordenança municipal de
tinença d'animals de companyia.

Resolució esmena d'ofici i aprovació
definitiva, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16,
reguladora de l'ocupació de la via
pública
S’aproven les esmenes d’ofici relatives a la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 16,
de manera que es faci constar la taxa semestral per metre lineal i al caràcter addicional
de la taxa anual per a parades d’alimentació
i aprovar definitivament la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la
taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i volada de
la via pública.

S’aprova inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 1/2012, d’acord amb el següent detall:
a) Transferència per import de 3.500 euros,
que es finança mitjançant baixa de crèdits
de despeses d’altres partides,
b) Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per import de
112.148,82 €, finançades amb majors ingressos compromesos sobre les previsions.
c) Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per import de
103.456,08 €, finançades mitjançant anullacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses.
d) Suplement de crèdit per import 40.407,80
euros finançades amb majors ingressos
compromesos sobre les previsions.

Aprovació de la delegació de
competències a favor de la Junta de
Govern Local per a l'aprovació de
l'establiment i per la modificació de
preus públics
S’acorda delegar de forma expressa a favor
de la Junta de Govern Local la competència
per a l’establiment de nous preus públics i
per a la modificació dels existents.
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Aprovació de l'ampliació de funcions
delegades a favor de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona en relació a
noves taxes municipals
S’acorda delegar en la Diputació de Barcelona
perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte
d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals
de companyia (Ordenança Fiscal núm. 20)

Moció en defensa dels afectats per la
contractació de participacions
preferents emeses per les diverses
entitats financeres
S’aprova una moció en defensa dels afectats
per la contractació de participacions preferents emeses per diverses entitats financeres.

Moció contra la retallada en el
pressupost de la Generalitat de
Catalunya en l'aportació a les
Escoles Bressol Municipals
S’aprova una moció en contra de la retallada
en el pressupost de la Generalitat de Catalunya en l’aportació a les Escoles Bressol
Municipals i donar suport a les entitats municipalistes FCM i ACM en la seva demanda a
la Generalitat de 1.600 euros /plaça i així garantir la viabilitat de les escoles bressol municipals.

Moció en defensa de l'ensenyament
públic, gratuït, universal i de
qualitat
S’aprova la moció en defensa de l’ensenyament públic gratuït, universal i de màxima
qualitat que és el camí més adient per el desenvolupament del nostre país, doncs el nostre futur passa per la formació i educació
dels nostres infants i joves.

Anuari 2012

Moció sobre l'exempció de l'impost
sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana de les
transmissions derivades
d'execucions hipotecàries de
l'habitatge habitual
S’aprova una moció de que, mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en l’àmbit de les seves competències, a través de la
implantació d’un programa d’ajut econòmic
de caràcter social, adreçat a les persones físiques que han perdut la seva vivenda habitual, estableixi mesures compensatòries per
tal de no empitjorar la situació en què ja es
troba l’executat hipotecari, amb el pagament
de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Moció per donar suport a la ILP per
la regulació de la dació en
pagament, la paralització dels
desnonaments i el lloguer social
S’aprova una moció mostrant el suport al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió parlamentària d’una reforma
de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada per diferents entitats, amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com
a mesura de mínims destinada a garantir el
dret a l’habitatge de les persones afectades
per execucions hipotecàries.
Moció perquè es mantinguin les polítiques d'inserció laboral del govern
de la Generalitat, en especial pel que
fa als centres especials de treball i
els serveis d'inserció laboral
S’aprova una moció a instar al Govern de la
Generalitat per fer efectiu el compromís adquirit pel Parlament de Catalunya de garantir el 75% de l’SMI per als CET sense ànim de
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lucre que atenen persones amb disfuncions
d’especial dificultat
Reclamar al Govern de la Generalitat que garanteixi, a través d’una partida extraordinària amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per l’any 2012, la
continuïtat dels serveis d’integració laboral
de persones amb discapacitat.
I exigir al Govern de l’Estat que en els pressupostos generals on deixa sense recursos
ajuntaments, entitats supramunicipals, entitats del Tercer Sector, entitats de suport laboral a discapacitats, que modifiqui els pressupostos i faci arribar la partida necessària
per poder realitzar les polítiques actives d’ocupació que Catalunya necessita.

Ple extraordinari:
28 de juny de 2012

Anuari 2012

Aprovació de l'expedient de
modificació de contracte del servei
de recollida de residus a Santa
Eulàlia de Ronçana
S’acorda aprovar l’expedient de modificació
del contracte de servei de recollida i transport d’escombraries del municipi, subscrit
entre l’ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l’empresa URBASER, i que representa un nou import anual de contracte de
296.842,23€ (IVA Inclòs).
Proposta relativa a donar de baixa
l'adhesió a l'Associació de Municipis
catalans per la recollida selectiva
porta a porta
S’acorda donar-se de baixa d’adhesió a
l’Associació de Municipis catalans per a la
recollida selectiva porta a porta.

Aprovació de la modificació del
calendari de plens municipals

Proposta d'acord relativa a
l'amortització de places de personal
d'escola bressol

S’acorda modificar el dia de celebrar el ple
ordinari corresponent al mes de juliol establert pel dia 26, i passar-lo al dimarts dia 24
de juliol a la mateixa hora, per coincidir l’establert amb l’inici de la Festa Major del poble.

La Junta de Govern Local, de 7 de juny de
2012, va acordar la suspensió en la prestació
del servei públic d’escola bressol al centre de
La Font del Rieral per la disminució de sol·licituds de places derivada tant del menor índex de natalitat com per la crisi econòmica.
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S’acorda aprovar la modificació de la plantilla
de personal i relació de llocs de treball, amb
l’objecte d’amortitzar les places del personal
adscrit a l’escola bressol de La Font del Rieral:
- Una plaça de Mestre/a escola bressol.
- Dues places d’Educador/a escola bressol.
- Tres places d’Auxiliar escola bressol
L’extinció de les relacions laborals del personal que ocupa les places es diferirà fins al 30
de setembre de 2012, a l’objecte de destinar
les jornades laborals que legalment els corresponguin, a elaborar i presentar a l’ajuntament un estudi i pla de viabilitat econòmic de
l’escola bressol en una proposta d’autogestió
en cooperativa de les mestres i educadores.
Aprovació programa participació
ciutadana per la redacció del POUM
S’acorda aprovar el programa de participació
ciutadana per la redacció del POUM, on es detalla el contingut i les fases en que es desenvoluparà i publicar-ho per a la seva consulta.

Anuari 2012

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, al protocol general del
Pla de la “Xarxa de governs Locals 20122015”de la Diputació de Barcelona, requisit
indispensable per a la concertació d’ajuts.
Ratificació de l’acord de dissolució
del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental
S’acorda ratificar l’acord de la Junta General
del Consorci de Turisme del Vallès Oriental
de 26 de juny d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci.
Moció de declaració en defensa del
món local i de la seva autonomia
S’aprova una moció rebutjant la proposta
presentada pel Govern de l’Estat de reforma
de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local per la vulneració flagrant de l’autonomia local dels ajuntaments i el trencament
que significa amb el marc competencial del
món local contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució.

Ple ordinari:
24 de juliol de 2012

Afers urgents:

Declaració d’inhabilitat del mes
d’agost

Proposta d'ampliació del termini per
a resoldre al·legacions en l'acord de
modificació de la plantilla de personal
de l'Ajuntament, adoptat en sessió
plenària de 28 de juny de 2012

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2012 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients particularment
d’urbanisme i d’activitats; i per a la resolució
de recursos administratius.

S’acorda ampliar el termini per a resoldre les
al·legacions contra l’acord de 28 de juny de

Aprovació festes locals 2013
S’acorda establir com a dies de festa local el
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 26 de
juliol, Festa Major d’Estiu.
Adhesió al protocol general del pla
"Xarxa de Governs Locals 20122015" de la Diputació de Barcelona.

Signatura de l’agermanament amb Montville a
la Sala de Plens de l’Ajuntament..
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2012 relatiu a la modificació de plantilla de
personal de l’Ajuntament, per un termini suplementari de quinze dies.

Ple extraordinari:
27 de setembre de 2012
Informació diversa.
L’alcalde informa:
-Dissabte dia 29 de setembre s’inaugurà el
mercat setmanal, que era una antiga aspiració
de molta gent, i que des de la regidoria de promoció econòmica s’havia agafat amb molta
il·lusió i interès, pensant que fora bo per Santa Eulàlia, i que existia una significativa demanda de parades. Convida a tots a assistir-hi.
-L’agermanament amb el poble de Montvi-lle,
que els dies 22, 23 i 24 d’octubre vindrà una
delegació de l’ajuntament de Montville, que
presidida pel seu alcalde, acompanyant d’alguns dels seus regidors, signaran el protocol
d’agermanament. I el mes de març de 2013, la
segona part del protocol es signaria a Montville, pels representants de Santa Eulàlia.
-Es va presentar al centre cívic La Fàbrica, el
mapa del patrimoni, que és una feina exhaustiva i molt ben feta, amb un detall acurat del que representa el patrimoni cultural
del poble i que es pot consultar a la pagina
web de l’ajuntament.

Presentació del Mapa del Patrimoni.
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Aprovació del conveni de col·laboració
entre el Departament d'Interior de la
Generalitat i l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana per a l'adhesió
a la xarxa Rescat de
Radiocomunicacions d'Emergències i
Seguretat de Catalunya.
S’acorda aprovar el conveni de col·laboració
entre el Departament d’Interior de la
Generalitat i l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana per a l’adhesió a la Xarxa Rescat
de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya.
Resolució dels recursos contra
l'acord de modificació del contracte
de recollida d'escombraries.
S’acorda desestimar el recurs presentat pel
Sr. Pere Cabot Barbany, en nom del grup
municipal d’Independents-ERC i el recurs
presentat pel Sr. Joaquim Blanch Conejos,
en nom del grup municipal PSC-PM, contra
l’acord de modificació del contracte de recollida d’escombraries.
Resolució al.legacions acord de ple
de modificació de la plantilla de
personal de l'ajuntament i aprovació
definitiva.
S’acorda desestimar les al·legacions formulades respecte l’acord d’aprovació inicial de
la modificació de la plantilla de personal d’a-

El nou mercat cada dia més concorregut.

15
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quest ajuntament, adoptat pel Ple en sessió
de 28 de juny de 2012 i aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament consistent en l’amortització o supressió de les següents places del
personal laboral adscrit a l’escola bressol
municipal de La Font del Rieral:
Una plaça de Mestre/a d’escola bressol.
Dues places d’Educador/a d’escola bressol.
Tres places d’Auxiliar d’escola bressol.

Aprovació provisional d'imposició i
ordenació de contribucions especials
per les obres de pavimentació i adeqüació de serveis al carrer Farigola
S’acorda imposar les contribucions especials
com a conseqüència de l’execució de l’obra
de pavimentació de la calçada i adequació
dels serveis al carrer Farigola (tram entre el
Camí Salve Regina i límit amb UAU-10 Salve
Regina)” l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici
o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.

Modificació assignacions econòmiques
als grups municipals
S’acorda reduir les assignacions als grups
municipals que s’havien fixat al ple de data 7
de juliol de 2011, reduint els seus imports de
135 € a 100 € pel grup, i de 122 € a 100 €,
per cada regidor que integri el grup.
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Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 6/2012.-crèdit extraòrdinari i transferència de crèdit.
S’acorda aprovar inicialment l’expedient de
modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 6/2012, d’acord amb el següent
detall:
- Transferència entre partides per import de
6.857,20 euros, que es finança mitjançant
baixa de crèdits de despeses d’altres partides, del pressupost vigent, no compromès,
estimades reduïbles sense pertorbació del
servei.
- Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per import de
28.286,94 euros, finançades amb majors ingressos compromesos sobre les previsions.

Reconeixement extrajudicial de
crèdits
S’acorda Autoritzar, Disposar, Reconèixer
l’Obligació i efectuar el pagament amb càrrec a les aplicacions pressupostàries detallades de les factures procedents d’exercicis anteriors que no van ser aplicades al pressupost dels exercicis corresponents, per import de 18.965,29 €.

Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 8/2012.crèdit
extraordinàri.

Donar compte de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament i
Set-Comunicació de l'exercici 2011.

S’acorda aprovar inicialment l’expedient de
modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 8/2012, d’acord amb el següent detall:

L’Alcalde dóna compte al Ple de la
Corporació d’acord amb els articles 183 a 191
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, de la liquidació del tancament de l’exercici 2011 de l’Ajuntament i de SetComunicació.

a) Creació d’una aplicació pressupostària de
capítol 2 per import de 7.782,45 euros, finançada amb un increment dels ingressos
de capítol III (Taxa per ocupació de subsòl,
sòl i volada de la via).
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Moció que presenta el Grup
Municipal Socialista de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana amb
motiu de l'anunci del govern
d'Espanya de reformar la llei 2/2010
de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs
S’aprova una moció recolzant el manifest
"Decidir ens fa lliures" que aposta clarament
pel dret de les dones a decidir lliurement sobre la interrupció del seu embaràs com a
part fonamental dels Drets Humans de les
dones, perquè l'exercici d'aquest dret no pot
ser regulat pel Codi Penal.
Moció del Grup Municipal Socialista
de l'Ajuntament de Santa Eulália de
Ronçana per a la reimplantació del
programa PREPARA segons el Reial
Decret - Llei 1/2011, d' 11 de febrer, de
mesures urgents per a promoure la
transició a l'ocupació estable i la
requalificació professional per a les
persones desocupades.
S’aprova una moció per la reimplantació del
programa PREPARA, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir
una major coordinació entre les polítiques
actives d'ocupació i les ajudes econòmiques
d'acompanyament i evitar l'exclusió social,
ampliar la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s’hi podien
acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011,
d’11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació i la requalificació professional de les persones aturades.
Així mateix en faci l’ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d’estabilitat.
Moció per la declaració d'independència del Principat de
Catalunya
S’aprova la moció per la declaració d’Independència del principat de Catalunya i acordar solemnement entre d’altres, “Declarar
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Santa Eulàlia de Ronçana territori català
lliure i sobirà”.
Renúncia d'un regidor del Grup
Municipal de CIU
S’acorda acceptar la renúncia, per motius
personals, al càrrec de regidor pel Sr. Joan
Iglesias Barcia, del grup municipal de CiU.
Tots els membres de la Corporació li agraeixen molt especialment el temps i el treball
que ha dedicat al poble de Santa Eulàlia, i li
desitgen molta sort en la seva vida personal
i professional.

Ple extraordinari:
30 d’octubre de 2012
Presa de possessió d'un regidor del
Grup Municipal de Convergència i
unió (CIU).
L’Alcalde dóna compte que la Junta
Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor FRANCESC BONET NIETO, en
substitució del regidor JOAN IGLESIAS
BARCIA, i a continuació li demana que declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat, sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació.
El Sr. FRANCESC BONET NIETO manifesta
que no és afectat per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. FRANCESC BONET NIETO que presti jurament o
promesa, de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
El regidor respon “Sí, prometo”.
L’Alcalde dóna formalment possessió del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. FRANCESC BONET NIETO, i també li dóna la benvinguda,

17
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desitjant-li èxits en les seves tasques. La corporació s’afegeix a l’acollida i desitjos manifestats per l’alcalde, i dedica uns aplaudiments al nou regidor.
Aprovació definitiva de l'expedient
d'adopció de la bandera municipal
de Santa Eulàlia de Ronçana.
S’aprova definitivament l’expedient d’adopció
de la bandera de Santa Eulàlia de Ronçana, i
que és descrita de la següent manera:
“Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt
per tres de llarg, verd clar, amb una aspa plena blanca, de gruix 1/9 de l’alçària del drap”.
Ratificació del decret núm. 314/2012
relatiu a la modificació del calendari
fiscal de la taxa del mercat setmanal.
Ratificar el decret d’alcaldia número
314/2012 de data 4 d’octubre de 2012, pel
qual es modifica el calendari fiscal aprovat
pel ple de data 31 de maig de 2012 per al cobrament de la taxa del mercat.
Acord d'ampliació de la Delegació de
Funcions en la Diputació de
Barcelona
S’acorda delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic següents:
Contribucions especials
Quotes d'urbanització
Costes judicials derivades de procediments
contenciosos administratius
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Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2013 i següents.
Aprovar provisionalment per a l’exercici de
2013 i següents la imposició, ordenació i
modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen:
OF 1.- impost sobre béns immobles
OF 2.- impost sobre vehicles de tracció mecànica
OF 3.- impost sobre construccions, instal·lacions i obres
OF 4.- impost sobre l’increment de valors
dels terrenys de naturalesa urbana.
OF 7.- taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
OF 8.- taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
OF 9.- taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
OF 10 .- taxes per la prestació del servei de
gestió de residus municipals
OF 11.- preus públics
OF 12.- taxa per l’ocupació de terrenys d’us
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
OF 13- impost activitats econòmiques

Aprovació modificació de les
Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs municipals.
S’acorda aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,

OF 14- taxa per la llicència d’autotaxi
OF 15- impost taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o
de qualsevol altre espai de domini públic lo-
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cal i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena
OF 16- taxa per ocupacions del subsòl, el sòl
i la volada de la via pública
OF 17- taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Derogar la taxa per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local que a continuació
es relaciona:
OF 18- taxa aprofitament especial zona reservada aparcament de vehicles
Aprovació del calendari fiscal de
cobrament dels impostos i taxes
municipals per l'exercici 2013.
S’acorda establir i aprovar el calendari fiscal
que ha de servir per el cobrament en període
voluntari dels diferents impostos i taxes municipals i comunicar-ho a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 9/2012 (tranferència
de crèdit)
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no compromès, estimades reduïbles sense pertorbació del servei.
Aprovació de l´acord de la Comissió
Paritària relatiu a la complementació d´IT
La Comissió Paritària de l’Ajuntament, va
acordar en la reunió mantinguda el dia 10
d’octubre de 2012, l’aplicació dels percentatges del complement de la prestació, la definició dels casos excepcionals i la regulació
dels dies d’indisposició per malaltia.
L’ajuntament acorda complementar la prestació que percebi el personal funcionari i laboral en situació d’incapacitat temporal durant els tres primers mesos de contingència,
d’acord amb l’acord pres per la Comissió
Paritària.
Aprovació de l'avanç de planejament
del POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana.
S’acorda aprovar l’Avanç de Planejament del
POUM de Santa Eulàlia de Ronçana, redactat per l’equip tècnic urbanístic redactor
Interlands ® ciutat i territori SLP i exposar-lo al públic per tal que es pugui consultar la documentació i formular els suggeriments i/o alternatives que consideri convenients.

S’acorda aprovar inicialment l’expedient de
modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 9/2012, d’acord amb el següent
detall:
a) Crèdit extraordinari per la realització
d’unes despeses específiques per import
de 22.000,00 euros, finançades mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
de despeses d’altres partides del pressupost vigent no compromesos sobre les
previsions.
b) Transferència entre partides per import d’11.692,22 euros, que es finança
mitjançant baixa de crèdits de despeses
d’altres partides, del pressupost vigent,

Presentació de l’avanç del POUM a la Biblioteca.
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Resum dels informatius de Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com- Web: www.canalset.com

Novembre 2011
- L’escriptor Jaume Cabré, autor de Jo confesso, reunia unes 200 persones a la
Biblioteca en una xerrada del Ganxo, on demostrava la seva passió pel seu ofici.
- Ronçana Comerç Actiu preparava dues
propostes per potenciar l’activitat comercial
per la campanya de Nadal, consistents en
una targeta client i una targeta regal.
- A mitjans de novembre Canal SET celebrava 20 anys d’emissions regulars amb un acte
a la Biblioteca. El primer SET Informa s’havia emès el 3 de novembre de 1991. En el
mateix acte es donava a conèixer el nou web
i es presentava la programació especial del
20è aniversari.
- L’Ajuntament creava el consell consultiu
de Cultura. Un òrgan amb l’objectiu d’aportar idees per traçar les línies mestres de la
política cultural del municipi.
- El Teatre Nacional del Tenes homenatjava
Josep Maria de Sagarra amb una selecció
d’obres, llegides, recitades i musicades.
D’altra banda, el romancer Jaume Arnella

presentava a Barcelona un disc amb poemes
de Vicent Andrés Estellés.
- Convergència i Unió guanyava les eleccions
al Congrés. A Santa Eulàlia, aconseguia uns
espectaculars resultats. També al nostre poble, davallada notable del PSC, augment del
Partit Popular, manteniment d’Esquerra
Republicana i pujada d’Iniciativa – Esquerra
Unida. La participació en els comicis es va
situar en el 67%. Va disminuir 4 punts respecte tres any i mig abans i es va mantenir a
la mitjana catalana.
- Experts europeus visitaven les obres al
Tenes per comprovar les tècniques de bioenginyeria que s’utilitzaven en les millores de
diversos trams.
- La formació local The Crab Apples guanyava el 7è concurs de música Jove de Palau
Solità i Plegamans.
- El ple municipal aprovava la liquidació del
pressupost municipal del 2010, amb un saldo
negatiu de 102.000 Eur. El govern es va abstenir i l’oposició va votar afirmativament.
- Cinc experts europeus visitaven les obres

Els membres de Canal SET en la festa del seu 20è aniversari.

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 09/12/12 22:41 Página 21

300 dies de notícies
del Tenes per comprovar les innovadores
tècniques de bioenginyeria aplicades en un
riu de la zona mediterrània. La visita es va
centrar en el tram de Can Sabater.
- El santaulalienc Enric Vilageliu, de només
16 anys, participava en un programa de conferències de joves talents a nivell estatal al
Caixaforum de Madrid. Vilageliu va presentar les pel·licules que ha realitzat fins ara, on
destacava Puzzle, el film que va dirigir l'any
passat amb els seus companys de 4rt d’ESO.
- El film santeulalienc Lo que nadie sabe de mi
s’emportava el 1r festival de Cutremetratges.
La millor interpretació també es quedava a
casa amb El padrino de Santa Eulàlia i el millor guió premiava una proposta de Caldes
de Montbui.
En esports, el primer equip del Club
Esportiu s’imposava per la mínima a l’Atlètic
del Vallès amb un gol de penal de Fuentes a
tres minuts del final. Era la quarta victòria
consecutiva dels jugadors de Juanan Galera
que seguien tercers a la lliga.
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gència i Unió i el Partit Popular, afirmava
que Independents-Esquerra i el PSC, els havien deixat una herència econòmica dramàtica. Mentrestant, Independents-ERC, manifestava que l’auditoria era només un llistat
de deutes que demostrava la incapacitat de
l’equip de govern per oferir solucions.
- El pressupost de Joventut del 2012 es destinava a 16 propostes. Prop de 100 joves prenien part del procés participatiu per triar el
destí dels 13.500 euros de joventut.
- La 7a Mostra Gastronòmica reunia 150 comensals a la Fàbrica amb la fruita seca de
Can Galderic de fil conductor.
- El Banc d’Aliments de Càritas Parroquial
lliurava 400 lots amb productes alimentaris,
de neteja i d’higiene personal durant el 2011.
L’entitat feia balanç d’una iniciativa que havia començat dos anys i mig abans.
- El Mercat de Nadal de la Festa Major
d’Hivern reunia gairebé 70 parades al
Rieral, i prop de 600 persones sobretot al
matí i migdia.

- El Cadet A del Club Escola de Bàsquet
Ronçana superava el Caldes a domicili. Els
jugadors d’Adrià Castejon s’enduien un partit per 70 a 77, en el que no van poder abaixar la guàrdia ni un minut.

- La professora de l’Institut La Vall del Tenes
Rosa Ribas publicava La Bíblia en fang, sobre el gran mural ceràmic de l’artista Miquel
Barceló, de Catedral de Palma de Mallorca.
El llibre és la tesina de la carrera de Teologia.

- El primer equip empatava a 1 amb el
Júnior B un partit que guanyava al descans.
L’equip de Juanan Galera, que va jugar els
últims 25 minuts amb un home menys, baixava a la cinquena posició de la lliga a tres
punts de liderat.

- Unes 260 persones assistien a l’estrena de
la peça teatral No et vesteixis per sopar,una
divertida comèdia d’embolics que el Teatre
Nacional del Tenes portava a la Fàbrica.

- Golejada 5 a 0 del femení del Club Esportiu
davant el cuer, amb pòquer de gols per a Laia
Margenat. Manito era la protagonista de la
tercera victòria verdiblanca davant l’Enfaf
d’Andorra que les allunya del descens.
Desembre 2011
- Es presentava l’auditoria externa sobre la
situació econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. L’equip de govern, de Conver-

Presentació de l'Auditoria Experna a l'Ajuntament.
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- L’Ajuntament donava per acabat el Pla de
Millora de l’espai fluvial del Tenes. Una actuació que tenia l’objectiu d’assegurar les zones urbanes properes, reduir el risc d’avingudes i millorar la qualitat del bosc de
Ribera. Quedava pendent la bassa de laminació al nord de la Campinya, que no tirava
endavant per la mala situació econòmica de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau,
feia una xerrada a la Biblioteca convidat pel
Grup d’Ornitologia del Tenes. Centrada en la
crisi actual i la solidaritat entre els integrants de la societat, advertia sobre la creixent crisi alimentària.
- S’anunciava la supressió del bus urbà a 1 de
gener, després de més de 7 anys de funcionament. Generalitat, Ajuntament i Sagalés
acordaven dissoldre el transport municipal,
un servei que el consistori afirmava que no
es pot assumir.
- El tàndem format pel xef de postres de El
Celler de Can Roca, Jordi Roca, i el perfumista vallesà Agustí Vidal protagonitzaven
una xerrada del Ganxo. Presentaven Núvol
de llimona, un perfum inspirat en unes postres i unes postres convertides en perfum.
- S’estrenava la remodelada passera del
Tenes de la Campinya. Construïda sense
subjeccions per evitar que fos un obstacle en
cas d’una gran riuada, era l’última obra pendent del Pla de Millora del riu.
- L’anunci de l’eliminació del bus municipal
provocava la protesta d’un grup de veïns de
Santa Eulàlia, que organitzaven una protesta a la Plaça de l’Ajuntament. Tots els partits
polítics de l’oposició, Independents-ERC,
PSC i Iniciativa per Catalunya–Esquerra
Unida i Alternativa donaven suport a la concentració a favor del bus urbà
En esports, el Cadet Masculí del Club Escola
de Bàsquet Ronçana perdia en la sortida a
Montornès del Vallès. Tot i anar per davant
fins gairebé l’últim quart, els jugadors de
Francisco Arnaldos acaben cedint per 61 a 52.
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- El Futbol Sala MacFrin treballava per superar el mal inici de temporada amb només
una victòria a Divisió d’Honor. Tres jugadors de l’entitat acabaven de disputar el
Campionat d'Europa de Futbol Sala sub21
amb Catalunya.
- El Futbol Sala MacFrin golejava el Collbató
i encadenava la segona victòria consecutiva
a la lliga. Els jugadors de Pedro López sentenciaven el partit a la primera part amb un
domini aclaparador.
- Excel·lent inici de temporada del Cadet A
del Ronçana. L’equip d’Adrià Castejon acabava la primera volta de la temporada com a
4t millor equip de Catalunya, després del
Barça, el Joventut i el Sant Josep de Girona.
Gener 2012
- El 2012 començava amb l’adéu al transport
urbà municipal, mesura que topava amb l’oposició d’una plataforma formada per veïns
del poble. L’equip de govern valorava posar
en marxa un servei a demanda gratuït, en
funcionament dos dies setmanals.
- L’últim ple de l’any delegava la gestió del
clavegueram municipal al Consorci del
Besós. Independents-ERC i PSC s’oposaven
a la mesura per la nova taxa creada ja que
era a càrrec els veïns.
- Durant les Festes de Nadal, el Casal Parroquial estrenava l’adequació de l’escenari
amb les dues representacions dels Pastorets.
Desenes de nenes i nenes seguien la cavalca-

El Bus d’APINDEP que presta el nou servei
gratuït per a Gent Gran.
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da de Reis, amb nou recorregut i lliurament
de la Clau de Santa Eulàlia.
- La Mancomunitat de la Vall del Tenes es
querellava contra Francesc Delgado, que va
ser gerent de l’organisme durant 5 anys, rellevat feia tot just dos mesos i mig per Josep
Uñó. La Vall del Tenes acusava Delgado d’apropiació indeguda de 540.000 Eur, entre
altres delictes econòmics.
- Queixes per la tala d’uns 450 avellaners en
un camp de la masia de can Gafa. Les obres
del gasoducte Martorell–Figueres trinxaven
sis rengles d’avellaners, una quarta part dels
que hi havia en el terreny.
- L’orquestra de música contemporània
Studio Dan estrenava a Viena l’última obra
del compositor de Santa Eulàlia Ramon Bau.
- Es posava en marxa el nou servei de transport gratuït, en horaris de dimarts i dijous,
durant 4 hores al matí. El servei tirava endavant en conveni amb la Cooperativa APINDEP-Ronçana, que cedia un dels busos de
l’entitat.
- El rebut de l’Impost de Béns i Immobles
augmentava un 10%, en compliment al decret aprovat pel govern central. La mesura es
preveia que estigués en vigor almenys 2 anys.
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classificació que establia la Generalitat.
- El pressupost municipal per a 2012 es xifrava en 6,5 milions d’euros, un 25% menys
que l’any anterior. El capítol d’inversions
baixava un 78%, i en destacava la represa del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
- APINDEP - Ronçana inaugurava oficialment l’esperat Centre Ocupacional del Camí
de Caldes. El president de la Generalitat,
Artur Mas assistia a l’estrena del centre, que
ja acollia una quarentena de joves.
- El jutge admetia a tràmit la querella criminal contra l’exgerent de la Mancomunitat
Francesc Delgado. A la denúncia, la Vall del
Tenes acusava Delgado de quatre presumptes delictes econòmics.
En esports, el MacFrin s’enduia el Torneig
de Futbol Sala de Nadal, una proposta dels
Pressupostos de Joventut. El Canito acaba
en segona posició. El resultat, 4 a 2 a la final.
- L’Aleví A del Club Esportiu queia per la mínima a casa davant el Gimnàstic Manresa. El
partit va ser igualat, en els quatre períodes,
però al final un jugada de mala sort va decantar la balança pels visitant.

- L’únic establiment local de turisme rural,
Can Burguès, aconseguia la qualificació de 3
espigues, equivalent a gran confort, en la

- Tercera derrota consecutiva del primer
equip del Club Esportiu a la lliga. Els homes
de Juanan Galera queien golejats a casa davant el líder, el Lliçà d’Amunt, per 0 a 3,
però es mantenien setens a la classificació.

El President de la Generalitat i l’Alcalde de Santa
Eulàlia en un moment de la inauguració del nou
centre d’APINDEP.

Després de la inauguració, el President de la
Generalitat va signar el llibre d’honor de
l’Ajuntament a la Sala de Plens.

23
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- A final de gener, golejada balsàmica del
primer equip del Club Esportiu. L’equip de
Juanan Galera s’imposava 5 a 2, i trencava
una ratxa de 8 partits, cinc derrotes i tres
empats, sense conèixer la victòria.

Anuari 2012

Febrer 2012

- Santa Eulàlia reprenia el POUM gairebé 8
anys després d’haver-se iniciat i sis anys després s’haver-se suspès. L’equip de govern
decidia reiniciar els treballs i fer-ho amb la
mateixa empresa amb què va arrencar el camí
d’aquest projecte. Independents-Esquerra
considerava que les prioritats havien de ser
unes altres.

- L’onada de fred siberià que afectava
Catalunya tocava de ple a Santa Eulàlia. La
nevada de dimecres 1 i dijous 2 de febrer va
obligar a suspendre les classes a les escoles
dijous al migdia.

- La comissió Salvem el Bus estudiava la viabilitat de recuperar un transport urbà menys
costós i adaptat a les necessitats dels usuaris. La plataforma tenia previst presentar la
proposta a l’Ajuntament.

- Respecte als pressupostos municipals,
Independents-ERC, el principal partit de l’oposició, apostava pels serveis i la inversió, que
considerava assumibles, tot i l’actual situació
econòmica. El govern de CiU i PP ho negava.
- Detinguts a Santa Eulàlia dos ciutadans romanesos acusats de pertànyer a una banda
organitzada de robatoris amb força a
Catalunya. La policia local va posar-los a
disposició dels Mossos d’Esquadra.
- El Cantautor de les terres de l’Ebre, Miquel
del Roig, actuava al Casal Popular l’Arrencada, davant una vuitantena de joves. El concert s’emmarcava dins el cicle Sona d’Autor.

- Santa Eulàlia celebrava el Carnestoltes
amb una rua nocturna i les gitanes hi posaven la nota de tradició.
- El cicle de concerts de música clàssica
Eulaliana arrencava a la Biblioteca amb
Quartet Diletto Musical. El cicle, de quatre
propostes amb periodicitat quinzenal, volia
acostar la música clàssica al públic santaeulalienc.
L’Associació Arbra es constituïa en protectora. A partir d’un acord amb l’Ajuntament,
s’encarregaria de recollir animals abandonats o perduts, facilitar-ne l’adopció i buscar
cases temporals d’acollida. Arbra havia recollit una cinquantena d’animals en els últims
12 mesos.

- S’aturava parcial i temporalment la depuradora de Santa Eulàlia, per tal d’estalviar
costos de funcionament, a causa de la crisi
econòmica. Les aigües residuals farien un
pretractament a Santa Eulàlia, i després es
derivarien a Montornès per canonada, per
acabar de depurar. Es preveia reprendre
l’activitat completa a l’estiu.

- Després de 6 mesos en funcionament, es
consolidava el Club de lectura impulsat per la
Biblioteca i dinamitzat per Lola Tresserras. El
gran nombre d’assistents causava la formació de dos grups de lectura.

- Can Brustenga dipositava el fons documental de la masia a l’Arxiu Comarcal, a Granollers. Fins ara, gran part d’aquest material es
trobava a l’arxiu de la Corona d’Aragó. El document més antic data del segle XIII.

- Ronçana Comerç Actiu impulsava un nou
cap de setmana de Masies Vives a Santa
Eulàlia. L’entitat apostava per les mateixes
activitats que l’any anterior però amb canvis
a la mostra gastronòmica.

- Se celebrava la festa dels Tres Tombs amb
el record d’un dels impulsors de la festa,
Francesc Solé, mort l’any passat. La cercavila de Sant Antoni aplegava un centenar de
cavalls, carros i tractors.

En esports, el fred obligava a ajornar la presentació dels equips del Club Esportiu Santa
Eulàlia. En bàsquet, l’infantil masculí de
Ronçana apallissava el Tiana i aspirava als
tres primers llocs de la lliga de la fase regular.
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- Tercera victòria consecutiva del primer equip
del Club Esportiu, que derrotava el Vic Riuprimer B per 2 a 0. Santiago, de falta directa, i
Xavi donaven tres punts que mantenien els
homes de Juanan Galera en sisena posició.
- El premini femení B del Club Escola de
Bàsquet Ronçana superava el Valldemia a la
pista però s’enduia una victòria, que havien
aconseguir abans de començar a jugar. El
conjunt de Sergi Retamal confirmava la segona posició a la lliga.
- El Club Esportiu presentava els 230 jugadors de l’entitat. Després, l’equip femení
arrodonia la festa amb una victòria sobre les
quartes classificades, les Garrigues, per 2 a 0.
Març 2012
- Es constituïa la comissió local de l’Assemblea Nacional Catalana, moviment sorgit a
partir de les consultes sobiranistes i que treballava per aconseguir un estat propi per a
Catalunya.
- Les obres del gasoducte Martorell –
Figueres afectaven la circulació al camí de la
Rovira, una de les principals vies de comunicació de Santa Eulàlia. Les restriccions de
trànsit estaven previstes per uns dos mesos.
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a contrapartida, el govern central demanava
un pla de sanejament municipal.
-“Els Quatre Gags”, un dels programes habituals a la graella de Canal SET, saltava a la
xarxa a través d’una adaptació radiofònica
feta per Enric Vilageliu. A través de l’emissora Ona Digital, l’humor santaeulalienc arribava a un públic més ampli.
- Espai Polivalent de la Fàbrica omplia en el
concert pro viatge a Andalusia de l’Escola de
Música La Vall del Tenes. L’orquestra Mans
del Tenes tenia previst un intercanvi amb
conservatoris de Sevilla, Cadis i Huelva per
al mes d’abril.
- La comissió Salvem el Bus presentava la
seva proposta de servei de bus, amb menys
costos i menys hores. Mentre es celebrava la
trobada entre ajuntament i plataforma, un
centanar de veïns es manifestaven tallant la
carretera de la Sagrera.
- El piano que havia restaurat el músic i
mestre Fèlix de Blas quedava a disposició
dels veïns a la Biblioteca. Més de 120 persones assistien a la presentació de l’instrument, que protagonitzava el primer concert.

- Santa Eulàlia s’acollia al pla de l’executiu
central per poder liquidar els deutes amb
proveïdors amb factures pendents abans de
l’1 de gener. L’equip de govern preveia demanar a l’estat uns 2,5 milions d’euros. Com

- Els Mossos d’Esquadra desmantellaven a
Santa Eulàlia un taller de falsificació de bitllets de transport públic de Barcelona.
Alhora, detenien dos veïns residents al carrer Primavera, de nacionalitat búlgara, acusats de ser el cap i un dels principals tècnics
falsificadors d’una banda que formaven almenys 10 persones.

Els tubs del gasoducte ja travessen Santa Eulàlia.

Acte d’inauguració del nou piano a la Biblioteca.
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- Santa Eulàlia s’agermanava amb Montville. La localitat francesa es convertia en el
segon poble agermanat, després de Blangoua, al Camerun. Una delegació local visitava el poble per fixar el full de ruta de l’agermanament. El procés es tancaria al febrer de 2013.
- L’Ajuntament posava en marxa un pla de
voluntariat a la Biblioteca – Casa de Cultura.
L’objectiu, obrir almenys un dia més al matí
i dues hores un altre vespre en època d’exàmens, sense cost per al consistori.
En esports, a principi de març, el primer
equip del Club Esportiu es desfeia amb facilitat de La Torreta per 3 a 1. L’equip que dirigia Juanan Galera es mantenia sisè a la
classificació però escurçava diferències amb
el cinquè.
- Pallissa del cadet masculí A del Club Escola
de Bàsquet Ronçana. Els jugadors d’Adrià
Castejon superaven al Club Bàsquet
Figueres per 27 punts de diferència. Al descans, el partit ja estava resolt.
- El Femení del Club Esportiu salvava un
punt a l’últim sospir i empatava amb el
Sabadell, que s’havia avançat en dues ocasions al marcador. Les verdiblanques es
mantenien en 7a posició a la lliga.
- El primer equip del Club Esportiu golejava
el Santa Perpètua i atrapava provisionalment
a Les Franqueses a la cinquena posició de la
lliga. L’equip de Juanan Galera jugava la segona part en inferioritat per dues expulsions.
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L’entitat recollia el testimoni de l’ERA i buscava col·laboradors per treballar per la independència.
- Vuit petits robatoris en 3 setmanes posaven en alerta la policia local. Els lladres s’enduien cable elèctric, ferralla i petita maquinària domèstica d’habitatges propers a
boscos i torrents.
- L’Ajuntament impulsava un mercat setmanal per dinamitzar l’activitat econòmica de
Santa Eulàlia. El dia escollit era el dissabte
al matí i la ubicació, entre la Sala i l’Escola
Bressol la Font del Rieral. Es preveia la posada en marxa després de l’estiu.
- Independents-ERC mostrava el seu malestar pels canvis que l’equip de govern feia a
l’escut de Santa Eulàlia. La formació criticava la modificació soferta per la creu, ara amb
quatre angles rectes.
- Més de 160 persones de mitjana passaven
diàriament per la Biblioteca–Casa de Cultura
en el primer any de funcionament.
- La Policia local alertava de possibles revisions fraudulentes de gas, que en realitat es
tractava d’un mètode per cometre un robatori a la llar. Santa Eulàlia i altres municipis
havien patit darrerament robatoris per
aquest sistema.
- Santa Eulàlia inaugurava les noves dependències del jutjat de Pau, situades a la
Sagrera, a l’edifici de les Antigues Escoles, al

Abril 2012
- El pla d’ajust per disposar de l’ajuda del govern central de 3,2 milions d’euros per a pagament de proveïdors portava a l’Ajuntament a aplicar mesures com augment d’impostos, retallada d’inversions i de serveis, i
possiblement, acomiadament de personal.
- Es presentava la Coordinadora de l’Assemblea Nacional Catalana de Santa Eulàlia.

La delegació de Santa Eulàlia va ser rebuda per
les autoritats de Montville.
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costat de la Biblioteca. Una sala de Vistes,
l’espai més destacat del nou equipament.
- Santa Eulàlia presentava una nova proposta per connectar-se a Internet sense fils, sense línia telefònica associada. L’empresa
Celras de Canet de Mar, oferia el servei a través de dues antenes situades a Canal SET i
Can Marquès, en espais cedits per l’Ajuntament.
- La fira Lliga’t a la Terra comercialitzava un
miler més d’unitats de planter de tomaqueres del Vallès que l’any passat. La mostra
presentava una nova varietat de tomàquet
de penjar cultivada al poble des de fa tres generacions.
- El Teatre Nacional del Tenes homenatjava
Pere Calders en l’espectacle El Primer Arlequí,
amb una selecció de lectures dramatitzades
de textos de l’escriptor.
- Coincidint amb la diada de Sant Jordi,
l’Assemblea Nacional Catalana i l’Empenta
Ronçanenca per l’Autodeterminació hissaven una estelada a la rotonda de la carretera.
Parades de roses a la carretera i de llibres,
amb protagonisme per a la novel·la en català
durant la jornada. Anna Coll guanyava el 3r
certamen de Relat Breu.
- A final d’abril, es produïa una nova onada
de robatoris, en concret tres a habitatges, un
al bar de les instal·lacions municipals Pine-
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des del Castellet i un altre, de sorprenent,
que va consistir en la sostracció de les rodes
d’un turisme de gamma alta, aparcat al pàrquing de l’Ajuntament.
- El santeulalienc Xavier Bassa i Valls es proclamava millor sommelier català de l’any.
Bassa va aconseguir el títol en la semifinal
de Barcelona del concurs La nariz de Oro i
passava a la final estatal del mes de juny.
- L’Escola Ronçana commemorava els 25
anys de la mostra literària de Sant Jordi amb
una exposició a la Biblioteca i amb una setmana d’activitats. El centre docent també
presentava el lip dub que va gravar a finals
de març.
En esports, el femení del Club Esportiu escurçava diferències amb un rival directe el
Sant Quirze del Vallès, en la lluita per la sisena posició de la lliga. Les verdiblanques
superaven 4 baixes per sanció i s’imposaven
per 3 a 1 a les vallesanes.
- Una quarantena de jugadors de base participaven al 2n Campus Excellent que organitzava el Club Escola de Bàsquet Ronçana.
Diversos entrenadors i tècnics d’elit, com
Aito Garcia Reneses hi aportaven els seus
coneixements.
- Vital victòria del Cadet A del Ronçana que
seguia lluitat amb el Vic per la primera posició de la lliga. Els jugadors d’Adrià Castejon
guanyaven el Valldemia Mataró gràcies a un
bon segon quart i seguien aspirant a tot.
- Derrota clara del femení del Club Esportiu
davant el Cerdanyola per 0 a 3. Les verdiblanques, que pràcticament no van inquietar la porteria rival, s’asseguraven la permanència i la temporada vinent repetirien a
Primera divisió.

Els parlaments a la Sala de Vistes del Jutjat de
Pau el dia de la inauguració.

- El mini mixt del Club Escola de Bàsquet
Ronçana mantenia intactes les possibilitats
de guanyar la lliga. El conjunt verd apallissava a domicili el Balenyà i afrontava un
partit decisiu amb el Sant Gervasi.
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Maig 2012
- Segons la Plataforma contra el 4t Cinturó,
l’expedient ambiental del tram Terrassa-La
Roca, que en l’actual traçat passaria a tocar
del barri de Can Marquès, estaria caducat.
La Plataforma demanava el venciment d’aquest document al ministeri.

Anuari 2012

xien la seva gestió, i negava haver-se apropiat
de diners i haver emès factures falses.
- L’administració de loteria del Rieral repartia part del primer premi de la loteria nacional del 28 d’abril. Els responsables de l’administració desconeixen quants veïns eren
els premiats amb 60.000 euros per dècim.

- El PSC escollia nova executiva. Joaquim
Blanch rellevava Martí Ferrés com a primer
secretari de l’agrupació socialista local mentre que Marta Rivodigo entrava a la direcció
com Secretària d’Organització i Finances.

- S’inaugurava oficialment el camí fluvial del
Tenes, un recorregut de 5 quilòmetres pel
marge dret del riu en direcció al mar i que
era possible de recórrer a peu o en bicicleta.
Responsables del Consorci per a la Defensa
de la Conca del Besòs van assistir a l’acte.

- Unes 300 persones passaven per la tercera
fira de Botigues al carrer. Prop de 40 comerços i també algunes entitats participaven a la mostra.

- L’ajuntament anunciava l’eliminació de la
recollida d’escombraries porta a porta i el retorn dels contenidors al carrer. El govern
justificava la mesura per la situació econòmica del consistori.

- L’Ajuntament de Santa Eulàlia tancava la
petició d’ajuda al Ministeri d’Hisenda per a
pagament a proveïdors en 2,9 milions d’euros al 5% d’interès fins al 2022. La mesura
s’aprovava en ple amb l’únic vot a favor de
l’equip de govern i les crítiques de l’oposició.
- Mercè Llauradó, presidenta d’APINDEP,
una de les 5 finalistes al premi Vallesà de
l’any 2011. Finalment, l’escollida va ser
Carme Grau, d’Oncovallès.
- Un jugador francès guanyava els tres campionats del torneig de videojocs de dissabte
a la Fàbrica. Aquesta activitat formava part
de la setmana que Ajuntament i Mancomunitat dedicaven a les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Canal SET i l’Ajuntament promovien en el
segon lliurament de la docusèrie Mestres. Es
tractava de 6 nous capítols, que coordinava
l’associació Mitjans i que naixia de la Xarxa
de Municipis per l’Educació en comunicació.
En esports, el femení del Club Esportiu ensopegava a casa amb el tercer classificat de la
lliga, el Llerona. Les jugadores verdiblanques
s’avançaven al marcador però acabaven cedint a la segona part per un enganyós 1 a 4.
- El primer equip del Club Esportiu empatava a dos l’avantpenúltim partit de lliga. Els
homes de Juanan Galera aconseguien un
punt tot, i avançar-se dues vegades al marcador i jugar amb 10 durant una hora.

- Una família de Santa Eulàlia s’emportava el
primer concurs de roses en la categoria de millor exemplar. La santeulalienca Antònia Baró
guanyava la modalitat de roses en miniatura
d’un certamen que reunia 63 exemplars.
- Francesc Delgado, exgerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, acusat de 4 presumptes delictes econòmics, declarava al
Jutjat de primera instrucció 1 de Granollers.
Delgado afirmava que els presidents de l’organisme durant la seva etapa a l’entitat conei-

Les autoritats tallant la cinta al nou camí fluvial.
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- El sènior femení del Club Escola de
Bàsquet Ronçana queia apallissat al municipal d’esports per 30 a 67 davant el Sant
Gervasi de Mollet. Les jugadores locals arribaven al partit amb moltes baixes.
- El primer equip del Club Esportiu s’acomiadava de la lliga a casa amb una victòria contra
el Bellavista Milan. Els jugadors de Juanan
Galera, cinquens a la classificació, s’imposaven per 3 a 2, tot i haver començat perdent.
Juny 2012
- L’Ajuntament anunciava el tancament de
l’Escola Bressol La Font del Rieral per al
curs vinent, i l’agrupació de tots els nens de
0 a 3 anys a l’Alzina. El motiu del tancament
de l’equipament, inaugurat feia tres cursos,
era la davallada de preinscripcions.
- Un grup de joves feia realitat el lip dub de
Santa Eulàlia. El vídeo es va enregistrar a
principi de juny amb la participació de diferents entitats i col·lectius locals. La cançó escollida era la Cúmbia Petonera, cedida pel
grup Strombers.
- Santa Eulàlia rebia 150.000 euros extres per
la liquidació de la participació als ingressos de
l’Estat del 2010. El govern preveia destinar
aquests diners a crèdits bancaris i també a
completar altres partides pressupostàries.
- Una nova edició del sopar de la revista
Ronçana commemorava el 30è aniversari de
la Vall del Tenes.
- Es presentava la Banda de la Vall del
Tenes, una nova formació formada per uns
30 músics, especialment de vent, vinculats a
l’escola de Música Vall del Tenes.
- Ronçana Comerç Actiu s’afegia a la campanya de donació de sang al CAP del Rieral
premiant els donants amb 1.000 punts addicionals a la Targeta Client.
- Es posava en marxa Fantàstida, una de les
iniciatives a càrrec els voluntaris de la
Biblioteca – Casa de Cultura. Fantàstida és
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un club de lectura setmanal per als més joves sobre literatura fantàstica.
- L’assemblea d’afectats pel tancament de
l’Escola Bressol La Font del Rieral, creada
arran del tancament del centre, intensificava
les mobilitzacions. Una marxa de l’escola a
l’Ajuntament, la presentació de 150 instàncies de queixa, una jornada informativa i lúdica al centre, i una recollida de signatures,
eren les accions de mitjans de juny.
- L’Ajuntament posava en marxa una campanya contra el mosquit tigre a partir d’una
subvenció de la Diputació per prevenir i controlar la presència de l’insecte, que els últims
2 anys havia proliferat notablement.
- Tres experts apostaven per la recollida
d’escombraries porta a porta en una xerrada
organitzada per Independents-ERC. Defensaven la fiabilitat del mètode i un major estalvi
que el retorn a l’ús de contenidors anunciat
per l’equip de govern.
- Els directors novells Iban Romero i Manel
Júnior rodaven una pel·lícula de ciència ficció i terror per presentar-la al Festival de
Sitges. Alhora, Romero i Júnior buscaven finançar-se a través del micromecenatge promogut a internet.
- Santa Eulàlia es preparava per un ple extraordinari políticament convuls, per dos polèmics punts de l’ordre del dia: la substitució
de la recollida d’escombraries porta a porta
per contenidors; i el tancament de l’Escola
Bressol La Font del Rieral, amb el corresponent acomiadament dels treballadors. Els partits de l’oposició i col·lectius de veïns mostraven forta oposició a les dues propostes.
- L’Ajuntament engegava una campanya per
controlar i prevenir la proliferació del mosquit tigre. Una informadora tenia previst visitar cases i equipaments municipals durant
els mesos de juny, juliol i setembre.
- Sant Simple rebia la Flama del Canigó que
precedia l’encesa de la foguera de Sant Joan.
La trobada servia per presentar oficialment
la nova colla de diables de la Vall del Tenes.

29
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En esports, Santa Eulàlia tancava la participació a la 11a festa de l’Esport. El pavelló poliesportiu i el Club Escola de Bàsquet Ronçana posaven el punt i final a aquestes jornades també celebrades arreu de Catalunya.
- Coincidint amb la festa de l’Esport s’’inauguraven les reformes a les instal·lacions municipals Pinedes del Castellet.
- Alt nivell de competició al 1r Trofeu Santa
Eulàlia de Ronçana de patinatge artístic, en
el que participaven 160 patinadores i patinadors de 8 entitats catalanes. El Club Patí
Santa Eulàlia obtenia 14 podies al campionat.
- 14 equips participaven en l’onzena edició del
torneig d’Estiu de Futbol Sala. El Futbol Sala
MacFrinc organitzava aquest campionat.
Juliol 2012
- S’aprovava la supressió del porta a porta i
es posposava fins al setembre l’acomiadament del personal de l’Escola Bressol la Font
del Rieral en un ple extraordinari marcat per
la protesta. Unes 300 persones es manifestaven davant l’Ajuntament i provocaven el
canvi d’ubicació del ple pel soroll de la protesta. A la sortida, l’Alcalde Brustenga i els
regidors Valls i Montes abandonaven l’edifici escortats pels Mossos d’Esquadra.
- Santa Eulàlia acollia un nou punt del Servei
d’Orientació Jurídica de la Diputació de
Barcelona, compartit amb cinc pobles més
de la rodalia.
- El gasoducte Martorell – Figueres que estava construint l’empresa Enagàs i que travessava Santa Eulàlia, podria portar gas natural al poble a principi de 2014. Aquesta data la va fixar l’Ajuntament després de la visita de responsables de l’empresa.
- L’Ajuntament anunciava la celebració d’una tómbola benèfica durant la Festa Major,
destinada a recaptar diners per Càritas i especialment pel Banc d’Aliments que gestiona l’ONG. Es demanava als veïns de contri-
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buir amb objectes per sortejar o directament
amb una aportació econòmica.
- La depuradora de Santa Eulàlia tornava a
funcionar al 100% després d’estar parcialment aturada des del gener per optimitzar
costos. Es preveia que a partir de la tardor,
es repetís l’aturada.
- L’alumna de l’Institut La Vall del Tenes
Mariona Montes obtenia la millor nota de la
comarca a la Selectivitat amb un 9,30.
Montes compartia aquesta puntuació amb
una altra estudiant de Granollers.
- L’institut Vall del Tenes establia jornada
intensiva per al curs 2012-2013. Amb el visti-plau dels pares, la Mancomunitat, els regidors d’Ensenyament i la Generalitat, el nou
horari del centre quedava de ¾ de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
- L’Assemblea de la Font del Rieral presentava un recurs de reposició contra la suspensió temporal de l’activitat del centre a partir
de setembre. El recurs s’afegia al que també
havia presentat Independents-ERC. L’últim
dia d’activitat al centre es va fer una cadena
humana envoltant l’edifici com a acte reivindicatiu.
- Es presentava la 17ena edició del Joc dels
Colors, amb el riu Tenes com a fil conductor
de les proves. La presentació de les 11 proves
de la Festa Major es feia a la Fàbrica.
- La Diputació aprovava el projecte de remodelació i millora de la carretera de Barcelona,
entre la illeta de la carretera de la Sagrera i
la Tenda Nova. L’inici de les obres estava
previst per principi de 2013.
- Es celebrava la Festa Major d’Estiu amb els
tradicionals actes com l’aplec de Sant
Simple, la diada dels avis, la milla o el Ball
amb Orquestra. El xafarranxo acollia concert i festa per als mes joves. La 17ena edició
del Joc dels Colors donava una nova victòria
a la Colla dels Grocs.
En esports, rècord de participació i de públic a les 3 Hores en Derbi Variant que s’en-
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duia l’equip JCC Competició després d’una
sanció a l’escuderia local Poma Team. Una
seixantena d’equips participaven en la 4a
edició.
- L’equip Las Marias repetia triomf i s’imposava per segon any consecutiu en el Torneig
de Futbol Sala d’estiu.
- El Club Patí Santa Eulàlia tancava temporada amb el Festival d’estiu. Unes 70 patinadores i patinadors ballaven sobre el parquet
de pavelló, amb ritmes i cançons del Beatles,
davant de 200 espectadors.
Festa Major
- La colla groga es tornava a proclamar
guanyadora del Joc dels Colors de la Festa
Major d’estiu i tancava un cercle que havia
obert amb el pregó. Era la quarta victòria de
les llimones en els darrers quatre anys i la
segona consecutiva (2008, 2009, 2011 i
2012). Amb aquest resultat Grocs i Blaus
empataven en la primera posició del palmarès de la competició. El 17è Joc dels
Colors va quedar així: Grocs (94 punts)
Verds (88), Blaus (84) i Vermells (64).
Setembre 2012
- Santa Eulàlia celebrava la diada de l’11 de
setembre. L’acte institucional reunia 32 entitats i col·lectius en els actes programats.
També dos autocars es desplaçaven a
Barcelona per participar a la manifestació
convocada per l’ANC.
- L’equip de govern preveia substituir la recollida d’escombraries porta a porta per contenidors al carrer a finals d’octubre. Santa
Eulàlia era al capdavant de la comarca en tones de residus portades a l’abocador durant
l’any 2011, segons l’Agència de Residus de
Catalunya. L’Ajuntament esperava que això
no variés amb el canvi de sistema.
- Les mestres de La Font del Rieral presentaven un projecte educatiu i econòmic per al
centre. Amb tot, educadores i pares pensaven que l’Ajuntament no mostrava voluntat
de reobrir l’Escola Bressol.
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- Unes 600 persones participaven a la segona edició de les Masies Vives a finals de setembre. També la Fàbrica acollia la presentació del Mapa del Patrimoni local, amb 261
béns inventariats.
En esports, els atletes Jordi Martos i
Meritxell Gonfaus s’enduien el ¼ de Marató
de la Vall del Tenes, una prova celebrada durant la diada de l’11 de setembre i que aquest
any complia 25 anys. Més de 230 corredors
participaven a la cursa amb sortida i arribada a Santa Eulàlia.
Octubre 2012
- Santa Eulàlia es declarava territori lliure i
sobirà, afegint-se així a altres municipis de
Catalunya que ja havien fet el pas. En una
jornada històrica, 9 dels 13 regidors de
l’Ajuntament votaven favorablement la moció. Convergència i Unió i Independents Esquerra votaven Sí, mentre que la resta de
l’arc municipal s’abstenia.
- El regidor d’Esports i Joventut, Joan
Iglesias, abandonava el càrrec per diferències amb el govern i l’alcalde. Joaquim
Brustenga admetia divergències però lloava
la tasca d’Iglésias al consistori.
- Tancava l’Escola Bressol La Font del
Rieral. L’Ajuntament resolia les al·legacions
que s’havien presentat i acomiadava les sis
educadores que quedaven. Les mestres lamentaven que el consistori enviés la policia
a portar els documents d’acomiadament.

Ofrena floral a la Plaça Onze de Setembre.
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- S’estrenava el nou mercat ambulant, situat
entre els edificis de La Sala i La Font del
Rieral. La primera jornada, amb pluja.
- La Societat de caçadors comptabilitzava 20
senglars abatuts des de principi de 2012. Un
60% més que l’any anterior. Els exemplars
morts es van abatre durant esperes nocturnes autoritzades per la Generalitat, en batudes o exepcionalment en sortides.
- L’Escola Bressol L’Alzina arrencava sense
novetats el curs del tancament de la Font del
Rieral. El centre acollia 85 infants, les famílies dels quals havien hagut d’afrontar un increment del 15% del rebut.
- Les retallades al departament de Salut provocaven el retorn a la Fàbrica de les donacions de sang.
- Els centres de primària de Santa Eulàlia
començaven el curs amb les retallades imposades per la Generalitat. Menys mestres, una
hora més de classe per tots els docents, i no
cobertura de les baixes fins passats 10 dies
lectius.
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na verda de la Font d’Abril en el marc d’un
projecte més ampli a la veïna Font de Sant
Joan. També s’adequava un camí de vianants a la zona.
- Santa Eulàlia signava la primera part de
l’acta d’Agermanament amb la població
francesa de Montville. La delegació d’aquest
municipi de la Normandia visitava diversos
equipaments municipals i espais de Santa
Eulàlia, es reunia amb empresaris i comerciants i assistia a una mostra del teixit associatiu local. L’alcalde Pascal Martin feia
efectiva la firma.
- Un lladre s’emportava joies, diners i un ordinador portàtil tot i ser sorprès per la propietària de la casa, al barri de la Campinya.
La policia local investigava aquest robatori
amb força que es va produir dimarts.
- El reporter Bru Rovira encetava la trilogia
de xerrades sobre la professió de periodista
amb què el col·lectiu el Ganxo iniciava la
temporada. Rovira demanava més rigor i
menys espectacle per al periodisme actual.

- Rècord històric d’atur al poble. Santa
Eulàlia tancava el setembre amb 584 persones sense feina. Tot i les males dades, la destrucció d’ocupació del darrer trimestre juliol
- setembre era menor que l’any anterior.

En esports, el Macfrin Santa Eulàlia debutava en lliga amb victòria per 7 a 6 contra el
Futsol Plata de Gràcia. Després d’un partit
molt disputat, els locals s’enduien la victòria
a falta de 30 segons.

- Prop de 200 espectadors assistien a la presentació de El regreso de Vornoff, dels novells cineastes Iban Romero i Manel Júnior.
El film s’havia gravat en un mes i mig amb
localitzacions a Santa Eulàlia.

- El primer equip del Club Esportiu Santa
Eulàlia queia per 1 gol a 2 contra el líder de
la categoria, el Santa Perpetua, i seguia setzè
a la classificació amb 2 punts.

La Mancomunitat de la Vall del Tenes aprovava un pressupost amb superàvit de més de
175.000 Eur. Es tractava d’una mesura poc
habitual però necessària per intentar fer
front al forat econòmic de l’organisme, que
hauria causat la suposada apropiació indeguda de més de mig milió d’euros per part de
l’exgerent de la Mancomunitat, Francesc
Delgado.
- L’Ajuntament recuperava l’entorn de la zo-

- El Juvenil del Club Esportiu es desfeia amb
facilitat del Llerona per 3 gols a 0. L’equip
visitant pateiia una justa expulsió just abans
d’arribar al descans.
- I a final d’octubre, el primer equip del Club
Esportiu seguia sense conèixer la victòria
després de 7 jornades de lliga. Els homes de
Rossúa empataven a 1 a casa contra el
Ponent, que va marcar el gol de l’empat a 2
minuts pel final.

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 09/12/12 22:42 Página 33

Moviment demogràfic

Anuari 2012

Naixements
Periode del 18 de novembre de 2011 al 15 de novembre de 2012
Data
18.11.2011
16.11.2011
22.11.2011
02.12.2011
08.12.2011
14.12.2011
17.12.2011
21.12.2011
13.12.2011
25.12.2011
29.12.2011
04.01.2012
11.01.2012
30.01.2012
02.02.2012
04.02.2012
05.02.2012
07.02.2012
14.02.2012
17.02.2012
27.02.2012
06.03.2012
21.03.2012
27.03.2012
06.04.2012
15.04.2012
16.04.2012
20.04.2012
26.04.2012
28.04.2012
03.05.2012
07.05.2012
22.05.2012
23.05.2012
29.05.2012
31.05.2012
01.06.2012
02.06.2012
02.06.2012
04.06.2012

Nom
Oriol Borràs Parrilla
Arlet Cunill Soley
Carla Bonet Marti
Gabriel Sanchez Rojo
Hugo Rojano Iracheta
Ian Victor Arrua Aguiar
Alexis Lagos Sola
Sergi Garcia Prat
Iker Garcia Londoño
Gerard Font Mariné
Yael Porras Linares
Ivet Frutos Valadés
Èric Vilar Fernàndez
Guillem Ventura Garrido
Alex Garrido López
Hugo Carrasco Hernández
Albert Galobart Moret
Mireia Peralta Bascón
Carla Munuera Duarte
Irene Arenas Hernández
Martí Uñó Parera
Abril Barrios Fernández
Alexia Pozo Hernández
Adrià Vera Vilchez
Alejandro Ramos Barroso
Biel Del Caño Riba
Pol Colmenero Jiménez
Clàudia Moragrega Wic
Aina López Magariños
Abril Aranda Fernández
Toni Sala Garcia
Joan Alexis Soto Quenta
Oriol Esteban Almazán
Martina Humet López
Aina Ambròs Vidal
Adrian Rodríguez Muñoz
Marc Barba Izquierdo
Irene Ruíz Adrados
Hector Ruíz Adrados
Hugo Barrera Díaz

Data
19.06.2012
26.06.2012
29.06.2012
30.06.2012
05.07.2012
12.07.2012
16.07.2012
17.07.2012
18.07.2012
21.07.2012
22.07.2012
22.07.2012
28.07.2012
30.07.2012
06.08.2012
08.08.2012
14.08.2012
24.08.2012
29.08.2012
01.09.2012
13.09.2012
16.09.2012
17.09.2012
22.09.2012
23.09.2012
27.09.2012
09.10.2012
17.10.2012
18.10.2012
19.10.2012
20.10.2012
27.10.2012
24.10.2012
06.11.2012
10.11.2012
14.11.2012
15.11.2012
15.11.2012

Nom
Guillem Masegosa Navío
Ariadna Maspons Martínez
Kevin Gallego Quero
Biel Baena Pastrana
Arlet Nelly Vidal Tola
Roger Segovia Bosacoma
Pep Diaz Salguero
Carolina Montes Gené
Patricia Masegosa Morales
Zack Martín Peralta
Alexia Bonet Lupiañez
Alex Guardado Rodriguez
Marc Martorell Sánchez
Eryn Sánchez Martin
Antonio Cañadilla Fonseca
Thor Serrano Moreno
Xavi Gonzalez Vegas
Ferran Falgà Rayo
Laia Torres Francisco
Liam Johnson Serra
Paula El Hniti Chavero
Valeria Alaball Lois
Chloe Escudero Becerro
Eric Calero Roca
Ian Castro Becerro
Olívia Gubern Coll
Clàudia Rivas Montes
Daniela Bernardes González
Ylenia Peralta Solis
Aleix Estapé Mompart
Thais Sevilla Aranda
Tomàs Nadal Molins
Enzo Adrià Sosa Estor
Àïxa Diatta Arcarons
Noa Estirado Molina
Izan Santos Cantero
Livia Purroy Domínguez
Víctor Purroy Domínguez
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Casaments
Periode del 25 de novembre de 2011 al 21 de novembre de 2012
Data
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
27.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
02.12.2011
04.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
03.01.2012
13.01.2012
13.01.2012
13.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
25.01.2012
27.01.2012
04.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
16.03.2012
01.01.2012
17.03.2012
21.03.2012
24.03.2012
25.03.2012
30.03.2012
30.03.2012
30.03.2012
08.04.2012
13.04.2012
14.04.2012
27.04.2012

Nom
Rosa Elena Garcia Valero i Edilma Da Luz Rodrigues
Younes Frij i Matilde Doya Doya
Juan Espigares Barba i Letícia Feliz Soto
Miguel Expósito Diaz i Natalia Cano Carrascosa
Manuel Ulises Vidal Sánchez i Adriana Lizbeth Meneces Herdoiza
Juan Carlos Jiménez Vasquez i Sara Marmolejos Mancebo
Fernando Sánchez Buendia i David Ruíz Sánchez
Eduardo Guillen Alegre i Ana Fernandez Riera
Francisco Flores Gutiérrez i Elizabeth De Sena Sánchez
Luis Enrique Quijije Espinal i Walter Franz Zapata Flores
Ali Samir Villa Forero i Yolanda Rodríguez Forero
Richard Placencia Berroa i Ana Melania Guzmán Pérez
Martin Rodríguez Miniel i Paola Elizabeth Mejia Díaz
Alberto Luna De La Fuente i Zunilda Collado
Ricardo Alexis Canela Martínez i Jennifer Jerez Martin
Felipe Sánchez Vega i Laura Luscan
Guillermo Bustos i Ruth Garcia Ipurani
Carlos Alberto Alomonte Santana i Candelaria De Jesús Pérez
Aicardo Bermúdez Vallejo i Rosa Elvira Santiago Ureña
Agustin Vallvé Cerro i Yazmín Rodríguez Duran
Jose Miguel Zambrano Del Pino i Jesús Inocente Ramos Vasquez
Muhammad Naseer i Monica Vallvé Cerro
Joel Parera Gallego i Montserrat Lobo Duran
Antonio Pérez García i Michael Ismael Talledo Palma
Jorge Tejedor Pérez i Liz Lorena Franco Zaracho
Miguel Angel Muñoz Camacho i Elisabeth Pérez Mancebo
Adnan Abbas i Julia Báez Feliz
Jaime Aubeso Renedo i Rosimar Arouche Dos Anjos
Francisco Xavier Siguenza Poveda i Verónica Mariuxy Redon Arana
Antonio Sala Blanch i Aida García Ramírez
Carlos Andrés Torres Laverde i Elisabet Jurado Rodríguez
David Canals Fernandez i Bibiana Soria Carmona
Jaime Moreno Marsal i Jenifer Espinosa Madroñal
Francisco José Solís Navarro i Nelida Rodríguez Real
Pedro Cuevas Pérez i Belkys Maria Familia Chalas
Robson Ribeiro Da Costa i Lidia Paula Paul
Rafael Roman Del Molino i Ana Belén Marín Cordón
Ivan Montero Delgadillo i Ximena Rossemary Renterías Méndez
Óscar Manuel Gimisó Ortiz i Silvia Blanco Peiró
Victor Eduardo Medouze Viloria i Susana Girona Gómez
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Data
27.04.2012
04.05.2012
05.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
19.05.2012
01.06.2012
23.05.2012
23.05.2012
01.06.2012
01.06.2012
02.06.2012
09.06.2012
09.06.2012
16.06.2012
22.06.2012
22.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
04.07.2012
04.07.2012
06.07.2012
14.07.2012
20.07.2012
21.07.2012
25.07.2012
28.07.2012
28.07.2012
27.07.2012
04.08.2012
31.08.2012
02.09.2012
08.09.2012
08.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
15.09.2012
15.09.2012
21.09.2012

Nom
Archil Gelovani i Tamar Svanadze
Cesar Marcelo Cuellar Reyes i Ana Maria Arias Ramos
Juan Garrido Cortés i Estel Hermoso Ramos
Chaudhry Naveed Akram i Maria Ursulina Mena Trávez
Máximo Jiménez Borreguero i Ana Giraldez López
Juan José Alcazar Luna i Maria Lourdes Santiago Pérez
Josep Maria Borrull Munt i Vanessa Moura De Almeida
Amador Gómez Gómez i Tao Fan
Marcos Rosado Molina i Cristina D’ambrosio Calabria
Miguel Angel Mestres Trujillo i Lorena Martínez Blanco
Raul Cañas Garcia i Mónica Carmona Llorente
Sergio Pérez Campos i Miriam Hernández Oliver
Manuel Cirac Blasco i Sonia Huertas Segarra
Manel Berlanga Vegas i Verónica Delgado Jiménez
David Pérez Gallego i Irene Ollé Torrijos
Jose Jiménez Escobero i Maria José Olaya Moya
Vincent Jacques Pierre Fieux i Thais Sánchez Sánchez
Alberto De Blas Peña i Rosa Maria Antequera López
Javier Castro Domínguez i Raquel Fernández Gutiérrez
Antonio Sola Arjona i Maria Del Carmen Fernández Ansio
David Camp Fontcuberta i Laura Valera Lozano
Francisco Jose Asensio García i Meritxell Marimon Llop
Oscar Rodríguez Martínez i Carolina Ruíz Ruano González
Muhammad Shahbaz i Maria Rosa García Gómez
Sergio Pequerul Venteo i Marta Polo Velasco
Jaime Calduch Ruíz i Marta Ribet Negrillo
Enric Cebrián Mora i Eva Abat Guijosa
Pedro Fortes Sánchez i Maria Hernández Santos
Alberto Gonzalez Martínez i Raquel Fugarolas Pérez
Alberto Hinojosa Torrico i Pilar Delgado Ramisa
Jose Luís Morales Rodríguez i Jenifer Carriqui Ibáñez
Sergi Claramunt Ruíz i Laia Vives Grau
Grendy Joselito Peña Corniel i Nelly Mercedes Arias Armijo
David Cuadra Martos i Nerea Guirado Colomer
Manuel García Lupiáñez i Vanessa Martín Montiel
Miguel Laguna Fernández i Yesica Miranda Mendoza
Eloy Novo Cabanillas i Ana Maria Vela Medina
Sanmtiago Trigo Romero i Ainhoa Reverté Lecha
Marc Gallego Oriol i Ana Claudia De Carvalho
Luis Fernando Cajaraville Feijoo i Silvia Rueda Fernández
Alberto Melero Duran i Sandra Silvan Pérez
Fernando Diez Tejerina i Ingrid Dosta Fonollosa
Joan Casanovas Serra i Edita Mercedes Chávez Zambrano
Angel Gabriel Ortíz Trinidad i Sonia Xarrie Maseda
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Data
22.09.2012
22.09.2012
22.09.2012
22.09.2012
23.09.2012
26.09.2012
27.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
03.10.2012
05.10.2012
06.10.2012
17.10.2012
19.10.2012
20.10.2012
21.10.2012
15.09.2012
20.10.2012
02.11.2012
09.11.2012
10.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
21.11.2012

Nom
Josep Turell Duran i Guadalupe Castarnado Navarro
Sinforiano González Romero i Verónica Rodríguez Viejo
Genaro Rodríguez Gómez i Marta Cara Alvarez
Alberto Dávila Sánchez i Estefanía Leiva Ruíz
Pedro Rocarías Llonch i Maria Carmen Torcal Arbós
Miguel Angel Martín Nachiando i Elisangela Maria De Paula
Ladislao Muñóz Galvan i Alejandra Carrete Alvarez
Angel Omar Peguero Fajardo i Blanca Azucena Barzola Hidalgo
Jairo Serrano Blanco i Ana Maria Avilés Linares
Juan Antonio Ruíz Pérez i Maria Isabel Adrados Sánchez
Avetik Petrosyan i Tatevik Muradyan
Victor Nogueira López i Susana Romero Nieto
Antonio Fuentes Zamora i Jannina Montiel Teixidó
Daniel Mesa Reyes i Nuris Alcántara Jiménez
Amarjit Singh i Thanya Lady Gaibor Aguiar
Marc Tuneu Ribas i Laia Molíst Dantí
Miguel Angel Díaz Fernández i Paola Murmura
Oscar Clavero Dengra i Marta Sayos Medina
Gerard Jarabo Blanquer i María Rodríguez Andrés
Monica Barriuso Batet i Núria Riera Díaz
Eduard Ruíz Plana i Olga Natalia Arias Pérez
Miquel López Macià i Maria Tiscar Álvarez Martínez
Rafael Bienvenido Arias Arias i Zoraya Benítez Narvaez
David Augusto Romero Serna i Haydee Del Rosario Falen Davila
Manuel Antonio Cuevas Medina i Milqueya Amantina Portorreal
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Defuncions

Piràmide d’edats

Periode del 1 de desembre de 2011 al 30 de
novembre de 2012

A 5 de desembre de 2012

Data
03.12.2011
09.12.2011
31.12.2011
16.01.2012
01.02.2012
07.02.2012
13.02.2012
16.02.2012
18.02.2012
25.02.2012
25.02.2012
27.02.2012
27.02.2012
03.03.2012
06.03.2012
08.03.2012
16.03.2012
24.03.2012
27.03.2012
10.04.2012
21.04.2012
23.04.2012
02.05.2012
16.05.2012
18.05.2012
23.05.2012
30.05.2012
31.05.2012
11.06.2012
14.06.2012
18.06.2012
24.06.2012
27.06.2012
11.07.2012
12.07.2012
29.07.2012
14.08.2012
05.09.2012
11.10.2012
20.10.2012
11.11.2012
13.11.2012
17.11.2012
01.12.2012

Nom
Antonio Alba Baserba
Maria Galindo Rodríguez
Isabel Codina Barrafon
Pilar Herraiz Iglesias
Angela Carbonell Bosch
Francisca Balanza Roc
Àngela Ramírez Horcas
María Baró Gili
Manuel Ibañez Arnedo
Miquel Gimeno Àvalo
Daniel Vila Binefa
Carmen Viola Bernabeu
Idelfonso Rueda Álvarez
Casimiro Capa Arnó
Concepció Montaña Mestre
Enrique Gili Corominas
Isabel Villa Sánchez
Clotilde Ramos Zapata
Elvira Giménez García
Ángel Luque García
Carmen Germà Mestre
María Flores Fernández
Josep Vallmitjana Relats
Jaume Tura Espel
Antonia Fusté Paul
Baldomero Coy Gomis
Marciana Alonso Rodríguez
Jorge Martín Generelo
Vidal Madurga Gimeno
Josefa Ciurans Rosàs
Joaquina Royo Buj
Josep Pericas Argemí
Emilio Gómez Tejada
Antonia Castells Iglesias
Francisco Pérez Prats
Àngela Roca Arisa
Ana Maria Gil Adalid
Antonio Aixelà Baldevey
Francisco Gàmez Luna
Josep Moret Garbí
Josefa Romero Arias
Adela Homs Niell
Maria Riera Dalmau
Rosa Padrós Bonet

EDATS

HOMES

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99
100

242
256
221
167
151
173
254
348
328
284
234
210
184
151
1o7
111
79
34
8
4
0

DONES TOTALS

204
232
190
160
152
180
268
318
318
277
247
199
183
148
125
130
102
65
27
11
3

446
488
411
327
303
353
522
666
646
561
481
409
367
299
232
241
181
99
35
15
3

TOTAL

3.546

3.539

7.085

Població per Barris
A 8 de novembre de 2012
BARRI

HABITANTS

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

357
1.953
1.297
1.281
575
938
678
7.079

Padró de vehicles
A 8 de novembre de 2012

Turismes
Autobus
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes
TOTAL

3.842
1
766
151
141
320
645
5.866
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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:
Secretaria: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Resum de l’any 2012
El nostre Jutjat de Pau ja té Sala de Vistes; el
mobiliari ha estat cedit pel Departament de
Justícia. El dia 13 d’abril es va fer la inauguració de l’esmentada Sala, amb l’assistència
del Sr. Alcalde, el Degà del Partit Judicial de
Granollers Sr. Manel Llanas, els Jutges de
Pau de Lliçà d’Amunt, Bigues i Riells i Sant
Quirze de Safaja, a mes d’altres personalitats
destacades.
Ara quan es celebra algun judici, ja es pot fer
amb tots els requisits que mana la Llei, també va bé per fer casaments civils sense gaire
nombre d’assistents.
En quan al Registre Civil, potser els casaments han disminuït però sí que els naixements han augmentat moltíssim, així com
també ha augmentat el gran nombre d’inscripcions de divorci.
Cal fer esment que definitivament a principis d’any quedarà instal·lat el programa
d’INFOREC. Això comportarà el tancament
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dels llibres de registre que es feien servir fins
ara i tot passarà a ser informatitzat (naixements, casaments i defuncions). Per aquest
motiu demanem als ciutadans molta paciència perquè les inscripcions s’hauran de dur a
terme en el mateix acte de la compareixença.
Segons tenim entès és un document laboriós
que vol el seu temps, per tant resignació.
Va ser per nosaltres una gran alegria quan
varem rebre a finals de Juliol un comunicat
de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia
que al nostre Jutge Josep Solé se l’hi havia
atorgat una medalla d’Honor, per la seva
exemplar dedicació a la Justícia de Pau. La
Medalla li va ser imposada el dia 27 d’Octubre a L’Aldea (Tarragona) per l’Alcalde Sr.
Daniel Andreu, amb presència de la Presidenta del Parlament Sra. Núria de Gispert,
la Consellera de Justícia Sra. M. Pilar Fernández Bozal i el President de l’Associació
Catalana en Pro de la Justícia Sr. Francesc
Xavier Ten. És un reconeixement que segur
que tots compartireu, que per tots els anys
de treball dedicats al Jutjat, se la té mes que
merescuda.
Us hem volgut resumir el més important que
ha passat el nostre Jutjat aquest any.
Esperem que l’any 2013 ens porti pau i bona
harmonia a tots.
Bones Festes
Verónica Mateos

Acte de condecoració als jutges amb la Medalla d’Honor. Josep Solé és el
primer de l’esquerra.
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Ricard
Casadesús Castro, administrador parroquial
Telèfon i fax: 93 844 81 05 i 660 533 340
C/e.: ricard.casadesus@gmail.com

Inici de l’any de la fe a la
Parròquia de Santa Eulàlia
El passat diumenge 28 d’octubre es celebrà a
la Parròquia de Santa Eulàlia l’inici del ministeri d’Administrador Parroquial de Mn.
Ricard Casadesús. Però, a més, també es va
celebrar l’inici de l’Any de la Fe que el Papa
Benet XVI va proclamar el passat 11 d’octubre. Aquesta cerimònia fou presidida pel
bisbe auxiliar de la nostra diòcesi, Mons.
Salvador Cristau, inaugurant així aquest any
d’aprofundiment de la nostra fe cristiana a la
nostra Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana. Aquí sota teniu la pregària que el
nostre bisbe Josep Àngel ha fet per aquest
any de la fe, i que tots junts vàrem resar al final de l’eucaristia. Així mateix, també fou
encès aquell dia el ciri pasqual, signe de la fe
en Jesucrist, mort i ressuscitat; fe que
l’Església ha guardat durant 2000 anys i
continua conservant encara avui. Durant tot
l’Any de la Fe resarem, doncs, l’última estrofa d’aquesta pregària al final de l’eucaristia i
proclamarem solemnement el Credo. BON
ANY DE LA FE A TOTS!
Mn. Ricard Casadesús Castro, prevere
Vicari de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Mossèn Ricard en la cerimònia de l’inici del ministeri presidida pel Sr. Bisbe Salvador Cristau.

Pregària de l’any de la fe
Senyor Jesús,
us dono gràcies pel do de la fe
que un dia vaig rebre en el Baptisme,
al si de la gran familia de l’Església.
En aquest Any de la Fe,
m’adreço a Vós amb senzillesa i humilitat,
per demanar-vos que revifeu i augmenteu la
meva fe.
Concediu-me
la fe d’Abraham, per posar-me en camí;
la fe de Maria, per respondre-us
amb generositat i confiança;
la fe de tants testimonis vostres
que han viscut al llarg de la història.
Feu que pugui avançar pels viaranys de la vida,
que superi la foscor i el desànim, el sofriment i el
dolor,
fins a arribar al goig etern del Regne del Pare.
Envieu-me, Senyor, el vostre Esperit,
per tal que jo professi, celebri i visqui la fe
amb una conversió renovada i autèntica,
que fructifiqui en obres d’amor als germans,
especialment als més pobres i necessitats,
i que esdevingui testimoni de goig i esperança
per a una Nova Evangelització. Amén.

Bisbe Josep Àngel Saiz
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Comissió de Festes
Responsable: Araceli Polo
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: santaeulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Un altre any els membres de la Comissió de
Festes, colze a colze amb la regidora Araceli
Polo, hem organitzat els diferents actes que
es realitzen a Santa Eulàlia per cadascuna de
les dates assenyalades en el nostre calendari.
Aquest any, però, amb les restriccions que la
maleïda crisi ens està imposant, i tenint clar
que les prioritats de l’Ajuntament passen ara
per ara per realitzar despesa en terrenys
molt més sensibles que l’àrea que toquem
nosaltres, la comissió ha optimitzat els seus
recursos per portar endavant el major nombre d’actes possibles. Cert és que alguns actes i festes han hagut de patir les retallades,
però des de la Comissió de Festes s’ha volgut
intentar que en els actes que es portaven a
terme es notés el mínim possible.
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Durant aquest any s’han continuant fent festes com ara Reis, Carnestoltes, Calçotada,
Sant Antoni, Sant Jordi, Revetlla de Sant
Joan, Festes dels Barris, Sant Simple, Festa
Major d’Estiu, ...
Un clar exemple d’estalvi, i potser el més important, ha estat la celebració de la Festa
Major d’Estiu, on s’han organitzat gairebé
els mateixos actes o d’altres similiars amb
un cost sensiblement inferior al d’altres
anys. Les retallades han arribat a les Colles
dels Colors, a la Comissió de Colors, al
Xafarranxo... però ens n’hem sortit força bé.
Pel que fa a la Comissió de Colors cal felicitar a la gent que organitza el Joc dels Colors,
ja que s’ha demostrat un cop més que amb
enginy i molt de “coco”, mai millor dit, es
poden organitzar proves tant o més divertides a les que es podien fer en altres moments potser millors.
Pel que fa a les colles de colors, sempre ho
hem dit, la despesa que hem de realitzar és
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proporcional a l’exigència de les proves a realitzar, i amb molt poc es pot fer molt. La subvenció que aquestes colles reben és pràcticament testimonial i les ganes fan que, ben
portades les colles, arribi fins i tot per organitzar sortides i algun o altre sopar de germanor durant l’any per fer pinya.
Els grocs van ser els guanyadors del joc dels
colors del 2011 i enguany han repetit. Tant
de groc, al final acabarem tots “groguis”,
però això els hi comportarà una penitència,
tornar a fer el pregó un any més!!! No serà
que al final les altres colles ens deixem guanyar perquè facin ells el pregó?
El Xafarranxo aquest any ha demostrat que
la gent jove és potser la que s’adapta millor
al que hi ha a cada moment. Cal dir que part
del mèrit i l’esforç realitzat en aquest espai
és deu al tècnic de joventut de l’Ajuntament
que viu en primera persona l’organització i
la bogeria de muntar i coordinar un espai
com aquest en el que s’apleguen cada nit
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més de 1000 persones. Part d’aquest mèrit
consisteix en omplir l’escenari d’aquest espai cada nit amb una proposta engrescadora
per al públic amb el mínim cost possible, i la
veritat és que crec que s’ha aconseguit.
Passada la Festa Major d’Estiu sembla que a
la comissió se’ns ha gastat la benzina però
hem continuat fent coses com preparar la
Diada de l’Onze de Setembre, el Mercat de
Nadal, la Festa Major d’Hivern, la Festa de
Cap d’Any pels joves... i així, un any més encetarem el nou any amb les mateixes ganes
de fer actes i festa!
Us recordem que la Comissió de Festes està
oberta a tothom, de qualsevol procedència,
color, edat... i que l’únic requisit per entrarhi a formar part és tenir ganes de fer festa.
Us convidem doncs a participar-hi!
Xavier Giménez, membre de la Comissió
de Festes i cap de colla dels blaus.

Així va començar la Festa Major. A la pàgina anterior: Reis, Carnestoltes, Sant Jordi i Sant Joan.
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

Aquest any les activitats realitzades a la
Fàbrica han estat molt nombroses. Algunes
organitzades directament per l’Ajuntament i
d’altres per diferents entitats del municipi.
S’han fet dinars de germanor, xerrades, exposicions, festes populars, concerts, fires,
teatre... entre d’altres.
Pel que fa a les activitats periòdiques, des de
la regidoria de Cultura s’ha volgut continuar
oferint programació cultural estable per diferents col·lectius.
Una dedicada als mes petits, amb espectacles de titelles, on hem pogut veure una bruixa que somiava o una rateta sense llaç. I una
altra protagonitzada pel Cicle de Cinema
Familiar en català amb pel·lícules d’arreu
del món, on s’explicaven històries de nens
als que no agradava llegir o pirates que no
sabien fer de pirata.
D’altres activitats periòdiques han estat el
Ball de Saló cada final de mes i el Cinema
per Adults. Enguany hem fet el Cicle de
Cinema Anglès (de gener a juny), projectant
títols tant coneguts com “El Discurs del Rei”,
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“Secrets i mentides” o “La Reina Victòria”,
entre d’altres i ara acabem l’any amb un
Còctel de Cinema on veurem pel·lícules d’actualitat i un cop acabada la projecció, la comentem tranquil·lament, tot assaborint un
còctel.
Una altra activitat programada des de la
Fàbrica són les Xerrades de Plantes
Medicinals que fa la Mª Àngels Bonet cada
3er diumenge de mes, a les 12 del migdia, al
Jardí del CAP, on es parla de les propietats i
característiques de les plantes remeieres i
s’entrega una fitxa col·leccionable de cadascuna d’elles. Aquest any hem fet: la cua de
cavall, el boix, la ruda, el saüc, la sajolida i la
sàlvia.
Pel què fa als cursos i tallers anuals que comencen al setembre i acaben el juny, hem
tingut una mitjana de 350 alumnes. Hem fet
cursos d’idiomes, com el català, l’anglès, el
francès i l’alemany. De salut, com els de tai
txí i ioga. D’expressió amb el Ball de Saló, les
Sevillanes i el teatre. I de creativitat amb les
labors, el dibuix i la guitarra.
També s’han ofert cursos trimestrals per
conèixer el nostre territori, com el de geografia realitzat pel Lluís Galobart, o monogràfics com el de maquillatge i noves
tendències.
L’activitat a la Fàbrica no s’atura mai!

Presentació del Mapa del Patrimoni a La Fàbrica.
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Canal SET
President: Edu Sola
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Fa més de vint anys que el senyal de Canal
SET arriba a totes les llars de Santa Eulàlia
de Ronçana. En aquests anys han canviat
moltes –moltíssimes!- coses però encara roman intacta la més important: l’actitud. La
nostra televisió local va néixer amb l’objectiu d’afavorir la cohesió entre els santaeulaliencs mitjançant la retransmissió de les noticies, afers i esdeveniments generats al municipi. Canal SET és una eina del poble i per
al poble i aquells que ens miren cada setmana saben del cert que des de la tele treballem
tant com podem perquè així continuï essent.
Els col·laboradors de Canal SET volíem
aprofitar la bona ocasió que ens atorga l’anuari per tal d’agrair a tots els nostres espectadors la seva confiança. Volem donarlos les mercès públicament perquè sabem
que, a dia d’avui, no és fàcil prémer el set
del comandament de la tele:
És sabut que a la televisió local comptem
amb l’ajuda de tres professionals del medi
que ens permeten coordinar, escriure i editar la producció. L’espectador de Canal SET
sap però que el pal del paller –tot i ser fort i
robust com és- perd el sentit sense palla a
subjectar; sap que Canal SET és un grup de
persones; sap que està formada de gent amb
cadascun dels seus defectes però sobretot,
bones voluntats.
És sabut també que a vegades anem tard,
que algunes imatges ens surten cremades o
que fins i tot tenim problemes amb el so.
L’espectador de Canal SET sap que tots
aquells que fem possible les emissions som tècnics no professionals i és per això que darrera
cada errada no veu una pífia sinó a algú esforçant-se perquè allò no torni a succeir, algú que dedica altruistament el seu temps
lliure a fer d’aquest poble un lloc millor.

És sabut en última instància que no pretenem evadir de la realitat als nostres espectadors sinó fer-los-en coneixedors. L’espectador
de Canal SET és doncs una persona conscient i interessada en allò que l’envolta,
quelcom malauradament car de veure en
aquest món on vivim.
Prémer el set del comandament és doncs un
acte de comprensió, il·lusió i consciència; és
quelcom –gairebé- elemental per al coneixement del context que a tots ens envolta,
quelcom simple i complicat alhora, quelcom
valent.
És per tot plegat que des de la tele només tenim paraules de gratitud per a tots aquells
que setmana rere setmana -durant vint
anys- heu estat i esteu al nostre costat compartint els nostres pros i contres però, sobretot, caminant plegats cap al poble plural i
alhora unit que tots volem. Sinceres mercès
a tots; amb vosaltres el viatge és un plaer.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Directora: Belén Martínez
Equip: Guillem Baró, Olga Casanova i Andrea
Weirather
Telèfon: 93 844 81 88
Facebook:www.facebook.com/pages/
Biblioteca-Casa-de-Cultura-Joan-Ruiz-iCalonja/150748381689543?sk=wall
Web:http://labibliotecadesantaeulalia.weebly.com

2012: Consolidació del servei
Aquest 2012 ha estat el segon any de funcionament al mig d’un entorn difícil de retallades. Podem dir que gràcies a la col·laboració
voluntària d’un bon grup de persones, hem
aconseguit ampliar els serveis malgrat la reducció de recursos econòmics.
Així hem ampliat hores d’obertura, hem
estès els serveis de la biblioteca amb la maleta viatgera a la Fàbrica o les Piscines
Pinedes del Castellet, i hem portat la paradeta de llibres de segona ma a la Fira de
Comerç al carrer i properament al mercat
setmanal dels dissabtes.
S’ha mantingut i ampliat l’oferta i qualitat de
les activitats culturals a la Sala Pau Casals
amb noves propostes de la regidoria de cultura com el cicle de música clàssica
Eulaliana en col·laboració amb l’Escola de
Música de la Vall del Tenes, el primer
Concurs de Roses i el Concurs de Punts de
Llibre i el lliurament de premis del
Certamen Literari en un multitudinari acte
festiu de Sant Jordi que va comptar amb la
participació de les escoles de Santa Eulàlia.
Bretxa digital
En l’actual Societat de la Informació la biblioteca és el principal centre públic de proximitat que permet l’accés a la informació.
Cal per tant conèixer i adquirir habilitats
amb les noves tecnologies de la comunicació. Alguns ho veuen com una nova alfabetització que permetrà accedir-hi i esdevenir
també productors d’informació i opinió.

El concurs de roses.

Així la biblioteca ofereix 20 hores mensuals
gratuïtes de connexió a Internet i un espai
WiFi amb connexió sense límit d’hores.
Aquest any la mitjana mensual d’ús
d’Internet ha estat de 400 sessions i 200
connexions a WiFi.
Hem incrementat les hores de formació gratuïta bàsica d’nformàtica per a gent gran i
persones en atur, en prop de sis hores setmanals, i han passat per aquestes sessions
unes 50 persones. Les sessions les imparteixen persones voluntàries jubilades i també
joves estudiants de l’ Institut com ja ho havien fet l’any passat.
La sala multimèdia on es realitza aquesta
formació està equipada amb ordinadors procedents d’una donació d’equip informàtic de
segona ma de la Diputació de manera que no
suposa cap cost al municipi.
Foment de la lectura
Facilitar l’accés a aquelles lectures que ens
agraden i ens fan créixer com a persones, és
una de les funcions bàsiques de la biblioteca.
Per això cal mantenir accessible i en bones
condicions un fons bibliogràfic i audiovisual
que respongui als gustos i necessitats de les
persones de qualsevol edat, i facilitar el préstec gratuït. Aquest any hem registrat un promig de 1.600 préstecs mensuals.
Entre les activitats de foment de la lectura
destaquen les narracions de contes infantils,
algunes realitzades per persones voluntàries
i altres per professionals que s’hi dediquen.
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Les sessions habituals s’adrecen a nens de 3 a
7 anys, i oferim sessions especials “Tastets”
per als més petits de 0 a 3 anys en grups reduïts en família, on plegats troben el gust per
descobrir aquelles històries que amaguen els
contes. Al llarg d’aquest any hem realitzat un
total de 18 Hores del Conte i Tastets amb una
assistència de més de 600 persones.
El Club de Lectura, amb més de 30 participants ha ampliat a dues les sessions mensuals. Recentment s’ha posat en marxa el
Taller d’Escriptura, que organitzem amb la
biblioteca de la població veïna de Lliçà
d’Amunt per optimitzar millor els recursos.
L’empenta del club de lectura ha unit la literatura amb la poesia, el cinema i el teatre.
Així s’han organitzat algunes sortides al TNC
amb altres poblacions veïnes, i rutes literàries com la de Màrius Torres.
Hem pogut conversar amb tres autors que
ens han visitat: Nadia Ghulam que ens va
impactar amb el seu testimoni vital en un
dels actes de la diada de la dona; Blanca
Busquets, autora de ”La nevada del cucut”
novel·la que tant va agradar al club de lectura; i ens va acompanyar l’escriptor de La
Garriga Carles Peramo en la sessió d’inici del
curs 2012-2013.
De la mà d’un altre voluntari, hem posat en
marxa el Club Fantàstida de lectura juvenil,
que cada dijous compta amb un grup de cavallers i “cavalleres” d’entre 9 i 11 anys atrapats
per la literatura fantàstica, que s’atreveixen
amb temes tan suggeridors com els gegants,
els fantasmes, les bruixes, els monstres.... I
parlen de les seves experiències lectores, comenten, recomanen, juguen....a ser el cavaller
“elegit” que aconsegueixi arrencar de la soca
l’espasa màgica “Excalibour” i anomenar
nous cavallers de la lectura...
Al servei de la cultura local
En coordinació amb diferents àrees, serveis
municipals i entitats han continuat a la Sala
Pau Casals les conferències, espectacles i
concerts que donen a conèixer el potencial
creatiu i artístic dels habitants de Santa
Eulàlia. Al vestíbul hi ha permanentment exposició d’obres dels alumnes de l’Institut de
la Vall del Tenes.

Una exposició molt completa de les entitats
de Santa Eulàlia ha mostrat la vitalitat associativa i cultural del poble. S’ha muntat amb
motiu de la visita dels representants de
Montville per l’acte d’agermanament amb
Santa Eulàlia del passat mes d’octubre.
L’altre agermanament, el de Blanguoa ha estat present amb una exposició fotogràfica
que hem pogut contemplar al llarg de l’estiu.
El mes de març amb motiu del Dia de la
Dona vam organitzar amb Serveis Socials
una exposició de pintures d’artistes locals i
una lectura de poemes de poetesses catalanes que van llegir un grup de dones de 8 a 80
anys.
El mes de setembre, amb Medi Ambient, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible
hem fet una Hora del Conte especial i tallers;
i amb Joventut, xerrades, projeccions i aviat
noves propostes.
L’espai del Jardí el recuperem les tardes
d’estiu com escenari de tallers infantils i hores del conte; i les nits de juliol, els celebrats
recitals de música i poesia a la fresca.
La biblioteca és un espai magnífic, un territori comú que tenim dret de gaudir i conèixer. També és un espai de trobada i creixement personal, d’aprenentatge i creativitat,
...i de convivència, silenci i respecte.
En nom de l’equip de la biblioteca, gràcies a
totes les persones de totes les edats, que en
feu un bon ús, participeu, col·laboreu, i la
feu vostra cada dia... perquè ho és.
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Programa Prevenció de
Drogues Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Educador Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 630 134
C/e: info@ppd.cat
Web: www.ppd.cat

Estem al vostre servei
Amb aquest, ja portem vuit anys en marxa!
El PPD neix i creix de la mà de les
Educadores Socials dels municipis de la Vall
del Tenes amb l’impuls de Diputació de
Barcelona i de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes. Tot i que des de Serveis Socials
feia anys que s’anaven realitzant accions de
prevenció de drogues.
En aquests moments som a ple rendiment
amb les xerrades i tallers planificades als
instituts ja sigui a nivell de prevenció de drogues com d’altres accions de promoció de la
salut, realitzades pel PPD com per entitats
externes, tot plegat coordinat amb l’Educadora Social i l’institut.
D’aquesta manera assolim l’objectiu que tots
els alumnes de l’Institut de la Vall del Tenes,
al llarg de la seva trajectòria formativa en l’educació secundària obligatòria, han rebut
formació sobre promoció de la salut i la prevenció de drogues.
D’altra banda a la Festa Major, i coordinats
amb Joventut, vam tenir l’estand del PPD la
nit de divendres i dissabte donant informa-

Targetes de la campanya de Festa Major 2012.

ció sobre drogues mentre es projectaven diferents campanyes a la paret del Punt Jove i
també es repartia material profilàctic entre
els joves que ho demanaven.
Donat que els consums de substàncies els
podem considerar un fenomen transversal
de diferents àmbits, el tarannà del PPD és
de treballar en xarxa amb Educació, Joventut i Policia Local a l’hora de planificar i realitzar intervencions relacionades amb els hàbits saludables i la prevenció de drogues,
oferint així un abordatge integral a nivell
preventiu al territori.
En aquests moments, des del PPD estem
plantejant ampliar els nostres serveis donant cobertura a nivell de TIC, és a dir, oferir assessorament i servei de consulta online
i per missatgeria instantània.
Recordar-vos que per qualsevol consulta o
dubte, no dubteu a contactar amb nosaltres.
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Punt Jove
Regidor: Joan Iglesias i Barcia, Francesc Bonet i
Nieto
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: santaka.jove@gmail.com
Web: www.santaka.com

L’any 2012 és el primer que
s’aconsegueix fer totes les
accions escollides a
l’assemblea jove i s’ha
aprovat el nou pla local de
joventut 2012-2015
Aquest any ha estat la setena edició del procés de participació on els joves decideixen
com gastar els 13.500 € de la partida d’activitats juvenils de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia.
Destaquem com a fita que aquest 2012 ha
estat el primer any que s’aconsegueix realitzar totes les accions escollides a l’assemblea
jove, un total de setze, onze liderades per joves menors de divuit anys i cinc liderades
per joves majors de divuit.
En total és van rebre 147 butlletes, és van
proposar 26 accions diferents, és van escollir
16 accions i van assistir 82 joves a l’assemblea. Pel que fa a la participació 42 joves han
liderat les accions, 415 hi han participat directament i més de 3.300 persones han assistit com a públic durant el 2012.
Les activitats que s’han realitzat són: El 3er
torneig de futbol de Nadal, la 5ª esquiada jove a la Molina, dues festes per menors de 18
anys (Santaka Party), la pel·lícula musical de
4rt d’ESO “Carpe Diem”, l’Autobús nocturn
a la festa major de Granollers, el programa
de Canal Set realitzat per joves “4gags”, el
Passatge del Terror “El circ d’en Pazzo”, el
grup de teatre jove, el segon concurs de cur-

L’acte de tria dels projectes presentats als
pressupostos participatius d’enguany.

tremetratges, el sopar italià organitzat pels
alumnes de 2on de batxillerat, el cinema a la
fresca amb la pel·lícula EVA, el segon torneig de “Call of Duty”, la instal·lació d’una
taula de ping pong a Sant Simple, l’ADFT
Tournament, el concert Sonaquetrona per
San Joan i un Lipdub en el que van participar un nombre molt important de gent de
Santa Eulàlia i en el que el grup strombers
van cedir la seva cançó “Cúmbia petonera”.
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. També és important destacar les
nombroses atencions relacionades amb les
necessitats de la població juvenil al Punt
Jove, i propostes com la setmana cri.tik realitzada conjuntament amb el Programa de
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
Cal destacar que al mes d’abril és va aprovar
el nou Pla local de Joventut 2012-2015, en el
que s’estableixen les noves prioritats en termes de polítiques de joventut per als propers
quatre anys al municipi.
Per encarar el 2013, destaquem la nova ubicació del Punt Jove que serà a la plaça de
l’Església. La novetat serà la nova imatge i
canvi de nom del Punt Jove, que a partir del
2013 s’anomenarà laTAKA punt jove.
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Escola Bressol Municipal
La Font del Rieral
Tercer curs
El 2012 l’Escola Bressol Municipal La Font
del Rieral ha tingut activitat fins a la finalització del curs 2011-2012. Durant aquest
temps s’hi ha realitzat les activitats habituals
i s’hi ha celebrat les festes de costum.

Anuari 2012

Després que el mes de maig finalitzés el
període de preinscripcions a les escoles
bressol municipals i vist el nombre
d’alumnes que s’hi van preinscriure, en total, 36 infants nous de Santa Eulàlia,
l’Ajuntament va decidir que el curs 20122013 tots els nens i nenes d’entre 0 a 3 anys
es concentrin en una sola escola. De moment doncs, es deixa sense activitat escolar
per aquest curs l’Escola Bressol La Font del
Rieral, esperant que pels propers cursos hi
hagi més sol·licituds de matrícula i s’hi
pugui tornar a tenir activitat.
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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

Acompanyar infants i famílies
en el període d’adaptació
L’entrada de l’infant a l’escola bressol pot fer
sorgir en els pares i mares alguns sentiments
contradictoris (pors, dubtes, desconfiances,...) i, sovint, els porta a pensar en si la decisió presa és la correcta.
Aquest procés d’adaptació és molt important
a nivell psicològic i emocional i, també, legal. A nivell psicològic i emocional hem de
tenir en compte que els menuts no són els
únics implicats en aquest camí sinó que les
famílies també ho són. Hem de pensar que
pels infants és una possibilitat d’enriquiment i ampliació de les seves experiències,
una altra manera de créixer i desenvoluparse en unió amb els altres companys, altres
adults i nous espais. A nivell legal, hem de
saber que el decret 101/2010 contempla
aquest període d’adaptació com a obligatori
en el projecte educatiu del centre.
També per a l’educadora és un període d’adaptació, ja que tot i conèixer el procés i la
importància en el desenvolupament de l’infant, la realitat a la que s’enfronta és nova
(alguns infants i famílies són noves, l’aula
també) i ajuda a l’infant a superar aquest camí amb naturalitat i optimisme.
Com cada curs, l’Escola Bressol l’Alzina ha
intentat portar-ho amb la millor normalitat,
oferint un recolzament i acompanyament als
infants i a les famílies.
Les reaccions dels infants dins l’escola poden ser molt diverses: alegria, rialles, somriures, ganes de jugar, de relacionar-se amb
altres infants... però també plors, actituds de
rebuig o aferrament a les coses pròpies.
També trobem infants que després de passar
uns dies aparentment tranquils (uns dies,
setmanes, un mes...) reaccionen amb plor i
rebuig a l’escola un cop prenen consciència
de la nova situació.
El més important és que cada infant expressi i exterioritzi els seus sentiments de felici-

tat o neguit. L’Alzina ha intentat, amb l’ajuda de les famílies, aconseguir-ho de la següent manera:
Realitzar trobades amb l’educadora i amb
grups pocs nombrosos per tal de familiaritzar la incorporació.
Les educadores han fet un acompanyament
proper per tal que les famílies poguessin
aclarir qualsevol dubte.
L’horari d’incorporació ha estat respectuós i
progressiu, sense forçar les situacions.
Les famílies han acompanyat els seus fills i filles i han estat a l’aula tot el matí durant els
primers dies. A poc a poc, els infants han agafat més seguretat i confiança i les famílies els
han acompanyat menys estona, així els horaris dels infants a l’escola s’han anat ampliant.
Les famílies s’han acomiadat dels seus fills i
filles recordant que més tard tornarien a buscar-los i que la separació era momentània.
Els comiats han intentat ser breus i les rebudes naturals i compartides amb les necessitats de cada família.
Cada infant ha portat aquell objecte que li
doni seguretat (xumet, ninot...).
L’equip de l’Alzina se sent orgullós d’haver
superat aquest període satisfactòriament,
però, encara recerca totes aquelles situacions i accions a millorar per tal d’evolucionar en els diversos projectes de l’escola. Així
mateix, també volem agrair a les famílies la
paciència que han tingut durant aquests moments tan importants i per la confiança que
ens han donat a tot l’equip.
Moltes gràcies.
Anna Guerrero
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Escola Ronçana
Directora: Elisabet Palau i Canadés
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@.xtec.cat
Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/
escolaroncana/

2012, any d’aniversaris!
Volem començar aquest petit exercici de
memòria, felicitant l’anuari local de Santa
Eulàlia de Ronçana, que enguany publica el
seu número 50. Poca broma, 50! Això vol dir
moltes hores de col·laboració desinteressada
de persones diverses per mantenir viu un recull de la vida d’un poble. I més coses.
A l’escola Ronçana, més modestament, però
també amb molt orgull, aquest 2012 hem celebrat dos aniversaris importants: La 25ena
Mostra Literària i el 20è aniversari del
Cargol Noticiari, informatiu de l’escola fet
en col·laboració amb Canal SET, que s'escau
dins aquest mes de novembre. Això vol dir,
molts esforços per treballar per sobre de mínims, amb limitació de condicions, capacitat
tècnica i de personal, però amb l’ entusiasme
col·lectiu de tots els mestres de tots aquests
anys. A més de la festa de St. Jordi i la col·laboració amb les activitats culturals que promou l’Ajuntament, vam fer una exposició a
la biblioteca Joan Ruiz i Calonja de les revistes de cada una de les Mostres Literàries
amb recull fotogràfic que ho il·lustrava.
També, dins la setmana cultural, vam convidar exalumnes a fer diferents activitats relacionades amb la llengua i l’expressió als diferents cursos. La revista El Cargol Noticiari,
que recull els treballs guanyadors, va sortir
en una edició especial. Aquest novembre,
també hem fet l’informatiu de televisió el
Cargol Noticiari, de celebració dels vint anys.
I tot això, per què? Què ens ha fet perseverar
en aquesta tasca any rere any? Molt probablement, el mateix que al nucli impulsor de
l’anuari, el valor que li donem a sentir-se
arrelat a un lloc i a una llengua. El lloc on vi-
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vim i la llengua que s’hi parla configuren una
cultura i una manera d’entendre la vida i de
relacionar-se amb els altres. I com a mestres
creiem fermament que el fet d’ajudar als infants a sentir-se d’un lloc i millorar el coneixement de la seva llengua, els aporta més
possibilitat de comprendre, l’obertura de
nous horitzons, més capacitat d’expressarse, tant els sentiments com coneixements i
intencions. Els fem més lliures, vaja.
Tanmateix, també volem deixar constància
d’altres activitats que hem dut a terme
aquest any. Algunes, de continuïtat i d’altres
de noves. Entre aquestes darreres volem
destacar l’inici de l’activitat “padrins de lectura” entre alumnes de 5è i 1r, amb l’objectiu
d’ajudar els infants –uns i altres- a gaudir
del plaer de la lectura. Està inclosa dins el
nostre projecte puntEDU, de biblioteca escolar. N’hem quedat molt satisfets i és una
activitat que continuarem amb il·lusió.
També hem fet una altra activitat que ha resultat lúdica i engrescadora pels nostres
alumnes, però que també ha tingut un rerafons pedagògic, de millora de l’ús de la llengua i de convivència . Un lipdub pensat pels
alumnes de sisè, recordant el seu pas per
l'escola. Un cop fet vam anar tota l’escola a la
Fàbrica, on ens hi esperaven les famílies i en
vam veure l’estrena tots junts. Va ser una
jornada molt bonica.
I quan no podem sortir, entrem porcions de
món a l’aula. Aquest any, a l’aula de ciències
vam poder observar amb detall el cap d’un
tauró, els pulmons d’un porc per estudi de
l'aparell respiratori, la dissecció d'una cuixa
de pollastre per estudiar l'aparell locomotor… També vam fer una exposició oberta a
les famílies de projectes de ciències basats
en les màquines simples i les diferents fonts
d'energia… O bé a través dels ordinadors
portàtils i d’aula busquem tota la informació
que ens cal per anar construint coneixement.
I tot això portat a terme per un equip de
mestres divers, per tant ric, i cohesionat per
un projecte d’escola al servei dels infants.
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Aquest 2012 s’ha jubilat la Lluïsa Bosch, una
companya que ha treballat molt per l’escola
i des d’aquí li fem un agraïment públic. És
tan gran la vinculació que s’adquireix amb
l’escola que les altres mestres que s’han jubilat darrerament, la Roser Pañella i la Pilar
Lara, hi continuen venint fent diferents col-

laboracions i nosaltres els ho agraïm molt.

P-3 A amb Eva Barnils i Diana Sánchez.

P-3 B amb Sònia Garcia i Diana Sánchez.

P-3 C amb Montse González i Diana Sánchez.

P-4 A amb Glòria Martí i Laura Chaves.

P-4 B amb Marianna Montaña i Anna Pérez.

P-5 A amb Cristina Blanch.

Si voleu seguir més de prop l’activitat del dia
dia de l’escola us animem a visitar els blocs
de cada cicle.
Http://elcargoldigitalcs.blogspot.com és el
del cicle superior. Allà hi trobareu els enllaços amb els altres.
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1r A amb Concepció Bernadas i Laura Chaves.
P-5 B amb Ada Margenat i Elena Brotons.

2n A amb Lourdes Guitart i Yolanda González.

1r B amb Mireia Jurado i Isabel Sadurní.

2n B amb Montse Martín i Núria Dantí.

3r A amb Sete Salguero i Alba Alayo.

3r B amb Maite Marín i Lluïsa Bosch.
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4t A amb Amàlia Berenguer i Jordi Ricart.

4t B amb Margarida Plumé i Margarida Bonet.

5è A amb Mercè Pérez.

5è B amb Sònia Paje i Xavi Díaz.

6è A amb Ramon Boixader i Merche Díaz

6è B amb Marina Hernández i Alba Alayo.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: www.escolalasagrera.cat

Carta de l’Escola la Sagrera
Benvolguts/des santaeulaliencs/ques,
El motiu d'aquesta carta és explicar-vos com
ha anat aquest any que estem a punt d'acabar i per això us volem comentar, de manera
resumida, les activitats més destacades d'enguany:
El Projecte de Sant Jordi va girar al voltant
de l'Any de la Paraula Viva aprofitant que la
Secció Filòlogica de l'Institut d'Estudis Catalans commemorava el centenari de la seva
creació.
A començaments de febrer s'hi va començar
a treballar, amb tot un seguit de propostes
d’activitats que giraven al voltant de la paraula en el seu vessant més lúdic, amb l’objectiu de descobrir, de compartir, d’exercitar
la creativitat expressiva i de celebrar la vitalitat de la llengua catalana. Les activitats es
van anar perfilant i adaptant a les edats dels
infants: mots encreuats, frases fetes, embarbussaments, endevinalles, paraules amagades, paraules encadenades,...: "La paraula es
pot manifestar de maneres ben diferents: hi
ha la paraula escrita i la paraula llegida, però
també hi ha la paraula parlada, la paraula
escoltada, la paraula viscuda, la paraula
prohibida i la paraula callada...” Aquests
mots es van llegir el dia de Sant Jordi , dia en
què va culminar tot un treball del trimestre.
Es va fer una exposició per tota l’escola i
també una obra de teatre en la qual hi van
participar infants de tots els nivells. El títol
de l’obra: “Història de la paraula” va ser escrita per celebrar la Diada. Durant la mateixa setmana es va gravar un programa especial pel Canal SET amb el títol de La paraula viva.
I encara cal afegir que, el passat dissabte 27
d'octubre , es va exposar una mostra del treball de Sant Jordi, a la Fàbrica, en una jornada d'intercanvi d'experiències de llengua,
amb les escoles de la zona i organitzada pel
Centre de Recursos del Vallès Oriental.
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La valoració d'aquesta experiència és molt positiva, tant a nivell d'aprenentatges de l'alumnat com pel reflex de treball en equip del professorat i també per la col·laboració de les famílies. Finalment, la gravació d’un programa
especial i la difusió que en va fer Canal SET,
ha fet que esdevingués un treball "rodó ".
La programació de La paraula viva està publicada a la pàgina web del Centre de
Recursos Pedagògics del Vallès Oriental IV.
També hi estan penjades tres activitats més
de Bones Pràctiques, com són l’apadrinament lector, les llibretes viatgeres i els ambients d’Educació infantil.
Respecte a aquestes pràctiques volem dir
que continuem amb l’experiència de l'apadrinament de la lectura dels alumnes més
grans de 6è amb els de 1r. És enriquidor per
a grans i petits. Fa goig veure les ganes amb
què els grans es preparen les lectures i la
il·lusió dels petits per llegir-les.
També és el 3r curs que organitzem els ambients a l'etapa d'Educació Infantil. Són nou
espais de joc i d'expressió, com per exemple
l’artístic, el restaurant, el teatral, etc. i se’n fan
dues tardes a la setmana. S'ho passen molt bé
i sobretot potencien les capacitats d'expressió
oral i plàstica; les relacions entre diferents
edats i l’autoregulació del comportament.
Una altra de les Bones Bràctiques esmentades és la de les llibretes viatgeres. En aquesta etapa d’Educació Infantil es fa una llibreta amb una temàtica diferent per a cada
edat. Aquesta, va i ve de casa a l’escola cada
setmana i n’és el protagonista un infant diferent cada vegada. Amb aquesta llibreta s'estableix una relació molt estreta de la família
amb l’escola i basic pel desenvolupament del
llenguatge oral. A P-5, aquesta col·laboració
encara requereix més implicació ja que les
famílies vénen a explicar un conte a la classe
amb el seu fill/a.
Ja fa 4 cursos que també participem en el
Certamen de Lectura en Veu Alta, amb representació del cicle mitjà i superior. És un
treball molt enriquidor i, sí a més a més,
arribem a la final, com ha passat gairebé cada curs, compensa tot l'esforç i dedicació
dels mestres i alumnes.
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Enguany vam estar molt contents d’acompanyar la Laia a la Garriga i després anar al
Teatre Auditori de Barcelona amb la Berta.
Les visites d’escriptors també formen part
de les activitats literàries de cada curs. Els
alumnes tenen l'oportunitat de conèixer
l’autor que ha escrit el llibre que s 'ha llegit a
cada cicle de primària. Va ser entranyable
compartir amb l’Eulàlia Canals les aventures
de L’arbre de les històries, com també ho va
ser amb Carles Sala, quan va parlar del seu
llibre Xiroi, el meu amic núvol.
Una entrevista de caire diferent va ser la que
l'alumnat més gran, el de Cicle Superior, li
va fer a la Laia Pons Areñas, de Granollers i
campiona olímpica amb medalla de bronze
de natació sincronitzada. Va despertar admiració i sorpresa quan responia, per exemple, a la pregunta sobre les hores diàries
d'entrenament i l’alumnat la va poder veure
com a un bon exemple de tenacitat, esforç i
il·lusió per arribar lluny.
Una experiència nova de cicle inicial és que
s’està començant a fer la plàstica amb mares/pares de parla anglesa que puguin ajudar
a incrementar el nivell d'anglès de l'alumnat.
Es fan quatre tallers amb les tutores i es barregen els nens/es de 1r i 2n. A cada taller hi ha
una mare o pare que parla en anglès i utilitza
la llengua de manera pràctica i dinàmica.
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per la festa de Nadal i Sant Jordi, explicant
contes, fent la festa de final de curs, ajudantnos a adquirir material informàtic, participant en tallers, etc.
En un altre àmbit s’han fet coses noves molt
importants com la creació del web de l’escola (HYPERLINK "http://www.escolalasagrera.cat" www.escolalasagrera.cat) i el logo
del centre que representa el nostre barri i els
colors de les colles de la Festa Major.
Ara bé, es treballa amb molt rigor i il·lusió,
però també volem fer saber que no sempre
és fàcil, ja que des del Govern Central i des
de la Generalitat, s'han dictat unes mesures,
les retallades, que estan repercutint en la
dinàmica general del centre. Una de les mesures aprovada el passat abril pel Govern
Central és la de no cobrir les baixes i permisos fins al cap de 15 dies naturals i fins a la
tercera baixa simultània no s'envia ningú a
l'escola. Això ja ens està afectant i, en alguns
casos, ens fa modificar la programació i repercuteix negativament a les aules ja que poden passar molts mestres per una mateixa
classe. Altres mesures que s’han aplicat són:
menys dotació de professorat, contractes reduint l'horari a substituts/es, endarreriments en pagaments de beques, supressió
d'alguna convocatòria, disminució del salari
i pagues del professorat, etc.

Un altre objectiu nou és portar a terme el
Projecte de Patis. Des que es va inaugurar
l'escola, novembre 2008, vèiem que hi havia
moltes mancances amb pocs jocs i un enjardinament molt pobre. Al 3r trimestre es va
fer una comissió amb representació de tots
els sectors: l'Ajuntament, l’AFA (Associació
Famílies Alumnes) i el Claustre per aconseguir un objectiu comú que és equipar i millorar els patis del centre.

L'any 2012 s'ha treballat molt, procurant
sempre dur a la pràctica la programació
didàctica i pedagògica i coordinant la tasca
educativa entre tot el professorat. I s’ha
comptat amb tots els sectors, pares i mares,
AFA, Ajuntament i Entitats del poble.
Aquesta gran activitat ha resultat molt positiva tot i que no exempta d'un gran esforç per
part de tothom i més encara, en uns moments
com els actuals, en què hem de superar-nos
per les restriccions econòmiques que patim.

El primer èxit va ser la festa que l'AFA va organitzar el 15 de juny per acomiadar el curs i
per dedicar la recaptació per invertir al pati.
La col·laboració i assistència de les famílies va
ser majoritària i va resultar una gran festa.

Amb tot, confiem que els temps milloraran,
i amb la feina, professionalitat i col·laboració de tothom podrem realitzar els objectius
que té l’escola La Sagrera.

En aquests moments estem mirant d' adquirir estructures de joc i començar a fer un
hort. La veritat és que comprovem que els
pares i mares de la Sagrera estan disposats a
col·laborar sempre, com a delegats de classe,
acompanyant a sortides curtes, fent decorats

I per acabar, celebrem i us felicitem pel 50è
anuari ja que és la manera de reflexionar i de
deixar testimoni per escrit de tot allò que es
fa anualment, molt valuós pel nostre poble.
Equip de mestres de l’escola La Sagrera

55

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 09/12/12 22:43 Página 56

56

Altres institucions

Anuari 2012

P3A amb Melania Fernández i Meritxell
Fàbregas.

P3B amb Meritxell Mañosa i Queralt
Moratona.

P4A amb Sònia Rios i Gemma Rosanas.

P4B amb Eva de Sande i Elisenda Codina.

P5A amb Laura Massaneda i Oscar Hinojosa.

P5B amb Eva Montsant i Sergi.

1rA amb Betsi Vila Marta Areñas i Anna
Llavina.

1rB amb Sole Morales i Alba Paré.
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2nA amb Montse Ribas.

2nB amb Laia Cladellas i Jordi Espinosa.

3rA amb Teresa Valls i Sergi Palau.

3rB amb Vanessa Bofill i Olegaria González.

4tA amb Imma Ruiz.

4tB amb Elvira Mas.

5èA amb Jordi Granell i
Olegaria González.

5èB amb Luci Casillas.

6è amb Dolors Soria.
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Altres institucions
Institut La Vall del Tenes
Directora: Marta Jané i Marcellès
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

Treballant per La Vall del
Tenes
Un dels trets apassionants de la vida escolar
és que mai un dia no és igual que un altre, ni
un mes que l'anterior ni cap any s'assembla a
l'últim. I aquest 2012 va començar amb un
parell de fets on, per diferents circumstàncies, l'Escola La Vall del Tenes va ser present.
El primer va ser el dissabte 28 de gener. El
President Mas va presidir la inauguració del
Centre Ocupacional APINDEP i vam tenir
l'ocasió de poder parlar-li, uns breus moments, de la idiosincràsia del nostre centre
d'ensenyament –titularitat intermunicipal,
Projecte Educatiu– i de ferli saber que estaríem encantats d'ensenyar-l'hi. Més tard
quan, acompanyat per l'alcalde i regidors, va
signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, va
parlar amb un nostre exalumne i actual director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible -CADS-, Arnau Queralt
i Bassa, i li va manifestar la intenció, quan
l'agenda li ho permetés, d'acceptar de bon
grat la invitació rebuda.
L'altre fet que em referia al principi va ser
que en el primer programa de nou format
MESTRES emès per TV3, La Vall del Tenes
va servir d'espai de trobada entre una exalumna cèlebre en els mitjans de comunicació
–l'Empar Moliner– i un exprofessor de literatura castellana –en Manuel Fuentes–. A
més a més dels d'aquests dos protagonistes,
altres professors de la casa també hi van
treure una mica el nas saludant aquests dos
vells coneguts. No sabeu la quantitat de persones que ens van fer saber que ens havien
vist per la tele!
I va ser arran d'aquesta visita que TV3 va demanar a en Quim Sabé la participació, junta-
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ment amb altres professors d'arreu del país,
perquè donés el seu punt de vista sobre aspectes relacionats amb l'educació dels nois i noies
adolescents. Així doncs, vam poder veure i
sentir en Quim uns quants dimarts al vespre.
I, acabat el mes de gener, van venir el febrer,
març, abril...fins al dia d'avui, gairebé final
d'any i amb ells la realitat del dia a dia. Tots
sabem el moment de dificultat econòmica i
social que estem vivint. Aquest fet comporta
que la feina d'educar avui sigui més complicada i incerta que mai. A vegades costa lluitar contra el desànim i el desgast –individual i col·lectiu– que aquesta situació produeix. Malgrat això, som una escola que creu
que aquesta crisi ens ha de servir per reinventarnos, per ser creatius, per portar endavant un Projecte Educatiu que ens identifica
i ens diferencia des de fa molts anys.
La feina d'un mestre/a no és només l'hora
d'interacció amb l'alumnat a la classe. És
molt més i La Vall del Tenes continua tenint
clar que un dels seus dos objectius principals
és formar persones, amb tota la complexitat
que comporta. I això implica compromís, dedicació, vocació, ganes de treballar i de fer-ho
en equip, temps i dedicació de tot el professorat que integra el claustre. Un claustre que
per impartir les classes i fer un bon acompanyament a l'alumnat treballa bàsicament
en tres grups diferents: per equips docents
(tutors/es de nivell), per àrees (professorat
que imparteix una mateixa matèria) i per comissions (grups de treball importantíssims
per concretar el nostre Projecte Educatiu);
també compta amb l'ajut de suports externs
–serveis de l'ajuntament de Santa Eulàlia, de
la Mancomunitat, del Departament d'Ensenyament– que malauradament viuen moments crítics de reajustaments i retallades. I
tampoc no podem oblidar les aportacions i el
suport que any rere any fa l'AMPA i que ajuden a equipar i a millorar les aules.
Fruit de la situació actual, aquest setembre
hem recuperat un horari lectiu que ja havíem tingut durant molts anys: la jornada
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continuada. Això sí, no només amb un descans de mitja hora, sinó a més a més amb un
altre de quinze minuts, abans de les dues darreres hores del matí. Al final de curs, haurem d'analitzar com ha anat, però de moment la valoració és positiva. També hem
continuat amb les activitats fora de l'aula
–sortides de tutoria, de matèria, viatges, intercanvis, participació al projecte europeu
Munog (Alemanya)–, mirant de reajustarles per tal d'abaratir al màxim el cost i, fins a
dia d'avui, fent tot el possible perquè ningú
no deixi de participar-hi per motius econòmics. Heu tingut l'ocasió de preguntar als
nostres exalumnes i/o alumnes les experiències viscudes, l'aprenentatge de la convivència, els vincles creats..., en altres paraules,
com han anat creixent com a persones?
I a dins del centre, intentem optimitzar els
recursos -com sempre hem fet- de què disposem: baixem ràtios desdoblant matèries i
nivells sencers; treballem específicament la
competència comunicativa i lectora amb un
pla de lectura i d'expressió propi del centre;
potenciem les llengües estrangeres amb la
concessió d'una auxiliar de llengua, aquest
cop francesa, concedida gràcies a la participació al Pla Experimental de Llengües
Estrangeres (PELE) del Departament d'Ensenyament; innovem la metodologia dins de
l'aula ja que totes estan equipades de projectors i les de l'ESO, de pantalles digitals interactives; mantenim el servei psicopedagògic
que orienta i acompanya alumnat, professorat i famílies; com a conseqüència de la par-
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Foto Toni Torrillas.

ticipació del projecte d'innovació de biblioteques Puntedu, mantenim una gran relació
amb la biblioteca local i alumnes de batxillerat, per segon any consecutiu, fan classes
d'informàtica a avis; continuem amb l'orquestra, el teatre en anglès, les classes de reforç fora de l'horari lectiu, però amb professors del centre...
No voldria acabar sense felicitar públicament
la Mariona Montes i Espuña per haver tret,
juntament amb una altra noia de Granollers,
la millor nota de la comarca a les proves de
selectivitat del curs 2011-2012, un 9,3.
Tot això fa que, amb humilitat, però amb pas
ferm i decidit, La Vall del Tenes continuï
apostant, fins que sigui possible, per aquest
Projecte Educatiu tan propi, que els anys i
l'experiència ens han demostrat la validesa.
Un any més continuem fent Escola!
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AMPA Institut La Vall del Tenes
Camí de la Rovira, s/n.
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Com sabeu, la Mancomunitat de la Vall del
Tenes és l’entitat que gestiona l’INS Vall del
Tenes, i en aquests moments no es troba en
la millor situació. Pel fet que tots els pobles
que la formen, gradualment han anat creant
el seu Institut a través del departament d’educació, la pertinença a la Mancomunitat no
suposa cap avantatge respecte a d’altres
alumnes de poblacions properes com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, Caldes,
etc...
Per aquesta raó, els ajuntaments dels altres
tres municipis, són reticents a continuar
contribuint a les despeses del Institut. La lògica ens portaria a pensar que l’ISN Vall del
Tenes hauria de passar a dependre del
Departament d’Educació, però això podria
afectar el model del centre de forma considerable, a nivell d’activitats, de professorat, i
globalment en la qualitat.
Tot i que les retallades en educació ens han
afectat relativament poc, podria ser que a la
llarga ens toquin més de prop si els recursos
econòmics de la Mancomunitat disminueixen sensiblement.
Aquest tema ens preocupa als que formem

part de l’AMPA, i vetllarem per mantenir la
qualitat educativa, pedagògica i humana del
centre on portem els nostres fills, en un
marc tant bonic com son els boscos on es
troba ubicat.
En aquests moments, ja tot l’alumnat d’ESO
es forma a traves de mitjans digitals, i el professorat està ben preparat, mercès en gran
part a les aportacions econòmiques que ha
fet l’AMPA (tots els pares i mares dels alumnes) per la compra d’equips any rere any.
Les condicions a les aules han millorat, i el
nombre d’alumnes per classe es compensa
amb els desdoblaments de primer i segon.
Volem agrair l’esforç que fa tot el col·lectiu
de professorat per formar els futurs “genis”
de la Vall del Tenes.
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AFA Escola La Sagrera
Responsable: Xavoer Masegosa
Vicepresident: Merche Arroyo
Telèfon: 93 844 69 08 / 609 753 187
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

Educació pública de qualitat
L’educació pública està passant pel sedàs
dels ajustos econòmics i de personal. Com a
concepte, no disposar de medis punters no
és sempre motiu de pitjor aprenentatge, com
la història ens ha mostrat. Antigament amb
un paper, un llapis i un mestre erudit n’hi
havia prou, però com a famílies responsables no podem obviar que no disposar de
tots els recursos va en detriment de la qualitat de l’educació pública.
Hem d’agrair públicament l’esforç dels Mestres i en la seva gran majoria la dedicació vocacional per fer mans i mànigues, per arribar on fins ara arribaven, per poder assolir
el nivell de qualitat que fins ara feia valer.
Entre d’altres mesures també obliga a les famílies a incloure més partides de diners i dedicació personal, per arribar on no pot arribar el nostre sistema públic. Com a mostra,
aquest curs 2011/12 s’ha invertit més per
part de l’Associació de famílies en bens per a
l’Escola que en altres èpoques segurament
hagueren estat finançades per les arques públiques.
- Una partida de 2.000 euros per comprar
conjuntament amb l’Escola una fotocopiadora nova.
- Una partida de 1.500 euros per l’adquisició
de dues pissarres digitals noves, en part subvencionat per l’Escola, en part per les famílies, que permet que les aules de Cicle Superior, els dos cinquens i l’únic sisè es desenvolupin amb aquesta tecnologia.

S’ha treballat durant tot el curs amb l’equip
directiu, i serveis tècnics de l’Ajuntament
per crear un projecte de patis, i l’hem completat el passat mes de Juny.
Es va organitzar una magnifica festa de fi de
curs, amb la participació d’una gran part de
les famílies i on el compromís de les famílies és dedicar tots els beneficis i una partida especifica del capital de l'AFA per
instal·lar un seguit d'equipaments, a ser possible, a tots els patis de l’Escola.
I no podem oblidar un consolidat projecte
de socialització de llibres que un any més,
ens ha reportat un benefici social, educatiu,
i econòmic important a les famílies.
Seguim treballant amb il·lusió perquè és el
nostre futur, i com diu el nostre lema, “Per
educar un infant cal tota la tribu”.
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AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Marta Giménez
Telèfon: 93 844 84 09 / 649 243 245
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaceiproncana.cat

Durant el curs 2011-2012, des de l’AMPA de
l’ESCOLA RONÇANA s’han realitzat diferents accions de cara a contribuir al benestar
i millorar en el possible l’estada dels nostres
fills i filles al centre escolar.
Festes:
Festa de benvinguda al nou curs escolar celebrada el 26 de setembre de 2011.

Llibres:

Taller de Nadal amb l’elaboració d’un pessebre amb material reciclat, esmorzar i cagatió.

Des de l’AMPA es destina una partida per
l’adquisisció de llibres de text per tal que no
calgui que siguin adquirits per les famílies.
Aquests llibres es quedaran a l’escola a final
de curs i seran aprofitats el curs vinent.

Rua de Sant Antoni amb una pancarta realitzada pels nens i nenes de calaix de sastre.
Festivitat de Sant Jordi: amb l’habitual intercanvi de llibres que realitzem aquesta
Diada de Sant Jordi.
Festa Final de Curs: va tenir lloc el divendres
15 de juny de 2012. Vam contractar els infables de la tarda, una festa de l’escuma, el berenar, inclòs el festival d’extraescolars, així
com el sopar i el ball posterior. També vam
encarregar-nos de demanar a les empreses
del poble obsequis per a muntar els lots que
es varen rifar durant el sopar.
Festa de comiat de sisè:
Des de la comissió de comiat dels alumnes
de sisè es van fer un CD amb fotos recopilades durant tots els cursos d’aquesta promoció. L’Ampa va col.laborar amb l’orla i l’esmorzar.
Extraescolars:
Gestió de les activitats amb l’empresa Més
que Lleure.
Gestió pròpia de l’activitat de piscina.

A més, promovem el reciclatge de llibres
d’uns cursos als altres, amb l’estalvi afegit
que aquest gest suposa a les famílies usuàries.
Venda de llibres amb el descompte a les famílies. La venda es va fer per part de mares
i pares de l’AMPA, anant el total del descompte íntegrament a les familíes.
Menjador:
Per fi la reducció de la contaminació acústica del menjador ja és una realitat. Després
d’estudis, recerca d’informació i molts esforços, l’AMPA ha realitzat les millores necessàries per eliminar el ressò que es produïa dins del menjador de l’escola.
Comissió de transport:
Funcionem amb dues línies i amb una monitora per línia, sense incidències.
Editem butlletins trimestrals per tal de fer
partíceps a la resta de socis i als pares i mares en general de les novetats que van sorgint a l’escola.
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Participació als Consells Escolars per a
transmetre les inquietuds i dubtes que els
socis ens fan arribar i exposar-los als representants del centre.
Participació als Consells Escolars Municipals que es celebren periòdicament a l’Ajuntament a nivell de tots els centres del poble
per debatre temes d’interès comú.
Participació a les sessions organitzades pel
Pep i Laia (Projecte Educatiu de Poble).
Participem, junt amb la departament d’ensenyament de l’Ajuntament, en la concessió
de les xerrades que es realitzen a la Fàbrica
al llarg de l’any.
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ordre i ni l’Ajuntament ni el Departament
presten ajuts a associacions com la nostra,
hem decidit fer venda de participacions de
loteria de Nadal per tal de trobar altres ingresos que ens ajudin a dur a terme les empreses proposades.
Altres inversions:
Compra d’un parc infantil pel pati de P4 i P5,
instal·lat definitivament al mes de gener de
2012.

Loteria de Nadal:

Curs rere curs, intentem contribuir amb
aquestes accions a millorar l’Escola en general, creant un espai acollidor i amb caliu que
faci del nostre centre una part de tots nosaltres, en què ens hi sentim integrants i realment prenem consciència que prenem part
en el dia a dia dels nostres fills i filles. Amb
aquesta intenció engeguem també, al setembre de l’any 2012, un nou curs escolar ple de
propòsits que esperem puguin fer-se finalment realitat.

En un temps on les retallades són en primer

Gràcies a tots!!

Cal esmentar que l’AMPA també ha participat en la proposta arribada des de l’Ajuntament en relació amb la plantada i supervisió
d’un arbre al passeig fluvial del riu Tenes.
L’AMPA també va participar activament en
el Lip Dub que es va enregistrar al nostre poble el passat 2/6/2012
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AAVV Can Marquès
President: Jordi Casas Nin
Telèfon: 615 489 229
C/e: casanin@yahoo.es

Seguim endavant
Can Marquès, amb mès de cinquanta anys
d'historia, el formen actualment unes 140
families, que conviuen de manera estable, i
des de 1989 la seva Associació de Veïns treballa per millorar la qualitat de vida de les
persones que hi viuen.
Com a òrgan precursor de totes les mesures
de benestar de què el nostre barri gaudeix,
seguim atents a totes les necessitats que puguin sorgir i actuem com a vehicle entre els
veïns i l'òrgan de govern per a traslladar a
l'Ajuntament totes aquelles propostes que
entenem ajuden a millorar la qualitat de vida del nostre entorn més proper: proposem
millores en la infraestructura del nostre barri, fent que cada carrer i cada cantonada siguin segures, sol·licitem netejes i poda dels
arbres del nostre local social per fer-ne un
espai d'acollida i trobada sociocultural.
Seguim atents a tots aquells fets que convulsionen el nostre poble i que, d'una manera
més o menys directa ens afecten, com a part
del poble en general, però tambè com a barri: la supressió del Bus que ens acostava al
poble i la també supressió de l'Escola
Bressol que teniem més a prop ens preocu-
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pen i ens ocupen, i treballem també per tal
d'evitar més efectes negatius en el nostre barri. Enguany, a més, ens trobem amb una supressió total de subvencions per part de la
Generalitat i l'Ajuntament de Sta. Eulàlia,
que farà que la Associació, junt amb tots els
veïns de Can Marquès, prenguin accions
imaginatives per pal·liar-ho, ajuts que fins
ara haviem rebut per a la nostra vida associativa.
El nostre barri compta també amb una
Comissió de Festes, entre les quals destequem, la Festa Major de Can Marqués, que
va cel·lebrar la seva 23ena edició els dies 13,
14, 15 de juliol amb una programació de cinema a la fresca, cercavila amb els gegants
de Sta. Eulàlia, jocs infantils, festa de l'aigua
i festa de l'escuma, esports, torneig de petanca i el molt esperat sopar de germanor
amb ball i espectacle interactiu de balls de
saló.
La Comissió de Festes també ha organitzat
un sopar de Castanyada combinat amb una
particular adaptació de la festivitat de
Halloween, i té intenció de fer més activitats
lúdiques a Can Marquès, per a conseguir,
entre tots plegats, fer del nostre Barri un espai obert de convivència entre tots els veïns
i veïnes, fent-lo també extensiu a la resta de
Barris i a tot el poble de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Bon Any 2013.
Salut tinguem.
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AAVV Primavera
Presidenta: Núria Garcia
Tel.: 93 844 67 82 - 616 301 398
C/e: veinsprimavera@gmail.com
Web: aprimavera.santaeulaliaroncana.cat

Un any més, aprofitant la invitació de
l'Ajuntament, a través de l'Anuari local ens
adrecem a tots els nostres veïns del poble.
Ens agradaria que aquesta cinquantena edició tingui tot el mateix èxit de les anteriors i
a la vegada marqui el cami per millorar tot
allò que sigui possible.
Respecte a les nostres activitats durant l'any
que s'acaba, hem de dir que s'han incrementat una mica. A l'habitual festa major de finals del mes de juny, que com sempre s'ha
dedicat especialment a la mainada i gent
gran i a la ja tradicional “castanyada” que
per necessitats d'organització varem endarrerir fins el dissabte 3 de novembre, hem
pogut afegir una “botifarrada” per celebrar
el final d'estiu i que varem fer coincidir en la
vigília de la DIADA. No cal dir que la festa
major és la que té més participació, però així i tot, tant la castanyada com la botifarrada
varen superar la seixantena de participants.
Com de costum la Junta va participar en l'ofrena floral de l'11 de setembre.
En un altre ordre de coses, hem de dir que
ens dol extraordinàriament haver de dir que
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les retallades Municipals ens han deixat, un
cop més, sense l'arranjament dels vials pels
que hem de transitar per poder arribar a La
Primavera. Amb aquestes bugades, no solament s'han perdut llençols, sinó també qualitat de vida. Lamentablement cada cop és
més perillós transitar pels carrers que ens
duen a casa. Llevat d'errada, tres actuacions
en tot un any: tapar un clot al carrer Piscines
(en queden molts al mateix carrer), l'arranjament d'un bony de gran perillositat a la sortida d'aquest carrer en direcció al Camí de Can
Costa i passar la “retro” pel carrer Vinya
Elies. Als nostres carrers no s'ha acostat la
brigada d'obres. Com ja dèiem l'any passat,
anem incrementant les deficiències i deteriorament que, de molts anys, té el nostre barri.
Som conscients de les dificultats econòmiques que pateix el nostre Ajuntament, també
que el nostre barri queda en un cul de sac,
però això no treu que nosaltres col·laborem
en el manteniment de la Institució Municipal i els seus serveis. Una mica mes d'atenció
i sensibilitat, ens permetria millorar la nostra sensació de deixadesa i abandonament.
Volem acabar aquestes ratlles amb l'esperança d'aconseguir una notable millora per
el nostre entorn i el desig que l'edició de
l'Anuari del 2012 sigui tot un èxit i l’inici d'una renovada i millorada comunicació amb
tots els que formen el poble de Santa Eulàlia.
Bon any 2013.

Imatges de la nostra festa major, dedicada, com sempre, especialment als més petits.

65

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 08:17 Página 66

66

Entitats
Casal d’Avis Santa Eulàlia
Presidenta: Mª Àngels Garolera
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis2009@hotmail.com

Assemblea General Ordinària
El 5 de febrer de 2012 es va celebrar en segona convocatòria per manca de quòrum a
la primera, l’Assemblea General Ordinària,
d’acord amb el que assenyalen els Estatuts
del nostre Casal, i tot i el mal temps que
aquells darrers dies feia al nostre poble (neu
i fred intens), com a la resta de Catalunya,
vam comptar amb una participació de 40 socis que van assistir-hi per escoltar el resum
de les activitats que s’havien fet durant l’exercici anterior, i aprovar si s’escau l’estat de
comptes de l’any 2011, el pressupost d’ingressos i despeses previstes per l’any 2012 i
la resta de propostes que recollia l’ordre del
dia de la convocatòria.
Els assistents a l’assemblea general ordinària, per unanimitat, van donar la seva conformitat a l’estat de comptes de l’any 2011, al
pressupost d’ingressos i despeses previstes
per l’any 2012 i a la resta de propostes i, pel
que fa a la Junta Directiva, tota vegada que
encara no s’ha complert el període de dos
anys pel qual van ser escollides, d’acord amb
el que assenyalen els Estatuts, segueixen les
mateixes persones:
Presidenta: Maria dels Àngels Garolera
Iglesias
Vice-president: Joan Dantí Pañach
Secretari/Tresorer: Josep Manel Dosdad
Teruel
Vocal: Francisco Blanca Navia
Vocal: Ramón Restori Cazorla

Festes Socials
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serva, perquè poguessin anar a beneir la palma el diumenge de Rams i menjar-se la mona el dilluns de Pasqua.
La participació va ser força bona (70 persones), tractant-se com es tractava de voler incorporar una nova celebració, dins de les ja
tradicionals que duu a terme, al llarg de l’any,
el nostre Casal, i més que d’una celebració nova és voler mantenir viva una vella tradició.
L’endemà, a l’hora de la benedicció a l’esplanada que hi ha al costat de l’església, s’hi van
poder veure les cares d’algunes de les nostres sòcies, il·luminades amb un somriure de
satisfacció i tanmateix d’alegria, tota vegada
que la recuperació d’aquesta tradició els
portava agradables records de la seva vida i
de la seva infantesa.
Festes de Sant Jordi
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 vam comptar amb
l’assistència de 142 persones, una mica
menys que l’any anterior, i amb la presència
del nostre alcalde Joaquim Brustenga i de la
regidora Isabel Valls.
Festa de Sant Joan
La festa va ser molt animada, hi va haver un
bon berenar a base de les típiques coques de
fruita i crema i la corresponent beguda.
També hi va haver música en directe pels
més dansaires; la participació va ser de 125
persones, una mica menys que l’any anterior, i vam comptar amb la presència d’algunes autoritats del nostre poble.

Setmana Santa
El 31 de març, vigília del diumenge de Rams,
el nostre Casal va fer l’entrega de la palma i
la mona a tots aquells socis que prèviament
havien recollit el corresponent tiquet de re-

Noces d’Or
Aquest any hi havia cinc parelles que celebraven els cinquanta anys de casats i, com és
costum, el nostre casal els va obsequiar amb
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una placa commemorativa que va ser lliurada pel nostre alcalde, un centre floral a les
senyores per part de la nostra presidenta i un
pergamí per part del jutge de pau. Tot això va
tenir lloc durant el berenar de la festa de Sant
Joan. Les parelles homenatjades van ser:
• Ramon Encinas Barros i
Luisa Trilla Lorente
• Josep Cladellas Bonet i
Rosa Pou Duran
• Héctor Venteo Reche i
Concepción Fernández Contreras
• Elio Garcia Garcia i
Josefa Garcia Garcia
• Felipe Guallar Lecha i
Rosa López Marco
Les plaques duien la següent inscripció:
Els 50 ja complerts
parlen de temps viscuts
no són ni fi ni destí
el futur és el camí.
Amb el testimoniatge del Casal d’Avis
23è Aniversari del Casal
Un any més el nostre Casal va celebraR l’1
d’octubre, el seu aniversari, amb tota la solemnitat que li correspon. Els actes celebrats
al matí van ser: una missa de gràcies que va
ser oficiada pel capellà de la nostra parròquia Mn. Ricard Casadesús, 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
i membres del consistori del nostre poble.
Tot plegat ens vam reunir 140 persones.
Abans de començar el dinar el nostre
Secretari, en nom de la nostra Presidenta, va
dirigir unes breus paraules a tots els assistents, agraint la seva presencia i també va donar la benvinguda als nous companys i companyes que s’havien incorporat durant
aquest any, així com també va tenir unes paraules de record per tots aquells que ja no
eren amb nosaltres i que estava segur que ells
voldrien que els recordéssim amb alegria.

23è Aniversari del Casal: el dinar de germanor.

Tot seguit el nostre Alcalde també va dirigir
unes paraules als assistents donant les gràcies per haver-lo invitat a participar d’aquesta celebració, ja que li donava l’oportunitat
de veure un col·lectiu de gent molt ferma i
amb moltes ganes de passar-se’l bé. Tanmateix va felicitar a tots els membres de la
Junta Directiva per la tasca que fan. Dit això
vam començar el dinar de germanor i en
acabar el mateix vam tornar al Centre Cívic i
Cultural “La Fàbrica”, per continuar la festa,
amb el ball de saló a càrrec de JOSEP que va
ser molt aplaudit pels assistents, i per finalitzar aquesta esplèndida diada, va haver-hi
una degustació de Rom Cremat.
Tots Sants
El passat 31 d’octubre va tenir lloc el lliurament dels lots que havíem preparat per
aquesta celebració al nostre Casal i tots els
socis que prèviament havien recollit el corresponent tiquet de reserva, van poder assaborir els panellets de pinyó i ametlla i, per
remullar-los, també hi havia una ampolla
(mini) de cava que formava part del lot. Tots
van queda gratament sorpresos per la novetat i suposem i esperem que l’any vinent s’hi
apuntarà més gent.
Nadal
L’última festa de l’any correspon a la festa de
Nadal. En el moment de redactar aquest escrit, per l’anuari local, encara no s’ha fet la
festa, però podem dir que serà, com de costum, una festa de germanor. La participació

67

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 08:17 Página 68

68

Entitats

Anuari 2012

dels nostres associats esperem que superi les
150 persones. Tots els assistents tindran un
bon berenar, també hi haurà, pels més dansaires, una sessió de ball de saló i com no podia ser d’una altra manera, també hi haurà
temps per desitjar unes bones festes a tothom. Tots els assistents que prèviament hagin fet la reserva seran obsequiats amb un
esplèndid i assortit lot de productes nadalencs.
Durant la celebració d’aquesta festa també és
fa un homenatge al soci/sòcia de més edat.
Sortides i excursions
El passat mes de gener, un grup de 59 persones vam anar a visitar el Museu del F. C.
Barcelona, renovat el 12 de juny de 2010,
amb murals interactius, audiovisuals de
gran format i una extensa col·lecció d’objectes que ens van permetre conèixer tota la
història del Barça, vam visitar les zones més
emblemàtiques del Camp Nou: els vestidors,
el túnel fins arribar a peu de gespa, el plató
de televisió, la zona mixta, la sala i les cabines de premsa. Al migdia vam fer un bon
àpat en un restaurant del Port Olímpic i ben
dinats, per la tarda, vam anar a visitar el
Poble Espanyol.
Al febrer vam anar a visitar Santa Eugènia
de Berga, on destaca la seva església parroquial, un dels millors exemplars de l’art
romànic a la comarca d’Osona i com a tal fou

A l’estadi del FC Barcelona.

Al Circ du Soleil.

declarada Monument Històric–Artístic l’any
1931, actualment també té la categoria de Bé
d’Interès Cultural. Acabada aquesta interessant visita, les 49 persones que van venir
vam anar a celebrar la festa de la calçotada a
un acreditat restaurant de la zona.
Un grup de socis, junt amb els seus fills i els
seus néts, familiars i simpatitzants del nostre Casal, van gaudir d’un dia especial de
circ, ja que el nostre Casal va col·laborar
amb l’agencia de Viatges Samblas per organitzar una sortida especial el dia 11 de març,
per anar a veure el famós CIRC DU SOLEIL
que ens va transportar durant unes hores a
la nostra infantesa. Les reserves de places
van queda totalment cobertes en qüestió de
dues setmanes i van haver-hi persones que
no van poder venir, ja que l’agència ens havia posat un límit d’entrades, concretament
37 persones.
El passat mes de març, un grup de 33 persones vam anar a Santa Eugènia de Berga per
realitzar una fantàstica visita al Màgic Món
del Tren, es tractava de veure una maqueta
que comptava amb 1.000 metres lineals de
vies, l’exposició permanent d’una col·lecció
de trens a diferents escales, formada per
800 locomotores amb 3.500 vagons, tots ells
en constant moviment i recorrent les vies
emmarcades dins de diversos diorames de
modelisme ferroviari.
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A l’abril vam anar a visitar el Monestir
Cistercenc de Poblet, datat del segle XII. És
panteó dels reis de la Corona d’Aragó i museu arxiu de Poblet Tarradellas. Les 36 persones que van venir per visitar-lo es van submergir en un conjunt monumental de formes, tradicions i de símbols. Després de
fruir de l’espectacle de la pedra i la llum tots
es van preguntar quina institució, i amb quines vicissituds, va anar produint aquesta
enorme realitat artística i històrica?
Els dies 24, 25 i 26 d’abril, un grupet de 5
persones van anar a l’Ametlla de Mar per celebrar-hi la Festa del Marisc, van tornar, segons sembla ser, força satisfets de la sortida.
El mes de maig vam anar a l’Alt Empordà,
per fer un creuer pels canals d’Empuriabrava, localitat coneguda com la petita Venècia
Catalana, on vam gaudir d’un petit viatge en
vaixell, que ens va portar plàcidament pels
seus canals, i on vam veure el seu famós
port, el llac de Sant Maurici i tot el seu entorn mariner tan característic d’aquesta vila.
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passar un dia molt especial, en un entorn
natural i privilegiat i vam gaudir de les exhibicions de les aus exòtiques, els lleons marins i els sempre simpàtics dofins. Vam poder passejar pel parc i conèixer les diferents
espècies d’animals que hi viuen. Els quatre
nens que van venir amb els seus avis es van
poder banyar a les piscines d’aquestes instal·lacions.
El mes de juliol vam anar a Púbol vam fer
una petita passejada pels seus carrers i tot
seguit vam visitar la Casa-Museu Castell
Gala Dalí. Es tracta d’un edifici medieval on
Salvador Dalí va materialitzar un desbordant esforç creatiu pensant en una persona:
Gala, i en una funció, un lloc adient per al
descans i el refugi de la seva esposa.

El mes de juny vam anar a Palafolls, concretament a visitar el Parc Marineland, on vam

El mes de setembre vam anar a Montserrat.
Enguany la participació va ser molt minsa,
només hi vam anar 27 persones. Alguns
companys es van quedar amb les ganes de
venir però primer és la salut, ja que els coincidia el dia de la sortida amb la visita del
metge i no era qüestió de demanar el seu
ajornament, ja que la visita és d’aquelles que
et donen per d’aquí dos o tres mesos. Alguns
altres suposem que els afecta molt més
aquesta crisis que estem vivint però, sigui
com sigui, vam passar un dia molt mogut ja
que vam coincidir amb un allau d’estrangers, la gran majoria russos, que segons vam
saber eren dels creuers que visiten Barcelo-

Monestir de Poblet.

Empuriabrava.

Del 4 al 10 de juny l’Agència de Viatges
Samblas ens va demanar la nostra col·laboració per fer una escapada de set dies a la
platja, concretament a Calafell. Hi van anar
un grupet de 18 persones que van tornar
molt satisfetes.
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na i a una part d’ells els van portar a veure
Montserrat i La Moreneta. Bé, un cop esmorzats vam agafar el cremallera i, durant el
trajecte, vam poder gaudir d’unes magnifiques vistes. Un cop a dalt el grup es va disseminar. Aquest any ningú va anar a visitar
la Santa Cova, principalment per problemes
de salut però tothom entremig d’aquella
allau de gent van poder passejar, comprar
mel i mató, formatge i algun altre record, visitar la basílica i el cambril de la Verge i,
desprès d’escoltar el Virolai, ens vam dirigir
al restaurant per gaudir d’un bon dinar i
després una mica de ballaruga pels més animats.
El mes d’octubre vam fer un recorregut per
La Catalunya Nord, vam fer camí cap a
Camprodon per entrar a França pel Coll
d’Ares fins arribar a la bonica població de
Prats de Molló on vam poder veure les portes d’Espanya i França, la Creu Negra i els
seus petits carrers plens de comerços.
Del 24 al 27 d’octubre l’Agència de Viatges
Samblàs ens va demanar la nostra col·laboració per fer una escapada de quatre dies a la
platja, concretament a Tossa de Mar, per celebrar la Gran Festa de La Gent Gran; hi van
anar un grupet de 4 persones que van tornar
molt satisfetes.
El mes de novembre vam anar cap a Manresa per visitar l’església i la cova on se suposa
que Sant Ignasi de Loiola va redactar part
del seu llibre d’exercicis espirituals i, tot seguit, vam anar a fer un passeig pel Parc de
l’Agulla, pulmó de la capital del Bages.
El mes de desembre vam anar cap a Tarragona fins arribar concretament a Roda de
Barà on recentment s’ha inaugurat un Museu amb més de 150 aparells radiofònics de
diferents estils i èpoques amb peces des de
finals del segle XIX fins a principis de la dècada dels 60, peces que pertanyen a la collecció privada del periodista Luís del Olmo i
que aquest ha cedit a l’ajuntament per a la
creació d’aquest espai.
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Excursions d’un dia
Pel que fa a les excursions d’un dia la seva
freqüència segueix sent la mateixa de sempre, un cop al mes, concretament en dimecres. La participació dels nostres associats és
molt bona ja que la mitjana d’assistents per
excursió és de 49 persones. Sembla que les
destinacions escollides són ben rebudes per
tots i esperem que amb el temps aquesta
participació segueixi en augment.
Flama del Canigó
El dia 23 de juny, la Flama del Canigó va
arribar de la mà de milers de persones que la
porten des de la muntanya que li dóna nom
fins a Caldes de Montbui. Enguany va ser recollida per membres de l’Entitat Santa
Eulàlia Camina que la van portar fins el Parc
de Sant Simple on es va fer la lectura del manifest, la distribució del foc pels barris i la
presentació dels Diables de la Vall del Tenes,
que van actuar per primera vegada. L’encesa
de la foguera va ser feta per membres del
nostre Casal i, tot seguit, va haver-hi coca i
moscatell per a tothom.
Diada de l’11 de setembre
Un any més el nostre Casal va participar en
la celebració d’aquesta diada. L’ofrena floral
va ser feta per membres de la nostra Junta
Directiva i també vam comptar amb l’assistència d’un nombrós grup de companys i

El món del tren a Santa Eugènia de Berga.

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 08:17 Página 71

Entitats
companyes que no van voler perdre’s aquesta celebració, que enguany tenia un caràcter
marcadament reivindicatiu del que som i volem ser, tal i com va quedar palès a la gran
manifestació que va tenir lloc a Barcelona.
Conferències / Col·loquis
El passat 27 de novembre va tenir lloc la ja
tradicional xerrada de LA MARATÓ DE TV3,
enguany dedicada al CÀNCER - CAP A LA
MEDICINA PERSONALITZADA. Un cop
acabada la presentació va haver-hi un animat
col·loqui entre els assistents a la mateixa.
Participacion
Lip Dub Santa Eulàlia de Ronçana 2012
El passat dos de juny un grupet de trenta joves del nostre Casal, els més animats, atenen
la invitació que ens va fer el Regidor de
Joventut del nostre Ajuntament, per participar-hi en la gravació del Lip Dub de Santa
Eulàlia de Ronçana, es van reunir al parc de
darrera La Fàbrica per ballar una sardana
amb el ritme de la “cúmbia” petonera. El resultat d’aquest videoclip es va poder veure a
l’inici de la Festa Major. Ens hagués agradat
una major participació dels nostres associats
ja que aquest esdeveniment va estar anunciat, com qualsevol altre esdeveniment, al
tauler d’anuncis del nostre Casal i per correu
electrònic a tots el nostres socis que en el seu
moment ens van facilitar la seva adreça de
correu.
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Serveis
• El control de la tensió arterial així, com la
vacunació antigripal com a conseqüència de
les retallades, han quedat suspesos.
• El servei de podologia es porta a terme dos
cops al mes, si bé hi ha alguns mesos que s’ha
hagut de fer setmanalment.
• El servei de perruqueria per a senyors, es
porta a terme dos cops per setmana, tots els
dimarts i divendres.
Activitats
El ball de saló, que es duu a terme cada divendres és l’activitat que més destaca, ja que
fins el moment d’escriure aquestes ratlles, el
nombre d’assistents sobrepassa les 1.542
persones, si bé en relació a l’any anterior ha
baixat molt ja que l’any anterior van ser
2.650 persones.
Les sardanes segueixen sent un element primordial i els dimarts vénen els balladors a
practicar aquesta dansa.
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.
Moviment de socis fins el 15 d’octubre
de 2012
El nombre d’associats en aquests moments
és de 838 persones, dels quals 351 són homes i 487 són dones.
Durant l’any s’han incorporat un total de 9
associats, dels quals 4 són homes i 5 dones.
Les baixes produïdes són un total de 13 associats, dels quals hi ha 7 homes i 6 dones,

La participació a la Diada.

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.
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Resum d’associats per poblacions:

Argentona
1
Badalona
3
Barcelona
11
Bigues i Riells
65
Caldes de Montbui
23
Canovelles
1
Granollers
19
Hospitalet de Llobregat
1
L’Ametlla del Vallès
18
Les Franqueses del Vallès
1
Lliçà d’Amunt
43
Mollet del Vallès
2
Montcada i Reixac
4
Montmeló
1
Palau – Solità i Plegamans
7
Parets del Vallès
1
Ripollet
1
Sant Antoni de Vilamajor
4
Sant Feliu de Codines
1
Santa Coloma de Gramanet
2
Santa Eulàlia de Ronçana
626
Santa Perpetua de la Mogoda
1
Vilanova del Vallès
2
Total
838
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 seva baixa.
50è aniversari de l’Anuari Local
Amb la publicació d’aquest anuari es compleix mig segle d’ença de la seva primera publicació, un fet històric, ja que al llarg de tots
aquests anys a les seves pàgines hi ha tot un
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Piràmide d’edats:

Edats
Homes Dones Total
40 - 44
1
0
1
55 – 59
2
6
8
60 – 64
8
18
26
65 – 69
46
63
109
70 – 74
62
102
164
75 – 79
105
129
234
80 – 84
80
91
171
85 – 89
32
55
87
90 – 94
12
15
27
95 – 99
3
6
9
100-104
0
2
2
Total
351
487
838
Defuncions i baixes voluntàries:
Defuncions (*)
10 Homes 6 Dones 4
Baixes voluntàries 3 Homes 1 Dones 2
Total
13
7
6
(*) 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.

seguit d’esdeveniments que és la historia en
si mateixa del nostre poble unes vegades
amb notícies dolentes i d’altres (la majoria)
de bones, i també l’esdevenir de totes i cadascuna de les entitats que hi han col·laborat en la seva publicació. És per això que des
del Casal d’Avis de Santa Eulàlia de Ronçana
volem expressar públicament el nostre
agraïment per haver-nos permès participar
de manera activa en aquest fet històric.
Moltes Felicitats i llarga vida a l’Anuari Local de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

La punta al coixí és una tècnica manual i tradicional que consisteix a teixir peces delicades com poden ser tapets, mocadors, ventalls, estovalles... El terme punta al coixí o de
coixí serveix tant per denominar la tècnica
d'elaboració com el resultat de la seva elaboració, la punta. El material usat per aquest
tipus d'art és un coixí de qualsevol forma
(pot ser cilíndric, rodó...), fils, agulles per seguir el patró i els boixets, peces de fusta de
boix, d'aquí en deriva la paraula boixet.
Segons el tipus de labor, la puntaire fa servir
els fils d'un gruix o d'un altre. Igualment s'utilitzaran uns boixets més grossos o més petits en funció de diferents variables, les
mans del o de la puntaire, els seus gustos, el
tipus de labor.
La punta al coixí és un treball artesanal de
fil, delicat i de gran bellesa, fruit d'entrecreuats i moviments fàcils. És una de les poques artesanies que ha resistit la mecanització i les produccions industrialitzades.
Antigament, degut al cost temporal que suposava fer una punta al coixí, era usual que

les joves en edat de casament les guardessin
per a l’aixovar.
Les puntes al coixí tenen una gran tradició a
Catalunya, especialment a Arenys de Mar,
Arenys de Munt i l'Arboç. Als Països
Catalans, els boixets encara són molt populars. A tot el territori s'organitzen trobades
de puntaires. Un bon exemple n’és la trobada que cada any organitza, en motiu de
l’Aplec de Sant Simple, el grup de puntaires
de Sta. Eulàlia de Ronçana sota la dirección
de la seva professora, Teresa Arimany, on
ens hi reunim al voltant d’unes 200 puntaires d’arreu de Catalunya.
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Dones del Tenes
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499 i 675 678 230
C/e: donestenes@gmail.com
Web: www.dones.santaeulaliaroncana.cat

Memòria d’activitats 2012
L'Associació "Dones del Tenes" ha dut a terme al llarg de l'any diverses activitats, entre
les quals podríem destacar les següents:
Durant tot l’any fem un curs de pintura de
roba.
De l’ofrena floral feta el dia 11 de setembre
davant del monument a Rafael de Casanova
se’n van encarregar les nostres sòcies Berta
Ventura i Montserrat Restori.
El mes d’octubre l’Associació “Dones del Tenes” va col·laborar a l’exposició de la Mostra
d’entitats a la Biblioteca amb motiu de l’agermanament amb el poble de Montville.
El novembre col·laborem amb la Marató de
TV3, aquest any dedicada a la lluita contra el
càncer.
L'Associació Dones del Tenes participa també activament a les Fires de Nadal que es celebren tant a Santa Eulàlia de Ronçana com
a Lliçà d'Amunt, amb una parada on venem
articles de regal de tota mena, una bona part
dels quals elaborats per les nostres sòcies.
L'Associació celebra el seu aniversari el mes
de novembre amb un sopar on ens trobem
totes les sòcies i els/les amics/amigues que
hi volen assistir. El nombre de persones que
hi assisteixen sol estar entre seixanta i vuitanta, i és un acte molt ben valorat tant per

les sòcies com per la resta d'assistents.
Aquest any serà el 13é Aniversari.
També el mes de març, per a commemorar
el Dia de la Dona Treballadora, celebrem un
sopar una mica més íntim. És un acte de germanor en què ens retrobem amb aquelles
amigues les quals potser no veiem amb gaire
freqüència al llarg de l'any.
L'Associació Dones del Tenes ja disposa d'una pàgina web, en la qual es pot trobar un
munt d'informació i d'imatges de les diferents activitats que portem a cap. L'adreça
és: HYPERLINK "http://dones.santaeulaliaroncana.cat" http://dones.santaeulaliaroncana.cat
Les sòcies i Junta Directiva de l'Associació
Dones del Tenes es reuneixen, de mitjans setembre a finals de juny, els dimecres de sis a
set de la tarda al local que ens cedeix
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al primer pis
de l’edifici municipal Folch i Torres, al costat
del Casal de la Gent Gran. Les reunions són
obertes a tothom que tingui ganes de participar-hi.
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Bastoners Els Trinxaires
President: Ronald Guzman
Telèfon: 663 33 88 57
C/e: ronald_21@hotmail.com
Cap de Colla: Helena Castilla
Telèfon: 697 48 98 69
C/e: anelacg@gmail.com
C/e: trinxaires@gmail.com
Web: www.bastoners.info/trinxaires

Any nou, vida nova!
Aquesta nova temporada 2012-2013, els
Trinxaires de Santa Eulàlia hem fet un canvi
de junta que ha servit per alliberar els vells
components de les seves responsabilitats
després de 2 anys de bona feina i renovar així els aires de la colla.
Cada vegada som més i sembla que anem pel
bon camí. Els jovent està aportant vitalitat a
la colla que s’encomana als adults i sincerament, fem molt de goig. La nostra intenció
és seguir sumant, amb nens per poder crear
de nou la colla infantil i tenir les tres categories de balladors (nens, joves i adults) per fer
actuacions més multitudinàries i vistoses! A
més a més, darrerament, ens hem posat les
piles creant balls nous per estrenar-los ben
aviat!
La temporada passada no vam parar de voltar pel país mostrant les nostres danses i
músiques que, des d’una vessant tradicional,
sorprenien el públic per l’espontaneïtat dels
moviments i l’energia dels cops de bastó que
ens caracteritzen.
Aquest any ja ens esperen a trobades com la
Nacional, on es reuneixen totes les colles
bastoneres de Catalunya, la Bastonada del

Vallès, la Fira mediterrània de Manresa, etc.
Un munt de pobles ens han convidat per
amenitzar les seves festes populars i fer una
mica de gresca i germanor a partir de la cultura tradicional i popular catalana que tant
ens agrada.
La intenció i les ganes per al proper any és
continuar amb la mateixa empenta i ganes
de gaudir tant en els assajos com en les diferents actuacions, les quals ens permeten, a
més de dur el nom de Santa Eulàlia allà on
anem, conèixer altres localitats i colles bastoneres d’arreu, en un ambient festiu i de
compartir bones experiències.
Esperem que la colla segueixi endavant i us
animem a que us hi uniu si us ve de gust
compartir amb nosaltres aquesta afició, dansa i esport!
Si voleu saber més de nosaltres i/o acompanyar-nos ens podeu trobar cada divendres
de 19 a 21h a l’escola La Sagrera.
Us hi esperem!
Salut i a Trinxar.Salut i a Trinxar.
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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

Qui canta els seus mals
espanta
El primer concert que fem cada any és amb
motiu de la Trobada de Corals de la Vall del
Tenes. És un concert que té lloc els segon
dissabte de gener i es realitza de forma itinerant a cadascun dels pobles de la Vall.
Enguany ha estat el torn de Lliçà d’Amunt i
la trobada ha arribat a la XXVIX edició.
Degut a què al concert hi participen sis corals, cadascuna d’elles hi canta només tres
cançons. Al final entre tots fem el cant comú.
El dia 21 de gener vam cantar a Santa Eulàlia
per segona vegada “Nadal, Llum i Misteri”.
També va participar la Coral Guisla de
Caldes de Montbui.
El dia 10 de març ens vam desplaçar a Sant
Vicenç dels Horts. En aquesta ocasió vam
comptar entre el públic assistent amb la
presència de l’alcalde de la població Oriol
Junqueras. Ho recordem perquè vam poder
veure com l’alcalde s’emocionava amb alguna de les nostres cançons.
El tradicional concert de primavera el vam
celebrar el dia 15 d’abril. A més de cantar
cançons del nostre repertori vam estrenar
Sota de l’om, cançó tradicional catalana.

Anuari 2012

El dia 6 de maig ens van convidar a cantar a
Camarles, petit poble del Delta de l’Ebre.
Allà va cantar la Coral local i la Coral del poble de Paüls. Va ser la segona vegada que
hem cantat a Camarles. La Coral d’aquest
poble ja va venir fa temps a cantar a Santa
Eulàlia. Allà vam ser molt ben rebuts. Ens
van organitzar una interessant visita pels
arrossars del Delta, amb explicacions sobre
la importància del cultiu per a la zona.
També vam poder fer un passeig amb vaixell
pel riu Ebre. Fou un dia molt intens i agradable i el concert ens va sortir molt bé.
El dia 26 de maig vam rebre la visita de la
Coral Carrivieso, de Rincón de Soto, de la
Rioja. Ens tornaven la visita que nosaltres
vam fer-los durant el pont de Sant Joan de
l’any passat, viatge del que tots guardem
molt bon record. Vam cantar acompanyats
d’alguns cantaires de la Coral l’Amarant de
Bigues.
El concert de fi de curs el vam celebrar el
dia16 de juny. Ens va acompanyar la Coral
del Remei d’Arenys de Munt i ens van convidar a anar a cantar al seu poble durant la primavera de l’any que ve.
Com ja va sent habitual la nostra Coral participa en la Missa que se celebra als estudis
de TV2 a Sant Cugat del Vallès. Enguany va
ser el dia 1 de juliol. Molts santaeulaliencs
ens van poder veure en directe.
I durant l’estiu no tots els cantaires van fer
vacances. Uns quants van participar durant
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la Festa Major amb una barraca a l’espai
Xafarranxo. Aquesta activitat permet fer alguns diners que, per una entitat com la
Coral, sempre són benvinguts.
Vam iniciar el nou curs molt aviat. El dia 11
de setembre uns quants membres de la nostra Coral van col·laborar, amb la Coral de
Palau Solità i Plegamans, en la representació
de Cançó d’Amor i de Guerra. També el mes
de setembre, el dia 22, vam anar a cantar a
Vallromanes.
Participant en el Cicle de concerts de
Catalunya Coral que organitza la Federació
d’Entitats Corals de Catalunya, el passat 28
d’octubre ens vam desplaçar fins a l’empordanès poble de Santa Antoni de Calonge juntament amb la Coral local i una Coral de
Manresa. Recordem la freda tramuntana
que feia aquella tarda.
El dia 11 de novembre vam anar a cantar en
la celebració del 80è aniversari d’un familiar
d’un membre de la Coral, a l’esplèndida masia de Can Ribes de Montbui a Bigues.

Concert del 21 de gener a Santa Eulàlia.

Aquestes actuacions en un entorn privat signifiquen un reconeixement a la tasca que
fem
Al moment d’escriure aquestes ratlles, finals
de novembre, tenim previst cantar la Missa
de Santa Eulàlia en el marc de la Festa Major
d’hivern.
I amb el Concert de Nadal a celebrar el proper 23 de desembre finalitzem les activitats
d’aquest any.
Per acabar volem desitjar-vos unes bones
festes de Nadal i un molt feliç any 2013.

A Sant Vicenç dels Horts, amb el seu alcalde Oriol Junqueras.
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Gitanes
Responsable: Antònia Cladellas i Pou
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Tenim les portes obertes
El títol no és un dir. De cap manera. Les gitanes estan permanentment obertes a noves
incorporacions. Ja sigui a la colla de petits, a
la de mitjans o a la de grans. De fet, durant
aquest 2012 que esgota els darrers dies, se
n’han produït algunes que han fet engrandir
l’entitat que han tornat a viure un any intents.
Després de l’habitual aparició dels més petits, durant la diada de Reis, a la representació dels Pastorets del Grup de Teatre del
Casal Parroquial, les gitanes van obrir temporada el 19 de febrer, coincidint amb
Carnestoltes, en una de les primeres ballades de la Roda que, un any més, ha agrupat
pobles dels dos Vallesos que mantenen viva
aquesta dansa. Colles de Ripollet,
Cerdanyola, Llinars, Canovelles, Parets,
Santa Eulàlia de Ronçana van ballar al pavelló poliesportiu davant d’unes 200 persones.
L’Orquestra de Lliçà d’Amunt hi va posar la
música.
A continuació, entre el març i l’abril, la
Gitanes va portar les seves coreografies a
Canovelles (en motiu dels 50è aniversari de
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l’entitat vallesana) i a Gualba de Dalt (amb la
Roda).
El 3 de maig, l’entitat va provar una experiència nova. Èxit de l’assaig obert de la colla
de petits a la Fàbrica. Fins aleshores, i a excepció del 19 de febrer, els més joves no havien tingut l’oportunitat de ballar i per això
es va organitzar aquesta diada, a la que va
poder assistir tothom que va voler.
L’exhibició va finalitzar amb una dada especial en la que va participar la Laia, el capgròs
dels Gegants. Al final, tant els infants de la
colla de petits com els nens i nenes que els
havien anat a veure, van acabar l’assaig
obert tot plegats fent el ball de sortida.
També al maig l’entitat no es va voler perdre
la Festa de les Cultures a l’Escola Víctor
Català de Barcelona ni la ballada de la Roda
a Parets. Després d’una trobada infantil a
Santa Perpètua de la Mogoda, les gitanes
van posar punt i final, un any més, a la temporada de la Roda a Montserrat el dia 27.
Només una setmana més tard, a principi de
juny, l’entitat va participar en la gravació del
Lip dub de Santa Eulàlia i el mateix dia 2 a la
tarda, va posar el seu gra de sorra a la
Trobada infantil del Vallès a l’Ametlla que, a
més dels amfitrions, va comptar amb l’assistència de les colles de petits de
Canovelles, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia.
També a mig juny, els grans van dansar a la
Roca del Vallès.
La temporada es tancava un any més a Sant
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Simple i l’actual s’obria el 21 de setembre a
Caldes de Montbui, en una ballada que va
protagonitzar la colla de grans. Va ser aquest
dia que les gitanes van rebre la proposta de
participar, amb dues danses, a la sarsuela
Cançó d’amor i de guerra, que es va representar al novembre. L’últim cap de setmana
de setembre, una trentena de balladors i familiars van fer una sortida de germanor a
Corella, a terres navarreses.
En els darrers mesos, les gitanes han actuat
durant la recepció que l’Ajuntament va preparar el 23 d’octubre per a la delegació francesa de Montville, el poble amb què s’està
agermanant Santa Eulàlia, durant la Festa
Major d’Hivern i, com explicàvem fa un moment, en la sarsuela Cançó d’amor i de guerra. 11 balladors de l’entitat van intervenir
amb dues danses en aquest muntatge, amb
música en directe, que es va representar el 17
de novembre al Casino de Caldes de
Montbui. Era el resultat de l’oferiment que
havien fet a l’assajadora de la colla de grans,
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Antònia Cladellas, durant la ballada del setembre davant l’església de Caldes. La proposta passava per fer una sardana i, sobretot, en preparar una farandola que tanca el
primer acte del muntatge que impulsava
l’Aula Lírica de Granollers. La farandola és
una dansa francesa d’origen provençal en qu
è els balladors es donen la mà per formar
una cadena mentre marquen els temps saltant. Uns 200 espectadors van seguir la sarsuela amb direcció escènica i musical
d’Aníbal Gil i amb la soprano Alícia Ferrer,
el baríton Xavi Fernàndez, els tenors Josep
Lluís Blanc i Joan Garrido, i la triple còmica
Raquel Morera, com a solistes. L’Aula Lírica
de Granollers va aportar-hi el cor i l’orquestra.
El que dèiem al començament, temporada
intensíssima i amb ganes de continuar. Les
gitanes tenim les portes obertes per seguir
difonent aquesta dansa típica del Vallès. Us
animem a participar-hi.
Antònia Cladellas i Pou
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Coordinador: Roser Torres Martínez
Telèfon: 722 706 011
Facebook: GegantsSantaEulaliaRonçana
C/e: gegants.santa.eulalia.ronsana@gmail.com

Un any més, nosaltres, en Gerd, la Maduixa,
la Mora i la Laia, els gegants de Santa Eulàlia
de Ronçana, ens posem en contacte amb tots
vosaltres per explicar-vos tot el que hem fet
aquest any que està a punt de finalitzar.
Ha estat un any ple de novetats i de sortides
molt divertides amb la gent de la nostre colla, tan plena d'energia i ganes de passar-ho
bé.

Ronçana, acompanyat de Sant Jordi, la princesa i tots els nens i nenes, que varen voler
compartir aquella tarda màgica amb ells,
plena de jocs i contes.

A la primavera d'aquest any varem participar al Lipdup del nostre poble, i va ser d'allò
més divertit.

Al mes de juny la colla de Canovelles va batejar un nou gegantó, l'Urpes, i varen voler
que la nostre colla fos un dels padrins del petit. Ens va fer molta il·lusió ja que és una colla a la que sempre hem tingut molta estima.

Va arribar la diada de Sant Jordi, i desprès
de quasi més de 13 anys, el nostre estimat
Beps, va tornar a passejar pel nostre poble.
Ho va fer al bosc que hi ha davant l'escola

Juliol va arribar sense gairebé adonar-nos, i
amb ell, la festa gran per a qualsevol gegant.
La Ciutat Gegantera, que aquest any ha estat
la colla de Masquefa la que va tenir el gran
honor de celebrar al seu poble.
Va ser genial, varem dormir a una zona de
càmping i tota la colla va disfrutar del concert d'Obrint Pas.
Dies més tard va ser la colla veïna de Lliçà de
Vall la que va voler que la nostre gent participés al bateig dels Diables de la Vall del
Tenes, una colla en la que participen molts
veïns del nostre poble.
I de sobte arriba el dia gran de Santa Eulàlia,
l'aplec de Sant Simple, on les entitats com
Gitanes, Bastons i Gegants comparteixen els
seus balls amb la gent que estima la nostre
cultura.
Vora aquelles dates també varem passejar
per les urbanitzacions de la Primavera i Can
Marqués, que ens varen convidar a que celebréssim amb ells les seves festes majors.
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El dia 5 d'agost varem fer la sortida a Mora
la Nova (Tarragona), on varem aprofitar el
matí per tenir una sortida de platja gegantera amb tota la colla i a la tarda cercavila per
el poble.
L'agost va ser un mes tranquil, i ens va venir
d'allò més bé ja que varem poder recuperar
forces per el mes de septembre, que va estar
carregat de sortides i diversió.
I per fí setembre...
Els dies 1 i 2 varem ser convidats a la trobada gegantera de les Borges Blanques. Va ser
espectacular amb més de 80 colles de gegants, uns 160 gegants i gairebé 1000 geganters. Simplement ESPECTACULAR!
El dia 9 ens varem quedar al poble veí, a
Lliçà d'Amunt, no podem fallar mai a aquesta colla, ja que es molt estimada per nosaltres.
15 de setembre, tots de casament! El Jordi,
un dels nostres geganters i la Jeni es varen
cassar a Sant Antoni de Vilamajor, i nosaltres no podíem faltar en un dia tan especial.
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A finals de mes, els dies 29 i 30, el nostre
destí va ser la Catalunya Nord, la colla
d'Argelés Sur Mer va ser la que va voler que
disfrutéssim d'un cap de setmana molt diferent a la resta. Varem dormir a uns bungalous que hi havien a un càmping, també varem aprofitar per fer turisme per la zona.
A l'octubre va ser l'alcalde de Montville, en
la seva estada aquí per tal de dur a terme l'agermanament del seu poble amb el nostre, el
que ens va fer sortir a ballar a la plaça de l'ajuntament i així demostrar que és el món geganter.
Per últim el dia 4 de novembre varem anar a
Sant Esteve de Palautordera a passejar-nos
per els seus bonics carrers.
Com heu pogut veure aquest any ha estat ple
de sortides, en les que hem lluït samarretes i
mocadors nous.
Poc a poc la colla va creixent, ara som una
trentena, peró volem ser més...
Us hi animeu?

G
d
M
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Arrencada Casal Popular
Coordinador: Marta Català Dordal
Telèfon: 619 872 573
C/e: arrencada@gmail.com
Web: www.arrencada.cat

Horari de la seu:
Divendres -20:00h a la 01:00h
Dissabte -18:00h a la 01:00h
Diumenge -18:00h a les 21:00h

Recepta per fer arrencada
Ingredients
-una cullerada de gent
-una olla com a punt de trobada
-un raig d’inquietuds
-un trinxat d’activitat, creativitat, opinió i
lluita
-molts kg de poble
Preparació
Agafi una cullerada de gent i aboqui-la en
una olla com a punt de trobada. Si la gent és
fresca el resultat final serà més gustós i si l’olla és l’adequada de ben segur serà més senzilla l’elaboració del plat. Deixi que la gent
bulli.
Afegeixi al brou resultant un raig d’inquietuds envers la nostra societat i, si pot ser,
que sigui un raig ben bo. Quan vagi a mercat
a fer la compra de les esmentades inquietuds
no les confongui amb els interessos indivi-

duals; hi ha venedors que voldran fer-li passar gat per llebre però només podrà elaborar
aquesta recepta si no es deixa confondre.
Deixi que tot plegat faci xup-xup.
A continuació aboqui el trinxat d’activitats,
creativitat, opinió i lluita. Tant se val la marca, la procedència o la seva història.
Xerrades, tornejos, cine-fòrums, concerts,
tasts i molts altres components d’aquesta
espècie seran benvinguts a l’olla. Quan el resultat faci olor a entusiasme ja pot parar el
foc.
En acabat, abans que es refredi, afegeixi a
l’olla molts kg de poble perquè tot plegat
quedi recobert d’aquest sabor. Remeni amb
força. Si el cullerot es trenca fabriqui’n un de
nou i continuï remenant, ja veurà com l’esforç valdrà la pena.
Fet això l’Arrencada està llesta per ser servida. Que aprofiti!
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinador: Marta Català Dordal
Telèfon: 655 875 749 (Marta)
675 804 299 (Albert)
C/e: esplaiers@gmail.com
Web: http://www.flikr.com/photos/37734654@
N07 /collections/72157617948115005/

L’esplai és guai. Perquè rima i perquè ho diu
la mateixa paraula si substitueixes una g i
una u per la p i la l. Ho puc dir perquè així ho
crec, i no queda malament que sigui jo qui
ho faci perquè ni de bon tros és tan sols mèrit meu. Ho és també de la resta de monitors,
que ens reunim setmana a setmana per planificar les activitats, dels pares, que tenen
tantes ganes com nosaltres que això tiri endavant i que ens ofereixen tota mena de suport, moral i logístic quan els ho demanem.
I sobretot dels nens, perquè sense ells això
no tindria sentit (tan tòpic com cert).
Aquest any passat els nens i nenes que venien els dissabtes cada quinze dies de quatre
a sis de la tarda al cau de l’esplai, a Sant
Simple, van trobar-se diferents jocs, gimca-

nes i tallers. Però no tot va passar a Santa
Eulàlia, també vam anar al teatre, a viure
aventures amb pirates a Montserrat, ens van
visitar bruixes mentre passàvem el cap de
setmana a Moià... I com cada any vam fer la
vetllada de contes pocs dies abans de Nadal,
vam passejar-nos en tractor pel poble cantant caramelles dilluns de pasqua i, a l’agost,
vam marxar de campaments a Bagà on vam
viure tot d’aventures amb en Tintín i la seva
colla.
Així que ja ho saps, si no tens res a fer els
dissabtes a la tarda, a Sant Simple serem
una bona colla i mai no hi sobra gent!

De campaments
a Bagà.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Aquesta temporada per al TNT serà de punt
i seguit. Això significa que no parem, cosa
que és bona senyal. En la representació que
es va fer divendres de Festa Major, vam tancar el cicle del muntatge No et vesteixis per
sopar amb més de 2.000 espectadors.
Passat el mes d’agost iniciàrem de nou l’activitat amb tot un seguit de petites col·laboracions amb diverses persones i entitats del
poble.
D’aquesta manera, es va formar part de la
xerrada sobre la història de la literatura catalana que va portar a terme la directora de
l’IES de la Vall del Tenes, Marta Jané. Pocs
dies després, col·laboràvem en el muntatge
que es va fer el matí de la Diada Nacional de
Catalunya a Santa Eulàlia i dues setmanes
més tard, amb l’associació de botiguers
(Ronçana Comerç Actiu) i la seva aposta per
tal de donar a conèixer el patrimoni històric

El Trastellador.
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i cultural del municipi mitjançant “Masies
Vives”. Sota el marc incomparable de la bassa de Can Falgar, vam realitzar una petita
actuació per tal d’explicar com era el funcionament del sistema de reg a Santa Eulàlia
que titulàrem El Trestellador. I per acabar, a
primers d’octubre, formàrem part de diversos passatges de la Nit del Terror que organitza el Punt Jove de Santa Eulàlia.
Tota aquesta activitat es complementa amb
un altre fet que ens omple d’il·lusió, la creació de dues noves companyies de teatre vinculades al grup: per una banda El Jove TNT,
dirigit per Montserrat Brosa i format per
nois i noies d’entre 12 i 17 anys i per l’altra El
TNT Petit, que està dirigit per en Ricard
Martín amb nens i nenes d’entre 7 i 10 anys.
Estem molt contents d’aquesta ampliació del
grup ja que significa la constatació de la passió pel teatre que tenim la gent de Santa
Eulàlia i la garantia de futur pel grup. Els
grans del TNT explicarem en poques setmanes quina serà la nostra aposta teatral per
aquesta temporada 2012/13, la dotzena de la
companyia, que esperem que sigui tant exitosa com les anteriors.

No et vesteixis per sopar.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

En el Casal aquest any s’hi han organitzat
una colla d’actes que han proporcionat estones d’esbarjo, cultura, solidaritat...
Ja fa molts anys que encetem l’any de la mateixa manera que l’acabem, amb la tradicional representació dels Pastorets de Josep Mª
Folch i Torras, no podia ser d’una altra manera! Si no fos així, com ompliríem les tardes de Nadal i Reis?

Els joves de l’Institut representen Mamma Mia!

El divendres 27 de gener, cap al tard, una colla de joves de l’Institut de la Vall del Tenes,
assajats i acompanyats pels seus mestres,
van representar el musical de “Mamma
Mia”. Es va fer una única actuació en llengua estrangera (anglès). Hi estaven convidats especialment els companys d’escola,
amics i familiars però obert a tothom. Va ser
una tarda molt animada i familiar.

lidari” i “L’ós Iamikè”. Tots dos pretenien
fer-nos adonar de les injustícies i desigualtats que hi ha en el nostre món, tot allò que
les provoca i com podem solucionar-ho si les
persones ens unim. Hi van assistir un bon
nombre de persones que es van fer seva
aquesta proposta. Al finalitzar l’última actuació, els voluntaris de Càritas van agraïr
l’aportació i generositat d’aquests joves.

El diumenge 25 de març es va fer un concert
en benefici de Càritas organitzat pels joves
artistes de l’escola de música “Da Capo” que
ens van fer gaudir amb les seves cançons i
peces musicals. També hi va participar el
grup de teatre infantil del Casal amb la representació de dos contes: “ L’abecedari so-

El divendres 15 de juny es va representar l’obra de teatre “I ara què farem?” pels alumnes de sisè de l’escola La Sagrera. Una obra
escrita i dirigida per les seves tutores i ambientada en un circ.

Da Capo en el festival en benefici de Càritas.

Hi van haver dues representacions: la primera va ser al matí dedicada els alumnes de
l’escola i la segona a la tarda per les famílies
i amics. Va ser una bonica manera de dir
adéu a l’última etapa de la seva infantesa per
iniciar-ne una de nova. Al finalitzar la representació els pares i mestres als van obsequiar amb records del seu pas per l’escola.
Com ja hem dit un Nadal sense els Pastorets
no seria un Nadal... És per això que ja hem
començat els primers assaigs amb la il·lusió
de cada any. Recordeu que és una cita a la
qual no hi podem faltar! Us hi esperem.
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Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de redacció: Pere Cabot, Jaume Dantí,
Lluís Galobart, Martí Gonzalez, Pep Margenat,
Vicenç Relats i Ramon Vilageliu
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 844 89 45
C/e: roncana@e.infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista RONÇANA ha consistit en la publicació de cinc
revistes des del passat desembre del 2011
(compren els números 260 al 264), tots ells
amb una extensió d’una cinquantena de págines, a les que cal afegir les portades. I amb
aquest any, ja són 44 anys de publicació
ininterrompuda.
Com va 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 la INFORMACIÓ, tot incloent notícies de tots els pobles de la Vall del
Tenes, les ENTITATS que tenen la seva seu a
Santa Eulàlia també tenen el seu espai, la
Parròquia de Santa Eulàlia, un apartat destinat a CULTURA i altres espais destinats a la
informació relativa a esports, 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.
Les diferents editorials publicades als números indicats han estat: “Cal que l’economia
sigui ètica”, en relació a la crisi que tan està
afectant a la nostra “societat del benestar”;
“Perseverança”, com la prossecució continuada en quelcom iniciat, tot fent-nos ressò
de la inauguració del Centre Ocupacional
APINDEP; “30 Anys de la Mancomunitat de
la Vall del Tenes”, una Mancomunitat que
passats els anys continua oferint serveis als
habitants dels nostres pobles; “Crisis”, tot
reincidint en aquest tema donat el desconcert per les accions preses que afecten a gran
quantitat de persones, de les que poc es parla a l’hora de prendre les decisions; “De la
utopia al somni”, amb posterioritat a la ma-

La portada de l’últim número, el 264.

nifestació de l’onze de setembre del 2012, tot
comentant la necessitat que els catalans puguem expressar lliurement la voluntat de cadascú de nosaltres de cara a la consecució de
la nostra plenitud nacional.
A banda de les editorials i seccions indicades, als diferents números s’han incorporat
altres treballs, dels que destaquem:
Al nº 260, l’entrevista es realitzava a Josep
Ciurans, director de Canal SET tot coincidint amb els primers vint anys de programació ininterrompuda. Incloíem un Dossier sobre el nostre riu Tenes. També en aquest número informàvem de les Bases del III
Certamen Literari de Relat Breu Sant Jordi,
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.
Al nº 261, l’entrevistat fou Agustí Vidal, perfumista o si ho voleu, inventor de perfums.
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La inauguració del Centre Ocupacional
APINDEP era el tema escollit per aquest número de la revista.
Al nº 262, l’entrevista es realitzava a Toni
Cuesta, músic especialitzat, sobretot, en música per als més petits. El dossier està dedicat a Santa Justa de Lliçà d’Amunt. Incloíem
un resum del darrer sopar de la Revista. En
relació al III Certamen Literari de Relat
Breu publicàvem els treballs guanyadors de
les dues categories en que es pot participar:
adults i joves.
Al nº 263, la persona entrevistada fou
Montserrat Miró, mestre d’educació infantil
i directora de l’Escola Bressol Municipal La
Font del Rieral en els seus tres primers cursos. Ens fèiem ressò del tancament de
l’Escola Bressol La Font del Rieral tot recollint diverses opinions relacionades amb
aquest fet.
Al nº 264, s’entrevistà a Mercè Riera, fundadora d’El Xiprer de Granollers, una casa
d’acollida i rebost d’aliments de Càritas.
Editaven uns apunts en relació als principis
que fonamenten una nació, en relació amb la
situació política d’expectatives de sobirania
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nacional del poble català creades, molt especialment, a partir de la gran manifestació de
l’Onze de Setembre d’enguany.

El sopar de Ronçana
L'altra activitat que du a terme l'equip de
Ronçana és organitzar el tradicional sopar
anual, que a banda de sopar es tracta un tema d'interès.
Enguany escollirem el tema. “30 anys de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes”.
L’invitat fou l’Honorable Jordi Pujol. Va
obrir l’acte el director de la revista Mn. Pere
Farriol i amb posterioritat al sopar tinguérem l’acte central amb les intervencions de
Jaume Dantí que ens recordà tota la història
de la Mancomunitat, Jaume Valls primer
president de la Mancomunitat i finalment
toca el torn a l’Honorable Jordi Pujol que
ens parlà sobre la seva vocació europeista, la
relació entre Catalunya i Espanya, la situació
actual del nostre país, la crisi, etc.. La conducció de l’acte fou a càrrec de Ramon
Vilageliu del consell de redacció de la revista. Un resum de l’acte el trobareu al número
262 de la revista.

El sobretaula del sopar amb Jaume Dantí, el President Jordi Pujol, Ramón Vilageliu i Jaume Valls.

87

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 08:24 Página 88

88

Entitats

Anuari 2012

El Ganxo,
col·lectiu de promoció cultural
Responsable: Carme Badia Puig, Assumpta
Relats i Casas i Ramon Vilageliu iRelats
Telèfon: 669 404 043
C/e: ramon@elganxo.com

Les activitats del col.lectiu el Ganxo es centren en la celebració de xerrades sobre diversos aspectes de la cultura. Aquesta activitat, que a hores d’ara arriba a altres pobles
de la Vall del Tenes, ha acomplert els objectius que ens havíem plantejat en iniciar la
nostra activitat, l’any 2003. Així, tots
aquests actes del Ganxo tenen com a objectiu principal acostar a la gent del nostre poble i de la comarca argumentacions i criteris
de persones que tenen una autoritat indiscutible en els seus àmbits d’actuació, investigació o recerca. Es tracta de xerrades amb una
estructura oberta que facilita la participació
de la gent i que permet generar criteris sobre
els temes tractats. Així, amb una indiscutible
convicció d’arrelament al país, hem intentat
en tot moment que els temes tractats siguin
diversos i abracin aspectes ben diferenciats
del que es pot anomenar cultura: des de l’oceanografia a la literatura, del compromís
cívic al naturalisme, la història, la física, la
demografia, etc.
El públic assistent als actes ha estat, també,
divers i acomplim així un dels altres grans
objectius de la nostra associació: diversificar
la promoció de la cultura a gent que, amb interessos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg. Durant aquests anys d’actuació, les
activitats del ganxo han arribat a un promig
que supera les 50 persones per sessió.
A banda, l’impacte de les diferents xerrades
ha estat ben alt, donat que a més de la publicitat feta a les botigues, centres d’ensenyament i negocis públics de la comarca, en cada sessió hem enviat d’una manera personalitzada una mitjana de 600 correus electrònics amb el cartell i una explicació de l’acte.

L'economista Núria Bosch va venir a parlar sobre
sobiranisme i economia.

Hem creat, doncs, una xarxa de comunicació
telemàtica que optimitza els recursos i genera corrents de complicitat entre les persones
que, de mica en mica, observen les nostres
propostes com a interessants i positives. Cal
dir que totes aquestes xerrades tenen entrada lliure i que en cap cas pretenem fer pagar
entrada a les persones que hi vulguin participar. Ara, a més, ens acontenta especialment començar a pensar en la celebració del
primers 10 anys de l’entitat, que celebrarem
el proper 2013 i que esperem poder-ho fer
amb l’empenta amb que vam començar les
nostres activitats.
Tot plegat dóna idea del capteniment dels
membres d’aquest col·lectiu: amb modèstia
però amb l’audàcia que ens dóna la nostra
convicció de servei.

En la darrera xerrada de l'any 2012, el periodista
Carles Porta va parlar de la seva investigació sobre
els crims de Fago.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental

per mantenir uns estocs durant tot l’any.

Delegat a Sta. Eulàlia: Sr. Eduard Nobile Giménez
Telf.: 93 841 83 64 – 608 69 41 29

Els homes poden donar sang fins 4 cops
l’any i les dones 3. Cal respectar sempre un
mínim de dos mesos entre donació i donació

Relació de donacions en l’últim any a Santa
Eulàlia:

Perquè cal donar amb regularitat

Donació
Febrer:
33
Juny:
34
Octubre*:
34
Total Any
101

Oferiment
2
2
2
6

Total
35
36
36
107

*Realitzada a La Fàbrica.
En referència a les donacions hem de fer
constar que hem tingut menys donacions
que l’any anterior.
La Donació de Sang
El Banc de Sang i Teixits som els responsables únics i provats a Catalunya de vetllar

Amb una vegada no n’hi ha prou

La sang és un recurs bàsic que s’utilitza cada
dia i que té una vida limitada. Per poder donar resposta a les necessitats sanitàries de
tot Catalunya, cal disposar sempre de sang
suficient i segura en reserva.
Les necessitats de sang són constants, per
tant, també ho han de ser les nostres donacions.
Agraint la vostra col·laboració, rebeu una
cordial salutació.
Els delegats,
Loli Bretones i Eduard Nobile
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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/

Resum de la situació actual:
Introducció
El Quart Cinturó, és un projecte d'autovia
que des de Vilafranca del Penedès hauria
d'arribar a Sant Celoni tot creuant el terç
nord de la plana del Vallès en paral·lel al
traçat de l'autopista AP7. El projecte, nascut
el 1966 i impulsat per l'estat espanyol, és integrat el 1985 en el Pla de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya. El 1995 el
Ministerio de Fomento encarrega la redacció
de l'estudi informatiu del tram Abrera-Sant
Celoni. tres anys més tard, i després de la
forta oposició ciutadana i d'alguns ajuntaments, fracciona l'encàrrec en tres trams:
Vilafranca-Abrera, Abrera-Terrassa i TerrassaSant Celoni. El Quart Cinturó està inclòs en el
Plan Estratègico de Infraestruc-turas y
Transporte 2005-2020. El 2010 la
Generalitat de Catalunya aprova el Pla
Territorial Parcial de la regió metropolitana
de Barcelona (PTMB), en el qual es dibuixen
fins a tres alternatives de traçat i s'estableixen condicionants ambientals que s'han
d'integrar en el projecte.
Per l'any 2012 no hi ha hagut dotacions
pressupostàries que permetin altres actuacions que no siguin fer algunes petites obres
en el tram Abrera-Terrassa i completar estudis informatius.
Situació per trams
Vilafranca del Penedès-Abrera. El Ministerio de Fomento té l'estudi acabat des de finals del 2010, però encara no ha sortit a informació pública.
Abrera -Terrassa. Estudi informatiu sotmès
a informació pública el 1998 i aprovat el
2003. La Campanya Contra el Quart Cinturó
interposa un contenciós administratiu con-
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tra aquesta aprovació, que és desestimat el
2010. Fomento inicia les obres la primavera
del 2007, dividides en tres subtrams. El juny
2010 entren en servei els subtrams dels extrems: Abrera (1.5 km) i ViladecavallsTerrassa (4.5 km). El tram central AbreraViladecavalls (7 km) no estarà acabat abans
de finals del 2015 sempre que hi hagi finançament a partir del 2013 (mínim 3 anys
de construcció per als túnels).
Terrassa-Granollers. El 2003 apareix una
compilació d'informació ambiental del tram
Terrassa-Granollers. L'abril del 2010 el
Ministerio de Medio Ambiente declara caducades les consultes de la informació ambiental del 2003, i el juny, per contra, decideix
conservar-les. Això possibilita el tràmit d'informació pública entre finals de juliol i l'octubre del 2010, a la qual la CCQC presenta
al·legacions tècniques i 6.000 al·legacions
individuals. La CCQC interposa un contenciós administratiu contra la conservació de
les consultes a finals del 2010 (pendent de
sentència, no abans de la fi del 2013). L'abril
del 2012 la CCQC demana la caducitat i arxiu de l'expedient ambiental de l'estudi informatiu (no hi ha resolució expressa).
L'estudi informatiu encara no ha estat aprovat.
Granollers-Sant Celoni. Malgrat que no hi
ha cap referència en els documents apareguts fins ara ni encàrrecs d'estudis, hi ha reserves urbanístiques per construir-lo, i tècnics de la Demarcació de Carreteres a
Catalunya del Ministerio de Fomento afirmen que aquest tram no està descartat. Des
del 2010 la Generalitat de Catalunya l'ha esborrat de la planificació territorial amb el
PTMB.
Situació administrativa i judicial
El tram Terrassa - Granollers (de fet Terrassa
- la Roca del Vallès) concentra les accions de
la Campanya Contra el Quart Cinturó.
Contenciós administratiu contra la conservació de les consultes ambientals del 2003.
A finals del 2010 la CCQC impulsa un contenciós contra la resolució del Ministerio de
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Medio Ambiente que desestimava la impugnació de la conservació de les consultes ambientals realitzades el 2003, consultes que el
mateix Ministerio havia declarat caducades
l'abril del 2010. La conservació vulnera la legislació ambiental i el dret administratiu:
està fonamentada en una lectura esbiaixada
i arbitrària del marc legislatiu vigent. El cost
d'aquest contenciós s'apropa als 4.300 euros, i de moment té assegurat un finançament incomplet amb aportacions d'algunes
de les entitats i simpatitzants de la CCQC.
Caducitat de l'expedient. Després de la informació pública de l'estudi informatiu (juliol-octubre 2010), el Ministerio de Fomento
disposava de 18 mesos per trametre l'expedient amb la proposta d'estimació d'al·legacions i estudi informatiu al Ministerio de
Medio Ambiente per tal que aquest emetés
la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA),
preceptiva abans de l'aprovació definitiva de
l'estudi informatiu. Transcorreguts els 18
mesos, la CCQC ha demanat a Medio
Ambiente que declari caducat l'expedient i
l'arxivi. Estem a l'espera d'aquest reconeixement oficial. Això comportarà que l'estudi
informatiu no podrà ser aprovat sense tornar a tramitar tot l'expedient des de l'inici.
Encara que es confirmi aquest arxiu de l'expedient, la CCQC no retirarà el contenciós
contra la conservació de les consultes ambientals del 2003 per impedir que l'administració de l'Estat cometi un nou frau de llei i
una nova conservació del tràmit d'informació pública.
Apunts per entendre les fases de tramitació.
La tramitació i construcció d'un projecte té
unes fases molt diferenciades i requereix un
mínim de 5 anys en la hipòtesi més optimista, tot i que es poden allargar notablement
en el temps molt més enllà (gairebé 20 anys,
com en el cas Abrera-Terrassa). La primera
fase és la redacció i aprovació de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental
(encàrrec de redacció; consultes ambientals
prèvies; redacció de l'estudi informatiu i de
l'estudi d'impacte ambiental; informació pública i presentació d'al·legacions; informe de
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les al·legacions i tramesa de l'expedient a
Medio Ambiente per emetre la DIA; aprovació de la DIA; aprovació definitiva del projecte). La segona fase és la redacció del projecte constructiu (licitació; encàrrec i redacció). La tercera fase és la construcció (assignació de dotació pressupostària; licitació i
adjudicació; expropiacions; construcció; i
posada en servei).
El Grup d’Oposició al Quart Cinturó de
Santa Eulàlia, grup que pertany a la
Campanya, sempre hem defensat que el
Quart Cinturó no és necessari. Ni per Santa
Eulàlia ni per enlloc. El dia que l’Eix
Transvesrsal estigui desdoblat, el corredor
ferroviari del Mediterrani construit i a plè
rendiment, els pobles del Vallès comunicats
entre ells amb una bona xarxa de trens i
tranvies, la línia orbital ferroviària acabada i
les carreteres actuals millorades ben segur
que ja no serà “necessària” la construcció
d’aquesta obra faraònica.
La part positiva dels moments que estem vivint és que ens plantegem aquest tipus d'obres. El fet que s'hagi aturat indefinidament
per part del Ministerio potser vol dir que no
és tant necessari com deien fa uns anys i que
cal potenciar les alternatives.
Esperem que d'aquí 50 noves edicions de
l'Anuari, aquest tema estigui definitivament
enterrat i pugem dedicar el temps a fer altres
tasques per la societat, però si encara no ho
han entès, nosaltres hi serem !

91

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 08:24 Página 92

92

Entitats

Anuari 2012

Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Amb aquest escrit tenim l’ oportunitat de fer
balanç d’aquest any, però aquesta vegada
anirem una mica més enllà.
Ja fa uns nou anys que els comerciants vàrem rebre una enquesta per fer un estudi
amb profunditat del comerç de Santa
Eulàlia. El seu resultat ens va fer entendre la
necessitat de constituir una associació.
Al primer sopar de socis hi va assistir el president de l’Associació de comerciants de
Granollers Centre, el sr. Amadeu Barbany
qui, amb la seva experiència, ens va ajudar a
donar cos a l’associació i a seguir un camí
per arribar a la nostra clientela. Des de llavors hem entès l’associació com una via de
cohesió, no només client-comerç sinó clientpoble. Intentem apropar el nostre patrimoni, els productes artesanals als nostres
clients. Un estiu vam començar l’actuació
anomenada “Descobrir Santa Eulàlia” (cinc
rutes diferents amb guies, dinar i visita amb
un productor artesanal, tot això conduits per
una tartana); per la Festa Major d’hivern,
“La Mostra Gastronòmica” reunia unes trescentes persones (sopar amb la col·laboració
dels diferents restaurants i un producte artesanal comú i, per acabar, un espectacle), i els
darrers dos anys hem organitzat les jornades
de “Masies Vives”.
Aquest any, amb “Masies Vives” hem passejat per Santa Eulàlia, aprofitant el recorregut del nou camí fluvial, endinsant-nos en la
nostra història i coneixent el patrimoni de
cases, molins d’aigua i recs. Estem convençuts que si coneixem el nostre entorn el
valorarem més. I per acabar-ho d’afinar,
vam poder assistir a un concert a Can
Burguès, amb participació de l’escola de música Da Capo i de l’escola de La Vall del
Tenes. Des d’aquí volem agrair la seva col·la-

boració a la família Margenat i a les dues escoles.
A part d’aquestes actuacions dirigides als
ciutadans, durant tot l’any hem promogut la
campanya de ” Targeta de Fidelització ”. Ara
mateix hi ha a prop de 2.000 targetes en
funcionament i esperem editar-ne 1.000
més properament. Cada vegada que els
clients fan una compra a les botigues associades, acumulen punts a la targeta i també
participen en un sorteig mensual, contribució dels diferents comerços, restaurants o
empreses de serveis.
El teu poble et pot oferir més del que t’imagines. Deixa el cotxe i passeja sense presses.
Queda’t a Santa Eulàlia!
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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

A Apindep Ronçana hem tingut un any molt
enfeinat. Ja sabeu que hem estat treballant a
l’hort, que hem fet postals i objectes de regal, cistelles i lots de Nadal, hem estat treballant amb els avis i els nois i noies de l'institut, i moltes altres activitats. Al setembre
hem fet obres: dos nous lavabos i una aula
de formació, per poder ampliar el nombre de
places. Actualment al Centre estem atenent
a 50 usuaris.
A part del Centre Ocupacional, Apindep
continua amb les seves activitats de lleure,
de teràpies, el transport, etc…
Tot i la subvenció rebuda per la Generalitat,
mantenir totes aquestes activitats tan ne-

cessàries per la integració social de les persones amb discapacitat té un cost que aquest
any, i per la situació econòmica que estem
patint tots, ens està costant bastant. És per
això que hem fet unes fitxes de col·laboració,
on per 10 euros al més podeu ajudar-nos a
mantenir tot el projecte.
Per més informació truqueu al 938448426,
o escriviu a apindepgestio@hotmail.com
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Associació Catalana de
Gossos d’Assistència (ACGA)
Presidenta: Neus Izquierdo Figarola
Telèfons: 93 8446931 i 646876237
C/e: acga.cat@gmail.com
Web: www.perrosdeasistencia.org

Principis de la teràpia
assistida amb gossos
L’Associació Catalana de Gossos d’Assistència (ACGA) és una entitat sense ànim de lucre, registrada oficialment en el Registre
d’Associacions de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques amb el núm.
26500 i el C.I.F. núm. G-62879309.
L’ACGA té com a principal objectiu proporcionar més independència a la vida de les
persones amb necessitats especials.

amb problemes d’oïda.
- Gossos d’avís: gossos que avisen a la
persona minuts abans de patir una
baixada de glucosa, un atac epilèptic,
etc…
- Gossos de teràpia: gossos que donen
una ajuda puntual física, cognitiva o
emocional a persones residents en
centres, hospitals,…
Quins serveis donen els nostres gossos d’assistència.
A sords

Per aconseguir aquest objectiu, els voluntaris de l’ACGA ensinistren gossos procedents
de gosseres, protectores o trobats abandonats, a assistir en les activitats del dia a dia
de les persones amb necessitats especials.

El nostre treball és ensinistrar gossos a assitir a gent parcialment o totalment sorda a
través de la resposta del gos als sons diaris.
Els nostres gossos es comuniquen per contacte i guien a la persona a la font del so.

Qué és un gos d’assistència

Els sons que ensenyem als nostres gossos a
assistir són principalment els següents:

Hi ha diversos tipus de gossos d’assistència:
- Gossos pigall: gossos que guien a
persones cegues.
- Gossos de servei: gossos que assisteixen a persones amb problemes físics.
- Gossos per a persones sordes: gossos
que guien a la font del so a persones

Despertador
Timbre de la porta
El telèfon
Els plors d’un nen
L’alarma de la cuina
L’alarma d’incendis
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Etc...
Gossos de teràpia
El nostre treball és anar a casals d’avis, residències, hospitals i altres llocs on la companyia temporal d’un dels nostres gossos
pugui fer sevei als residents en aquell moment. Els nostres gossos són una part activa
dels programes de terapia que ajudaran a
millorar aspectes cognitius, físics i emocionals de la persona.
A disminuïts físics
El nostre treball és ensinistrar gossos a assistir a la persona en les seves activitats del
dia a dia. A través d’una ordre verbal el nostre gos pot arribar a:
Obrir i tancar portes de l’entrada, d’armaris, de la nevera...
Obrir i tancar calaixos
Obrir i tancar llums
Collir coses del terra i portar-les a la
persona de manera adequada
Trucar l’ascensor
Ajudar a desvestir-se
Posar coses en una cistella
Equilibrar la persona quan es canvia
de cadira o quan ha de caminar
Anar a buscar ajuda
Etc...
Jordi Pla és un noi jove que va patir un accident de cotxe i actualment es troba en cadira de rodes.

El Jordi va adoptar un gos de l’ACGA fa uns
cinc anys i aquest es el seu testimoni:
Em dic Jordi, per mi el fet de conviure amb
una gossa d’assistencia m'ha aportat molts
beneficis, deixant de banda l'ajut fisic que
dona, fa que cada dia tinguis ganes de sortir de casa i aixi em realaciono amb mes
persones. Tenir-la és una responsabilitat,
però una responsabilitat que es compleix
amb molt de gust. Veure-la al parc corrents
i saltant m’omple per dins. No entendria la
meva vida si ara no estigues amb mi , em
trobaria perdudíssim.
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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/profile.php?id=1000
01935871853" \t "_blank" \o "blocked:

Aquest segon any d'ARBRA ha sigut molt intens i productiu per a nosaltres i pel benestar dels animals de Sta. Eulàlia.
Com a novetat envers l'any passat, podem
dir que hem firmat un conveni amb l'ajuntament, en el qual la nostra associació és responsable de la recollida de tots els gossos
perduts i abandonats del nostre municipi. A
més a més també ens hem fet càrrec de la recollida de molts gats desemparats del poble.
Per desgracia hem tingut molta feina. Si parlem de números, els deu primers mesos hem
recollit quaranta-cinc gossos, dels quals
trenta-tres no els han reclamat els seus propietaris i per tant hem hagut de buscar famílies que els acullin i adoptin posteriorment.
D'altra banda, hem entrat a l'associació divuit gossos de particulars que no se'n volien
o podien fer càrrec, alguns d'ells fruit de camades no desitjades; i també tretze gossos
d'altres municipis veïns.
Així que podem dir que en deu mesos hem
trobat llar a 64 gossos.

Alguns dels nostres gossos.

Primera Passejada ARBRA.

Pel que fa als gats, la xifra és encara més
gran. En total n'hem recollit setanta vuit, la
majoria d'ells trobats al carrer en caixes,
amb tant sols dies de vida.
Aquestes xifres ens fan pensar que gran part
de la població del nostre municipi, i en general, segueix estant molt poc conscienciada
pel que fa al respecte cap als animals domèstics. Sembla que no s'acaba d'assumir la responsabilitat que comporta fer-se càrrec d'un
animal, la vida del qual acostuma a ser llarga.
Des de l'equip d'ARBRA creiem que cal pensar-s'ho molt bé abans de prendre la decisió
d'incorporar un animaló dins de la família.
Ell ha de ser un membre més. El qual ha de
tenir totes les seves necessitats cobertes,

Festa de la Mercè.
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Desfilada animalada.

Ofrena floral.

com tot ésser viu es mereix.
Totes nosaltres estem molt contentes de tota la feina que estem duent a terme. És una
satisfacció veure els resultats de tants esforços, i cada vegada que trobem família per
a cadascun dels peluts, ens sentim amb
ànims de seguir endavant, però sembla que
sigui un camí sense final, per això el nostre
propòsit és que la societat es consciencï.
Aquest any 2012 hem pogut donar-nos a
conèixer i participar en diversos actes per tal
de dur a terme la nostra tasca a molts nivells:
La fira de Comerciants del poble, la fantàstica ofrena floral de l'Onze de Setembre, diverses fires d'adopcions i d'activitats animalistes en altres municipis, etc..
També hem repetit a la fira de l'Animalada
de Barcelona amb molt de gust i a la Fira de
la Mercè, organitzada pel CAAC de Barcelona.

Per acabar, volem agrair a tota la gent que
ens ajuda i recolza, especialment a les nostres cases d'acollida, que són imprescindibles per a nosaltres i per als peluts. Al seguir
sense un refugi, les cases d'acollida són les
que donen la segona i gran oportunitat als
que han patit abandonament i maltractament, les que alimenten i tornen la il·lusió
als ulls dels petits. Sense totes aquestes famílies, la seva paciència i dedicació, ARBRA
no podria dur a terme la tasca que està realitzant.
També agraïm als nostres col·laboradors i
veterinaris.
Us animem a participar en la nostra tasca!
Recomanem totalment l'experiència de veure com una vida pot seguir endevant!
Només cal que contacteu amb nosaltres.
Els amics no es compren, ADOPTA'LS!
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Ha arribat el moment de fer
balanç d’aquest any 2012
La festa de Sant Antoni al nostre poble es va
celebrar el dia 12 de febrer, amb els actes habituals: l’esmorzar a La Fàbrica de bon matí
i amb un bon fred, la cercavila com ja havíem anunciat tota aquesta festa la fèiem
en homenatge al que havia estat el nostre
president, Francesc Solé. Així doncs abans
d’arrencar la cercavila, en Pere Martínez,
que va conduir l’acte de tota la diada, demanava per megafonia un fort aplaudiment per
la memòria d’en Sisco i cridava ben fort “que
comenci la festa”. Dirigida la comitiva cap a
l’Església Parroquial, per rebre la benedicció
i fer entrega als participants de panets beneïts i, de mans de l’alcalde Sr. Joaquim
Brustenga, un obsequi record de la diada. Es
retornà cap a La Fàbrica per assistir al dinar
de germanor. Aquest any, per iniciativa del
nostre col·laborador Àlex Gubern, es va parlar amb les escoles de primària per tal que
els alumnes il·lustressin el programa de la
festa amb dibuixos. Prèviament s’havia fet
una exposició d’on es varen triar els mes escaients, que es van publicar a la revista. Un
cop acabat el dinar, es va lliurar un diploma
als guanyadors. Seguidament el ball i fi de la
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festa. Durant la jornada a la sala polivalent
de La Fàbrica, a mes dels dibuixos, també hi
havia exposades arades antigues.
Aquest any hem participat en les festes de
Sant Antoni de: Caldes de Montbui, Corró
d’Avall, Lliçà d’Amunt, Vilanova del Vallès,
La Roca del Vallès, Bigues i Riells, La
Garrriga i Montcada i Reixac. També una
petita representació de la nostra associació
va assistir a les festes de San Anton
d’Enguera (Valencia).
L’ajuntament ens va encarregar que féssim
el pessebre de la Plaça de l’Ajuntament, varem participar, passejant canalla amb el carro, a la fira d’entitats celebrada per la Festa
Major d’hivern. També varem participar a la
Fira del Tomàquet i portant gent amb carro
en la diada de les Masies Vives. El dia 30 de
Juny varem fer una rua pels carrers de Santa
Eulàlia i un sopar a la fresca a la plaça 11 de
Setembre, servit pel Restaurant La Bimba. I
evidentment, varem participar en el Lipdup,
en el Parc de Can Font.
En aquestes dates estem preparant ja els actes per la festa de l’any 2013 que, per motius
de calendari amb les festes del poble, ho
hem d’avançar d’una setmana. Per tant serà
el dia 3 de Febrer.
Tots hi sou convidats, us hi esperem.
Bones Festes Nadalenques.
Us hi esperem a tots.

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 10:46 Página 99

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

Hem fet 18 anys
Hem acabat la 18ª temporada consecutiva
de Santa Eulàlia Camina. Són 18 anys seguits, ja hem arribat a la majoria d’edat i
continuem.
Cada mes tenim programada una excursió, a
excepció del febrer que, com que hi ha la de
la calçotada, en fem dues. També fem vacances, de manera que a l’agost no hi ha cap sortida i al setembre tampoc.
Les passejades són curtetes, d’uns dotze
quilòmetres, sense massa dificultat, això vol
dir que són a l’abast de quasi tothom.
Procurem que tinguin un interès especial
afegit per anar coneixent, no només el paisatge, sinó també per anar augmentant el
bagatge cultural, per conèixer més aquest
nostre entorn i així estimar-lo més.
Ja està prou bé sortir per estirar les cames,
però també ho fem per compartir conversa,
les postres de l’esmorzar, companyonia...
Algunes sortides les preparem nosaltres mateixos, com són la del camí de ronda, una
que ja ha esdevingut clàssica, la del gener,
per anar a cremar els torrons després de les
festes de Nadal, o la que vàrem fer pel
Moianès o la del Lluçanès. D’altres ens les
preparen gent del mateix territori, agrupacions excursionistes del lloc on anem.
Aquest és el cas de la del febrer; en la que
membres de la EU de Sant Julià de Vilatorta
ens van acompanyar per paratges força feréstecs de les Guilleries. També la del març
en la que gent de Breda ens va guiar per
aquell cantó del Baix Montseny, o la del
maig que excursionistes del lloc va conduir
per camins de la Serralada Litoral.
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També en fem dues a casa, no ens oblidem
de l’entorn més proper, en coordinació amb
l’ajuntament fem la del desembre, dins els
actes de la festa major d’hivern, i la del febrer com un acte més de la festa de la calçotada.
La que tanca la temporada, la del juliol, la
solem fer una mica més llarga i més llunyana. Hi dediquem tot el dia i ja ens hem acostumat que ens la preparin els joves. Aquest
any vam fer el Puigmal pel cantó nord, amb
vent, pluja, pedra … però, a pesar de totes les
inclemències, vam fer el cim.
Aquests darrers anys fem quasi totes les sortides amb autocar, cosa que comporta molta
més comoditat i facilitat, però també una
despesa fixa. El nombre de caminaires ha
anat creixent, l’autocar quasi s’omple a cada
sortida. Això no només vol dir que moltes
persones en gaudeixen, sinó també, que entre tots ajudem al finançament.
Som una entitat oberta a acollir tot aquell
que el segon diumenge de cada mes estigui
disposat a compartir una estona regida per
aquest calendari, aquest horari i el tarannà a
sobre explicitat. Així doncs ja esteu tots convidats a gaudir de les nostres passejades.

Un moment que no falta a cap sortida és la foto de
família del grup. En aquesta ocasió arran de mar,
pel gener, quan vam fer un tram del Camí de
Ronda.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

Es referien a la II edició del Campus Excellent Ronçana que va comptar, a més, amb la
presència d’altres tècnics prestigiosos com
Xavier Garcia, Andreu Bou, Joan Albert
Cuadrat, Hugo González, entre d’altres.

No sabem massa bé com, però ja ha caigut
un altre any i el desig de fer-nos present en
aquest anuari ens obliga a fer balanç del que
ha donat de si la temporada passada.

Els cadets van arribar a la final del Campionat de Catalunya i van quedar tercers –van
seguir apuntant els nois– i el pavelló va ser
tota una festa; i no tan sols perquè jugaven
bon bàsquet sinó perquè la gent animava
amb tambors, cantava i reia. Al final els dels
altres equips ens van felicitar perquè la gent
del Ronçana era molt enrotllada.

La falta d’inspiració per redactar aquest escrit ens ha portat a preguntar, enguany, als
més petits de l’entitat què recordaven dels
darrers dotze mesos.

Es referien a les fases del campionat de
Catalunya Cadet nivell A que es van disputar
al poliesportiu de Santa Eulàlia el 2 i 3 de
juny de 2012.

Va venir l’Aito Garcia Resenes per entrenarnos –van respondre alhora–.

I vam guanyar la lliga – va afegir una altra
nena- i tots ens aplaudien.

Jo no sabia qui era –afegí la més espavilada– però el meu pare em va explicar que se’l
podia considerar el millor entrenador espanyol de tots els temps i que era tot un honor compartir una estona de joc amb ell.

I vam anar a veure el DKV Joventut i van estar amb el jugadors – explicà un altre

10 anys fent bàsquet, 10 anys
fent amics

I ...
No vàrem seguir apuntant perquè una temporada ens permet emmagatzemar molts i
molts records...tants que és impossible d’escriure’ls
Bones Festes

Aito Garcia Reneses al
Pavelló de Santa
Eulàlia, amb motiu del
Campus Excel·lent.

L’equip Cadet, finalista del Campionat de Catalunya.
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Futbol Sala MACFRIN
Santa Eulàlia
Responsable: Ferran Garcia
Telèfon: 673 280 436

Des del Futbol Sala MACFRIN Sta.Eulàlia
hem iniciat la nostra tercera temporada a la
Federació Catalana de Futbol Sala. Després
de superar el repte de mantenir-nos a la
Divisió d'Honor la temporada passada, enfoquem la temporada d'enguany amb la intenció de millorar la setena posició final del
curs passat. De moment un cop ben avançada la primera volta ens hem situat a la zona
mitja alta de la classificació: assegurant els
punts amb els equips de la zona baixa i esgarrapant algun punt dels equips més capdavanters.
Pel que fa la direcció de l'equip segueix, per
tercera temporada, a les mans del tàndem
Pedro López i José Morgado. El primer, responsable de la part tècnica i tàctica de l'equip, i el segon, de la preparació física.

Plantilla: Cristian Vilches,
Ferran García, Albert
Gros, Marc Rodriguez,
Jordi Montserrat, Sergio
Galisteo, Zouhair el
Brighli, Hector Ferreiro,
Crisan Tengo, Xavi Re,
David Urbano, Ivan
Dionisio, Adrià Sarrià,
Carlos Rojo.
Entrenador: Pedro López.
Delegat: José Morgado.
President: Ferran Garcia.
Secretària: Patricia
Moreno.

Anuari 2012

Ambdós amb una àmplia trajectòria en món
del futbol sala del poble i de la comarca.
L'equip ha aconseguit mantenir el bloc de la
campanya anterior, i les poques baixes que
hi ha hagut per motius personals s'han cobert amb jugadors provinents del desaperagut FS Bigues i Riells. Mirant el futur volem
seguir creixent com a club. Per això de cara
la temporada vinent volem crear un 2n
equip sènior. Des d’aquí convidem a tots els
joves del poble que en vulguin prendre part
que es posin en contacte amb el Ferran.
Des del club volem donar les més sinceres
gràcies a l’empresa MACFRIN i al Sr. Ignasi
Miró pel seu suport i col·laboració, i alhora
fer-ho extensible als diferents comerços del
poble que ens ajuden a cobrir el pressupost
de la temporada.
Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a
assistir els partits de lliga que disputem al
pavelló els dissabtes a partir de les 19:30h.
Aquest any hem notat un important augment d’assistents i d’animació. Moltes gràcies.
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: David Garcia León
Coordinador futbol base: Fran Padilla Sànchez
Telèfon: 93 844 95 41
C/e.: staeulalia@hotmail.com
Web: www.futbolsantaeulalia.blogspot.com/
www.cestaeulalia.cat

Una temporada més el Club Esportiu Santa
Eulàlia entra en les vostres llars a través d'aquest anuari que ens permet a tots els veïns
del nostre poble poder gaudir-ne.
El nostre club afronta aquesta temporada
amb la mateixa il·lusió de sempre, i esperant
poder formar tots els nostres jugadors futbolísticament i també, en la mesura de les nostres possibilitats, com a persones.
Aquesta serà una temporada dura en molts
sentits, perquè la nostra formació fa que
molts jugadors nostres, quan adquireixen un
bon nivell, opten per anar a altres clubs a
continuar millorant la seva formació. Això
per a nosaltres és una barrera per seguir millorant, perquè s’ha de començar de nou
amb altres jugadors, però alhora ens enorgulleix que el Santa Eulàlia pugui nodrir de
jugadors formats aquí, a altres equips de
més entitat.
La crisi també deixa empremta en el món de
l'esport, tant en els patrocinadors, com a les
famílies. Moltes d'elles amb la unitat familiar a l'atur no poden afrontar les despeses
necessàries per a la temporada. El nostre
club dóna totes les facilitats possibles, però
hi ha despeses que són imprescindibles i necessaris per a nosaltres, com són els arbitratges, els salaris d'entrenadors, el material
esportiu, etc,
En l'aspecte esportiu, ens ha baixat de categoria l’Aleví, però no passa res ja que era una
categoria molt important la que hem arribat
a aconseguir i era molt difícil de mantenir.
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Per contra ens ha pujat a Primera l'Infantil,
serà difícil també mantenir la categoria, a
causa de les baixes que hem tingut. Farem el
possible, però si no podem mantenir, no
passés res, l'important és que els nens gaudeixin.
Aquest any també tenim dos equips amb
molt bones expectatives i possibilitats de pujar de categoria, com són el Benjamí A i el
Juvenil. Si així fos tindríem totes les categories a un nivell per sobre de l'habitual; no és
el nostre objectiu, però hi ha coses que vénen soles per la feina, la paciència i la
constància.
És una pena també que no puguem tenir el
Femení, però per una sèrie de circumstàncies no s'ha pogut fer. Es va perdre perdre
una categoria que va costar molt aconseguir,
esperem que en el futur es pugui tornar a
formar.
Quant al primer Equip, tenim molts jugadors nous, també a causa de la bona campanya que van realitzar l'any passat i que
comporta les conseqüències que els jugadors
tinguin ofertes de clubs de major entitat, o
simplement que els poden pagar alguna cosa, que aquí no podem fer. Esperem facin
una bona campanya i poder tornar a formar
un equip amb garanties, i de cara a l'any que
ve que la pedrera qui proveeixi el primer
equip.
Agrair a tots els entrenadors el temps que
dediquen, i que sense ells aquest club no podria seguir endavant, als pares, i tots els aficionats al futbol. També no m'agradaria acomiadar-me sense fer una crida a tots els que
estiguin interessats en fer-se socis del nostre
club. UNA BONA MASSA SOCIAL ÉS EL
QUE FA UN GRAN CLUB.
Bones Festes Nadalenques en companyia dels
vostres éssers estimats.
Visca el Santa Eulàlia.

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 10:46 Página 103

Entitats

Anuari 2012

Petits (No juguem partits) - Adrià Prieto,
David Herrera, Dídac Carceller, Genís García, Jan
Villaret, Manuel Payan, Marc Torres, Miguel
García, Oriol Miró, Pablo Jurado, Pol Rodríguez,
Axel Fuentes, Marc Fanlo i Sergio Santos.
Entrenador: Sergio Hidalgo. 2n Entrendor:
Ezequiel Rita.

Escola - Adrià Ramos, Alex Molino, David
Bernal, Eric Rodán, Iker Jiménez, Ivan Ruíz,
Jaume Uñó, Oriol Vizcaíno, Pep Gutiérrez, Pol
Vidal, Roc Portero, Rodrigo Santos i Sergi Guma.
Entrenador: Pere Montes. 2n Entrendor: David
Fàbregas.

Prebenjamí C - Abel Vázquez, Aleix Hierro, Aleix
García, Biel García, Carles García, Cesar Villa, Cesc
Soriano, Ivan Vázquez, Joel Navarro, Jordi Navarro,
Oskar Morales i Santi Luengo. Entrenador: Xavi
Aymami. 2n Entrenador: Jaume Colomina.

Prebenjamí B - Aleix García, Joel Escarabajal,
Juanma Martínez, Aleix García Gimeno, Edgar
Vivancos, Eric Castro, Izan Franco, Jan Miró,
Nicolas Ferrer, Olmo García, Oriol Sánchez i Oriol
Tamayo. Entrenador: Joan López. 2n Entrenador:
Jordi Millan.

Prebenjamí A - Aleix Laso, Alex Candela, Andreu
García, Aritz Vizcaíno, Biel Cuesta, Biel Soriano,
David Méndez, Hugo Cabezera, Marçal Campos,
Martí Partegas, Max Vidal, Roger Villaret, Santi
Muños i Unai Montolio. Entrenador: Eric Padilla. 2n
Entrenador: Guillem Gutiérrez.

Benjamí B - Ayrton Gómez, David Martínez,
Francesc Xavier Martín, Iker Noguera, Iker Olivero,
Inaki Giron, Jaume Arimon, Jordi Rodés, Marcos
Ruiz, Sandra Pons i Claudia Redondo. Entrenadora:
Laia Margenat. 2n Entrenadors: Mireia Gironès i
Jose L. Guzman.
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Benjamí A - Adriá Fanlo, Albert Fortuny, Artión
Valor, David Gómez, David Margalef, Eric Bataller,
Eric Navarro, Gerard Gubern, Iker Gil Prieto, Max
Fernández, Sergio Rubio i Xavier Rodés.
Entrenador: Marc Montasell. 2n Entrenador: Javi
López.

Aleví B - Albert Brustenga, Albert Cañas, Arnau
Ramos, Carles Bernal, Erik González, Gerard
González, Jose Armando, Oriol Montosa, Roger
Pons, Sergio Gil i Juan M. Torres. Entrenador:
Ricart Tetas. 2n Entrenador: Carles Bernal.

Aleví A - Andres Olivero, Bernat Iglesias, Cales
Pons, Dani Muñóz, Francisco Esteban, Gerard
García, Gerard Pericas, Ignasi Miró, Jan Mollet i Jose
Romero. Entrenador: Sergi Miró. 2n Entrenador:
Aaron García.

Infantil - Abel Segura, Adam Medrano, Adriá
Alonso, Adrian Landival, Alejandro Martínez, Anas
Hayi, Gerard Rius, Ivan Dalmau, Joel López, Leo
Sandro, Miguel El Hihioui, Roger Roldán, Victor
Navarro, Xavi Girbau i Arturo Porcel. Entrenador:
Cristian Nicolás. 2n Entrenador: Alex Alonso.

Cadet - Albert Dantí, Aleix Cabeza, Aleix Gutiérrez, Alvaro Rubio, Bakta Girbau, Fco. Javier Martínez, Joel
Guevara, Manuel Sender, Nil Congost, Oriol Fuertes, Oriol López, Oscar López, Oscar Prats, Ramon Navarro, Roger
Pericas, Roger Solé, Sergio Gil, Jordi Sanz, Daniel Hinojo i Victor Estirado. Entrenador: Ferran García. 2n
Entrenador: David Bonet.
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Juvenil - Aaron Garía, Alex Alonso, David Fàbregas, David Serrano, Eric Padilla, Eric Sangüesa, Ezequiel Rita,
Jacob Porcel, Javi López, Joan García, Jordi Millán, José L. Guzmán, Josep A. Casado, Lucas Tejedor, Marc
Comellas, Marc Nadal, Nestor Anabitarte, Pere Grau, Roger Costajussa, Sergi Miró i Sergio Hildalgo. Entrenador:
Marc Sala. 2n Entrenadors: Pere Costajussa i Jordi Galceran.

Primer Equip - Marc Salamó, Ignasi Bonet, Miguel A. Belmar, David Rebollo, Marc Costa, Cristian Silvestre,
Jose Carrillo, Xavier Gilabert, Roberto López, Ivan Morales, Carlos Adan González, Javier Molina, José Arias,
Miguel Castillo, Andreu Reyes, Aleix Anglada, Sergi Ortíz, Ismael Ortíz, David Barco i Carlos Roldàn. Entrenador:
Raul Rosua. 2n Entrenador: Xavi Gutiérrez. Fisioterapeta: Cristian Funes.
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Club Patí Santa Eulàlia
President: Manel Perales Lozano
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 617 808 894
C/e: mperaleslozano@gmail.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaroncana.cat

Una dilatada història
Aquest any 2012, el Club Patinatge Santa
Eulàlia de Ronçana ha fet 28 anys. D’aquesta
dilatada trajectòria estem molt satisfets de la
feina feta i de veure l’evolució que al llarg
dels anys els nostres patinadors i patinadores han assolit, tant a nivell esportiu com
personal.
Des de l’ any 1984, continuem amb la il·lusió
i les ganes de fer créixer el Club, aportant valors socials, formació i afany de superació,
alhora que un fort sentiment de pertinença
de grup i a la nostra vila.
Actualment, el club compta amb una cinquantena d’ esportistes que es divideixen en
diferents grups en funció dels nivells tècnics
assolits. En aquest aspecte, el cos tècnic que
actualment vetlla per la formació dels nostres patinadors està format per Laura Valcárcel, que és entrenadora titulada i coordinadora del Club, Carla Torrell, Carol
Hernández, Raquel Carvajal, Ainhoa Ruíz i
la recent incorporació de Laura Vila com entrenadora del Grup Xous.
Cal fer menció, dels excel·lents resultats esportius que han assolit a nivell individual
monitores que estan en actiu com la Carla
Torrell, que aquest any s’ha proclamat
Campiona de Barcelona, Campiona de Catalunya i Subcampiona d’Espanya en figures
obligatòries de la categoria Senior.
Estrenem una nova modalitat de patinatge
El més d’octubre, hem començat al nostre
Club una nova modalitat de patinatge, anomenat Grup Xou. Aquest Grup Xou és una
modalitat del patinatge artístic sobre rodes que es practica en grup i té com a caràc-
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ter diferenciador la seva vessant d'espectacle. Es tracta doncs d'una coreografia que representa un tema o una història, que ajudant-se d'altres disciplines (com per exemple el teatre o la dansa) ha de fer transmetre
aquesta idea.
Actualment, està integrat per dotze patinadores, totes elles provinents del CPSE incloent a les actuals entrenadores del club. La
direcció tècnica del Grup Xou, és a càrrec de
l’entrenadora Laura Vila Vecilla, que té una
contrastada experiència en aquesta modalitat i que ostenta un magnífic palmarès, tant
a nivell individual, com component de Grup
Xous en competicions nacionals i internacionals. Destaquem el títol de Campions del
Món del 2007 i diversos campionats d’Europa, Espanya i Catalunya. Com entrenadora
ha assolit el subcampionat de Catalunya de
grup Xous en categoria cadet.
Competicions
Aquest any 2012, hem fet un llarg recorregut
en les competicions i trofeus en els que hem
participat, obtenint en tots ells molt bons resultats. L’esforç i constància dels patinadors
i patinadores i de les seves entrenadores han
portat al Club Patinatge Santa Eulàlia de
Ronçana a copar un gran nombre de podis
en les diferents competicions i categories en
trofeus com el de l’Ametlla, Sant Fost, Lliçà
de Vall i el primer Trofeu Santa Eulàlia de
Ronçana. També en competicions oficials
com Interclubs, els nostres patinadors han
assolit grans resultats com la segona posició
de la Carla Méndez en categoria Certificat
que la classifica per competir en la Copa
Catalana.
Volem fer especial menció que tres patinadores del nostre Club, la Mariona Cabeza,
Carla Méndez, i la Carol Meliá han assolit ja
la categoria aleví i juvenil B respectivament.
Actes
El mes de juliol vam organitzar el nostre festival d’estiu, que aquest any va tenir la visita
d’un grup musical de renom. Ens van visitar
ELS BEATLES i, aprofitant aquest excepcio-

anuari 2012_anuari 2006 retocat.qxd 11/12/12 10:46 Página 107

Entitats

Anuari 2012

nal esdeveniment, la temàtica del Festival va
girar al voltant de la discografia d’aquest mític grup de Rock. A més, varem comptar amb
la participació de Clubs com L’Ametlla i la
Garriga i figures de nivell internacional com
la Nadia Alsinet.

des, amb la ferma intenció d’ assolir els resultats esportius proposats i amb la convicció de continuar formant els nostres patinadors en els valors d’afany de superació i convivència que tant necessaris són pel seu desenvolupament.

Volem donar les més sinceres gràcies per la
col·laboració a pares i mares, Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i als Comerços i
Entitats del nostre poble en la realització
d’aquest magnífic festival.

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques i que es facin realitat tots els
vostres desitjos pel proper any 2013.

Així mateix, treballem des del Club per consolidar de forma definitiva el Trofeu de
Santa Eulàlia de Ronçana amb l’ànim de
convertir-lo en un trofeu de referència dins
del calendari de competició.
Per aquest any 2013, amb l’ esforç i compromís de tots els components del Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana, continuarem gaudint del patinatge artístic sobre roGrup Xou.

Categoria Certificat. Iniciació A.

Iniciació B.

Iniciació C.

Iniciació D-E.
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Club Patinatge
Artístic Ronçana
Presidenta: Carme
Serrat Permanyer
Secretaria: Pilar Polo Velasco
Monitora, responsable tècnica de pista:
Meritxell Bonet Polo
Telefon de contacte: 699.75.22.18 (Carme Serrat)
649.30.33.50 (Pilar Polo)
C/e: e.mail: serratcarme@gmail.com

El Club Patinatge Artístic Ronçana neix el
dia 1 d´agost de 2012, com a resultes de la
voluntat d´unes patinadores/rs del nostre
poble, per incloure la modalitat d’equip en
aquest esport. Són patinadores/rs que han
portat els colors de Santa Eulàlia de
Ronçana amb orgull i satisfacció durant
molts anys i continuaran portant-los arreu.
Educar, formar i desenvolupar persones
amb criteris d´esportivitat i esperit d’equip
són els nostres valors, uns valors compartits
per patinadores/rs, socis, tècnics i junta.
L´equip tècnic està format per a tres membres: Meritxell Bonet, Laura Parcerises i
David Bonet (preparador físic). La responsable de la direcció tècnica és la Meritxell
Bonet, reconeguda per a tots els que segueixen el món del patinatge al nostre poble, donat que ha portat els colors de Santa Eulàlia
al llarg de més de 18 anys i adquirint un
destacable currículum esportiu.
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El Club Patinatge Artístic Ronçana, en aquests moments compte amb 20 patinadors/es.
El nostre Club, d’acord amb els seus valors
fundacionals desenvolupa dues modalitats
de competició, la modalitat individual i la
moda-litat col.lectiva anomenada de Grup
Xou. Les nostres patinadores adquiriran els
coneixements individuals i competiran, però
alhora participaran en la competició de
Grup Xou amb la resta de companyes.
La Junta Directiva sabem que portar un
Club esportiu endavant és una tasca difícil
però comptar, com comptem, amb un equip
tècnic que hi cregui fermament, és una gran
ajuda.
Des d´aquí us volem agrair socis, monitors/es, patindors/es la vostra confiança, la
vostra il.lusió que han fet possible engegar
aquest projecte, que molt segur ens portarà
a futurs èxits. Moltes gràcies també a uns
col.laboradors de luxe: el Francesc, en Joan
i la Carol des de l´Ajuntament, i també a
l´Anna, la Paquita i el Jaime que dia a dia
ens acompanyen i ajuden al pavelló.
Per últim us convidem a la presentació del
nostre club el dia 22 de desembre al pavelló
municipal d´esports a les 18h.
Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2013
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Club Ciclista Vall del Tenes
Responsable: Pere Duran
Telèfon: 654 482 683
C/e: ccvalldeltenes@gmail.com

Amb el bon regust de
les 3 HBTT
El Club Ciclista Vall del Tenses (CCVT) tanca el 2011 amb el bon regust de boca que van
deixar, entre els participants i el públic, les 3
Hores de Resistència nocturnes en BTT
(3HBTT), que es van disputar el 7 de juliol,
al circuit del costat de l’Institut La Vall del
Tenes i el pavelló poliesportiu. Hi van participar 54 ciclistes, repartits en categoria individual, de parelles o triplets sobre un recorregut de gairebé dos quilòmetres que l’endemà trepitjarien els ciclomotors de la 3
Hores de Resistència en Derbi Variant.
Al final, l’equip format pel santeulalienc
Fabian Huertas i per Albert Soley, de Bigues
i Riells, van guanyar la prova després de
completar 36 voltes, entre les 8 de la tarda i
les 11 del vespre. Huertas i Soley van superar
als santeulaliencs Jordi Bonet i Joan Iglésias
(35 voltes) i als també veïns de Santa Eulàlia
Francesc Barbany i Marcel Gual (35 voltes)
En categoria individual, el guanyador va ser
el corredor de Lliçà d’Amunt, Francesc
Padró (32 voltes) seguit del santeulalienc
Martí Sanz (31 voltes) i de Marc Ortega, a
només 7 dècimes del segon escaló del podi.
En la modalitat mixta es van imposar Esther
López i Daniel Martínez (29 voltes) mentre

que la victòria en categoria femenina va ser
per a Natàlia Piqueras, Kira Tatiana i
Yolanda Borràs (22 voltes). Entre 250 i 300
persones van seguir la prova.
Ara mateix, i després de les sol·licituds que
ens han fet arribar públic i corredors, el Club
està treballant i plantejant la que podria ser
la segona edició dels 3HBTT amb vistes al
2013. La cursa es disputaria, com en la primera edició en col·laboració amb l’Ajuntament, en un circuit semblant al de l’any passat, tornant a combinar esforços amb l’organització de les 3 Hores de Resistència en
Derbi Variant.
Mentrestant, la Junta del Club Ciclista Vall
del Tenes, que continua oberta a noves propostes, se segueix reunint cada últim divendres de mes, a les 9 del vespre, a la Fàbrica.
I cada diumenge, a les 8 del matí, els socis i
ciclistes que volen es troben a la benzinera
del Rieral, per fer una sortida en BTT per
Santa Eulàlia i per la comarca. Però poca cosa més. Enguany, com el 2011, no hi ha hagut pedalada popular i el CCVT només ha
col·laborat en la pedalada de les Jornades
Europees de Patrimoni i ha dut a terme un
taller de mecànica de bicicleta a l’Arrencada.
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Societat de Caçadors
President: Amadeu Cortés i Panadès
Telèfon: 93 844 86 59 (La Fàbrica)
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

L’any del senglar (2a part) o
si no volies “caldo”, ara dues
tasses.
Abans d’entrar en matèria vagi per davant la
nostra cordial felicitació a tot l’equip que, a
dia d’avui, fa possible arribar als cinquanta
anys de l’Anuari Local. També evidentment
a tots aquells i aquelles que al llarg d’aquest
mig segle ho han anat fent possible.
L’any passat ja comentaven la problemàtica
del senglar al nostre municipi. Enguany seguim igual; de dia se’ns escapoleixen i de nit
(amb autorització prèvia) no els veiem.
Rectifico; de dia alguns no s’han escapat i de
nit, alguns si que s’han deixat veure i tampoc
s’han escapat.
Sta.Eulàlia, fins ara, no era un indret on habitualment els senglars hi fessin jaç o hi criessin. Aquest tendència esta canviant. La presencia de femelles amb cries, anomenats
raions, porcells, lletons o godalls segons la zona geogràfica, s’està tornant força freqüent.
La neteja dels marges del riu Tenes i l’obertura de la rasa per la canalització dels gas ha
provocat que tinguessin accés a nous indrets,
de fet hi ha molts veïns que ha els succeït el
mateix; tenen aigua i menjar propers i la necessària defensa natural com per establir-s’hi.
Els caps de torrent feréstecs i profusament
embardissats, son hàbitats perfectes per
criar i fer-hi el llit. A més a més com que a
tot el Vallès les parts altes dels torrents estan
urbanitzades i son zones de seguretat, no hi
ha manera de poder-hi fer batudes.
D’altra banda la presencia de camins i carreteres, especialment transitats els dissabtes i
diumenges, tampoc no ens ajuda a poder-los
caçar.
Si us hi fixeu, en el nou sender paral·lel al
Tenes, i en previsió de futur, ja s’ha senyalit-
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zat específicament per recordar als passejants l’eventual activitat cinegètica.
Som plenament conscients que es un espai
compartit, com tot l’espai natural del poble;
que el caçadors portem una arma a les mans i
que no som gaire estimats, però us puc assegurar amb tota certesa que si els passejants
van amb quatre ulls nosaltres n’hi posem vuit.
El Dept. de Medi Ambient de la Generalitat
ja fa anys que publica, en forma d’estadístiques, les captures d’espècies cinegètiques fetes a Catalunya durant la temporada de caça.
En la temporada 2010/2011 es varen caçar a
tot Catalunya prop de 30.000 senglars.
Repeteixo trenta-mil (ho dic en lletres per
evitar confusions). Son 82 exemplars per
dia. Deu n’hi do!!
Cal reconèixer però com deia un periodista
del 9 Nou, “…sort que a L’Ametlla del Vallès
els senglars hi fan justícia…”
Està cantat que gradualment s’haurà d’anar
ampliant tant l’horari com el calendari per
poder-los caçar.
El que ens costarà més de fer serà implicarhi al jovent. Cada cop el col·lectiu té més
anys, menys facultats i mes maldecaps que
acaben provocant l’abandonament o la pèrdua d’interès per la cacera.
En relació a la caça petita i malgrat l’esforç
que fem cada any per alliberar i repoblar
caps de bestiar, ens costa molt fer que criïn i
tinguin presència estable en el territori.
Els caçadors capturem menys del 10% del
que repoblem i nomes crien un 12% del total.
Ens han autoritzat diverses batudes especifiques per danys. Una per abatre un exemplar
de porc vietnamita, d’altres pels senglars i
se’n han abatut cinc i d’altres per les tórtores
turques i coloms roquers, on en total se’n
han abatut més de dos mil exemplars i encara en queden un munt.
Malgrat tot, seguim fent pedagogia i a mitjans de febrer 2013, hi ha previst de realitzar
una activitat de repoblació amb la participació activa del nois i noies de l’institut.
Feliç 2013 a tothom!!
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Déu vós guard!
Acabem l’any amb preocupació, però
també amb esperança.
Amb preocupació perquè aquests últims mesos ha augmentat de manera considerable el
nombre de famílies que necessiten ser ateses
per Càritas. Persones, rostres, que mostren
el seu dolor i angoixa per la situació d’incertesa i precarietat que els toca viure i que els
condiciona i limita amb molts aspectes.
Tan si ho vivim en primera persona com no,
el cert és que en la societat hi ha un ambient
de pessimisme i de por que cal superar ja
que caure en el desànim pot portar situacions pitjors.
Amb preocupacions perquè la crisi no afecta
sols a casa nostra, recordem que una gran
part de la població mundial passa fam. Ja fa
uns anys que en Silverio Agea, essent aleshores secretari general de Càritas, va dir: “la
pobresa és immoral perquè té solució”. En
això els governs hi tenen una gran responsabilitat que no poden defugir.
Amb esperança, perquè malgrat que han
minvat un xic les aportacions, són moltes les
persones que continuen col·laborant amb
Càritas. Gràcies a tots una vegada més, per
la vostra constància i generositat. Potser no
és molt el que podem aportar, això no im-

Càritas Parroquial.
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porta, com diu la cançó: “Amb el poc de tots,
tothom en tindrà”.
Amb esperança perquè al llarg d’aquests
anys han anat sorgint iniciatives per recaptar diners pel “bac d’aliments”. Joves “de
l’institut Vall del Tenes” van organitzar en el
seu moment una fideuà, amb una gran participació de gent, joves músics de l’escola
“Da Capo” junt amb joves actors del Casal
Parroquial, ens van fer gaudir amb el seu art
d’una tarda festiva i en aquesta última festa
major, per iniciativa de l’Ajuntament, es va
organitzar una tómbola benèfica. Moltes
gràcies a tots pel vostre esforç i il·lusió alhora de dur endavant tots aquests projectes.
Amb esperança perquè dia a dia es van desvetllant aquells valors que en temps de bonança queden arraconats. Valors com la solidaritat, el compromís, la gratuïtat, la comunió... valors que ens ajuden a fer pinya i
ens agermanen.
Els voluntaris de Càritas creiem que un món
millor i més just és possible però cal la voluntat i l’esforç de tots.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 2011
GENER 2012
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

13,1
12,7
13,2
20,8
19,6
25,9
30,5
30,9
33,4
27,9
22,6
15,5

02,4
00,4
--2,1
7
07,3
10,4
15,1
16,7
18,1
14,4
¡11,1
05,8

07,3
05,6
04,6
10,9
12,8
17,6
22,8
23,8
25,4
20,6
16,2
10,2

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

16,3 (14) -1,9 (26)
16,6 (20) -4,6 (14)
23,6 (26) -8,6 (5)0
27,6 (30) -1,2 (10)
26,3 (26) -1,2 (17)
31,7 (11) -4,5 (3)0
36,9 (21) 10,9 (12)36,5 (18) 11,8 (24)38,5 (21) 13,5 (31)32,2 (6)0 -8,6 (27)
28,6 (8)0 -1,2 (29)
20,3 (4)0 -3,1 (30)

PLUJA

VENT

Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

1
1
3
4
140
110
4
1
3
2
150
6

10
30
10
41
89
58
14
13
36
73
1180
30

00 (1)0
00 (28)
05 (1)0
31 (22)
28 (4)0
29 (20)
11 (3)0
13 (1)0
27 (6)0
71 (29)
35 (31)
12 (27)

0,7
0,7
2,3
1,9
3,0
3,0
2,7
3,1
2,4
2,8
2,5
2,1

37
37
66
53
46
38
47
31
35
38
48
38

660

4860

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

Dies de pluja: 65
Dies de tempesta: 10
Dies de pedregada: 0
Dies de gelada: 56
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 79
Dies de boira: 4
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 38,5º (dia 21-08)
Temperatura mínima absoluta: -8,6º (dia 5-02)
Precipitació màxima en un dia: 71 lt/m2 (dia 29-09)
Precipitació total: 486 lt/m2
Mes més sec: Desembre i gener.
Mes més plujós: Setembre.
Ha estat un any amb comportament típicament mediterrani, ja que s’han produït moltes alternances i valors extrems.
Hivern sec, amb dues meitats ben diferenciades pel que fa a temperaturas.
Estiu sec amb un juliol suau i agost molt calorós.
La sequera d’estiu s’ha perllongat fins a finals de setembre.
Pluja clarament per sota la mitjana.
Pep Margenat
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Isidre Flaqué i Bonet

“El Sidru de can Cisteller”
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Arribo a Can Xeró cap a les 10 del matí. Entro amb el cotxe dins del pati, des
del Camí de La Serra, estant. La porta
de la tanca és oberta i així que aparco
i poso un peu a terra, veig la mà de la
Lourdes que em fa senyals des de la finestra del menjador i em diu : “per quí
, per quí mateix..!” De seguida la sento
que obra la porta de la façana del costat de la casa i la veig al cap de munt
de l’escaleta que hi ha i que té un passamà de fusta a banda i banda.

M’agrada que conservi aquest sentit
de l’humor i que faci broma, d’entrada. Ja no ho recordava. Sempre ha
tingut el somriure a punt, l’Isidre, la
frase irònica, i el seu humor és discret, mental, sense estridències.

Fa molt fred avui, però fa sol i és agradable sentir-los a l’un i a l’altre. El cel
és clar, l’aire diàfan. Un pessebre ple
de cases, camins i camps, només mig
endreçat, s’escampa des del darrera
de la casa per entre alts i baixos fins al
teló de fons que hi ha a l’horitzó. Allà
s’hi dibuixen, ben retallats avui, els
Cingles de Bertí i el Puiggraciós...

Sí, sí. Vivíem a Can Mallorca, però com que
el pare feia de cisteller, també en deien Can
Cisteller. Jo ja hi vaig néixer allà, a aquella
casa. Era propietat de Can Barbany. Nosaltres érem els masovers, només. Pagàvem un
arrendament.

“També pots entrar pel davant, -diu
la Lourdes-, allà hi ha el timbre. En
aquesta porta no n’hi ha. Es pot entrar per totes dues bandes”.
La segueixo i entro cap dins i allà, al
menjadoret, ens hi espera l’Isidre. És
un espai recollit, ben disposat, net i
en bon ordre, captingut, com la parella que hi viu. La temperatura és càlida i convida a la conversa que iniciem tot seguit.
No sé si us faig anar malament, venint
a aquesta hora...
Pots comptar! Jo em llevo d’hora. Ho he fet
sempre. La mestressa una mica més tard que
jo, ara. Però ja tenim la feina feta!
Això que em vas dir de l’Anuari, no m’ho havia imaginat mai, m’ha sorprès.
Doncs ja ho veieu, no se sap mai.
Seiem aquí mateix, a la taula.
Quants anys teniu, Isidre?
En tinc 87. Vaig néixer l’1 de setembre del
1925 i per un dia vaig haver de pagar tot el
mes sencer a la Seguretat Social ...

Quan fèiem teatre i vos ens fèieu d’apuntador al Casal, mentre us esperàvem per assajar, dèiem: Qui vindrà
avui, en Josep Ciurans, o el Sidru de
Can Cisteller?

Al pare no li agradava gens fer de cisteller. Li
agradava anar a l’hort, cavar la vinya i fer de
pagès, però fer cistells no era gens del seu
grat. És clar que n’havia de fer, perquè bé s’havia de guanyar la vida, encara que no li
agradés gaire. Tenia molts encàrrecs, sempre. Anava tirant...
D’ on era el vostre pare?
El pare era de Can Mataporcs es deia Sebastià
Flaqué i Moret. Eren set germans: quatre nois
i tres noies. Ell era el més petit de tots. Es va
casar amb la Maria Bonet i Canaleta de Can
Lluís. Quan van casar-se, van anar a viure a
Can Pepet Turell, que era propietat de Can
Mataporcs i s’hi van estar uns anys fins que
una filla de Can Mataporcs es va voler casar i
va necessitar la casa, aleshores ells van haver
de marxar i buscar-se un lloc per viure. Van
anar a parar a Can Mallorca.
Oi que hi havia hagut les escoles a Can
Mallorca?
Sí que hi eren. Primer van ser a Sant Simple.
Després a Can Mallorca. Només ocupaven
els baixos i a dalt hi havia l’estada del mestre, però per aquell temps ja es van fer les escoles noves, que són les que tothom coneix
de La Sagrera. Una escola per a nois, una escola per a noies i, cadascuna, amb la casa del
seu mestre al costat.
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De quin any parlem, Isidre?
Parlem del 1915. Com que les escoles es van
fer noves i van quedar els baixos de Can
Mallorca buits, el Barbany, que era l’amo de
Can Mallorca, hi va arreglar dos habitatges.
Un ja hi era a dalt i l’altre el va fer als baixos.
A dalt hi venia el Sr. Pepe Fradera a passar
l’estiu amb la seva família. El pare i la mare
es van instal·lar a baix, a Can Mallorca o a
Can Cisteller, com vulguis!
Jo me’n recordo molt bé, d’aquesta casa. Hi havia una morera grossa que
feia molta fresca a l’estiu i recordo els
pedrissos del davant, on s’hi podia
seure i fer conversa.
Can Mallorca era una casa de pagès senzilla,
però una masia molt ben situada per vistes i
pel clima. Des d’allà es veia Montjuïc. Per
això el Sr. Fradera hi passava l’estiu, perquè
era molt agradable. El seu gendre era dentista i ... sort en vaig tenir! Es deia Padrós.
I somriu de nou, amb aquell somriure
que dèiem abans: intel·ligent, despert, capaç d’analitzar i entendre
perfectament cada una de les coses
que pensa i que recorda.
Sort en vau tenir del dentista? Que
vau tenir algun problema amb les
dents?
No pas amb les dents, no. Em vaig trencar el
menisc. Era una època en la qual, ningú no
sabia ni què era, el menisc. Nosaltres érem socis de l’Aliança i em van posar pomades i pomades i no anàvem bé. Em van enguixar i res.
Jo vaig veure que anàvem pel pedregar i vaig
anar a veure el Dr. Padrós que, com et deia,
era dentista. Em va mirar la cama i em diu:
- Si et vols curar, noi, has d’anar a veure els
del futbol.
Vaig anar a l’Espanyol i em van dir que m’havia d’operar. Jo volia portar els metges de
l’Espanyol a la meva mútua, però els de
l’Aliança no ho van voler de cap manera, em
deien que ja m’operarien ells.

- Sí, home! –pensava jo-, si no l’havien fet
mai, aquella operació! Si no n’havien vist mai
cap de menisc!
Al final em van operar a la clínica Victòria.
Ens va costar 4.000 pessetes. Era una fortuna, a l’ època. Jo tenia cap a 20 anys. Ens vam
gastar tots els diners que teníem i els que no
teníem i això ens va retardar molt el casament amb la Lourdes.
Ja festejàveu, aleshores?
I tant! Des que ella tenia 16 anys i jo 18. Ens
vam casar l’any 1953.
D’on era la vostra esposa?
De Can Xeró, que és aquí on vivim ara. Ella
es diu Lourdes Graví i Vilardebò. Ara vivim
aquí perquè fa 6 o 7 anys que van tirar a terra
Can Mallorca. Això sí que em va saber greu!
La Lourdes fa que sí amb el cap. Ha
estat tota l’estona asseguda al seu
costat. L’Isidre té molta memòria,
però la Lourdes encara en té més, sobretot pels cognoms, i li dóna un cop
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de mà, quan cal. La complicitat entre
ells dos, és total.
Així que aquesta va ser la primera topada amb els metges...
Quin mal! Me’n recordaré tota la vida! Em
van operar allà assegut en una taula, com
ara som, aquí. M’havien d’adormir amb cloroform i el metge em va dir que anava malament perquè, un cop operat, s’havia d’expulsar el cloroform vomitant i que duraria tota
la nit i més... Per estalviar-me el malestar,
després de l’operació, em van operar a lo vivo, sense res de res, m’ anaven descarnant
l’os, l’anaven descalçant. Vaig fer tres ais !
Ho tinc present com si m’ho fessin ara!
Després m’han operat diverses vegades d’altres cosetes, però allò va ser molt dolorós.
I el cost d’aquesta operació va fer que
us caséssiu més tard?
Sí. Ens vam casar que jo tenia ja 28 anys i
ella 26.
I com us guanyàveu la vida, vós?
Ajudàveu al pare a fer cistells?
No, ja t’ho he dit. Al pare no li agradava gens
fer de cisteller. Ho feia per força. No posava
el vímet a remullar... i la mare li havia d’anar
sempre al darrera i li havia d’insistir amb els
encàrrecs. A mi no em va voler ensenyar el
seu ofici, de cap manera. Jo no sabia què fer.
Un dia va arribar un enguixador de Granollers i em va demanar si volia aprendre a encanyissar sostres.
Això era per fer el cel ras? Fèieu un
teixit amb canyes i l’enguixador hi enganxava un gruix de guix?
Això mateix. Jo feia l’encanyissat i el penjava, amb uns cabirons de fusta, clavat a les bigues amb uns claus especials. Un cop posat
l’encanyissat, hi passava l’enguixador i ho
enguixava tot, aprofitant la mateixa bastida.
En vaig fer molts d’encanyissats! També per
uns de Caldes. Vaig fer unes naus... de tot.

Anuari 2012

Fins que van arribar les plaques de pórex i la
fibra i vaig haver de fer l’ofici d’una altra manera.
Amb l’arribada d’aquests materials, vaig deixar de ser autònom i vaig llogar-me amb uns
cosins de Granollers. Aquí ja no m’hi vaig
atrevir a fer una empresa. I em vaig jubilar
cap als 60 anys.
I entre cel ras i cel ras, l’hort
L’hort de Can Magre no el vaig deixar mai. A
La Sagrera tothom hi tenia un hort arrendat
a Can Magre, petit o gran.
Can Minguet, Can Mataporcs, Ca La Quima,
Can Fuster, Can Joan Minguet...
Només tenies una hora per regar, perquè és
clar que havia de regar tothom. Amb un hort
podies anar tirant.
Ara suggereixo fer un salt enrere.
Tornar a la seva infantesa.
Vós hi vau poder anar a l’escola?
No gaire. Hi vaig anar des dels cinc anys fins
als onze. I encara vaig enganxar una mala
època. Vaig començar amb el Sr. Riart que va
ser un gran mestre, però a l’any 33 va haver
de marxar i va venir un interí que no sé ni
com es deia. Només ens feia jugar a pilota i dibuixar. Després d’ ell ja va venir els Sr. Batlle.
I per què vau plegar als 11 anys? Tan
aviat?
Oh! Me’n vaig anar a jornal a Can Lluís, per
fer algun cèntim. Treballàvem tot el dia al
camp, des de bon matí fins a molt vespre i de
dilluns a dissabtes. El diumenge miràvem de
fer alguna coseta per casa.
Quan es va acabar la guerra jo tenia 14 anys
i vaig anar treballant-hi fins que em va sortir
això de les canyes i vaig fer encanyissats.
I entro a parlar d’un tema que és inevitable, ja que fem un recorregut pel
temps i l’Isidre té l’edat que té.
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La casa de Mallorca amb els cingles al fons.

I va venir la guerra civil
Sí. Saps perquè hi va haver una guerra civil?
Perquè ningú no hi tenia res a perdre. Ningú
no en tenia ni cinc! A Santa Eulàlia tres o quatre eren els propietaris de mig poble. Després
d’aquests, hi havia unes quantes masies que
es guanyaven la vida i anaven tirant. A partir
d’aquí ningú no tenia res, la gran majoria.
Jo era d’aquest tercer rengle, saps? Si collies
avellanes, n’havies de donar la meitat i amb
prou feines pagaves el lloguer.
Hi havia injustícia social i, per altra banda,
cada setmana hi havia un míting. Venien i
deien allò de la terra és vostra i la terra pel
qui la treballa i va començar la revolta. Va
acabar com va acabar.
Jo veia bombardejar Barcelona des de casa.
Vós éreu petit i el vostre pare hi va haver d’anar a la guerra?
Jo era petit i el pare era massa gran per anarhi. Jo sóc de la quinta del 46. Així que, a casa,
la guerra no la vam patir del tot cruenta.

No vam passar gana, tampoc. A pagès, en
aquests casos, no tens cèntims, però no passes gana. Sempre tens alguna cosa per menjar: quatre gallines, ous, un conill, un porc...
i el que culls de l’hort.
Altra gent ho va passar més malament
I tant. A la meva germana mateix, li van matar l’home a la batalla de l’Ebre.
No n’hem parlat dels vostre germans
Vaig tenir dues germanes. L’ Hermínia que es
va casar amb l’Alejandro Riera de Can Serra,
que és el que va morir a l’Ebre. Més tard
l’Hermínia es va tornar a casar amb el meu
cunyat de Can Xeró. I la Remei, que es va casar amb el noi de Can Galderic. Ni l’Hermínia,
ni jo no hem tingut fills. La Remei sí.
Hem fet un petit parèntesi, però tornarem al tema del qual parlàvem. De
la guerra ell en parla sense ressentiments, segurament per l’edat que tenia quan va esdevenir-se i per la situació concreta de casa seva. És molt
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conscient del drama que va representar, però és capaç d’analitzar-lo amb
objectivitat, de parlar-ne tot deixant
els sentiments a banda.
De la guerra deveu recordar moltes
coses
Moltes. Anècdotes i escenes molt dures.
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I tantes coses et podria explicar... Va morir
molta gent a Santa Eulàlia i a tot arreu. Em
recordo de cada cas. Res! Molta misèria i
pocs sentiments.
I dóna aquest tema per acabat. I com
que no podríem pas parlar amb
l’Isidre sense parlar del Casal, desviem la conversa en aquest sentit.

Nosaltres érem a la zona roja, com ja saps.
Els republicans van fer moneda pròpia.
Vaja, van fer bitllets, moneda no. Les monedes eren de cartró i portaven un segell de La
República. Sembla mentida. Amb allò que
deia 5 o 10, podies anar a tot arreu i pagar el
que fos i tothom ho agafava. Jo encara en
guardo, d’aquelles monedes de cartró.

I al Casal? Quantes hores hi heu dedicat?

I me les ensenya. Les té en una capseta metàl·lica. També hi té bitllets i alguna moneda de plata amb el rei
Alfons XII.

Sí. On ara hi ha el Casal, era el galliner de la
Rectoria. Abans de la guerra el Casal era
molt petit.

A les botigues, als taulells hi havia un tros de
marbre de 30 cm x 30 cm. Hi havia duros de
plata i corrien duros de plom, amb un bany
de plata. Els botiguers reconeixien si eren falsos perquè els feien dringar sobre el marbre.
També em recordo de quan van morir els de
Lamarca, la farinera de Granollers. Venien a
portar la farina aquí a Santa Eulàlia. Els van
matar una mica més amunt de la cruïlla de
Lliçà. Eren el pare, dos fills i un gendre. Es
van sentir molts trets. Un dels fills es va poder escapar i va viure, gràcies al seu pare,
que va embolicar la troca i va crear una mica
de confusió, expressament, quan baixaven
del cotxe. Va córrer per Santa Eulàlia vuit o
deu dies sense menjar res.
Un dia, a mitja tarda, em va sortir a mi, enmig d’uns esbarzers. Feia por i tot. Em va fer
pssst! posant-se el dit sobre els llavis. Jo havia anat a veure a la meva germana i vaig
marxar espantat, sense dir res.
Després es va saber qui era i també es va saber que una família l’havia acollit i li havia
donat menjar. Encara sembla que el vegi.

Moltes, moltes hores. Saps què passa? Els
pares, si anaves al Casal, t’hi deixaven anar.
Al cafè no. Si hi volies anar, hi havia brega.
Doncs cap al Casal! I vinga passar-hi hores...
Vós hi éreu quan va començar?

Hi havia la colla d’homes: el Cisco i el Ton de
Can Ferrerons, l’Enric Duran, l’Elies Valls, el
Miquel i el Josep Graví, el Josep Barbany, El
Manel Turell, en Josep Ciurans...i molts més!
La colla de dones: la Montserrat de Can Bassa, la Maria de Can Cabot, la Carolina de Can
Colom, l’Eulàlia i la Brígida de Can Minguet,
la Maria de Can Lluís, La Maria, la Isabel i
l’Antònia de Can Torras...i moltes més!
Jo feia d’escolà a l’església. Érem quatre escolans: El Josep Casanovas (El Pepito),
l’Isidre Barbany de Ca La Quima, el Jaume
Bellavista de Ca l’Enricó i jo.
Recordo que Mossèn Manuel va escriure uns
pastores en dos actes, perquè els féssim nosaltres. Jo hi feia d’avi. Ja veus el paper que
em va tocar. Havia de dir: -Quina nevada
que hi ha!
I amb aquest record, es riu d’ ell mateix i amb ganes.
Aquells Pastorets van desaparèixer. Em
sembla que algú els va fer desaparèixer per
no haver de representar-los més. Per mi,
Mn. Manuel va equivocar-se d’ofici. Era un
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I m’ensenya les llistes. Hi figura el
nom de l’obra, el nombre d’actes de
què constava i el nombre de persones
que hi apareixien.
A mi sempre m’ha agradat més fer d’apuntador que no pas d’actor. El primer apuntador
que hi va haver va ser El Pepito .Quan ell ho va
deixar, ho vaig fer jo i en Pere Ciurans feia els
decorats, els anava pintant. Ho feia molt bé.
Hi ha passat molta gent oi, pel Casal?

actoràs. Ho feia molt bé. Li agradava el teatre i hi creia.

Un cop acabada la guerra, els que havien marxat no van tornar de seguida, van anar venint
i, cada dia, se n’hi afegien de nous. Molta gent
hi ha passat pel Casal: en Marcel Galobart, en
Pasqual Bigordà, en Josep i en Marcel Batlle,
l’Enric de Can Colom, més jove, que també
feia d’apuntador per allà darrera... pensa que
fèiem teatre cada diumenge.

Ja hi hem arribat: Els Pastorets. Pràcticament presents a tota la història del
Casal, any rere any. És així Isidre?

Si representàvem un drama, al darrera fèiem
una comèdia curta. Si no hi havia drama,
fèiem tres comedietes. I així cada setmana.

Sí. S’hi han representat tots aquests: En
Garrofa i en Pallanga, L’Esquellot i en
Picarol, En Bato i en Borrego, en Bieló i en
Belluguet, en Lluquet i en Rovelló... i moltes
obres relacionades amb el Nadal: L’Estel
d’Orient, Redempció, La neu que pel camí hi
ha, Pobresa i Caritat...

I quants dies d’assaig?

Fent d’apuntador als Pastorets.

S’aixeca i se’n va, però torna de seguida amb una llibreta verda a les
mans. Aquesta llibreta és una part
important de la història teatral del
Casal. Hi té anotades totes les obres
que s’han representat i en les quals ell
ha intervingut d’alguna manera: o bé
hi ha fet d’actor –les menys-, o bé d’apuntador –les més–.
No m’ho puc creure que tingueu això
guardat!
I tant. Ho he anat apuntant des de sempre.
Mira: drames per homes, comèdies per homes, comèdies i drames per homes i dones,
comèdies i drames per noies, sarsueles...

Cada dia. El Casal servia per fer molta amistat, molta pinya. A Santa Eulàlia hi havia els
de dalt i els de baix. Els de dalt teníem el
Casal i el de baix la Sala per fer ball. A moltes cases hi havia raons els diumenges...
però nosaltres ja vam començar a trencar
una mica amb tot això.
Quan vau plegar d’anar al Casal?
Mira hi ha hagut capellans més encertats i
d’altres que van complicar les coses. N’hi va
haver que eren de bona pasta i d’altres eren
de més mal ferrar. A mi no m’agraden les
disputes, així que, quan me’n vaig cansar,
vaig plegar.
Parlem de temps passats. L’ Isidre no
els recorda pas amb melangia. Hi torna a posar la mirada perquè li hem
demanat i perquè vol fer-ne un retrat,
el més ajustat possible, però ell viu el
present.
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I avui, Isidre, on som?
Nosaltres, la Lourdes i jo, hem arribat fins
aquí. L’un al costat de l’altre. Hem treballat.
Hem gastat poc, només pel que necessitàvem. Hem estalviat. Hem ajudat tanta gent
com hem pogut. Aquests són els nostres costums, els nostres valors.
Abans els veïns s’ajudaven. El batre, el segar, el collir... eren feines que s’havien de fer
i es feien entre tots. Ni se’n parlava... Es
feien i prou.
Avui tothom parla de solidaritat i no veus
mai ningú.
Jo vaig estar de sort, perquè vaig trobat una
dona que pensava igual que jo. No ens hem
tingut mai res. En tota la vida, no ens hem
fet ni un dia de morros.
Ara nosaltres ja fem poca cosa.
Però vós esteu molt al dia, al corrent
de tot el que passa.
Cada dia al matí escolto Catalunya Ràdio.
Cada dia al vespre veig el Cuní a la televisió i
cada dia llegeixo La Vanguardia. I la revista
Ronçana, quan surt. Res més.
Déu n’hi dó! I com veieu Santa Eulàlia?
A Santa Eulàlia m’hi fico poc. Anem a Can
Bassa, a la farmàcia, al metge i para de
comptar.
Veig algunes coses que no s’han fet prou bé,
que estan mal fetes, com per exemple:
El pas de la riera, que hi haurien de poder
passar els cotxes i la gent, alhora. La Biblioteca, que és preciosa, però que ha costat
massa diners i a Santa Eulàlia potser no li
calia tant. La Font de Sant Cristòfol que l’heu tancada pels avis i ara no hi podem anar,
amb aquella escala que hi ha per baixar.
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molt bons. Hi ha hagut feina per tothom i
han corregut els diners i avui tots tenim una
cosa o altra. Però volem tenir molt, massa
coses. Hem canviat la mentalitat i no estalviem. La gent es gasta el duro que no té.
A vegades em costa d’entendre. Veig mares
que porten el nen a l’escola bressol i després
se’n van al bar a esmorzar amb les amigues i
s’hi estan mig matí.
Hi ha nois i noies que tenen cinquanta vestits a l’armari i se n’han de comprar de nous.
Hem de rectificar moltes coses, però ni hi estem acostumats i ens costarà molt.
Jo, el futur el veig molt negre! No el veig clar
el futur i és que, n’ hem fet un gra massa.
No fa gaire temps que encara em deien: No
siguis ase. Aneu de vacances amb la
Lourdes! Podeu anar on vulgueu, als Estats
Units i tot, si voleu. Si no teniu diners, us en
deixaran ara, tots els que vulgueu.
Què et sembla? Ens hem endeutat per anar
de vacances.
Jo em posava riure quan m’ho deien i feia
broma. Els deia: No veus que jo ja tinc l’apartament a Mallorca? Jo ja hi sóc sempre
de vacances..!
Però no ho hem fet bé, no. No tornarem a tenir mai més la sanitat pública que hem tingut aquests anys. Ni la feina. O almenys en
tenim per molts anys.
Hi ha persones que tenen 30 o 40 anys i es
refien del subsidi de l’avi.
No hi ha crèdit i no es poden muntar empreses. Trigarem molts anys a tornar a funcionar.

I com veieu el futur, en general?

Els que avui tenen 20 o 25 anys i no tenen
feina, no en trobaran d’aquí a uns anys, quan
les coses tornin a anar endavant. Ja seran
massa grans per trobar-ne i passaran gana i
no hi haurà subsidi. D’ on vols que surtin els
diners?

Sóc força pessimista. Hem passat uns anys

No canviarem, estem massa mal acostumats.

Hi ha moltes coses que es podrien fer millor.
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Sí que ho veieu negre, sí!
Molt, molt. Els alemanys, amb això de l’Euro
han aconseguit el que no havien pogut fer
amb una guerra: manar tot Europa i quedars’ho tot! I sense tirar ni un sol tret.
Un euro alemany, no és pas igual que un euro d’aquí. Jo ho veig d’aquesta manera.
I el futur de Catalunya?
Malament. Deixar passar aquesta ocasió que
hem tingut, és el pitjor que hem fet els catalans en tota la nostra història!
Et diré una bestiesa: crec que als catalans
ens agrada ser uns esclaus. Sinó és així, no
s’explica el que hem fet.
Que no fa molts anys que Madrid ens va a la
contra? Que no ho tenim clar, això? Doncs
no siguem més porucs! Què vol dir que què
passarà demà? Què volen que passi? Com
Catalunya, a Europa n’hi ha 8 o 10 de països
i tots hi són, no cal que te’ls digui. Si nosaltres produïm el 27% o el 30% de tot el que es
guanya a Espanya, què esperem?
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Ha estat una ocasió única. Amb tots els anys
que tinc i no havia vist mai una ocasió com
aquesta. Amb una persona que volia tirar
Catalunya endavant...
I hem ben perdut aquesta ocasió... Som una
colla de covards!
I ara hi ha qui no vol entrar al govern, perquè només pensa en els seus interessos de
partit.
Si jo fos el President Mas, ho deixaria córrer,
ja t’ho asseguro. Quina llàstima pel País!
Tanco la llibreta amb les notes que he
anat prenent i la conversa s’allarga.
La Lourdes i l’Isidre tenen moltes coses per dir. Quin exemple de civilitat
més encoratjador que és, la seva actitud. Avui dinaran molt més tard del
que és habitual. Aquest matí, a Can
Xeró, el temps ha passat molt de pressa...

Isabel Valls i Bassa
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