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Pòrtic Anuari 2011 1

Benvolguts veïns i veïnes de Santa Eulàlia,

Fa 48 anys va aparèixer per primer cop aquest
Anuari i recollia els fets esdevinguts entre els mesos
de juliol de 1962 i juliol de 1963. Tenia una presenta-
ció modesta, discreta, però amb un contingut ple
d’il·lusió i bons sentiments. Redactat bàsicament en
castellà, desgranava alguns dels esdeveniments vis-
cuts i informava de dades estadístiques més o menys
interessants. Però per sobre de tot, més enllà del con-
tingut, aquell entranyable Anuari iniciava, sense sa-
ber-ho, un llarg recorregut de comunicació local que
encara avui es manté.

Ara, a finals de 2011, us fem arribar aquest nou
exemplar de l’Anuari més ben elaborat i documentat,
sens dubte, però també farcit de les mateixes il·lu-
sions i bons sentiments que impregnaven aquell de
fa 48 anys. 

Estem en una època difícil, plena d’incertesa, amb
molta precarietat laboral i grans dificultats econòmi-
ques. Una època que hem d’aprofitar per ser capaços
d’aflorar el millor de nosaltres mateixos i compartir
col·lectivament allò que ens uneix, com l’amistat i la
generositat, i posar les nostres esperances en un any
nou que està a punt de començar. Un any que si ens
ho proposem, tots junts podrem fer que sigui més
just, més solidari, i en definitiva, més feliç per a tots.

Us desitjo molt bon Nadal i un any 2012 que no ens
defraudi.

Joaquim Brustenga i
Etxauri

Alcalde
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Anuari 2011Ajuntament

Ple ordinari:
25 de novembre de 2010

Aprovació dels plecs
econòmicoadministratius i
prescripcions tècniques per la
contractació del servei de neteja de
diversos equipaments municipals i
convocatòria de licitació

Es varen aprovar inicialment els Plecs de
clàusules economicoadministratives i pres-
cripcions tècniques particulars que havien
de regir la contractació del servei de neteja a
diversos equipaments municipals i es va
acordar sotmetre els plecs a informació pú-
blica. Així mateix es va acordar procedir a la
convocatòria de licitació per a contractar
l’esmentat servei i, a aquest efecte, publicar
simultàniament l’anunci de convocatòria.
Finalment, es va acordar també delegar de
manera expressa a la Junta de Govern Local
la competència per a la resolució de les al·le-
gacions que hi poguessin haver en els plecs i
la seva aprovació definitiva, amb el ben
entès que se n’havia de  donar compte al pri-
mer Ple de la Corporació que es celebrés.

Modificació i habilitació de crèdits
del pressupost general 2010

Es va aprovar l’expedient 1/2010 de
Modificació i habilitació de crèdits del pres-
supost general del 2010 amb el següent re-
sum:

Generacions de crèdit 713.850.25,–
Suplements de crèdit 169.573.44,–

Total Expedient: 888.423.69,–

Aprovació de la proposta de  revisió
de tarifes pel subministrament de
l’aigua potable

Es va aprovar informar favorablement la
sol·licitud de revisió de tarifes del Servei
Municipal d’abastament d’aigua potable
proposades per l’empresa concessionària del
servei segons el següent detall:

Fins a 12 m3/u.c./mes a 0,68 €/ m3.
De 12 a 24 m3/u.c./mes a 1,36 €/ m3.
De 24 a 36 m3/u.c./mes a 2,04 €/ m3.
Excés de 36 m3/u.c./mes a 2,72 €/ m3.
Conservació de comptadors 0,80 €/mes.

Adhesió al manifest del 25 de novem-
bre contra la violència de gènere

El ple es va adherir al manifest del 25 de no-
vembre del dia internacional per a l'elimina-
ció de la violència envers les dones, consen-
suat per l'Institut Català de les Dones, les
Diputacions Catalanes, la Federació de
Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques. 

Moció de reconeixement als castells
declarats Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat per la UNESCO

S’acordà reconèixer i felicitar, per part de
tots els membres del consistori com a repre-
sentants de les ciutadanes i ciutadans de
Santa Eulàlia de Ronçana, a totes les entitats
i organitzacions que tenen a veure amb les
activitats i el món casteller per la seva tasca
com a divulgadors de valors i cultura catala-
na arreu del món i pel reconeixement de la
UNESCO, en haver estat declarats els Cas-
tells com a Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
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Anuari 2011Ajuntament

Afers urgents i sobrevinguts

Foren els següents tres:

1. Aprovació  del projecte executiu  pla
de millora de l’espai fluvial del riu
Tenes al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana 

S’acordà aprovar inicialment el Projecte “Pla
de millora de l’espai fluvial del riu Tenes al
terme municipal de Santa Eulàlia de Ron-
çana”, per un import total de 1.678.417,64 €
(IVA inclòs).

2.- Aprovació plec de clàusules econo-
micoadministratives particulars, que
han de regir la contractació de les
obres del projecte executiu  pla de mi-
llora de l’espai fluvial del riu Tenes al
t.m. de Sta. Eulàlia de Ronçana i con-
vocatòria  de licitació

Es va acordar aprovar el plec de clàusules
econòmicoadministratives particulars que
havien de regir la licitació per a la contracta-
ció de les obres del Projecte executiu cofi-
nançat pel Fons FEDER i amb participació
en el finançament de l’ACA denominat “Pla
de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al
terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana”, i procedir a la licitació per a con-
tractar les esmentades obres publicant si-
multàniament l’anunci de convocatòria.

3. Moció de condemna a l'atac marro-
quí al Campament Saharauí de la
Dignitat

Sobre el desallotjament violent i la repressió
posterior, del Campament de la Dignitat
d’Al-Aaiun.

Ple extraordinari:
29 de desembre de 2010

Informar favorablement el projecte
"col·lector d'aigües residuals de can
Met i can Maset al terme municipal
de Santa Eulàlia de Ronçana"

Es va acordar informar favorablement
aquest projecte i exposar l’anunci d’informa-
ció pública al tauler d’edictes de l’Ajunta-
ment als efectes d’examen, rectificació i pre-
sentació de reclamacions, donant-ne trasllat
al Consorci per a la Defensa de la Conca del
Besòs.

Aprovació inicial dels preus públics
per serveis prestats als usuaris de la
Biblioteca i de les oficines municipals

S’acordà aprovar provisionalment la imposi-
ció i ordenació dels preus públics per serveis
prestats d’impressió i de gravació d’informa-
ció als usuaris de la Biblioteca i de les ofici-
nes municipals, segons l'annex a l’Ordenan-
ça fiscal núm. 11.

Proposta de sol·licitud en relació al
conveni regulador d'un préstec de la
Caixa de Crèdit de Cooperació Local

S’acordà sol·licitar a la Caixa de Crèdit de
Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona el canvi en la destinació del prés-
tec concedit d’import 150.000,00€ (amb ti-
pus d’interès 0% i 10 anualitats), destinat al
finançament de l’actuació “Biblioteca- Casa
de Cultura”.  

Aprovació expedient d'operació de
crèdit a llarg termini per finança-
ment parcial d'inversions any 2011

S’acorda concertar una operació de crèdit,
en la modalitat de préstec a llarg termini,
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La nova Biblioteca “Joan Ruiz i Calonja”.
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per import total de 890.000€ per finança-
ment d’inversions, dins dels següents parà-
metres màxims:

Tipus d’interès: Euribor 12M+ 4%
Comissió d’obertura: 1%
Termini: 10 anys.

Aprovació expedient de despesa plu-
rianual exercici 2011

S’acordà adquirir el compromís de despesa
d’inversió plurianual per import d’UN MI-
LIÓ DOS-CENTS MIL EUROS (1.200.000
euros), a estendre en els exercicis pressupos-
taris i consignacions detallats a l’informe eco-
nòmic per a la realització d’aquesta inversió.                      

Aprovació pressupost Ajuntament i
SET Comunicació per exercici 2011 i
plantilla de personal municipal

S’acordà aprovar el pressupost General de
l’Ajuntament i de l’organisme autònom SET
Comunicació pel 2011, amb el següent re-
sum:

Ens Ingressos Despeses
Ajuntament 8.593.484,– 8.593.484,–
Set Comunicació 84.000,– 84.000,–

Així mateix es va aprovar la Plantilla
Orgànica Municipal, d’acord amb el detall
que consta a l’expedient que se sotmet al Ple
i que conté la relació de personal funcionari
i de personal laboral.

Moció de rebuig de les sentències del
Tribunal Suprem contra la immersió
lingüística a les escoles catalanes 

Es va acordar manifestar el nostre rebuig a
aquestes Sentències del Tribunal Suprem
que poden significar la fi del sistema d’im-
mersió lingüística de les escoles catalanes,
que ha suposat i d’una manera demostrada,
com així ho exposa el darrer informe PISA,
un model d’èxit, i s’acordà donar suport al
sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes, instant al Parlament de Catalunya
a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d’Educació de Catalunya.

Proposta en relació al desenvolupa-
ment de la Llei d'Estrangeria

S’acordà sol·licitar al Govern de l’Estat que
el nou Reglament de desenvolupament de
l’anomenada Llei d’Estrangeria s’establís, en
els casos dels tràmits d’arrelament o de rea-
grupament, la necessitat d’un informe emès
per l’Ajuntament de residència, sobre les in-
fraccions de les ordenances municipals que
regulin la convivència i/o el civisme que ha-
gués pogut cometre l’interessat.

Ple ordinari:
27 de gener de 2011

Aprovació de la modificació del pro-
jecte d’urbanització de Can Maspons
i annex II del conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui i de Santa Eulàlia de Ronçana

Es va aprovar la revisió del projecte d’urba-
nització de Can Maspons, redactat per l’en-
ginyer Joan Magriñá, per un import de
1.057.195,26 euros.

Aprovació inicial de l’Inventari
Municipal

S’aprovà inicialment l’Inventari Municipal
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, a data 31 de desembre de 2010. 

4 Anuari 2011Ajuntament

Ple pressupostos 2011.
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Moció en relació al desenvolupament
de la Llei d’Estrangeria

S’acordà sol·licitar al Govern de l’Estat que
el nou Reglament de desenvolupament de
l’anomenada Llei d’Estrangeria s’establís, en
els casos dels tràmits d’arrelament o de rea-
grupament, la necessitat d’un informe emès
per l’Ajuntament de residència, sobre les in-
fraccions de les ordenances municipals que
regulin la convivència i/o el civisme que ha-
gués pogut cometre l’interessat.

Afers urgents i sobrevinguts

Aprovació del conveni sobre l’as-
sumpció de funcions d’assistència en
la Gestió Económica Local per la
Diputació de Barcelona.

S’acordà aprovar el “Conveni sobre
l’Assumpció de funcions d’Assistència en la
Gestió Econòmica Local (ASGEL) per la
Diputació de Barcelona” i el seu protocol. 

Ple ordinari:
31 de març de 2011

Ratificació de l'acord de la Junta de
Govern Local d'aprovació del PAES

S’acordà ratificar l’acord adoptat per la Jun-
ta de Govern Local en data 24 de febrer de
2011, pel qual es va aprovar el Pla d’Acció de
l’Energia Sostenible per Santa Eulàlia de
Ronçana.

Ratificar acord de JGL en relació a
la concessió de fraccionament del
pagament del deute d’una llicència
d’activitats

Es va ratificar aquest acord. 

Aprovació del conveni sobre
l'assumpció de funcions
d'Assistència en la Gestió Econòmica
Local per la Diputació de Barcelona
de l'OAL-SET comunicació

S’acordà aprovar el “Conveni sobre l’Assump-
ció de funcions d’Assistència en la Gestió
Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació
de Barcelona” i el seu protocol per l’Organis-
me Autònom Local-Set Comunicació. 

Aprovació inicial de la modificació
de la plantilla de personal de
l'Ajuntament 

S’aprovà inicialment la modificació de la
plantilla de personal de la corporació en el
sentit d’adaptar-la a les necessitats actuals
com a conseqüència del proper desdobla-
ment de la plaça de Secretaria i Intervenció.

Convocatòria de subvencions a enti-
tats i activitats culturals i esportives

S’aprovaren les bases generals que havien de
regir la convocatòria i concessió de subven-
cions a entitats i activitats de Santa Eulàlia
de Ronçana i la seva exposició al BOP de la
província i al tauler d’edictes de la Corpora-
ció per termini de vint dies. Simultàniament,
es convocava el concurs públic per a la con-
cessió de subvencions a aquestes entitats i
activitats culturals i esportives.
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Les noves plaques solars de La Fàbrica.
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Convocatòria ajuts del fons de soli-
daritat

Es convoca concurs públic per a la destina-
ció de fons de solidaritat corresponents a l’e-
xercici, amb el límit global de 28.692€.

Convocatòria per la concessió admi-
nistrativa del servei de bar i mante-
niment de les instal·lacions esporti-
ves de Pinedes del Castellet

S’aprovà inicialment el plec de condicions
tècniques, jurídico-administratives i econò-
miques, que haurien de regir la prestació del
servei de bar de l’equipament esportiu de
Pinedes del Castellet, en règim de concessió,
i es convocava simultàniament el correspo-
nent concurs mitjançant procediment obert
i amb submissió al plec de clàusules admi-
nistratives generals i al plec de clàusules
d'explotació.

Aprovació definitiva Inventari
Municipal

S’aprovà definitivament l’Inventari Munici-
pal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, a data 31 de desembre de 2010,
amb la incorporació de les rectificacions que
s’incorporaren a l’expedient. 

Aprovació inicial del projecte bàsic-
executiu del pavelló doble poliespor-
tiu (PAV-2) a la Zona Esportiva
Municipal del camí de Caldes

S’aprovà  inicialment el projecte bàsic-exe-
cutiu del pavelló doble poliesportiu (PAV-2)
a la zona esportiva municipal del Camí de
Caldes, redactat per Roberto Plumed
Méndez i Josep Manel Mosquera Caballeria,
d’import 3.877.796,37 € i el projecte de ges-
tió del pavelló doble poliesportiu, que s’in-
corporava a l’expedient.

Adjudicació del contracte de serveis
de neteja de diversos equipaments
municipals

S’acordà declarar vàlida la licitació convo-
cada i adjudicar el contracte de serveis per
la neteja de diversos equipaments munici-
pals a l’empresa CLECE, S.A., per un im-
port anual, IVA inclòs, de 205.052,85€,
amb la incorporació de les millores i especi-
ficitats en el servei que es detallaven a la
proposta formulada per l’adjudicatari.

Incorporar nou carrer al nomenclà-
tor

S’aprovà la denominació del nou carrer si-
tuat a la  zona urbana de Font d’Abril, Camí
de Caldes “Passatge de Can Vendrellet”, in-
corporant-lo al nomenclàtor del municipi. 

Moció presentada per CiU en relació
a reclamar la devolució del cànon di-
gital pagat a la SGAE durant els da-
rrers vuit anys

Es va acordar recopilar tota la informació
necessària sobre els pagaments en concepte
de cànon digital efectuats per l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana des de l’any
2003 fins al 31 de març de 2011. Demanar
als serveis jurídics de l’Ajuntament la prepa-
ració de la documentació necessària per si
s’ha de reclamar judicialment l’esmentat cà-
non, informar a les empreses i entitats del
municipi de com podien fer la reclamació
sobre els pagaments realitzats en concepte
de cànon digital i finalment traslladar els
acords a l’Associació Catalana de Municipis i
a la Federació de Municipis de Catalunya,
tot sol·licitant l’obertura d’una línia d’ajuts
per una possible reclamació conjunta de
municipis. 

Afers urgents i sobrevinguts

Foren dos.
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Acord en relació a les obres del pla
de millora de l’espai fluvial del riu
tenes al seu pas per Santa Eulàlia de
Ronçana

S’acordà suspendre provisionalment, i per
un termini màxim de 3 mesos, el procés de
licitació de les obres corresponents al “Pla de
Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al ter-
me municipal de Santa Eulàlia de Ronçana”
i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya cer-
tificació del compromís de finançament per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua per les
obres descrites. 

Acord en relació a l’aportació de
l’ACA pel conveni de desenvolupa-
ment d’actuacions de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes al seu
pas per Santa Eulàlia de Ronçana

S’acordà adreçar-se a tots els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya de les
forces polítiques presents en aquesta
Corporació, per tal que tramitessin davant el
Parlament l’adopció de l’acord corresponent
per tal de garantir la dotació pressupostària
a través de l’Agència Catalana de l’Aigua,
que permetés a aquesta Agència consignar
en els pressupostos de les anualitats corres-
ponents, la seva aportació derivada del con-
veni de data 2 de novembre de 2010.

Ple extraordinari:
12 de maig de 2011

L’Alcalde va donar la benvinguda i va ex-
pressar la seva satisfacció i alegria per la
presència del regidor Sr. Miquel Moret, ja
recuperat de salut. 

El Sr. Miquel Moret agraí les mostres de su-
port i ànims que havia rebut per part de tot-
hom. 

L’Alcalde, abans de donar inici al ple, va vo-
ler recordar i lamentar el terratrèmol de
Lorca (Múrcia), per les víctimes mortals i
ferits, i per totes les destrosses que van pa-
tir al municipi, donant el  condol a les famí-
lies i fent costat al poble de Múrcia.
Seguidament es va fer un minut de silenci. 

El Sr. Joaquim Brustenga va trobar molt
oportú el suport i reconeixement del pati-
ment de les famílies de Lorca. Així mateix
creia oportú fer arribar a l’Alcalde i al pre-
sident de la Comunitat Autònoma de
Múrcia, el coneixement que el plenari feia
d’aquest minut de silenci i l’acompanya-
ment a les famílies. 

El Sr. Joaquim Blanch va dir que és impor-
tant donar suport i que el seu grup també el
donava. 

Acceptació de la subvenció atorgada
pel Departament d'Educació per
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Obres al gual de Sant Isidre. Escola Bressol La Font del Rieral.

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 7



Anuari 2011Ajuntament

l'Escolarització en llar d'infants co-
rresponent al curs escolar 2009-2010
de l'Escola Bressol la Font del Rieral 

S’acceptà la subvenció atorgada pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per import de 23.760 € a l’Escola
Bressol la Font del Rieral de Santa Eulàlia de
Ronçana. 

Aprovació inicial de la modificació
de la plantilla de personal de
l'Ajuntament

S’aprovà inicialment la modificació de la
plantilla de personal de la corporació en el
sentit d’amortitzar una plaça d’arquitecte
municipal inclosa a la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament. 

Adjudicació contracte per l'execució
de les obres corresponents al pla de
millora de l'espai fluvial del riu
Tenes al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana

S’acordà aixecar la suspensió provisional del
procés de licitació de les obres correspo-
nents al “Pla de Millora de l’espai fluvial del
riu Tenes al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana” i declarar vàlida la lici-
tació convocada i adjudicar el contracte per
l’execució de les obres corresponents al Pla
de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al

terme municipal de Santa Eulàlia de Ronça-
na a l’empresa BARNASFALT, S.A., per un
import de 1.208.460,70€, IVA inclòs, amb la
incorporació de les millores i especificitats
detallades a la proposta formulada per l’ad-
judicatari.

Adjudicació del contracte per la
prestació del servei de bar i manteni-
ment de les instal·lacions esportives
de Pinedes del Castellet

S’acordà delegar a la Junta de Govern Local
l’adjudicació del contracte de gestió del ser-
vei públic de bar i manteniment de les ins-
tal·lacions esportives de Pinedes del Caste-
llet en règim de concessió.

Aprovació dels plecs econòmics, tèc-
nics i administratius i convocatòria
de concurs per la prestació del servei
de bar i consergeria del Centre Cívic
i Cultural la Fàbrica, en règim de
concessió

S’aprovà inicialment el plec de condicions
tècniques, administratives i econòmiques,
que haurà de regir la prestació del servei de
bar i suport en les tasques de consergeria del
centre cívic i cultural “La Fàbrica”,    

Finalment l’Alcalde va voler aprofitar aquest
ple, que era el darrer de la legislatura, per fer
un reconeixement i agraïment als treballa-
dors de l’Ajuntament, als regidors/res, a les
altres institucions, a les entitats del munici-
pi i als ciutadans de Santa Eulàlia que s’han
esforçat per millorar el nostre poble. Alhora
va demanar disculpes per les vegades que no
hagués estat  encertat o s’hagués equivocat i
manifestà el desig que en el futur el nostre
poble, el nostre Ajuntament i els nostres re-
presentants, treballin per a millorar la vida
de les persones.

Els regidors Joaquim Brustenga, Joaquim
Blanch, Francesc Montes i Andreu Gual
també van intervenir per fer un petit balanç
d’aquests 4 anys reconeixent el suport dels
seus respectius grups municipals. 
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Els líders dels grups polítics municipals comen-
cen el debat electoral a Canal SET. D’esquerra a
dreta: Agustí Gonzalo, Joaquim Blanc, Pere
Cabot, Pere Nadal (moderador), Joaquim
Brustenga i Francesc Montes.
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Sessió extraordinària de constitució
del nou Ajuntament celebrada en da-
ta 11 de juny de 2011

Regidors/es assistents:

· Joaquim Brustenga i Etxauri 
· Miquel Moret i Espinosa
· Isabel Valls i Bassa
· Araceli Polo Velasco
· Juan Jose Iglesias Barcia
· Cristina Parera Sallent
· Pere Cabot Barbany
· Ramon Vilageliu Relats
· Núria Federico Fuertes
· Joaquim Blanch i Conejos
· Marti Ferrés i Ollé
· Francesc Montes i Casas
· Agustin Gonzalo Álvarez.

Constitució de la corporació

Declarada oberta la sessió es va constituir la
mesa d’edat formada pels regidors/es de
major i menor edat i la secretària de la
Corporació, quedant constituïda de la se-
güent manera :

President: Joaquim Blanch Conejos
Vocal:        Cristina Parera Sallent
Secretària actal.: Lurdes Gimeno i Maspons

Seguidament i per adquirir la plena condició
del càrrec de regidor/a els candidats electes
varen jurar o prometeren acatament a la
constitució.

Elecció d’alcalde

Es van presentar com a candidats per a l’al-
caldia els regidors següents:

Candidats Llistat Vots
electoral Obtinguts

· Joaquim Brustenga 
i Etxauri CIU 1129

· Pere Cabot 
Barbany I-ERC-AM 661

· Quim Blanch 
Conejos PSC-PM 445

· Agusti Gonzalo 
Alvarez ICV-EUIA 174

9
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Efectuada la votació pels regidors I regido-
res mitjançant paperetes secretes es produí
el resultat següent:

CANDIDATS VOTS OBTINGUTS

Joaquim Brustenga i Etxauri 7
Pere Cabot Barbany 3
Joaquim Blanch Conejos 2
Agusti Gonzalo Alvarez 1 

Atès que el candidat Joaquim Brustenga i
Etxauri va obtenir la majoria absoluta dels
vots, el President de la Mesa proclamà Alcal-
de electe de l’Ajuntament al Sr. Joaquim
Brustenga i Etxauri que encapçalava la llista
presentada per Convergència i Unió.

Presa de possessió

Acte seguit, el Sr. Joaquim Brustenga i Et-
xauri va prometre lleialtat i fidelitat al poble
de Santa Eulàlia i a Catalunya.

Complert l’objecte de la convocatòria,
l’Alcalde-President Joaquim Brustenga i
Etxauri va dirigir una afectuosa salutació als
ex-alcaldes presents, als regidors i regidores
del nou mandat i al nombrós públic assis-
tent. Va fer un comentari emotiu del seu pas
pel consistori agraint el suport dels regidors
i regidores que li van donar confiança. En el
seu discurs va fer palesa la dificultat, en
temps de crisi, d’assumir la responsabilitat
que acaba d’adquirir, però mostrà el conven-
ciment que es podria fer una bona feina amb
l’ajuda de tothom. Finalment va tenir un re-
cord per tot el poble, entitats, associacions,
comerciants, empresaris, autònoms, col·lec-
tius de joves i de gent gran, i molt especial-
ment va donar les gràcies als treballadors i
treballadores de l’ajuntament per la seva
professionalitat i bona disposició davant el
mandat que començava. 

Ple extraordinari:
7 de juliol de 2011

Periodicitat de sessions del ple

S’acordà determinar que el Ple de l’Ajunta-
ment celebrarà sessions ordinàries el darrer
dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a
les 19 h. amb una periodicitat bimensual, en
els mesos de gener, març, maig, juliol, se-
tembre i novembre, i s’assenyalava la prime-
ra sessió ordinària per al proper mes de ju-
liol de 2011.

Periodicitat de sessions de la junta
de govern local

S’acordà donar-se per assabentat del Decret
d’Alcaldia de data 27 de juny de 2011, que
determinava que la Junta de Govern Local
celebraria sessions ordinàries amb una pe-
riodicitat setmanal, els dijous a les 18 hores,
sense perjudici que l’Alcaldia pugués pun-
tualment variar el dia o hora, quan hi conco-
rressin causes justificades, o que pogués no
convocar-la durant el mes d’agost.

Creació i composició de la comissió
informativa permanent

S’acordà constituir una Comissió Informa-
tiva Permanent, coneguda com Comissió
Informativa del Ple, presidida per l’Alcalde,
podent delegar aquesta presidència en un
regidor. Aquesta Comissió Informativa exa-
minarà i dictaminarà, de forma preceptiva i
no vinculant, els assumptes que s’hagin de
sotmetre a la decisió del Ple, i estarà integra-
da pel President i un representant de cada
grup municipal designat per aquest. Hi po-
dran assistir amb veu però sense vot els re-
gidors delegats titulars d’encàrrecs especí-
fics de gestió, i estava formada a més de
l’Alcalde, pels següents membres:

· Sra. Isabel Valls Bassa.
· Sr. Ramon Vilageliu Relats.
· Sr. Joaquim Blanch Conejos.
· Sr. Francesc Montes Casas.
· Sr. Agustí Gonzalo Álvarez.
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De manera extraordinària, es facultava que
un altre membre del grup municipal podria
substituir el titular designat. 

S’establia que la Comissió Informativa cele-
braria sessió ordinària amb una periodicitat
bimensual, i en tot cas, abans de cada ple a
celebrar per la Corporació, i havia de ser
convocada amb antelació suficient per poder
dictaminar els assumptes que s’haguessin
de sotmetre al Ple.

Aprovació inicial del Reglament
Orgànic Municipal

S’aprovà inicialment la modificació del
Reglament Orgànic Municipal en el sentit de
modificar els articles 5.1, 38, i suprimir els
articles 12 i 37, i conseqüentment modificar-
ne la numeració.

Constitució de grups municipals

L’Alcalde donà compte al Ple que havien for-
malitzat la seva constitució com a grups mu-
nicipals i nomenat el seu portaveus, els  se-
güents:

Grup municipal Portaveu

CIU Sra. Isabel Valls Bassa
Indep.-ERC Sr. Pere Cabot Barbany
PSC Sr. Joaquim Blanch Conejos
PP Sr. Francesc Montes Casas
ICV-EUiA Sr. Agustí Gonzalo Álvarez

Coneixement de les resolucions de
l'alcaldia en matèria de nomena-
ments i delegacions

L’Alcalde donà compte al Ple de les següents
resolucions dictades en matèria de nomena-
ments i delegacions:

Resolució  d’alcaldia
DECRET  NÚM. 149/2011

Primer.- Que la Junta de Govern local, pre-
sidida per aquesta Alcaldia, sigui integrada a
més pels regidors i regidores següents:

· Sra. Isabel Valls i Bassa. 
· Sr. Miquel Moret i Espinosa.
· Sra. Araceli Polo i Velasco.
· Sr. Francesc Montes i Casas. 

Resolució  d’alcaldia
DECRET  NÚM.  150/2011

Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els
Regidors següents:

1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Moret i
Espinosa.

2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Montes i
Casas.

3r. Tinent d’Alcalde, Sra. Isabel Valls i Bassa.

Resolució  d’alcaldia
DECRET  NÚM. 151/2011

Primer.- Efectuar les delegacions especials
per a encàrrecs específics a favor dels se-
güents regidors:
· Sr. Joaquim Brustenga i Etxauri: Gover-

nació i Urbanisme. 
· Sra. Isabel Valls i Bassa: Cultura, Ense-

nyament, Activitats, Foment i Barris.
· Sr. Miquel Moret i Espinosa: Serveis

Municipals, Obres, Medi Ambient i Mobi-
litat.

· Sr. Joan Iglesias i Barcia: Esports i Jo-
ventut.

· Sra. Araceli Polo i Velasco: Comunicació i
Festes.

· Sra. Cristina Parera i Sallent: Sanitat i
Benestar Social, Gent Gran i Família.

· Sr. Francesc Montes i Casas: Habitatge i
Hisenda.

Anuari 2011Ajuntament 11
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Resolució  d’alcaldia
DECRET  NÚM. 160/2011

Primer.- Deixar sense efectes el Decret de
l’Alcaldia  núm. 104 de 27 de juny de 2007,
de delegació de competències en la Junta de
Govern Local. 

Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local
les següents competències i atribucions:
Assistència permanent a l’Alcalde en l’exer-
cici de les seves atribucions
Les que es deleguen en forma expressa en
aquest acte i que tot seguit es detallen:

1.- Autoritzacions i disposicions de despesa
dins els límits de les competències de
l’Alcalde.

2.- Contractacions i concessions quan el seu
import no superi el 10 per cent dels recur-
sos ordinaris del pressupost.

3.- Aprovació projectes d’obra i d’urbanitza-
ció quan l’alcalde sigui competent per a la
seva contractació o concessió. 

4.- Adquisició de béns i drets i alienació del
patrimoni quan el seu import no superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost.

5.- Reconeixement d’obligacions i aprovació
de factures i certificacions d’obres.

6.- L’atorgament, denegació, pròrroga i ca-
ducitat de llicències d’obres, ocupació de
la via pública i l’aprovació de les liquida-
cions tributàries corresponents, sempre
que no siguin de la competència del Ple.

7.- Atorgament, denegació i revocació de
llicències ambientals, i d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives, així com els
requeriments d’adopció de noves mesures
correctores.

8.- Aprovació de l’oferta d’ocupació pública,
d'acord amb el Pressupost i la Plantilla
aprovats pel Ple i aprovació bases de les
proves de selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.

Resolució  d’alcaldia
DECRET  NÚM. 196/2011

Primer.- Modificar les delegacions especials
a favor de la regidora Sra. Isabel Valls i
Bassa segons el següent: Participació Ciuta-
dana, Atenció al Ciutadà, Ensenyament,
Cultura, Foment, Activitats Econòmiques i
Consum. 

Nomenament de representants en òr-
gans col·legiats i altres òrgans

1. Òrgans col·legiats municipals

L’Alcalde va fer saber que en aquest acte, els
representants dels grups municipals havien
designat el seus representants en els se-
güents òrgans col·legiats municipals:

- Comissió Informativa de Ple: Sr.
Joaquim Brustenga i Etxauri, Sra. Isabel
Valls Bassa, Sr. Ramon Vilageliu Relats, Sr.
Joaquim Blanch i Conejos, Sr. Francesc
Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez.

- Comissió Especial de Comptes: Sr.
Miquel Moret Espinosa, Sr. Pere Cabot
Barbany, Sr. Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc
Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez.

- Consell Escolar Municipal: Sra. Isabel
Valls Bassa, Sra. Núria Federico Fuertes, Sr.
Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc Montes
Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez.

De manera extraordinària, un altre membre
del grup municipal podia substituir el titular
designat. 

2. Organismes autònoms:

- Junta de Govern de l’Organisme Au-
tònom Local SET-Comunicació: Sra.
Araceli Polo.

S’acordà nomenar president de la Junta de
Govern de l’Organisme Autònom Local SET-
Comunicació, el Sr. Joaquim Brustenga i
Etxauri, Alcalde de l’Ajuntament.

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

· Sra.  Araceli Polo Velasco, en  representació
del grup municipal de CIU.
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· Sr. Ramon Vilageliu Relats, en  representa-
ció del grup municipal de I-ERC

· Sr. Joaquim Blanch Conejos, en represen-
tació del grup municipal de PSC

· Sr. Francesc Montes Casas, en representa-
ció del grup municipal de PP

· Sr. Agustí Gonzalo Alvarez, en representa-
ció del grup municipal de ICV-EUiA

· Sr. Xavier Cabot, Sr. Josep Ciurans, i Sr.
Manel Roca, en representació de l’Asso-
ciació Cultural Canal Set.

· En representació d’altres associacions culturals
del poble ... pendent de designar

· En representació d’associacions de veïns del
municipi .. pendent de designar

Tercer.- Nomenar gerent de l’organisme
autònom el Sr. Manel Roca Domingo.

3. Representants de l’Ajuntament en
altres òrgans

L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar
els següents representants en els òrgans dels
quals en forma part:

· Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental: Sr. Miquel Moret.  

· Junta Local de Seguretat: Sr. Joaquim
Brustenga.

· Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs: Sr. Miquel Moret.

· Consells Escolars: IES Vall del Tenes,
Escoles bressol Municipals, Escola de
Primària La Sagrera, Escola de Primària
Ronçana: Sra. Isabel Valls.

· Consorci Localret: Sra. Araceli Polo. 
· Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la

Sostenibilitat: Sr. Miquel Moret    
· Mancomunitat Intermunicipal de la Vall

del Tenes: Sr. Joaquim Brustenga, Sra.
Isabel Valls i Sr. Francesc Montes.

· Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”:
Sr. Miquel Moret    

· Associació Catalana de Municipis: Sr.
Joaquim Brustenga.

· Federació de Municipis de Catalunya: Sr.
Joaquim Brustenga. 

· Consorci de Turisme: Sra. Isabel Valls. 
· Govern Territorial de Salut del Vallès

Oriental: Sra. Cristina Parera.

· Comissió Tornaveu: Sra. Araceli Polo, Sr.
Ramon Vilageliu, Sr. Joaquim Blanch, Sr.
Francesc Montes i Sr. Agustí Gonzalo.

· Comissió de Festes: Sra. Araceli Polo, Sra.
Núria Federico, Sra. Mònica Gil, Sr.
Francesc Montes i Sr. Agustí Gonzalo.

· Comissió Vialitat i nomenclàtor: Sr. Miquel
Moret, Sr. Pere Cabot, Sr.  Martí Ferres,
Sr. Francesc Montes i Sr. Agustí Gonzalo.

Assignacions econòmiques als regidors

S’acordà fixar el règim de retribucions per
l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb de-
dicació exclusiva, amb un import brut anual
de 48.630,50 euros pagadors en catorze
mensualitats, assumint la Corporació el pa-
gament de la quota empresarial de la
Seguretat Social.

S’acordà fixar el règim de retribucions pel
2on Tinent d’alcalde, Francesc Montes i
Casas i pel 3er. Tinent d’alcalde, Isabel Valls
i Bassa que exerciran el seu càrrec amb mit-
ja dedicació i delegacions expresses, amb un
import brut anual de 20.667,95 euros, paga-
dors en catorze mensualitats, assumint la
Corporació el pagament de la quota empre-
sarial de la Seguretat Social.

Tercer.- Establir les quanties següents en
concepte d’indemnitzacions i dietes als regi-
dors:

1.1. Assignació a regidors amb responsabili-
tats de govern, computades per hores de de-
dicació justificada, en onze mesos: 

a) 1er.Tinent d’Alcalde i Regidors amb dele-
gació específica: fins a un màxim de 614 €

1.2. Per assistència a sessions, per als regi-
dors sense responsabilitats de govern:
56 € per assistència a sessió del Ple
19 € per assistència a sessió de Comissions
Permanents 

Assignacions econòmiques als grups
municipals

S’acordà assignar, amb càrrec al Pressupost
municipal, una dotació econòmica als grups
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municipals, d’acord amb la quantia mensual
de 135 € per grup, més 122 € per regidor que
integri el grup, durant les 12 mensualitats de
cada any. 

Les esmentades quantitats són destinades al
finançament dels grups municipals i, per
tant, independents de les indemnitzacions
assignades als regidors.

Les quantitats assignades per aquest con-
cepte no es podran destinar al pagament de
remuneracions de personal ni a l’adquisició
de béns que puguin constituir actius fixes de
caràcter patrimonial.

Ple ordinari:
21 de juliol de 2011

Aprovació del resum numèric del pa-
dró d'habitants corresponent a 1 de
gener de 2011

S’aprovà el resum numèric del Padró
Municipal d`Habitants a 01.01.2011 amb
una xifra total de 6.922 habitants:  Homes:
3.447 - Dones:  3.475.

Donar compte de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament exercici
2010

L’Alcalde va donar compte al Ple de la
Corporació de la liquidació del tancament de
l’exercici 2010 de l’Ajuntament.

Donar compte de la liquidació del
pressupost de SET-Comunicació
exercici 2010

L’Alcalde va donar compte al Ple de la
Corporació de la liquidació del tancament de
l’exercici 2010 de l’organisme autònom SET
Comunicació.

Declaració d'inhabilitat del mes d'agost

S’acordà de declarar inhàbil el mes d’agost de
2011 als efectes de còmput dels terminis per
a tramitació d’expedients urbanístics, d’acti-

vitats i altres, amb exclusió expressa d’aquest
període inhàbil per a les tramitacions de con-
tractació pública i modificacions de regla-
ments i ordenances municipals.

Aprovació festes locals 2012

S’acordà establir com a dies de festa local el
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 27 de
juliol, Festa Major d’Estiu.

Adjudicació concurs concessió servei
públic "Bar la Fàbrica"

D’acord amb les deliberacions fetes al ple, es
va deixar el punt sobre la taula, i es va pro-
posar delegar a la Junta de Govern Local
l’adjudicació del servei públic Bar de l’Espai
Socio-cultural “La Fàbrica”, en règim de
concessió.

Proposta de delegació de facultats a
l'ORGT de la Diputació de Barcelona
en matèria de recaptació de tributs

S’acordà delegar en la Diputació de Barce-
lona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exercís, per compte d’a-
questa Corporació, les competències de re-
captació dels tributs i altres ingressos de
dret públic que a continuació s'especifiquen:

I.- Taxa per l'aprofitament especial de zona
reservada per aparcaments de vehicles,
abastant les facultats de gestió i recaptació
que a continuació s'enumeren:

II.- Preus públics per a la prestació del servei
d'escola bressol Municipal, abastant les fa-
cultats de gestió i recaptació que a continua-
ció s'enumeren:

III.- Preus públics dels diversos cursos rea-
litzats a les instal·lacions municipals, abas-
tant les facultats de gestió i recaptació que a
continuació s'enumeren:

Moció sobre l'assistència dels repre-
sentants dels grups municipals de
l'oposició a la Junta de Govern Local

Es va rebutjar la moció presentada pel grup
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municipal Independents-ERC, en la que de-
manaven al Ple que s’acordés que un repre-
sentant de cada grup municipal de l’oposició
pugués assistir a les Juntes de Govern Local
d’una manera sistemàtica.  

Ple ordinari:
29 de setembre de 2011

Ratificar nomenament de la regido-
ra de Foment, com a vocal de la
Junta d'Associació d'empresaris i
propietaris del Polígon de Can Magre

Es va ratificar la resolució d’alcaldia sobre el
nomenament de la regidora de Foment Sra.
Isabel Valls i Bassa com a vocal de la Junta
de l’Associació d’empresaris i propietaris del
Polígon de Can Magre.

Ratificació de l'acord de la Junta de
Govern Local d'aprovació de canvi
de model de recollida d'escombraries

Es ratificà l’acord de la Junta de Govern Loc-
al d’aprovació de canvi de model de recollida
d’escombraries, passant del model de recolli-
da d’escombraries Residu Mínim al model de
les 5 fraccions (orgànica, envasos, paper i
cartró, vidre i resta), i canviant els calendaris
de recollida domiciliària passant de tres zo-
nes a una, així com el calendari d’activitats
econòmiques per racionalitzar el servei.

Modificació preus públics Escola
Bressol

S’acordà modificar els preus públics per al
Servei d’Escola Bressol Municipal i aprovar
el calendari fiscal, segons les tarifes se-
güents:

Preus públics per la prestació del ser-
vei d’Escola Bressol Municipal

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat 170 €
x 10 mensualitats

Tarifa 2. Altres serveis:

Quota menjador diari fixa: 7,10 € dia

Quota  menjador esporàdic: 8,20 € dia
Quota acollida matinal diària de 8 a 9: 2,00

€ dia
Quota acollida matinal esporàdica: 3,00 € dia
Quota acollida matinal fixa de 2/4 de 9 a 9:

1,00 € dia

* Les quotes de la tarifa 1, es bonificaran en
10 € mensuals pels empadronats a Santa
Eulàlia de Ronçana. 

Modificació preus públics cursos
equipaments municipals

S’acordà modificar els preus públics per als
cursos que es realitzen al Centre Cívic i
Cultural la Fàbrica i el calendari fiscal, se-
gons les tarifes següents:

Preus públics a aplicar pels cursos
que es realitzen al centre cívic i cultu-
ral la fàbrica. 

Guitarra: 22 €/mes
Anglès: 22 €/mes
Anglès nens: 18 €/mes
Alemany: 22 €/mes
Francès: 22 €/mes
Francès nens: 18 €/mes 
Català: 10 €/mes
Dibuix: 28 €/mes
Tai txí: 25 €/mes
Tai txí nens: 20 €/mes
Ioga 3 h: 25 €/mes
Ioga 2 h: 18 €/mes
Labors: 22 €/mes
Balls de saló: 40 €/mes
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Sevillanes: 20 €/mes

Moció en suport a l’escola catalana

S’aprovà una moció per manifestar el rebuig
a la Resolució del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i a les sentències del
Tribunal Suprem espanyol, que posen en pe-
rill el sistema d’immersió lingüística als cen-
tres educatius de Catalunya i manifestar el
suport al model d’escola catalana en llengua
i continguts, així com a tota la comunitat
educativa, per tal que continuï aplicant-lo en
el dia a dia, sense atendre aquestes sentèn-
cies ni altres similars que les puguin seguir.

Moció en relació a la renda mínima
d’inserció

S’acordà fer arribar a la Conselleries de Be-
nestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació la preocupació de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a les seves darreres
decisions en relació al PIRMI i les seves con-
seqüències al món local, als i les tècniques dels
Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones
que participen del PIRMI, així com un retro-
cés en les línies de treball que ajuden a afavo-
rir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.

Manifestar al Govern de la Generalitat de
Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i dels Serveis So-
cials Municipals de participar del debat per
la reforma del Programa Interdepartamen-tal
de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls
d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.

Demanar a la Conselleria de Benestar i Fa-
mília i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació
un major nombre de recursos per reforçar
els Serveis Socials Bàsics i que aquests pu-
guin fer un millor seguiment de les persones
participants al PIRMI, així com un major
nombre de serveis i recursos de formació i
orientació laboral.

Moció de censura  de la reforma
constitucional

S’acordà demanar al President del Govern
d’Espanya, que aquesta modificació de la

constitució fos referendada per tots els ciu-
tadans i ciutadanes de l’estat espanyol.

Afers urgents i sobrevinguts:

Modificació de la plantilla

S’acordà aprovar inicialment  la modificació
de la plantilla de personal i relació de llocs
de treball en els següents aspectes:

1. Amortitzar dues places de personal fun-
cionari: agent de la Policia Local, Escala
Bàsica, Grup C2.

2. Amortitzar una plaça de personal laboral:
mestra d’escola bressol.

3. Amortitzar dues places de personal labo-
ral: d’educadora d’escola bressol.

Crear una plaça de personal laboral auxiliar
administratiu/va de serveis personals i una
plaça de personal laboral d’arquitecte muni-
cipal seguidament amortitzar aquestes dues
places de personal laboral: auxiliar adminis-
tratiu/va de serveis personals i arquitecte
municipal.

Concertació d’un préstec 

S’aprovà la concertació  de les modificacions
dels crèdits amb l’entitat financera BBVA,
per un import total de 1.453.606 € i de
258.000 €. 

Ple extraordinari:
27 d’octubre de 2011

Aprovació del conveni tipus per raó
del qual es resolen de mutu acord els
convenis per a la delegació de com-
petències per a la prestació del servei
públic comarcal Centre d'Acollida
d'Animals Domèstics de Companyia,
al Consell Comarcal del Vallès Oriental

Es va aprovar  el contingut del conveni tipus
per raó del qual es resolien de mutu acord
els convenis per a la delegació de competèn-
cies per a la prestació del servei públic co-
marcal Centre d’acollida d’animals domès-
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tics de companyia amb els Ajuntaments qui
hi formen part i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, amb efectes a partir de l’1 de
gener de 2012.

Aprovació del plec de clàusules espe-
cífiques i convocatòria de licitació
per l'explotació en règim de conces-
sió, de les instal·lacions esportives
municipals i bar de Pinedes del Cas-
tellet de Santa Eulàlia de Ronçana

S’aprovà inicialment el plec de condicions
tècniques, administratives i econòmiques
que hauran de regir l’explotació en règim de
concessió, de les instal·lacions esportives
municipals i bar de Pinedes del Castellet i
convocar simultàniament el concurs per a
l'adjudicació del contracte d’explotació en
règim de concessió.

Modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals

S’acordà aprovar provisionalment per a l’e-
xercici de 2012 i següents, l’Ordenança Ge-
neral de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públics municipals, la mo-
dificació de les següents Ordenances així
com el calendari fiscal de cobrament de les
taxes i impostos:

- Ordenança Fiscal núm. 2
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.

- Ordenança fiscal núm. 3
Reguladora de l’impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres

- Ordenança Fiscal núm. 4
Reguladora de l’Impost sobre increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana

- Ordenança Fiscal núm. 6
Reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius

- Ordenança Fiscal núm. 7
Reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació activitats comunicades en
matèria urbanisme 

- Ordenança Fiscal 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 llicèn-
cia, comunicació prèvia o declaració res-
ponsable i pels controls posteriors a l’inici
de les activitats

- Ordenança Fiscal núm. 10
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals

- Ordenança Fiscal núm. 11
Reguladora dels preus públics

- Ordenança Fiscal núm. 12
Reguladora de la taxa per l’ocupació de te-
rrenys d’us públic amb mercaderies, ma-
terials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres ins-
tal·lacions anàlogues

- Ordenança Fiscal núm. 13
Reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques

- Ordenança Fiscal núm. 14
Reguladora de la taxa per la llicència d’au-
totaxi

- Ordenança Fiscal núm. 15
Reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reser-
ves de la via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena 

- Ordenança Fiscal núm. 16
Reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Ajuntament Anuari 2011 17
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Novembre 2010

- Aprovades les ordenances fiscals per al
2011 en un ple extraordinari, amb els vots en
contra de CiU i PP. Segons detallava l’alcal-
de, la pujada mitjana dels impostos i taxes
municipals se situava al voltant de l’1%. 

- El conseller de Governació, Jordi Ausàs, vi-
sitava tres obres d’iniciativa municipal que
havien obtingut subvenció del seu departa-
ment i de la Generalitat.

- Se celebrava la festa de la Castanyada, amb
diferents activitats a la Fàbrica i als centres
docents. L’Escola Bressol L’Alzina aprofita-
va la diada per presentar el Lib Dub de la llar
d’infants.

- El govern central acceptava les al·legacions
de l’Ajuntament en referència al pas del
Gasoducte Martorell – Figueres de l’empre-
sa Enagas pel terme municipal de Santa
Eulàlia. El ministeri d’Indústria modificava
el recorregut perquè passés pel costat de vies
de comunicació existents i afectés el mínim
les zones agrícoles i boscoses.  

- Dos individus assaltaven l’adjudicatari del
bar de la Fàbrica quan tancava l’equipament
la nit la vigília de Tots Sans i li robaven la re-
captació del dia. 

- Es portava a terme la rehabilitació exterior
dels edificis de les antigues escoles, a la
Sagrera, situats dins els d’equipaments cul-
turals previstos per la zona.

- Independents-Esquerra escollia Pere
Cabot com a cap llista per les eleccions mu-
nicipals de maig de 2011. Cabot, regidor d’O-
bres i Habitatge, substituïa Enric Barbany,
l’actual alcalde, que no optaria a un segon
mandat. Cabot era el tercer dels candidats a
l’alcaldia, després que CiU i PSC haguessin
anunciat que presentaven Joaquim Brus-
tenga i Joaquim Blanch respectivament.

- L’agrupació socialista de Santa Eulàlia re-
cuperava la seu del carrer Mare de Déu del
Remei. Coincidint amb l’inici de la campa-
nya per les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, la numero 2 del PSC, Montserrat
Tura, inaugurava el local.

- S’adjudicava la remodelació del Gual de
Sant Isidre, la primera obra del Pla d’Actua-
ció al Tenes. Ajuntament i Generalitat signa-
ven el conveni per les obres. 

- En una assemblea informativa sobre el Pla
d’Actuació al Tenes, s’explicaven els quatre
projectes que impulsava l’Ajuntament a tra-
vés d’una subvenció del FEDER. Es tractava
de la remodelació dels guals de Sant Isidre i
Sant Cristòfol, de la passera de la Campinya

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

El Conseller de Governació Jordi Ausàs, visita
les obres de la Biblioteca. El conseller Baltasar visita l’Escola Bressol.
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i del pla de millora de l’Espai Fluvial del
Tenes. En la mateixa assemblea també es va
donar a conèixer el Pla d’Actuació Municipal
per risc d’inundació.

- Un veí de Santa Eulàlia moria en accident
de trànsit a la C-17, a Parets del Vallès.
Resident a Can Sabater i antic soci de la
Societat de Caçadors, conduïa una de les
dues furgonetes implicades en el sinistre.

- Més de 500 persones homenatjaven Xesco
Boix en la presentació del cançoner antolò-
gic dedicat al músic. Fèlix de Blas, autor de
l’obra, reunia una desena d’amics de Boix a
La Fàbrica.

- Victòria històrica de Convergència i Unió a
Santa Eulàlia en les eleccions al Parlament
de Catalunya de 28 de novembre. CiU se si-
tuava al capdavant, gairebé triplicant la
distància sobre el PSC, l’habitual segona
força al poble que en aquests comicis. Per
primera vegada en 30 anys, Esquerra
Republicana de Catalunya perdia la tercera
posició, en benefici del Partit Popular, i
Iniciativa per Catalunya se situava com a
cinquena formació a Santa Eulàlia. Van vo-
tar un 62% de santaeulaliencs.

- L’Ajuntament aprovava en ple municipal el
Pla de Millora fluvial del Tenes. La corpora-
ció també donava llum verda a la licitació
d’un projecte d’1,6 milions d’euros, que sig-
nificava 10 mesos d’obres al riu. 

- Els 15.000 € del pressupost de joventut es
repartia en 16 propostes escollides pels ma-
teixos joves. Repetien les 3 hores de re-
sistència en ciclomotor, en un pressupost
marcat per la música i per l’audiovisual.  

- El conseller de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, visitava l’escola bressol La Font del
Rieral, i n’elogiava la construcció com a edi-
fici sostenible.

- Enric Vilageliu, ballador de la colla de bas-
toners Trinxaires i col·laborador de Canal
SET guanya un premi en un concurs de vi-
deoclips sobre ball de bastons.

En esports, a principi de novembre, el fe-
mení del Club Esportiu empatava a 2 amb el
Riudeperes, que l’any passat també va acon-
seguir l’ascens a primera catalana. 

- El primer equip del Club Esportiu aconse-
guia una victòria per la mínima davant el
Vilamajor. Atalay marcava el gol del Santa
Eulàlia, que arrodonia el dia de la presenta-
ció de totes les categories de l’entitat.

- L’infantil masculí de promoció del Club
Escola de Bàsquet Ronçana continuava im-
batut a la lliga amb un resultat contra
l’Ametlla de 50 a 38, en la quarta victòria
consecutiva. 

- Un gran gol de Fernàndez donava la cin-
quena victòria consecutiva al Primer equip
del Club Esportiu davant l’Atlètic de Vallès,
per 2 a 1. 

- El femení del Club Esportiu golejava el
Gurb per 6 a 2. 

Desembre 2010

- Començaven les obres de substitució del
Gual de Sant Isidre. El nou gual seria transi-
table únicament per vianants i bicicletes, des-
viant la circulació de vehicles pel pont nou. 

- Càritas engegava la campanya de Nadal per
recaptar aliments i productes d’higiene per-
sonal i de neteja de la casa per a les famílies
més desafavorides del poble. 

- Dins la Festa Major d’hivern, una nit dedi-
cada a la gastronomia reunia més de 200
persones a la Fàbrica per degustar el menú
de quatre restaurants locals, amb el format-
ge fresc de Can Corder, de protagonista. La
Fira d’artesans i d’entitats solidàries, una al-
tra de les propostes destacades.

- El col·lectiu Caminem per Blangoua expli-
cava la seva experiència al Camerun durant
l’estada del passat estiu. 

- Dones del Tenes tancava la celebració del
10è aniversari amb una exposició a la Fàbrica.
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- Es reformava la teulada del Casal Parro-
quial amb la col·laboració econòmica de
l’Ajuntament.

- L’Àrea de Serveis Ambientals obria un cens
municipal de palmeres amb motiu de l’arri-
bada de l’escarabat morrut a Santa Eulàlia,
culpable de la mort dels arbres. 

- Naixia el Casal Popular l’Arrencada. La no-
va entitat, amb seu a Sant Simple, aglutina-
va diversos col·lectius joves de Santa Eulàlia. 

- La construcció del Centre Ocupacional de
la Cooperativa APINDEP-Ronçana avançava
segons el calendari previst. 

- La Societat de Caçadors abatia més de 500
tórtores turques i coloms domèstics a Can
Gafa i La Casa Vella. La Generalitat havia
atorgat un permís especial per regular una
plaga que afectava diverses zones del poble. 

- 350 músics actuaven a Santa Eulàlia en un
mateix cap de setmana. Diversos escenaris
acollien cinc actuacions, centrades pels con-
certs de Nadal dels estudiants de música. 

- Un centenar de ciclistes participaven a la
3a pedalada per la Marató de TV3 per inicia-
tiva de la Coordinadora de CiU de la Vall del
Tenes. Da Capo Educació Musical recaptava
1.200 € per a aquesta iniciativa solidària. 

- Els menjadors de les dues escoles bressol
municipals oferien, des de principi de curs,
productes ecològics i, sobretot, de proximi-
tat i de temporada, lligats a pagesos de Santa

Eulàlia. Aquest era un dels plans d’acció del
projecte Ronçana, Camp i Qualitat.  

- Nova publicació dels butlletins de CiU i
Independents-Esquerra. La federació nacio-
nalista carregava un vegada més contra l’e-
conomia municipal i la gestió del govern,
mentre que Independents-Esquerra parlava
d’històric l’acord per les obres al riu.

- La Colla de Gitanes guanyava un segon
premi a la 21ena edició dels Premis Ateneus.
La Federació d’Ateneus de Catalunya reco-
neixia la tasca de l’entitat pels actes del 125è
aniversari.

En esports, el primer equip empatava amb
el Cerdanyola del Vallès B, el segon classifi-
cat de la lliga. 

- L’infantil del Club Escola de Bàsquet
Ronçana pujava de categoria. La pallissa
contra el Martorelles al municipal d’esports
certificava l’ascens dels santeulaliencs.

- Deu equips, el doble que l’any passat, par-
ticipaven en el segon Torneig de Futbol Sala
de Nadal. Aquesta activitat s’emmarcava
dins dels Pressupostos Joves.

Gener 2011

- El 30 de desembre s’aprovava el pressupost
municipal de 2011, situat en 8,5 milions
d’euros i que suposava una davallada d’un
11% respecte l’any anterior. El capítol d’in-
versions queia un 33%, amb la finalització
de la Biblioteca–Casa de Cultura i la conti-
nuació del Pla Actuació al riu Tenes com a
iniciatives més destacades. CiU i PP van vo-
tar en contra de l’aprovació. 

- El calendari municipal de 2011 combinava
un atrevit treball de l’Agrupació Fotogràfica
Santa Eulàlia amb un homenatge al poeta
Joan Maragall, sota el títol de Visions. 

- Es tancaven els actes de les festes Nada-
lenques amb la segona representació dels
Pastorets, la Cavalcada de Reis i la trobada
de Corals de la Vall del Tenes. 
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Inauguració del gual sobre el Tenes.
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- Els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’IES Vall
del Tenes estrenaven ordinadors. El projec-
te, emmarcat dins el programa eduCAT 1 x 1,
del departament d’Educació incloïa Net-
books, cofinançats al 50% per les famílies i
la Generalitat, i la resta d’equipament digital
per completar el seu ús a l’aula.

- Càritas llançava un agraïment públic als
col·laboradors de la campanya de Nadal,
concretada en els lots solidaris per a les fa-
mílies més necessitades. 

- La revista Ronçana convocava el segon cer-
tamen de Relat Breu de Sant Jordi. El tema
era “el meu poble” i admetia originals fins el
31 de març. 

- La construcció del nou gual de Sant Isidre
utilitzava una tècnica mil·lenària anomena-
da entramat per consolidar els marges del
camí del costat del riu i protegir-los d’una
possible avinguda d’aigua.

- Es canviaven els sentits de circulació de
l’INS Vall del Tenes. Els accessos en vehicle
es desviaven pel camí del costat del pavelló,
amb l’objectiu  d’evitar col·lapses i possibles
accidents.  

- El grup The Crab Apples gravava la seva
primera maqueta, amb quatre cançons en
anglès i català que ja es podien escoltar a
Myspace. El conjunt també va enregistrar
un videoclip a Santa Eulàlia.

- Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i
Alternativa anunciava que presentaria una
llista a Santa Eulàlia per les eleccions muni-
cipals de 22 de maig. També el regidor del
Partit Popular, Francesc Montes, manifesta-
va que el seu partit, el PP, presentaria candi-
datura. Els caps de llista de les dues forma-
cions estaven encara per determinar.  

- El consistori aprovava l’inventari dels drets
i béns municipals, valorat en més de 47 mi-
lions d’euros. Es tractava del primer inven-
tari digital. 

- El col·lectiu de promoció cultural El Ganxo
feia el primer homenatge a la figura del filò-
leg i lingüista Joan Solà, padrí de l’entitat. 

En esports, l’equip Mac Frin s’enduia el se-
gon torneig de Nadal de Futbol Sala. A més,
Mac Frin encapçalava la lliga de divisió te-
rritorial de la Federació catalana amb 12
victòries en 12 partits.

- L’infantil masculí del Ronçana guanyava al
Nou Esplugues el primer partit de la fase re-
gular. 

- El 1r equip empatava a 1 amb el Lliçà de
Vall en un partit polèmic. 

Febrer 2011

- L’Associació Ronçana Comerç Actiu cele-
brava l’assemblea general ordinària sense
canvis a la junta. L’entitat presentava dues
noves iniciatives: les fires de botigues al car-
rer i l’impuls de Santa Eulàlia com a desti-
nació turística.

- Es posaven en funcionament les plaques
solars fotovoltaiques de la teulada de la
Fàbrica. La producció d’electricitat i la seva
injecció a la xarxa de distribució significava
un estalvi d’uns 10.000 euros anuals.  

- El productor musical de Santa Eulàlia,
Marc Martín treballava en el retorn de La
Gran Aventura, del rock català dels 90, amb
l’edició del disc Aquí, control.
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Visita als equipaments DIBA de la Biblioteca.
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- Finalitzaven les obres de la nova bibliote-
ca–casa de cultura Joan Ruiz i Calonja, amb
previsió d’inaugurar a final de març, després
d’ultimar detalls de l’equipament i seleccio-
nar els treballadors. L’obra va costar 2,1 mi-
lions d’euros.

- La taxa d’atur a Santa Eulàlia se situava en
un 13,50% en un nou rècord. A 31 de gener
hi havia 475 persones a les llistes de desocu-
pats. 

- Santa Eulàlia sortia al carrer per celebrar la
diada dels Tres Tombs, que arribava a la
15ena edició. Una seixantena de genets i una
vintena de carros participaven a la cercavila. 

- Francesc Montes anunciava que seria el
cap de llista del Partit Popular per les elec-
cions municipals de 22 de maig. Repetia per
tercera vegada consecutiva, tot i que la seva
primera incursió a la política municipal es
remuntava a 1991.

- El sindicat ASAJA s’imposava a les elec-
cions a les Cambres Agràries. A Santa
Eulàlia, la formació que encapçalava Rosa
Pruna aconseguia 13 vots per davant dels 8
d’Unió de Pagesos.

- Tres productes agrícoles de Santa Eulàlia
apareixien a la guia Compra a pagès, edita-
da per la Generalitat. Es tractava de les mon-
getes del ganxet de Can Noguera, els vins de
Vinyes del Bruguer i l’avellana de can Burguès.

- L’exconseller Josep Huguet pronunciava la
conferència Ajuntaments contra la crisi en

un acte de presentació del cap de llista
d’Independents-Esquerra a les pròximes
eleccions municipals, Pere Cabot.

- L’Ajuntament aprovava el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible que enumerava una vui-
tantena d’actuacions per posar en marxa i
així intentar reduir en més d’un 20% els ga-
sos d’efecte hivernacle que Santa Eulàlia en-
viava a l’Atmosfera. L’objectiu era la reduc-
ció de 8.000 a 9.000 tones de diòxid de car-
boni en els pròxims 9 anys.

- El nou govern de la Generalitat considera-
va el Quart Cinturó una infraestructura vital
i prioritària per al país. El conseller de
Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder deia
també que el tram Terrassa–Granollers era
de màxima importància.

- Unes 350 persones degustaven prop de
7.000 calçots, collits a Santa Eulàlia, durant
una nova edició de la calçotada popular. Una
passejada amb Santa Eulàlia Camina traves-
sava diversos indrets del poble. 

- L’eurodiputat de CiU Ramon Tremosa pro-
nunciava la conferència Europa: direcció
obligatòria. El candidat de CiU a l’alcaldia
de Santa Eulàlia Joaquim Brustenga presen-
tava l’acte.

En esports, derrota del Cadet B, del Club
Esportiu davant el líder de la classificació, el
Calldetenes, per un concloent 3 a 7. Els ver-
diblancs s’enfonsaven als darrers instants.  

- El primer equip del Club Esportiu golejava
el Pajaril de Ripollet per 4 a 1 i se situava 6è
a la lliga del grup 9 de segona territorial. 

- El femení del Club Esportiu trencava una
ratxa de 3 derrotes consecutives amb una
clara victòria per 3 a 1 davant el Pla d’en
Bonet. 

- El primer equip del Club Esportiu se situa-
va 4t a la lliga a només 6 punts del líder, el
Lliçà de Vall, després d’una golejada per 4 a
1 davant l’Ametlla.  

300 dies de notícies Anuari 201122

La calçotada, al febrer de 2011.
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Març 2011

- El programa EXIT complia un any. Aques-
ta iniciativa de la Mancomunitat treballava
per impulsar la creació d’empreses i fomen-
tar l’ocupació. En 12 mesos havia assessorat
130 empreses i emprenedors.

- La demanda superava l’oferta a les preins-
cripcions escolars de P3 de l’Escola Ronçana
i a primer d’ESO de l’Institut.

- Natura, reciclatge i neteja protagonistes de
la categoria de comparses del Carnestoltes.
La ballada de Gitanes de la Roda portava
400 persones a Santa Eulàlia.

- La recollida de residus porta a porta com-
plia 5 anys. Amb dades de 2009, Santa
Eulàlia era el 20è municipi de Catalunya i el
3r del Vallès Oriental en recuperació de resi-
dus: un 78% del total recollit es reciclava. 

- El fons bibliogràfic personal del filòleg
Joan Ruiz i Calonja es classificava a la bi-
blioteca Casa de Cultura en els dies previs a
la inauguració. La família del desaparegut
filòleg havia donat al centre l’arxiu personal
de qui va ser també el primer director i ideò-
leg de l’Institut La Vall del Tenes.

- La Colla de Gitanes guanyava el concurs de
felicitacions de Nadal que promovia l’orga-
nització no lucrativa Iwith.org. 

- S’inaugurava oficialment el nou gual de
Sant Isidre, després de la remodelació que
l’Ajuntament hi havia portat a terme. Les

pluges del 12 i 15 de març el van posar a pro-
va i l’equipament va suportar bé l’avinguda
d’aigua. 

- La precampanya electoral començava a dos
mesos vista del comicis municipals. CiU reu-
nia 200 persones a la nit de Bruixes,
Independents-Esquerra publicava una nou
butlletí i Iniciativa ratificava la candidatura. 

- Segona edició de la Nit de Genis, una opor-
tunitat als artistes amateurs de pujar a un
escenari i demostrar les seves habilitats

- El mes de març acabava amb un rècord de
pluja enregistrat a l’observatori de Can
Burguès des de 1980.

- S’inaugurava oficialment la nova Biblioteca
– Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, amb
l’assistència de l’alcalde de Santa Eulàlia,
Enric Barbany, el president de la Diputació,
Antoni Fogué, i el director general de
Cultura de la Generalitat, Xavier Solà. 

- Les dues Escoles Bressol Municipals treba-
llaven per la constitució dels seus consells
escolars.

- Exhaurides les entrades pel festival Sona
d’aquí, impulsat pel casal popular l’Arrenca-
da i amb Manel com a cap de cartell. 

- La diputada al Congrés Lourdes Muñoz,
del PSC, va pronunciar una conferència so-
bre el paper de la dona a l’activitat pública.
L’acte va ser presentat per l’alcaldable del
PSC, Joaquim Blanch.

El fons Joan Ruiz i Calonja, a la Biblioteca. Inauguració de la Biblioteca.
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En esports, el Club Patí Santa Eulàlia obte-
nia 8 podis al quart Trofeu Internacional de
Béarn, a França. Dotze membres del club
participaven en el campionat. 

- Derrota de l’infantil femení del Club Escola
de Bàsquet Ronçana davant el Sant Medir
per 44 a 64. 

- L’Aleví A del Club Esportiu se situava en
segona posició a la lliga després de la victò-
ria de dissabte 2 a 1 davant Les Franqueses. 

- El Sènior femení del Ronçana guanyava a
Les Franqueses per 55 a 44. 

Abril 2011

- Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i
Alternativa donava a conèixer Agustí Gon-
zalo com a cap de llista de Santa Eulàlia per
les eleccions municipals del 22 de maig.
Aquest partit ja s’havia presentat feia 4 anys,
sense obtenir representació. 

- L’Ajuntament suspenia durant un màxim
de tres mesos la licitació del Pla de Millora
del Tenes. La Generalitat encara no havia
garantit el pressupost per aquesta obra al
que s’havia compromès en el conveni signat
al novembre.

- Manel omplia la Fàbrica amb un miler d’in-
condicionals. El quartet presentava el seu
segon treball en el primer concert a la co-
marca i repassava els títols que l’havien si-
tuat com a referent del panorama musical
català. 

- El romancer Jaume Arnella estrenava un
poema de l’escriptor Joan Ruiz i Calonja, en
el primer concert i acte públic que es cele-
brava a la Sala Pau Casals de la nova
Biblioteca-Casa de Cultura. 

- Una quarantena de persones, la majoria
vinculades al centre Da Capo Educació
Musical, participaven en el Flashmob que
organitzava la Creu Roja del Vallès Oriental
a la plaça de l’Església.

- Convergència i Unió presentava la llista per
les properes eleccions municipals en un di-
nar a la Fàbrica, marcada per cares noves i
joventut segons l’alcaldable Joaquim Brus-
tenga. També donava a conèixer el progra-
ma, marcat per l’austeritat i el servei al ciu-
tadà. 

- El mercat del planter de la Fira Lliga’t a la
terra exhauria en poques hores les 6.500 to-
maqueres de varietats antigues del Vallès.
Entre 1.500 i 2.000 persones van visitar la
mostra 

- Les xifres de l’atur donaven 529 desocupats
a Santa Eulàlia a final de març. L’atur deixa-
va una taxa al voltant del 15%. 

- La Coordinadora d’Escoles Bressol de
Catalunya i l’Associació Catalana per a la
Telemàtica Educativa,  visitaven la llar d’in-
fants municipal La Font del Rieral, centrant
l’interès en el disseny constructiu i en el pro-
jecte pedagògic. 

- Finalitzava el termini per presentar les
candidatures a les eleccions municipals de
22 de maig. A Santa Eulàlia, cinc partits,
amb tres caps de llista nous, concorrien fi-
nalment a les urnes. 

- Naixia Arbra, una associació amb funcions
de protectora d’animals, que impulsava les
cases d’acollida i les adopcions responsables.

- La ONCE repartia més d’un milió d’euros a
Santa Eulàlia entre 20 butlletes del Cupo-
nazo de divendres, venudes per Juan Fran-

300 dies de notícies Anuari 201124

Flashmob de la Creu Roja, a la Plaça de l’Església.
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cisco Palacios. El sorteig premiava 3 cupons
de 150.000 euros, i 17 de 35.000. 

- El col·laborador de Canal SET, Ricard
Martín, estrenava la seva primera obra de
teatre. La peça, Tot per l’herència, la va por-
tar a escena el grup La Bambolina de Bigues.

- Entrava en funcionament el Centre
Ocupacional de la cooperativa-APINDEP
Ronçana. Setze joves discapacitats co-
mençaven a utilitzar els serveis en les seves
diverses línies de negoci. Es feia així realitat
una vella aspiració de l’APINDEP, amb una
trajectòria de 18 anys treballant amb joves
discapacitats. 

- El Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona publicava les llistes de totes les
candidatures a les eleccions municipals del
22 de maig, entre elles, les cinc formacions
de Santa Eulàlia. 

En esports, el mini masculí del Club Escola
de Bàsquet Ronçana perdia per tres punts el
seu partit davant l’Escola Pia de Granollers. 

- El prebenjamí A del Club Esportiu golejava
el Sentmenat per 5 a 0, amb hat trick
d’Ayrtom i dos gols de Guillem. 

- El sènior femení del Ronçana aconseguia la
primera victòria a la Copa Primavera per 31
a 24 en un partit molt igualat, resolt al da-
rrer quart.  

- Entrenadors com Manel Comas, Sito
Alonso, Edu Torres o Andreu Bou passaven

pel Campus del Club Escola de Bàsquet
Ronçana. Una cinquentena de jugadors de 8
a 16 anys participaven al clínic santeula-
lienc.

Maig 2011

- Independents-Esquerra presentava la llista
per les properes eleccions municipals, en-
capçalada pel regidor d’obres i habitatge
Pere Cabot, i amb una important renovació
als primers llocs. La formació avançava que
el programa electoral es basaria en les polí-
tiques socials, de solidaritat i de promoció
econòmica.

- Arnau Queralt, en la categoria d’adults, i
Laia Iglesias en la juvenil guanyaven el se-
gon certamen literari de relat Breu de Sant
Jordi organitzat per la Revista Ronçana. 

- L’institut la Vall del Tenes reunia més de
600 persones en el 30è aniversari del centre.

- Començava la campanya electoral amb ac-
tivitat intensa d’alguns partits per demanar
el vot i enganxada de cartells. 

- El Partit dels Socialistes de Catalunya do-
nava a conèixer la seva candidatura en un
acte a Pinedes de Castellet que reunia 200
persones.

- Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i
Alternativa presentava la llista en un acte a
La Fàbrica

Estrena de Puzle, la pel·lícula dels alumnes de 4t
d’ESO.Fira Lliga’t a la Terra.
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- Ronçana Comerç Actiu treia les botigues al
carrer per promocionar el teixit comercial i
els barris. Un total de 26 establiments de
l’associació exposaven a la Sagrera, complint
una de les mesures aprovades a la darrera
assemblea general ordinària de l’entitat. 

- Se celebrava un acte per homenatjar la fi-
gura i l’obra de Joan Maragall, amb més de
300 assistents a la Biblioteca–Casa de
Cultura. Un dels besnéts de Maragall assistia
a l’acte i agraïa l’homenatge.

- Els candidats a l’alcaldia de Santa Eulàlia
protagonitzaven diferents activitats a una
setmana de les eleccions. Canal SET entre-
vistava els cinc  alcaldables i organitzava un
debat en directe.

- Es tancava un mandat municipal marcat
per la confrontació entre Convergència i
Unió, a l’oposició, i l’equip de govern format
per Independents-Esquerra i el PSC. El prò-
xim govern municipal hauria d’afrontar el
POUM, la finalització de les obres del riu i la
gestió de la crisi. 

- L’Ajuntament adjudicava la millora de l’en-
torn fluvial del riu. Una subvenció del
Consorci del Besos garantia el finançament
mentre l’Agència Catalana l’Aigua no es pro-
nunciava sobre la seva aportació. 

- Més de 800 espectadors a la Fàbrica, amb
motiu de l’estrena de Puzzle, la pel·lícula
dels alumnes de 4t d’ESO. 

- La colla bastonera Trinxaires celebrava el
setè aniversari de la colla a La Sagrera. 

- Convergència i Unió guanyava les novenes
eleccions municipals de la democràcia amb
gairebé 500 vots de diferència sobre Inde-
pendents-Esquerra. L’arc municipal es con-
figurava amb 6 regidors per CiU, 3 per I-
ERC, 2 pel PSC, 1 pel PP, i com a novetat, en-
trava Iniciativa per Catalunya amb un regi-
dor. La participació es va situar en un
55,50%. Canal SET emetia la nit electoral en
directe.

- A la Vall del Tenes, Convergència i Unió re-
cuperava Bigues i Riells i tornava a obtenir
majoria absoluta a Lliçà de Vall amb l’histò-
ric Andreu Carreras. A Lliçà d’Amunt, el PSC
guanyava Esquerra per només 15 vots.

- El viatger i copilot de Ral·lis Rafa Tornabell
presentava un llibre sobre una part de la vol-
ta al món que estaven fent amb la seva dona
en furgoneta. 

- Convergència i Unió, guanyadora de les
eleccions municipals, realitzava una roda de
converses amb els altres partits per la for-
mació del govern municipal. Joaquim
Brustenga es postulava com a alcalde, però
la formació valorava si governaria en solita-
ri, amb pacte amb un altre partit o amb
acords puntuals.

- Naixia la revista divulgativa Vallesos, edi-
tada pel filòleg santeulalienc Ramon Vila-
geliu i sota la direcció del periodista de Lliçà
d’Amunt, Vicenç Relats. La publicació es
creava per difondre el patrimoni cultural,
històric i paisatgístic del Vallès.

- La Colla de Gitanes de Santa Eulàlia parti-
cipava a Montserrat en la trobada que signi-
fica la cloenda de les trobades anuals de gi-
tanes del Vallès.

En esports, el femení del Club Esportiu
guanyava el Taradell per la mínima i s’asse-
gurava la permanència a primera. 

- Derrotes del benjamí del Club Esportiu i
també de l’infantil del Club Escola de
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Una taula del col·legi electoral en les eleccions
municipals del passat maig.
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Bàsquet Ronçana. El primer equip guanyava
el Montmeló i trenca la ratxa negativa de les
darreres jornades en l’últim tram de la lliga.

- L’equip Mac Frin guanyava la copa territo-
rial de futbol Sala al pavelló poliesportiu i as-
solia el doblet després d’haver aconseguit el
títol de lliga. Això també significava l’ascens
de categoria per al conjunt de Santa Eulàlia. 

- La nedadora Cassandra Gimeno s’empor-
tava l’or en els 50 metres braça del Cam-pio-
nat de Catalunya. 

- L’Aleví A del Club Esportiu es proclamava
campió de lliga a l’última jornada i aconse-
guia l’ascens a 2n divisió, en una golejada
davant el Vic Riuprimer.

Juny 2011

- A una setmana de la constitució del nou
ajuntament, es donava a conèixer el pacte de
govern entre Convergència i Unió i el Partit
Popular. L’acord donava l’alcaldia a Joa-
quim Brustenga, que governaria amb majo-
ria absoluta i un total de set regidors. 

- Es presentava la tercera edició de les Tres
Hores de Resistència en Derbi Variant, amb
55 escuderies participants, després de fina-
litzar una Transpirenaica catalana de 24 ho-
res per promocionar la cursa. 

- Es constituïa el novè ajuntament democrà-
tic, amb Joaquim Brustenga com a nou al-
calde de Santa Eulàlia. Brustenga era inves-
tit alcalde en un ple d’investidura solemne,
amb l’assistència dels 5 alcaldes del munici-
pi des de 1979. 

- Es tancava la polèmica a l’Escola La
Sagrera a l’entorn de la contractació d’un
tècnic d’educació infantil. Finalment, l’esco-
la no disposaria del tècnic fins a final de curs. 

- El Sopar del Ronçana analitzava les possi-
bilitats per a la independència de Catalunya.
El president d’Opinió Catalana, Miquel
Sellarès i la catedràtica d’economia Núria
Bosch van ser els ponents de la xerrada.

- El nou govern format per Joaquim Brus-
tenga, Miquel Moret, Isabel Valls, Araceli
Polo, Joan Iglesias, Cristina Parera i Fran-
cesc Montes perfilava la composició i titula-
ritat de les regidories. L’alcalde Joaquim
Brustenga assumia Urbanisme i Governació,
i Francesc Montes ostentaria les carteres
d’Economia i Hisenda i Habitatge. S’incor-
porava la nova regidoria de Mobilitat.

- Santa Eulàlia acabava la primera obra fruit
d’un procés de participació ciutadana, la
plaça de Can Torras, al Rieral.  

- La Biblioteca-Casa de Cultura acollia la
presentació de Cartes des del Camerun, on el
missioner Miquel Àngel Pérez narrava la se-
va experiència a la missió de Makary-
Blangoua

- El col·lectiu dels indignats també feia sen-
tir la seva veu a Santa Eulàlia. Per segon di-
jous consecutiu, convocava una cassolada a
la plaça de l’Ajuntament. 

- La Fàbrica acollia l’exposició itinerant
Puiggraciós, 300 anys. La mostra formava
part del programa d’actes del 300 aniversari
del santuari. 

- El centre ocupacional d’APINDEP-Ronça-
na complia el primer trimestre de funciona-
ment amb 16 joves discapacitats participant
en els diversos projectes de la cooperativa. 

- La Generalitat atorgava una tercera línia de
P3 a l’Escola Ronçana per al curs 2011-2012. 

La nova Plaça Can Torras.

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 27



- El Casal d’Avis felicitava quatre parelles,
sòcies de l’entitat, en motiu de les seves no-
ces d’or. 

En esports, Santa Eulàlia s’afegia a la 10a
Festa de l’Esport que es celebrava a la pro-
víncia de Barcelona. El programa va acabar
amb un concurs de Balls de Saló a la Fàbrica.

- La tercera edició de les tres Hores de re-
sistència en Derbi Variant repetia el podi de
l’any passat i el Caler Racing Team es torna-
va a endur la victòria. 

- La corredora del Club Atlètic Granollers,
Clàudia de la Torre guanyava la medalla de
bronze als 1.500 metres obstacles del
Campionat de Catalunya.

- Doble medalla de bronze per al ciclista ale-
ví, Marc Brustenga. El santeulalienc aconse-
guia el tercer lloc al Campionat de Països
Catalans de carretera i repetia al campionat
de Catalunya de BTT.

Juliol 2011

- L’IES Vall del Tenes s’afegia al programa
1x1 de digitalització a les aules. Tots els alum-
nes d’ESO utilitzarien un Netbook a classe
com a eina per al procés d’aprenentatge.

- Els porcs senglars provocaven un accident
de trànsit al mes de mitjana en l’últim mig
any. Les zones amb més sinistralitat eren

l’accés a Can Sabater i el tram del polígon
Can Magre. 

- El Casal Parroquial acollia les representa-
cions de El malalt imaginari i La comèdia
de l’Olla, representades per infants i joves de
Santa Eulàlia davant uns 170 espectadors.

- S’aprovaven en ple municipal les assigna-
cions econòmiques de l’equip de govern. El
sou de l’alcalde es reduïa un 5% mentre que
s’incorporaven dos regidors a mitja jornada,
Isabel Valls i Francesc Montes. Indepen-
dents-Esquerra i el PSC hi votaven en con-
tra, mentre que Iniciativa per Catalunya
s’abstenia.

- La constitució del Club de Lectura de la
Biblioteca reunia una vintena de persones.
El llibre proposat va ser La neta del senyor
Linh 

- S’inaugurava el monument al donant de
sang, al jardí del Centre d’Atenció Primària
del Rieral. 

- Començava el pla de millora de l’espai flu-
vial del riu, la segona obra del Pla d’Actuació
al Tenes, pressupostada en 1,2 milions d’eu-
ros. Els treballs s’iniciaven al pont de Ca
l’Unyó i consistien en retirar la canya de la
llera del riu, retirar arbres morts, o consoli-
dar marges.

- Caçat a Santa Eulàlia un porc senglar de
110 quilos, el més gran abatut mai per la
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Inauguració del monument al donant de sang al
recinte del CAP.

Les tres hores de Derbi Variant.
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Societat de Caçadors. L’entitat també va
abatre 1.500 coloms domèstics i tórtores
turques que provocaven danys en explota-
cions ramaderes.

- La Biblioteca-Casa de Cultura acollia un ci-
cle de recitals a la fresca. Una de les actua-
cions presentava l’espectacle de poesia i mú-
sica Tretze poetes. 

- Es constituïa una Associació d’Empresaris
i Propietaris del polígon industrial Can
Magre, inicialment amb 15 socis. L’objectiu
era vetllar per beneficis conjunts com la se-
guretat o la millora de les comunicacions te-
lefòniques. 

- L’aplec de Sant Simple encetava la festa
major d’estiu apostant un any més pels balls
tradicionals d’arrel sateulalienca. Durant la
diada, la colla Blava s’emportava l’estirada
de corda, en la primera prova no secreta del
Joc dels Colors.

- Moria Manel Lirola als 77 anys. Integrant
de la Comissió de Festes i vinculat a l’agru-
pació local del PSC, també havia estat res-
ponsable de l’Associació de veïns de Can
Sabaté. 

- Se celebrava la festa major d’estiu en un
cap de setmana que concentrava els tradi-
cionals actes festius i la XVIena edició del
joc dels colors. Els grocs obtenien una ajus-
tada victòria per només dos punts davant els
vermells i quatre davant els blaus. 

En esports, arrencava el Casal Esportiu a
les instal·lacions municipals Pinedes del
Castellet amb una setantena de nens i nenes
inscrits.  

- L’equip Los Guateques, de Lliçà d’Amunt
s’emportava el 10è torneig de futbol Sala
d’estiu, en imposar-se a la final al vencedor
de l’any passat, La Font del Bou. 

- El gimnasta aleví Nil Pineda guanyava la
medalla de bronze al Campionat de Cata-
lunya de Gimnàstica Artística masculina, i el
tennista infantil Marc Milà aconseguia el seu
primer torneig internacional a Portimao.

- Espectacle i 20 coreografies al festival amb
què el Club Patí Santa Eulàlia tancava la
temporada. Prop de 90 patinadores i patina-
dores participaven en un muntatge amb les
pel·lícules de dibuixos animats de fil con-
ductor.

Setembre 2011

- Canal SET iniciava la 21ena temporada
amb el 20è aniversari d’emissions regulars.
Canal SET va començar a emetre el 3 de no-
vembre de 1991. 

- Entraven en vigor canvis en el sistema por-
ta a porta. Els residus es separaven en 5 frac-
cions diferents i el calendari era únic per a
tot el poble. Segons la regidoria de medi am-
bient, l’estalvi seria de 47.000 euros anuals.

Activitat al Casal d’estiu.
Comença el pla de millora de l’espai fluvial del
Tenes.
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- L’equip de govern situava en més d’un mi-
lió d’euros els diners que Santa Eulàlia devia
a proveïdors de l’Ajuntament, xifra pendent
de confirmar per una auditoria que es faria
pública en les properes setmanes. 

- Ronçana Comerç Actiu potenciava el turis-
me al municipi amb el projecte Masies
Vives, que vinculava patrimoni arquitectò-
nic i productors locals. Entre 250 i 300 per-
sones visitaven una vintena de cases de
pagès del poble.

En esports, l’equip Rospinedas, de Santa
Eulàlia, guanyava el segon partit de la lliga
vallesana de petanca. 

- La Fàbrica acollia el 5è obert d’escacs de la
Vall del Tenes.

Octubre 2011

- L’equip de govern anunciava al ple munici-
pal que l’Ajuntament podria deure uns 2 mi-
lions d’euros a proveïdors, alhora que suma-
va 5,5 milions en crèdits. Una auditoria hau-
ria de revelar la xifra exacta. 

- Robatori de 30 tones d’alumini massís en
barra d’una empresa de Can Magre. També
es produïa un robatori silenciós en un habi-
tatge del Rieral.   

- El Casal d’Avis celebrava el 22è aniversari
de l’entitat amb una missa, un dinar i un
ball. 

- L’empresa Sagalés, que gestionava el trans-
port urbà municipal, hauria comunicat a
l’Ajuntament que volia deixar de prestar el
servei per falta de pagament. En una reunió
posterior, s’assegurava el servei fins a final
d’octubre.

- La UGT del Vallès Oriental denunciava l’e-
liminació de 7 llocs de treball a l’Ajuntament
de Santa Eulàlia. El sindicat deia que els
acomiadaments eren il·legals mentre l’equip
govern els justificava per la difícil situació
econòmica del consistori.

- L’Assemblea Jove organitzava el 1r Festival
de Cutremetratges de Santa Eulàlia. El cer-
tamen pretenia fomentar la creativitat amb
treballs de màxim 6 minuts. El veredicte, el
25 de novembre. 

- Independents Esquerra, al capdavant de
l’Ajuntament els últims 8 anys juntament
amb el PSC, donava xifres sobre l’economia
municipal. L’anterior equip de govern asse-
gurava que l’Ajuntament havia d’engruixir
les arques municipals amb 3,3 milions d’eu-
ros fins a final de 2011.

- La societat de caçadors abatia una dotzena
de senglars en 10 mesos. Un nombre similar
havia provocat accidents de trànsit a Santa
Eulàlia. Els animals també causaven danys
en explotacions agrícoles, horts o jardins.

- L’economia municipal aturava el reinici
dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. Des de l’ajuntament esperaven
recuperar-ne la redacció a principi de 2012. 

- La Coral Santa Eulàlia participava a l’òpera
La dona d’aigua que es va tornar a interpre-
tar a Bigues 100 anys després de la seva es-
trena. 

- Convergència i Unió i el Partit Popular
aprovaven les ordenances fiscals de 2012
amb els vots en contra de tota l’oposició. Els
impostos i taxes s’actualitzaven a l’entorn de
l’IPC interanual, un 3%, tot i que hi havia
impostos que pujaven un 5% com les escom-
braries, i altres que es congelaven, com l’IBI. 
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Les ofrenes davant el monument a la plaça Onze
de Setembre.
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- Santa Eulàlia reordenava oficines munici-
pals. El jutjat de Pau es traslladava al costat
de la Biblioteca, els Serveis Socials s’ubica-
ven al costat de l’Ajuntament i l’àrea de Medi
Ambient ocupava el local del Punt Jove.

- El mestre i músic Fèlix de Blas restaurava
un piano de 125 anys. El Projecte Educatiu
de Poble i l’Institut La Vall del Tenes col·la-
boraven en la iniciativa  que culminaria amb
la donació a la Biblioteca.

En esports, primera derrota del Club
Esportiu Santa Eulàlia a la lliga després de
les quatre primeres jornades. El conjunt ver-
diblanc queia contra el Lliçà de Vall per a 0
a 3. 

- El primer equip del Club Esportiu s’impo-

sava al Llinars per 2 a 1. Els tres punts situa-
ven el Santa Eulàlia en cinquena posició a la
lliga. 

- El primer equip del Club Esportiu guanya-
va una posició se situava quart a la lliga, des-
prés de desfer-se de Les Franqueses per 3 a
2. 

- El Juvenil A del Club Esportiu empatava
davant el líder, el Montornès. Els jugadors
de Sergio Giménez se situaven setens a la lli-
ga. 

- El Benjamí C del Club Esportiu s’estrenava
amb una victòria davant Ponent

- El premini femení del Club Escola de
Bàsquet Ronçana perdia el primer partit de
lliga davant el Caldes.
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Naixements
Periode del 21 de novembre de 2010 al 341 d’octubre de 2011

Data Nom Data Nom
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21.11.2010 Gui García Viaplana
23.11.2010 Laia Fernández Quintana
25.11.2010 Jaume Hernández Giménez
27.11.2010 Berta Chumillas Sánchez
28.11.2010 Berta Domínguez Villalba
01.12.2010 Ester Flores García
05.12.2010 Biel López Martínez
15.12.2010 Jaume Giménez Jiménez
16.12.2010 Gerard Marín Borrell
17.12.2010 Octavi Palau Jiménez
11.01.2011 Martí Galceran Boix
18.01.2011 Arlet Beneyto Navarro
21.01.2011 Amat Espinar Moré
21.01.2011 Elba Espinar Moré
22.01.2011 Biel Santos Rosell
27.01.2011 Pelayo Escobar Arrieta
30.01.2011 Emma Dorado Martínez
01.02.2011 Bruno Payán Candial
03.02.2011 Jordi Solé Bartolomé
10.02.2011 Izan Rodríguez Peñarrubia
11.02.2011 Aitana Urtiaga Ulloa
15.02.2011 Kenay Rivas Boix
17.02.2011 Emma Carmona Villanueva
20.02.2011 Gerard Luque Jiménez
28.02.2011 Max Ramos Aloy
05.03.2011 Claudia Altés Fuentes
07.03.2011 Josep Barbany Sabatés
11.03.2011 Jan Cortinas Caler
12.03.2011 David Martín Rodríguez
13.03.2011 Vera Blanco Pinto-Basto
18.03.2011 Nasim El Mouden
18.04.2011 Gerard Felipe Álvarez
01.05.2011 Vinyet Rodríguez Ciurans
05.05.2011 Alex Sangrador Asensio
09.05.2011 Claudia Molist Pereira
10.05.2011 Adriana Canals Soria

17.05.2011 Valentina López Atienza
22.05.2011 Marta Estudillo Torres
25.05.2011 Eric González Valcarcel
25.05.2011 Max López Comerma
26.05.2011 Fermín Santos Portillo
28.05.2011 Xavi Martín Muñoz
06.06.2011 Guillem Pérez Palacios
07.06.2011 Javier Rubio Rubio
09.06.2011 Bruna Prieto Solé
12.06.2011 Ayleen Delgado Ibáñez
17.06.2011 Eulàlia Artigas Badia
20.06.2011 Gerard Moreno Sánchez
24.06.2011 Rubén Zamora López
26.06.2011 Unai Rojano Mateos
28.06.2011 Xevi Sánchez González
28.06.2011 Marc Dantí Bonet
01.07.2011 Martina García Icart
06.07.2011 Alba Blanch López
07.07.2011 Alexia Ribas Álvarez
10.07.2011 Aurora Gracía Monteis
11.07.2011 Clara Carreras Peirotén
12.07.2011 Alejandro Tamajón Benito
31.07.2011 Irene Villarreal García

04.08.2011 Laia Garduño Vallmitjana
12.08.2011 Júlia Fieux Sánchez
16.08.2011 David Hernández Gumbau
19.08.2011 Arnau García Alvaro
23.08.2011 Mario Jurado Hernández
27.08.2011 Martí Gard Valbuena
19.09.2011 Violeta Pou Porta
20.09.2011 Eric Domènech González
20.09.2011 Ariadna Agramunt Barreto
23.10.2011 Danae Costa Llamazares
28.10.2011 Aitor Fortes Castañeda
31.10.2011 Noa Vázquez Valverde
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Casaments
Periode del 26 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011

Data Nom

26.11.2010 Antonio Moreno Ruíz i Dilcia María Méndez Nolasco
01.12.2010 Eduar Adan Mancera Vargas i Lissette Katherine Torres Meras
03.12.2010 Jonathan Camilo Luna Leiva i Arlete Rodrígues de Castro
03.12.2010 Alejandro Blasco Ibáñez i Beatriz Yelamos Ortega
05.12.2010 Ricard Cortés Segura i Norma Merchán Fernádez
06.12.2010 Daniel Morillas Rodríguez i Rosana Capellán Rioja
09.12.2010 Angel Moliner Molins i Fabiano Martins
14.12.2010 Bienvenido Ferreras Ruíz i Maria Ysabel Villa Hernández
17.12.2010 Francisco García Castellano i Ana María Caro Díaz
17.12.2010 Ramón Antonio Carpio Brito i Claribel Marte Chave
17.12.2010 Hector Bienvenido Carmona i Rocio del Pilar García Wilson
17.12.2010 Juan Pujibet Cristo i Elizabeth Altagracia Moreno Beato
19.12.2010 Juan González Centella i Mónica Abril Pérez
29.12.2010 Jean Marcelo Casas Garzón i Dairit Méndez Rivas
14.01.2011 Alez Esteban Zumbana Villalba i Yessica Herrera Ramírez
18.01.2011 Félix Amado Herrera Almanzar i Sameibi Yeranny Mesa Ramírez
28.01.2011 Ramón Clapera Ballarín i Dilcia María Perdomo Franco
04.02.2011 Manuel Alfredo Pérez Pérez i Cleisi Graciela Méndez Tapia
11.02.2011 Sharifullah Mast Alam i Esbelin Florian Sena
25.02.2011 Ysidro del Rosario Mateo i Anyelina Antonia Cuevas Ramírez
25.02.2011 Francisco Javier Roman Latas i Laia Riba Pujol
26.02.2011 Manuel Balart Ruíz i María Esther Vacas Rodilla
26.02.2011 Jesús Millán Granado i Elisabet Cortés Gómez
11.03.2011 Daniel Alberto Scollo i Montserrat Muñoz Delgado
11.03.2011 Willi Fernando Sánchez Pérez i Maria Eugenia Castellano Hernández
11.03.2011 Jairo Orlando Quevedo Riaño i Eduvigis Moreno Streksoff
11.03.2011 Juan Carlos Purroy Cerrato i Josefa Domínguez Marín
01.04.2011 Alcides Mayreni Suero Adames i Adalgisa Aurora Martínez Díaz
01.04.2011 Tomas González Soriano i Yolanda Grau Capel
01.04.2011 Raul Caraballo Pérez i Hilda Josefina Montaño Concepción
02.04.2011 Luis Sánchez Matarin i Cristina Cano Menacho
03.04.2011 Raul Pina Gil i María Teresa Espinola Romero
08.04.2011 David Canet Marraco i Darianna Elena Calderón Abreu
14.04.2011 Antonio Paredes Mañas i Maria Isabel Delgado Rangel
15.04.2011 Alioune Badara Diatta i Marta Arcarons Rabada
20.04.2011 Josep Vilaplana Costa i Rosana Barragan Carrillo
29.04.2011 Hector Claramunt Gisbert i Edna Ferreira Ribeiro
29.04.2011 Naeem Abbas i Valentina Hubackova
29.04.2011 Walter Vicente Sánchez Roca i Pedro Ribeiro Dos Santos
30.04.2011 Xavier Claria Oliva i Natalia Coma Casado
06.05.2011 Jordan Jesús Enciso Horna i Lourdes Leticia Lasose Cepeda
06.05.2011 Oscar Antonio Mateo de la Cruz i Mariela Virginia Cabrera Segundo
07.05.2011 Marcos Pérez Salazar i María del Carmen Duran Campillo
14.05.2011 Fernando José Bermejo Calzada i Esther Gea Rallo
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Data Nom

20.05.2011 Alejo Lanzas Mele i Nubia Taydra da Silva
03.06.2011 Ravinder i Margarita Zabala Famílias
03.06.2011 Ivan Movellan Riera i Carolina Rodríguez Díaz
03.06.2011 Antonio Pérez Martínez i Laura Serrano Campillejo
04.06.2011 Carlos Ruíz Gómez i Ana María Lorente Molero
04.06.2011 David Rodríguez Fuentes i Ursula Argemí Gómez
10.06.2011 Ramón Feliz i Iluminada Trinidad Medina
10.06.2011 Briman Osbaldo Panezo Cevallos i Luisa Francisco Fabián
11.06.2011 César Martín Caballero i Mónica Ibáñez Ramírez
17.06.2011 Sandy Genaro Sena Suazo i Marcia Pérez Vicente
17.06.2011 Ronaldo Máximo Cuevas Méndez i Gabriela de Jesus Carmona
17.06.2011 Cristian Gómez Manota i Silvia Sánchez De La Cruz
17.06.2011 Agustín Luesma Sáez i Julieta Mindiashvili
18.06.2011 Joaquim Rebull Camarasa i Maite Gasco Encinas
18.06.2011 Javier Ariño Bosque i María Dolores Luján Luján
24.06.2011 Juan Diego Pérez Rodríguez i Susana Hervas García
24.06.2011 Francisco Javier Amela Antolín i Núria Rodríguez Ruíz
25.06.2011 Francisco José Ramírez Benítez i Nuria Cuesta López
25.06.2011 Javier Zaragoza Pérez i Susana Redondo García
25.06.2011 Francisco Javier Barba Arenas i María Navarro Manzano
01.07.2011 Pedro Safont Mas i Esther Martínez Cruells
01.07.2011 Josep Maria Partegas Mas i Gemma Sanchez Bosch
01.07.2011 David Marçal García i Eva María Riu Padilla
01.07.2011 Carlos Junior Semino Banda i Sara Lizeth Galo Sandoval
01.07.2011 Secundino Cruz Hernández i Yessenia Altagracia Sánchez Cruz
01.07.2011 Marín Paul i Juliana Vieira Agostinho
06.07.2011 Andres Felipe Ochoa Villa i Carolina Santos Cano
08.07.2011 Reynaldo Antonio Duarte Fermín i Yesenia Bastida Frias
09.07.2011 Albert Vidal Martinez i Monica Enfedaque Moreno
09.07.2011 Rubén Morales Ortigosa i Mariana José López Arellano
13.07.2011 Adil Moufid i Judit Franquet Zamora
13.07.2011 José Manuel de la Rosa Ruíz i Damasa del Carmen Polanco
15.07.2011 Artak Danielyan i Lusik Porksheyan
20.07.2011 Mohamed El Nhiti i Patricia Chavero Bellver
20.07.2011 Isaac Jesús Lazo Pereda i Federico Ortiz Martí
20.06.2011 Abelardo Franco Fariñas i Amanda Martínez de Buttrago
22.07.2011 Ismael Martorell Fernández i Silvia Sánchez Martín
22.07.2011 Javier Martínez Jiménez i Anna Tomás Sotomayor
22.07.2011 Miguel Luque Jiménez i Micaela Coronado Basart
22.07.2011 Angel Iniesta Moreno i Lucia Tort Grau
22.07.2011 Miguel Radhames Martínez Sánchez i María de Lourdes Gutierrez Tinoco
27.07.2011 Claudio Bizochet Reyes Medina i Lizandra Lorenzo Nova
27.07.2011 Stefano Nicolini i Manuel Andres Puche Cuenca
27.07.2011 David Franco Gómez i Sugenni Sánchez Hernández
30.07.2011 Jesús Carvajal García i Esther Argelich Simón
30.07.2011 Eloy Ruano Tormo i Montserrat Rodríguez Castelló
30.07.2011 Francisco Emiliano Naya i Yolanda Colas Martín
03.08.2011 Crhistian Davhid Martínez Montero i Natalia Casana Pérez
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03.08.2011 Antonio Salichs Pérez i Eloisa Alonso San Martín
03.08.2011 Adriano Alcántara de los Santos i María Ana Celia Maldonado Santos
03.08.2011 Victor Vidales García i Noemi Grillo Vidales
01.09.2011 Genís Brustenga Sunyer i Laia Meritxell Trullén Gómez
03.09.2011 David Blanquez Sánchez i Ana María Cortés Peláez
10.09.2011 Sergio Olawale Hassan González i Ivonne Rafaela Díaz Palate
10.09.2011 Higinio Parejo Bermejo i María Dolores Morote Arias
10.09.2011 Javier Jiménez Parra i Silvia Ballesteros Hervás
16.09.2011 Santiago López Goicoechea Moreno i Sara Ramírez Núñez
17.09.2011 Manuel Martínez Seculi i Montserrat Castillejo González
17.09.2011 Miguel Angel Vacas Fernández i Inmacualada Cárdenas Espigares
23.09.2011 David Soria Terraza i Miriam Álvarez Martínez
25.09.2011 Javier Méndez Pérez i Shirley Liliana Arancibia Siles
30.09.2011 Victor Alfonso Méndez Polanco i Miriam Moreno Valencia
30.09.2011 José Parias Lahoz i Matilde Cardona Restrepo
30.09.2011 Angel Manuel Flores Gutierrez i Estefany María Montero
30.09.2011 Juan Alberto Báez Moreta i Jénnifer Curto Cortés
30.09.2011 Francisco Antonio Espinal Reyes i Dativa Denis Sierra Matos
30.09.2011 Omar Fernando Mejia Gil i Madaly Duran Morel
01.10.2011 Juan Priego García i Joaquina Gimeno Giménez
04.10.2011 Francesc Cladellas Danti i Sonia Vallmitjana Murciano
05.10.2011 José Linder Panayfo Garro i Juan Sancho Aznar
05.10.2011 Santiago Mendiburo Nadal i Santa Gómez Hernández
05.10.2011 Ahmed Nisar i Josefa Martín Roldán
07.10.2011 Nelson Javier Cabrera Segundo i Marlenny Gómez Adames
07.10.2011 David Lobo Rubio i Julio Cesar da Rocha Branco
07.10.2011 George Madalín Paul Milu i Nubia Ataides da Silva
07.10.2011 Rodolfo Castañeda Ordóñez i Dionisia María Santana Rivas
08.10.2011 David Díaz Risueño i Dania Lucia del Rosario Brito
13.10.2011 Juan José Moral Beredas i Montserrat Rubio García
14.10.2011 Daniel Guillamot Sola i Mercedes Martínez Batista
14.10.2011 Narciso Sierra Tapia i Sanny Colon Ramos
14.10.2011 Francisco Javier Borrull Grau i Ana Rossani Polanco Rijo
15.10.2011 Albert Bordes Frenández i Anabel Pereda González
16.10.2011 David Amill Llorens i Sandra Blanch Viñadé
19.10.2011 José Pascual Belda Gomariz i Rosanna Mariel Rivas Maríñez
21.10.2011 John Kelvin Mantuano Chávez i Elvia Altagracia Duran Báez
21.10.2011 Heribert Roca Gavira i Amina el Mourabitin
21.10.2011 Esteban Rojo Filella i Erwin Bernabe Fu Lozano
21.10.2011 Damaso Antonio Sánchez González i Virgilia Sánchez Sánchez
26.10.2011 Rafael Millán Nova i Lina María Torres García
26.10.2011 Luis Alfredo Paulino Peralta i Justina Canela Quiroz
28.10.2011 Lucas Evangelista Méndez i Inmaculada Gimeno Martín
02.11.2011 Jordi Ibáñez Carrazo i Anna Magnet Bube
04.11.2011 Marcos Pérez Saavedra i Yolanda Duro Mata
11.11.2011 Esteban Santana Peralta  i Ana Grisel Campusano Campusano
11.11.2011 José Antonio Cabrera Trinidad i Lorena Montilla Domínguez
18.11.2011 Stanly Rafael Pérez Arredondo i Carolina Contreras Ogando

Data Nom
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Defuncions
Periode del 1 de desembre de 2010 al 30 de
novembre de 2011

29.11.2010 German Llamas Toledo
10.12.2010 Isabel Yagüe García
12.12.2010 Roberto Álvarez Fernández
14.12.2010 Lucrecia de Vez Vivo
15.12.2010 Joan Gili Ventura
31.12.2010 Pere Tura Luch
08.01.2011 Antonia Fernández Martínez
19.01.2011 Manuela Yagüe Garcia
26.01.2011 Elena Payan Fuentes
06.02.2011 Felisa Rodríguez Sánchez
08.02.2011 Jaume Girbau Jolis
08.02.2011 Manuel Chamorro Navarro
14.02.2011 Maria Monasterio Álvarez
25.02.2011 Tomasa Cofrades Muñoz
26.02.2011 Teresa Brustenga Collet
27.02.2011 J.Antonio González Baz
10.03.2011 Angeles Torres Meseguer
16.03.2011 Purificación Mateos Martínez
20.03.2011 Valentina Zuevich
21.03.2011 Pilar Turmo Hervera
26.03.2011 Ricardo Font Casellas
27.03.2011 José Gómez Albadalejo
29.03.2011 Angela Budi Baiges
03.04.2011 Blanca Gimeno Riu
11.04.2011 Ramon Ibáñez Salas
21.04.2011 Juan Valencia Burdó
22.04.2011 Mercè Carreras Monràs
29.04.2011 Maria Lluisa Costa Lecina
01.05.2011 Montserrat Bassó Font
08.05.2011 Antonio Casado Lorente
13.05.2011 Francesc Queralt Basagaña
15.05.2011 Cándida Fernández Crespo
15.05.2011 Rafael Ruíz López
18.05.2011 Esteban Sanz Recio
19.05.2011 José Pérez Ruíz
31.05.2011 Ana Aguilera López
01.06.2011 Yolanda Prat Deupí
14.06.2011 Antonio Martínez Sánchez
17.06.2011 Antonio Esteve Estapé
18.06.2011 Damasa Padilla Arévalo
28.06.2011 Ramona Vila Carner
12.07.2011 Antonia Marín Praena
20.07.2011 Dolores Tuset Martras
20.07.2011 Manuel Lirola Garcia
27.07.2011 Miquel Maspons Muntané
31.07.2011 Francisca Girbau Rof

09.09.2011 Maria Ciurans Puigdoménech
13.09.2011 Francisco Solé Poma
10.10.2011 Maria Padrós Bonet
19.10.2011 Carlos Matavacas Oferil
20.10.2011 Margarita Riu Prat
04.11.2011 Rosa Clavé Heredero
07.11.2011 Magadalena Comas Llussà
11.11.2011 Joan Font Garcia

Data Nom

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 243 213 456
5 - 9 241 228 469

10 - 14 222 88 410
15 - 19 169 158 327

20 - 24 137 160 297
25 - 29 184 189 373
30 - 34 282 298 580
35 - 39 348 325 673
40 - 44 330 308 638
45 - 49 286 261 547
50 - 54 230 247 477
55 - 59 193 199 392
60 - 64 186 183 369
65 - 69 145 141 286
70 - 74 1o2 128 230
75 - 79 111 130 241

80 - 84 82    94 176
85 - 89 24 57 81
90 - 94 13 30 43
95 - 99 3 13 16

100 0 2 2

TOTAL 3.531 3.552 7.083

Piràmide d’edats
A 29 de novembre de 2011

Població per Barris
A 29 de novembre de 2011

BARRI HABITANTS

El Bonaire 365
El Rieral 1.999
La Sagrera 1.300
Sant Cristòfol 1.264
La Serra 574
El Serrat 914
La Vall 668

TOTAL 7.084

Padró de vehicles
A 28 de novembre de 2011

Turismes 3.787
Autobus 1
Camions 777
Tractors 170
Remolcs i semiremolcs 147
Ciclomotors 326
Motocicletes 618

TOTAL 5.826 
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Jutjat de Pau
Jutge de Pau: Josep Solé
Secretària: Verònica Mateos
Telèfon: 93 844 86 50

15 anys al jutjat

Sembla que era ahir quan vaig començar a
portar a terme les taques al Jutjat de Pau, i ja
han passat 15 anys. Era el dia 17 de Desembre
de 1996 quan vaig jurar el càrrec davant del
Degà del Partit Judicial de Granollers.

Amb el pas de tot aquest temps han succeït
moltes coses, molts canvis que ens hi hem
hagut d’anar adaptant segons les cir-
cumstàncies.

Els començaments varen ser durs, primer ser
nou a l’ofici, i després el munt de feina que hi
havia acumulada i l’escàs personal que aquell
moment estava a disposició del Jutjat de Pau.
Però amb ganes de treballar, sense mandra i
la bona voluntat i col·laboració de tots, ens
en varem poder sortir airosos.

A mitjans de l’any 1997 ja varem poder dis-
posar de l’ajut d’una estudiant de dret en
practiques, que en acabar les practiques es
va quedar ocupant la plaça de Secretaria.
Això per mi, va suposar  una descàrrega de
feina, ja que en aquell moment es tramita-
ven, des de les Oficines Judicials, emplaça-
ments, desnonaments, etc, etc, etc.

Per altra banda hi havia el Registre Civil, que
sempre ha estat la part mes agradable d’a-
questa feina.

Si seguim cronològicament, quan aquesta
persona va deixar el càrrec per exercir el seu
ofici, ja que era advocada, varem tornar a
quedar mancats de personal, i hi va haver
sort que era el moment que encara hi havia
objectors de consciència, que substituïen el
servei militar, per serveis socials. L’Ajunta-
ment va tenir la deferència de deixar-ne ve-
nir quatre al Jutjat, que varem fer de pont
fins que va arribar l’actual Secretària del
Registre Civil, que va ocupar el càrrec de

Secretària del Jutjat de Pau fins que es va
crear l’Agrupació número 47, la qual agrupa-
va les secretaries de Bigues i Riells i Santa
Eulàlia de Ronçana. Actualment també s’hi
ha adherit Sant Quirze de Safaja.

Creada l’Agrupació hi va haver un canvi ra-
dical al Jutjat, ja que tots els temes de coo-
peració judicial amb altres Jutjats, es trami-
taven des d’aquesta esmentada Agrupació.
La feina del Registre Civil va quedar a càrrec
de la persona que hi havia nomenada de
Secretària al Jutjat. 

I en aquest moment és quan realment vaig
començar a fer la feina que em pertocava
com a Jutge de Pau, ja que fins aquell mo-
ment havia fet una mica de tot, de secretari,
agent judicial, i per suposat de Jutge. No em
sap greu perquè, suposo, que va ser la mane-
ra d’aprendre.

Al començament parlàvem de canvis, un
dels que cal fer esment, ha estat els trasllats
constants del Jutjat, primer a l’edifici de
l’Ajuntament, després en un dels pisos de
Can Barbany i a l’antic parvulari Santa
Eulàlia i ara finalment, a l’antiga escola dels
nois de la Sagrera, al costat de la Biblioteca
Municipal. És possible que ara s’hagi trobat
un bon emplaçaments pel Jutjat de Pau, ja
que el lloc reuneix moltes condicions que fa
anys havien estat demanant.

Be, això ha estat un breu resum dels 15 anys
com a Jutge de Pau de Santa Eulàlia. Podria
explicar moltes anècdotes, però ens allarga-
ríem massa. Personalment, ha estat una ex-
periència positiva.

Sempre a la vostra disposició.

Josep Solé Padrós
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Santiago Collell
Vicari: Mn. Ricard Casadesús
Telèfon i fax: 93 844 81 05 i 650 513 832
C/e.: scollell@me.com
ricard.casadesus@gmail.com

La nova evangelització

L’enviament missioner de Jesús als seus dei-
xebles: “Aneu per tot el món i anuncieu la
Bona Nova de l’Evangeli a tota criatura” (Mc
16,15), torna a ressonar amb força enmig
nostre. El tema que el Papa ha escollit per al
proper Sínode de Bisbes és “la nova evange-
lització”. Aquest és un exemple de com
l’Esperit parla a les nostres Esglésies. El
Papa Joan Pau II i el Papa Benet XVI s’han
fet ressò d’aquesta veu de l’Esperit i han
convidat una i altra vegada a la “nova evan-
gelització”, tan necessària no solament en
els països anomenats tradicionalment de
missió; sinó també i de manera urgent entre
nosaltres, els cristians de països d’antigues
arrels cristianes, però que estem sofrint un
procés de descristianització fort i punyent.

El món nostre al qual el Papa ens convida a
fer aquest nou anunci de la fe cristiana és un
món clarament secularitzat. La secularitza-
ció té com a principi: “viure i construir un
món, com si Déu no existís”. De fet, viure
com si Déu no existís, és una mica el lema de
la societat del nostre temps, de molts dels
nostres contemporanis, Déu –o la seva
idea– no ha d’importunar les nostres cons-
ciències, no ha d’interferir en els nostres as-
sumptes, no ha de desfer plaers i èxits, etc.

La nova evangelització que proposa
l’Església és, doncs, l’anunci de la Bona
Nova de l’amor de Déu per tots i cada un dels
homes, amb la característica de ser primer

anunci als qui no coneixen Jesús i el seu
evangeli, grans i petits; un anunci cada vega-
da més necessari en els nostres dies, perquè
n’hi ha molts que no coneixen la fe cristiana,
o encara pitjor, tenen una idea falsa de la
nostra fe. Hi ha també un gran nombre de
persones que han rebut el baptisme, però
viuen al marge de tota vida cristiana. Hi ha
gent senzilla que té una certa fe que cal apro-
fundir i enfortir. Hi ha persones formades
que senten necessitat de conèixer Jesús sota
una llum distinta de l’ensenyament que van
rebre en la seva infància. Hi ha també perso-
nes de diferents creences religioses o de cap
religió als quals tenim el deure de fer arribar
també de manera respectuosa i humil la fe
en Jesucrist, Salvador de tots els homes.
Aquesta és la missió que tenim encomanada
com Església Catòlica –i que ve de Jesús– en
el nostre poble de Santa Eulàlia de Ronçana.
Us hi apunteu?

Mn. Ricard Casadesús Castro, prevere
Vicari de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana.  
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59

C/e: cclafabrica@gmail.com

Al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica aquest
any 2011 hem continuat treballant per oferir
una programació continuada, molt variada i
en sintonia amb la vida tan diversa dels ciu-
tadans i ciutadanes de Santa Eulàlia. 

Som  un espai obert i proper, amb una varia-
da oferta per a tothom: infants, joves, adults
i gent gran, de cursos i tallers, d’activitats de
divulgació cultural, d’espectacles, xerrades,
teatre, activitats organitzades per les enti-
tats...

Aquest any, amb l’ajuda de tots els alumnes
dels cursos, a mitjans de juny, es va organit-

zar una mostra de totes les activitats que ac-
tualment es porten a terme a la Fàbrica.

Una cinquantena d’alumnes de ioga i de tai
txí ens van ensenyar els exercicis que treba-
llen i que els mantenen en forma. La part
musical la van posar els de guitarra amb una
audició i el ball de Saló i les Sevillanes amb
l’exhibició de diferents balls que havien anat
treballant al llarg del curs. Els alumnes de
francès ens van fer una representació teatral
i un recital poètic, els de català un joc i els
d’anglès una cançó. I durant tota l’actuació
les alumnes de labors i de dibuix no van dei-
xar de treballar.

Després de les vacances d’estiu ens hem tor-
nat a posar en marxa, encara amb més acti-
vitats: anglès per a nens de 4 a 12 anys, dife-
rents nivells d’alemany, de sevillanes i de
balls de saló i un taller de memòria per els
més grans.
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Comissió de Festes
Responsable: Araceli Polo
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: santaeulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Aquest any ha estat un any de canvis, un any
en que vàrem començar treballant amb el re-
gidor Jordi Sala I hem acabat treballant amb
la regidora Araceli Polo.  Tot i això, per a la
gent de la Comissió de Festes, aquest fet és
un fet anecdòtic, ja que des de fa molt de
temps s’ha treballat per tenir una Comissió
de Festes en la que les persones de totes les
ideologies i colors se sentin com a casa. És
cert que amb el canvi de govern municipal
ha entrat gent nova a la comissió, uns altres
s’han quedat i uns altres han marxat, però
això ha estat així sempre, ja que en aquesta
comissió cadascú hi està o hi ha estat el
temps que ha volgut. És potser la comissió
de l’ajuntament més plural, en la que tot-
hom qui vol pot participar i alhora passar-
s’ho bé. 

Cal recordar però, que les festes fetes a
Santa Eulàlia, es fan any rere any gràcies a la

gent que les organitza, però sobretot gràcies
a la gent que hi participa, ja que si no, no tin-
dria sentir celebrar-les. Fem un repàs i veu-
rem que cada cop són festes en què hi parti-
cipa més gent: Cap d’any, Reis, Carnestoltes,
Calçotada, Sant Antoni, Sant Jordi, Revetlla
de Sant Joan, Festes dels Barris, Sant Sim-
ple, Festa Major d’estiu, Onze de Setembre,
Castanyada, Festa Major d’hivern, ...

D’aquestes, com cada any, al nostre poble la
que mobilitza més gent és la Festa Major
d’estiu. Una festa en què poc o molt partici-
pa la major part de la població de Santa
Eulàlia. Una festa en la què el joc dels colors
és el fil conductor de la gran majoria d’acti-
vitats que es desenvolupen al poble durant
aquests dies.

Els blaus van ser els guanyadors del joc dels
colors del 2010, i per això van preparar el
pregó. De proves se n’han fet des de les ja
clàssiques com la corda, la cançó, la cultural,
la piscina, la pista americana, ... com d’altres
de noves en les què els integrants de la
Comissió de Colors s’han hagut d’esprémer
el cervell per posar-nos a tots a prova.
Aquesta és la gràcia del Joc dels Colors. No

Els Reis van arribar puntualment el gener. Tothom apunt per menjar calçots.
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saber els nous reptes als que els participants
s’hauran d’enfrontar fins a l’últim moment.
La colla guanyadora d’enguany, no sense
una certa sorpresa, i en un frec a frec afer-
rissat fins a l’últim moment entre grocs,
blaus i  vermells, van ser els grocs.

Aquest any, a més a més, s’ha consolidat
l’espai del “Xafarranxo”. Un espai que, tot i
haver estat pensat en un principi per ser la
Festa Major dels Joves, s’ha consolidat en
només tres anys com un espai intergenera-
cional en què gent de totes les edats, amb ga-
nes de passar-ho bé han compartit música,
balls i rialles. Un espai que aglutina a tot-
hom i que esperem que es continuï portant a

terme amb ajustos i millores, com totes les
activitats que es realitzen al poble.

Cert és que estem passant uns moments do-
lents, però des de la Comissió de Festes in-
tentarem, entre tots, fer que, al menys per
uns dies, la gent pugui gaudir i passar-ho bé
intentant deixar de banda, encara que sigui
per uns moments, els mals de cap que ens
està portant a tots la ja tristament coneguda
crisi econòmica que pateix el nostre món.

Xavier Giménez
membre de la Comissió de Festes i cap de co-
lla dels blaus.

Els actors Jordi Cadellans i Silvia Forns van pronunciar el pregó d’inici de la Festa Major.
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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 set anys en marxa!
Com ja sabeu el PPD va néixer des de les
Educadores Socials de l’EBASP de la Vall del
Tenes amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

Com cada any ja tenim planificades les xer-
rades a tot l’alumnat de l’Institut Vall del
Tenes al llarg del curs 2011-2012 a banda de
planificar conjuntament amb l’Educadora
de Serveis Socials i l’Institut, les xerrades re-
lacionades amb la promoció dels hàbits salu-
dables (alimentació, sexualitat, pantalles…)

La promoció d’ESO d’enguany és la primera
que podem dir que al llarg de tota la ESO
s’ha treballat les diferents substàncies al
llarg de la seva trajectòria acadèmica, aques-
ta afirmació la podem fer perquè des del
2008 es va fer una reestructuració de les xe-
rrades per així treballar les substàncies que
podrien tenir més properes a cada curs, a
banda que ha servit per fer del PPD el refe-
rent de prevenció de drogues al municipi.

D’altra banda a la Festa Major, i coordinats
amb Joventut, vàrem tenir l’estand del PPD
la nit de divendres i dissabte, donant infor-
mació 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.

Com ja sabeu, a banda de treballar conjunta-
ment amb Serveis Socials, el PPD treballa
conjuntament 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.

Com sempre restem a la vostra disposició
per resoldre qualsevol pregunta o dubte re-
lacionat amb les drogues i la promoció dels
hàbits saludables.
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Punt Jove
Regidor: Joan Iglesias i Barcia
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 2011 més de 6.000 
persones han gaudit de les 
accions de Joventut

Aquest any ha estat la sisena edició del pro-
cés de participació on els joves decideixen
com gastar els 15.000 € de la partida d’acti-
vitats juvenils de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia. I és el sisè any que es demostra l’e-
ficàcia del mètode, fins i tot gastant menys
diners dels pressupostats. 

S’han realitzat dotze accions de les catorze
escollides a l’Assemblea Jove. En total es van
rebre 128 propostes, a l’assemblea jove van
participar 74 joves, i 32 joves van liderar les
diferents accions. El total de participants jo-
ves actius a les diferents accions van ser
1282 i el total de públic va ser 4767 perso-
nes.

Durant aquest any les activitats realitzades
han estat: el 2on Torneig de Nadal de Futbol
Sala; les segones jornades Robo.tik, amb el
torneig de Call of Duty; l’esquiada jove; La
Nit de Genis 2, organitzada pel segon de bat-
xillerat de l’Institut de la Vall del Tenes; sis
tallers; els concerts Sonadaqui i Soundaulà-
lia; el macro Lip Dub de l’institut; el Diven-
dres de Sang organitzat pel grup de teatre; la

pel·lícula Puzzle dels alumnes de 4rt d’ESO
de l’institut; les terceres 3 Hores de Derbi
Variant; el programa de TV Els 4 Gags; El
bus nocturn per la Festa Major de Granollers
i el primer festival de Cutreme-tratges de
Santa Eulàlia de Ronçana.

A banda d’aquestes activitats podem parlar
de la consolidació del servei d’assessoria la-
boral per a joves, de la col·laboració a l’espai
del Xafarranxo de la Festa Major i a la Festa
Major d’hivern. També és important desta-
car les nombroses atencions relacionades
amb les necessitats de la població juvenil al
Punt Jove.

Per encarar el 2012, estem preparant el nou
pla local de Joventut, que inclourà totes les
accions dirigides als joves de Santa Eulàlia
fins al 2015. El nou pla pretén donar un nou
impuls a les polítiques de joventut del muni-
cipi. Una altra cosa que ja està enllestida i
serà novetat és la nova imatge i canvi de
nom del Punt Jove, però això ho deixarem
per l’anuari de l’any vinent. 
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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-i-
Calonja/150748381689543?sk=wall

La Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i
Calonja va obrir les seves portes el dia 26 de
març d’enguany. Aquell dia es feia realitat
un projecte llargament esperat per a molts
veïns de Santa Eulàlia. 

La nova biblioteca prenia el relleu a la bona
tasca feta pel Centre Cultural Sant Jordi, que
durant molts anys va apropar els serveis de
lectura pública als veïns. La Berta Roca s’a-
comiadava des d’aquell servei a l’Anuari del
2010 amb bons desitjos per al nou equipa-
ment, quan encara era un edifici en cons-
trucció.

I l’edifici es va acabar i en aquests moments
per aquest espai ampli, lluminós i acollidor
hi passa cada dia una mitjana de 150 perso-
nes, que llegeixen llibres o diaris, se’ls en-
duen a casa en préstec, es connecten a
Internet, fan deures, estudien, escolten mu-
sica, miren pel·lícules, es reuneixen, o assis-
teixen a narracions de contes, tertúlies li-
teràries, conferències, recitals, concerts, ta-
llers creatius, exposicions...etc

Els més petits tenen un dels millors espais.
Els llibres i materials estan al seu abast per-
què en tocar les textures i mirar els dibuixos
i la lletra escrita es desenvolupi en ells el
gust per descobrir les històries que n’ama-
guen. És un lloc per aprendre des de petits a
respectar els llibres, els materials i les perso-
nes, acostumant-se a parlar en veu baixa per
no molestar aquells que llegeixen o fan deu-
res. Aquest és un hàbit que de vegades obli-
den tan el petits com els grans i el personal
bibliotecari ho ha de tornar a recordar per la
bona convivència de tots.

La Biblioteca és també Casa de Cultura, i
amplia i diversifica l’oferta cultural del
Centre Cívic La Fàbrica, tant en activitats
més relacionades amb la tasca bibliotecària
com les del foment de la lectura i les arts
creatives del municipi, com en la dinamitza-
ció del barri de la Sagrera i de retruc de tot el
territori municipal. 

I ara parlarem de xifres, que són un indica-
tiu del funcionament del servei. Pel que fa a
usuaris, des del 26 de març fins el 31 d’octu-
bre la biblioteca ha fet carnet a 1.016 usuaris
de Santa Eulàlia de Ronçana. Però en total al
nostre municipi hi ha 1.925 veïns que tenen
el carnet de la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona, perquè
ja tenien el carnet fet a biblioteques com
Caldes, Granollers, l’Ametlla o La Garriga,
amb anterioritat i ara el fan servir a la bi-
blioteca de Santa Eulàlia. Podem parlar d’un
30% de la població amb carnet bibliotecari.

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 44



Altres institucions Anuari 2011 45

Altres dades són els usos del préstec acumu-
lats fins el mes d’octubre: En un total de 143
dies de servei s’han fet 9.633 usos del prés-
tec, és a dir uns 67 préstecs diaris. I pel que
fa a la col·lecció, quan encara estem en pro-
cés de seleccionar el fons aprofitable de la
biblioteca vella –que és molt– i algunes do-
nacions tenim un total de 12.435 documents
disponibles sense comptar revistes.

Però el més important és anar veient com
gaudiu del servei i l’espai, de la resposta im-
pressionant que doneu a activitats com el
club de lectura, o aquell acte d’homenatge a
Joan Maragall que va comptar amb la parti-
cipació de gairebé totes entitats del poble.
Entitats com el Ganxo que han aconseguit
que Jaume Cabré vingués a Santa Eulàlia i
ens fes participar d’una tertúlia inoblidable
en una nit de pluja i amb una Sala Pau
Casals plena. També ens va visitar l’escriptor
Josep Vallverdú, coetani, amic i company de
Joan Ruiz i Calonja en l’ofici de l’escriptura i
la recerca literària, una experiència vital que

va plasmar en una conferència que va titular
“Seixanta anys d’amistat i tecla”. O aquelles
nits d’estiu literàries i musicals que vam es-
trenar al jardí el mes de juliol... 

Com que seria molt llarg agrair la col·labora-
ció de diferents persones i entitats que ens
recolzen, col·laboren i sabem que sempre
podem comptar amb ells, i és difícil explicar
en aquest article totes les coses que passen a
la biblioteca: el treball amb les escoles, les
exposicions de l’IES, els joves que ensenyen
els avis a atrevir-se amb la Informàtica, o els
enganxats a Internet, els nens que aprenen
anglès, les visites de l’APINDEP... 

Us convidem a visitar la nostra pàgina web i
a fer-vos seguidors del Facebook de la bi-
blioteca, eines de comunicació on hi troba-
reu reflectida la nostra activitat i tota la in-
formació que vulgueu saber del servei.
Aquestes eines són gratuïtes i han estat ela-
borades i actualitzades per l’equip de biblio-
tecaris. Us hi esperem!
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Canal SET
President: Edu Sola 
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Canal SET fa vint anys

Corria l’any 1991 quan un grup de gent di-
versa va aplegar-se amb l’objectiu de dur a
terme el primer projecte televisiu del nostre
poble. Amb una clara voluntat de cohesió so-
cial i promoció de la cultura va néixer Canal
SET, Santa Eulàlia Televisió. 

Vint anys després la televisió local segueix
veient-se a les llars de Santa Eulàlia. És ben
cert que ha canviat els seus horaris, les seves
càmeres i fins i tot les seves ones, però Canal
SET segueix essent un mitjà indispensable
per als habitants del nostre poble. I no ho
diem nosaltres sinó els més de 4.000 santa-
eulaliencs que ens veuen cada setmana.

Cadascun d’aquests vilatans demana amb el
seu comandament a distància vint anys més
de televisió local. No sabem pas si arribarem
a la quarantena però sigui com sigui ens en-
frontem a un futur incert amb força i il·lusió.

Ningú sap que serà demà dels mitjans au-
diovisuals però aquests estan predestinats a
regnar en l’àmbit comunicatiu. Molt possi-
blement patiran un procés de desfragmenta-
ció on l’espectador triarà què, on i quan vol-
drà veure els continguts. És per això que
Canal SET és ara més que mai a internet, la
gran eina de futur. Des de  HYPERLINK "http:
//www.canalset.com" www.canalset.com el
santaeulalienc pot seguir les emissions i la
programació habitual des d’on vulgui i quan
vulgui.

No podem però oblidar els anys que hem
deixat enrere: la recent digitalització del
fons històric audiovisual de Canal SET per-
met que a dia d’avui tinguem assegurat el fu-
tur al nostre passat. Per a la construcció d’un

poble es fa imprescindible conèixer i respec-
tar la seva història i, gràcies a Canal SET, fa
vint anys que Santa Eulàlia disposa d’una
documentació extraordinària.

Vint anys després de la primera emissió de
Canal SET la televisió local està a punt per
continuar endavant gràcies a la seva capaci-
tat formativa i integradora. A dia d’avui,
prop de la meitat de col·laboradors habituals
encara no anava a escola quan el Josep
Ciurans i la Teresa Valls presentaven el pri-
mer SET Informa. En aquests vint anys a al-
guns els ha caigut el cabell i a d’altres els ha
crescut la primera barba. A Canal SET per-
dem o guanyem cabell perquè el projecte ho
mereix. Tenim una gran responsabilitat a les
nostres mans.

Tot i així, no som el que serem. És possible
que la televisió local que coneixem avui no
sigui la que ens informarà dels esdeveni-
ments de demà però aquell nou Canal SET
que ho faci continuarà treballant i esforçant-
se per fer de Santa Eulàlia un poble cohesio-
nat i coneixedor del que l’envolta.

Tal i com ja hem dit altres vegades, Canal Set
és l’única televisió que ni es mira ni es veu,
se sent.

Recordin, ara Canal SET també a qualse-
vol hora i a qualsevol lloc del món a
www.canalset.com. 
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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

El pati de l’Alzina

A l’Alzina estem  portant a terme un nou
projecte en el pati de l’escola. El pati és un
espai educatiu on els infants estan en con-
tacte directe amb la natura, el sol, l’aire, l’ai-
gua, la sorra, les plantes, els insectes. És un
espai on els infants tenen la possibilitat de
viure experiències de joc, de relacionar-se
amb altres infants i adults, tenen l’oportuni-
tat de moure’s en llibertat, de desenvolupar
les seves capacitats i habilitats, de descobrir
i experimentar a través dels sentits.

Per tot això, l’equip de l’Alzina està treba-
llant intensament en aquest projecte on es
potencien els elements naturals. Quan un in-
fant surt al pati de l’escola es troba amb
troncs, materials de fusta, metàl·lics, robes,
cordes per enfilar-se, rodes, gronxadors fets
amb cistells, hamaques, jardineres de fusta,
plantes aromàtiques com el romaní, l’espí-
gol, la farigola. També hi troba petits anima-
lons que hi viuen: cucs, formigues, marietes,
ocells que fan el niu a les branques dels ar-
bres… En aquest projecte hem eliminat el
material de plàstic, tret de pales i galledes.  

És fantàstic veure com els infants corren,
pugen i baixen muntanyetes, gategen per la
sorra, la toquen, alguns fins i tot la volen
provar posant-se-la  a la boca. És meravellós
veure com fan dibuixos amb pals, observen
les diferents plantes, les toquen, les oloren,
les reguen, observen com es mouen les for-
migues, agafen un cuc i miren què fa… A ve-
gades, aprofitant que plou, els infants més
grans es posen les botes i l’impermeable i
surten al pati: notar com la pluja cau a sobre,
trepitjar els bassals. És divertidíssim!

Totes aquestes vivències i experiències de la
vida quotidiana ajuden als infants a desco-
brir, a aprendre, a créixer físicament i psi-
cològicament, a gaudir de diferents possibi-
litats de jocs i a ser feliços. 

A l’Alzina ens agrada que el pati sigui un lloc
viu, alegre, on totes les hores del dia s’escol-
ta la remor del joc de les criatures i de la vi-
da que hi té lloc quan estan en contacte amb
la natura.
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Escola Bressol Municipal 
La Font del Rieral

Coordinadora: Montserrat Miró
Telèfon: 93 844 96 81
C/e: elbarridelrieral@gmail.com

Tercer curs

L’escola bressol municipal La Font del
Rieral ha iniciat el seu tercer curs.

Us volem explicar com ha estat aquest inici
de curs. 

Gaudeixen de l’escola 57 famílies.

Després de fer una trobada, el 2 de setem-
bre, amb les famílies, explicant el funciona-
ment de l’escola, les varem convocar a una
entrevista personal. És el moment que ens
expliquen el que hem de fer per acollir els in-
fants i des de l’escola expliquem els dubtes
que puguin tenir.

El dia 12 de setembre, varem començar el
curs i, els infants i les seves famílies venen

molt poca estona, una hora, durant una set-
mana. Aquest dies el pare, la mare o els avis
poden estar a l’escola amb els seus infants.
Aquest fet fa que  agafin confiança a l’escola
i es quedin més tranquils i  també ens conei-
xem una mica més i poden observar com tre-
ballem.

Tot aquest procés d’adaptació fa que tot-
hom, les famílies, els infants i les educadores
agafin confiança. Ara, pràcticament tots els
infants venen confiats a l’escola.

Aquest curs hem fet una col·laboració amb la
biblioteca, el dia 12 de novembre.Vé a l’esco-
la l’Anna Farrés a fer un taller de moixaines:
Plouen fulles i cançons, adreçades a infants
de 0 a 3 anys. 

Aquest curs continuem amb el taller d’apa-
drinar arbres de l’escola. Ja hi han 14 arbres
que tenen la seva família que els cuida.

Esperem que aquest any que començarem,
sigui el millor.

Una salutació des de la Font del Rieral.
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IES La Vall del Tenes
Directora: Marta Jané i Marcellès
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

I finalment, ja no som IES
sinó INS
Repassant la vida del centre del curs passat,
no hi ha dubte que un dels moments més
emotius va ser l'acte festiu per commemorar
el trentè aniversari de l'Escola. Organitzat
pels diferents estaments que la integren
(Mancomunitat, AMPA, ex-alumnat, profes-
sorat i alumnat actual), un vespre del mes d'a-
bril va aplegar una bona representació de tot
el personal que durant un moment o altre d'a-
questes tres dècades ha estat vinculat a La
Vall del Tenes. Des d'aquí el nostre agraïment
a tothom que va poder acompanyar-nos-hi.

La nostra història fins a arribar a ser qui som
és gràcies a la suma de molts esforços, al tre-
ball en equip realitzat per tots aquells que
ens han precedit i, sobretot, a la voluntat fer-
ma i decidida de les persones que en una tar-
dor de 1980 van fer possible l'inici d'un pro-
jecte comú: L'Escola de Segon Ensenyament
La Vall del Tenes.

Un altre fet significatiu va ser la inauguració
de la nova biblioteca local. L'ajuntament va
tenir la deferència d'ensenyar-nos-la quan
encara no estava del tot enllestida i el claus-
tre en va quedar gratament impressionat.
Ens va agradar que aquest servei quedi per
sempre lligat a un nom tan important i esti-
mat per tots nosaltres com ho va ser en Joan
Ruiz i Calonja, el nostre primer director. Des
de 1r d'ESO fins a 2n de batxillerat i el CFGM
hi van fer una visita guiada. És un espai òp-
tim, que ens complementa, on ja s'han expo-
sat treballs realitzats des de la matèria de vi-
sual i plàstica i algun Treball de Recerca de
2n de batxillerat, i la sala Pau Casals ja hi ha
acollit obres de teatre que serveixen de punt
de partida per debats a l'hora de tutoria.

En trenta anys moltes coses han canviat,
però els protagonistes continuen sent els
mateixos: els nois i noies adolescents que
passen una bona part d'aquesta etapa vital
en la nostra escola. I com que el temps no
s'atura, qui formem La Vall del Tenes hem
de mirar endavant, emprendre reptes, hem
de treballar perquè puguem donar resposta

a les necessitats tot avançant per a assolir els
objectius pedagògics i per millorar la quali-
tat educativa, tot motivant els nostres alum-
nes cap a l'excel·lència, tant en l'aspecte
acadèmic com en el personal.

Per tot això, una de les accions que vam dur
a terme de manera conjunta aquest curs pas-
sat va ser dedicar hores del currículum de
primer d'ESO per treballar activitats d'ex-
pressió i de comprensió tan oral com escrita
que afavoreixin la competència comunicati-
va i lingüística, pilar bàsic de tot l'ensenya-
ment-aprenentatge. 

També, a principis de gener, amb la imple-
mentació del Projecte Educat 1x1 (en aquest
moment Projecte Educat 2.0) a primer i a
segon d'ESO, vam incorporar noves metodo-
logies: vam deixar d'anar a l'aula d'informà-
tica i la informàtica va entrar a l'aula. I és
que les TIC (tecnologies de la informació i de
la comunicació) ja no són el futur, són el pre-
sent. L'escola ha d'estar i créixer al costat de
les tendències socials i ha d'acompanyar en
el bon ús d'aquestes tecnologies. Volem fer
persones competents, futurs homes i dones
que han d'estar preparats per a la societat.
Els hem de proporcionar eines i criteris d'ús.

I no podem oblidar un altre element impres-
cindible per desplegar tot el Projecte Educa-
tiu: la importància de disposar d'un claustre
de professorat estable que va dedicar temps i
esforç en la formació en l'ús de les tecnolo-
gies a l'aula, el suport i paciència de l'equip
d'informàtica perquè tota la comunitat edu-
cativa en pogués fer ús; l'acompanyament
acadèmic i personal per part dels tutors; l'as-
sessorament del servei psicopedagògic, la
gestió rigorosa de la comissió de convivència,
les millores d'infraestructura i de part elèctri-
ca realitzada per la Manco-munitat; la con-
fiança i respecte de les famílies...

Un any més, vam continuar fent escola.
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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/

L’Escola al llarg del curs
2010-2011

Al llarg del  curs 2010-2011 la nostra escola
ha funcionat com a centre de doble línia, es-
table i consolidat. A partir d’aquest setembre
tenim un nivell triplicat, el de P-3, perquè hi
ha hagut una gran demanda de matrícula.

Hem tingut un bon equip de mestres, amb
una combinació equilibrada d’edats i expe-
riència que enriqueix el conjunt. La plantilla
ha donat possibilitats de reforç i desdobla-
ment de grups ja que alguns mestres no te-
nien tutoria. 

L’assoliment de les competències bàsiques
constitueix  l’eix principal de l’aprenentatge.
El Departament d’Ensenyament  té establer-
tes unes proves externes d’avaluació: 

Les proves diagnòstiques a 5è (1r trimestre)
i les de competències bàsiques a finals de 6è.
Tot i que hi ha aspectes a millorar,  els resul-
tats han estat bons, una mica per sobre de la
mitjana de Catalunya.

Durant aquest curs hem fet algunes millores
en la metodologia i l’organització, que s’han

valorat molt positivament, per treure més
profit del treball a l’aula de ciències, la bi-
blioteca i l’aula d’informàtica. Els canvis
han facilitat treballar amb pocs alumnes i
fer-ne un seguiment més acurat. Hem orga-
nitzat els grups de manera que es poguessin
partir en una de les sessions setmanals
d’anglès (a 1r, totes dues) i mentrestant l’al-
tra meitat del grup amb el tutor podia fer
una activitat a l’aula de ciències, a la biblio-
teca o bé a informàtica. 

Els nens i nenes d’educació infantil també
tenen sessions de mig grup per la   psicomo-
tricitat i el treball de la llengua oral. 

Per atendre aquells alumnes que tenen més
dificultats, la mestra d’Educació Especial i la
d’audició i llenguatge intervenen o bé dins
l’aula mateix o bé agafant petits grups d’a-
lumnes. La comissió d’atenció a la diversitat
fa un seguiment i una planificació del treball
amb aquests alumnes. Hi participa la psico-
pedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament
Psicopedagògic del nostre Servei Educatiu) i
la Psicòloga municipal,.  Per acompanyar al-
guns alumnes amb NEE comptem també
amb la figura de la vetlladora. A P-3 també
tenim la TEI (Tècnica d’Educació Infantil)
Aquest curs també hem començat el Suport
Escolar Personalitzat  (SEP) tal com ha dis-
posat el Departament d’Ensenyament.
L’objectiu final és que tots els alumnes pu-
guin arribar a desenvolupar al màxim les se-
ves capacitats.

P-3 B amb Ruth Gaviña i Diana Sánchez.
P-3 A amb Carme Betorz, Sílvia P., Diana S.i
Lourdes B.
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P-4 A amb Glòria Martí i Mercè Barbany. P-4 B amb Maite Marín.

1r B amb Montse Martín i Eva Pérez.

P-5 B amb Cristina Blanch i Sònia Garcia.

P-5 A amb Ada Margenat i Sònia Garcia.

1r A amb Lourdes Guitart i Teresa Bruguera.
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4t A amb Mireia Jurado i Jordi Sala. 4t B amb Emma Suñé i Elisabet Palau.

3r B amb Margarida Plumé i Jordi Ricart.3r A amb Sete Salguero i Margarida Bonet.

2n A amb Concepció Bernadas i Lluïsa Bosch. 2n B amb Laura Franco i Núria Dantí.

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 52



Anuari 2011Altres institucions 53

6è A amb Elisabet
Sánchez i Mercè Pérez.

5è B amb Marina Hernández i Mariví Riera.

6è B amb Sònia Paje i
Montse Grau.

5è A amb Ramon Boixader i Merche Díaz.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat

Tardor, hivern, primavera,...

Ens trobem en plena tardor i amb el nou
curs completament engegat. Tot just acabem
de plegar l’exposició de moniatos,  castanyes
i carbasses i hem d’agrair a les famílies la se-
va col·laboració entusiasta. Les taules del re-
bedor feien molt goig! Per celebrar la cas-
tanyada s’han preparat  diferents activitats
per cicles: els contes de por dels més grans;
els refranys, poemes i el berenar de  tardor
dels mitjans; els panellets i les castanyes de
la resta de nivells (amb moltes mares i àvies
fent de castanyeres). 

Engegar el curs comporta, en primer lloc,
donar la benvinguda a tothom: mestres i
alumnes i sobretot als infants de P3 que per
primera vegada comencen l’escola dels
“grans”. Aquest setembre hem tingut una
molt bona notícia: el Departament d’En-
senyament  ens ha dotat de la persona que fa
de TEI (Tècnica en Educació Infantil).
Aprofitem per agrair-los-ho en nom de la co-
munitat educativa en el seu conjunt.

Aquesta tardor ja s’han realitzat algunes sor-
tides, com les colònies de 4t a l’Escola de
Natura de la Rectoria de Vallcàrquera.
Durant l’estada, s’ha estudiat la riera, la fau-
na, la flora del Montseny i sobretot s’ha in-
tensificat la relació de convivència. 

El cicle Inicial, 1r i 2n, han fet una excursió a
peu al Bruguer Vell i han observat les plan-
tes aromàtiques del nostre entorn.

Una activitat que volem destacar és el treball
interdisciplinari que està fent sisè  sobre el
Parlament. S’han creat 4 partits polítics:  

l’UER –Unitat per l’Escola Relaxada–, el
PTS––Partit pel Treball Seriòs–, l’UBC
–Unitat per la Cultura i la Bellesa– i el PCI
–Partit Científic i Esportiu–. Han seguit un
calendari semblant al d’unes eleccions gene-
rals i justament el dia 18 de novembre és la
jornada de votació, coincidint pràcticament
amb les generals d’enguany. En el blog sise-
sagrera hi diuen “que s’aprenen moltes co-
ses: a treballar en grup, a prendre responsa-
bilitats, a entendre què vol dir viure en de-
mocràcia i de quina forma actuen les institu-
cions del nostre país.” S’ha fet una taula ro-
dona que  tenia tots els ingredients dels de-
bats dels polítics d’ara. És una manera
fantàstica d’obrir-se a la societat.

Els grups de 5 anys han iniciat un treball
conjunt entre família–escola amb l’objectiu
de descobrir els contes del món. Cada set-
mana, un infant s’emporta a casa “la llibreta
viatgera” i amb el  seu  pare o la mare, pre-
paren l’explicació d’un conte per a la resta de
classe. 

Les activitats que s’estan fent són tantes que
no acabaríem si les expliquéssim totes, i en-
cara volem recordar-ne algunes d’aquest any
però que formen part del curs passat i que
ens han deixat  molt  bon record. 

Per exemple, que vam acabar l’any 2010
amb la cantada de nadales que va ser la cul-
minació d’un  treball al voltant dels valors:
l’optimisme, la pau, l’amistat, entre d’altres.
Vam deixar-ne constància en un programa
especial gravat per Canal SET.

P3B amb Eva de Sande i Marta Areñas.P3A amb Elisenda Codina i Qieralt Moratona.
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P4B amb Silvia Albareda
i Yolanda Ulldemolins.

P4A amb Marta Garcia
i Alba Tarrés.

A la primavera, vam iniciar un projecte d’es-
tudi al voltant de l’Any Maragall. Es va fer una
magnífica exposició de treballs de creació li-
terària i artística per tota l’escola. I per Sant
Jordi vam fer una festa amb les famílies. Es
van fer representacions d’alguns dels poemes
més emblemàtics com La ginesta, L’ametller
florit, o La vaca cega. L’escenifi-cació de La
vaca cega  es va repetir dins del actes sobre
Maragall que es van celebrar a la  recentment
estrenada Biblioteca Joan Ruiz i Calonge.  

Vam participar  en el Certamen de Lectura
en veu alta per tercera vegada consecutiva.
És molt important per potenciar la lectura i
ens permet fer un treball rigorós  i motiva-
dor.  Hi participa Cicle Superior (5è, 6è) i s’-
hi ha incorporat el cicle mitjà (3r i 4t). Vam
estar molt contents ja que vam passar a la fi-
nal de Catalunya.

La lectura i l’escriptura són els pilars bàsics
de l’escola de primària i per això també, com
a claustre, vam participar en un seminari so-
bre la immersió lingüística i es va treballar la
programació i la metodologia d’expressió es-
crita de P3 a 6è. 

Al Cicle d’Educació Infantil, amb l’objectiu de
fomentar l’expressió oral, es van crear els
“ambients” o racons de joc, per treballar-la de

manera sistemàtica i lúdica. Tenim nou “am-
bients” i els infants interaccionen entre ells i
fan diferents papers de manera molt activa. 

I així vam acabar el curs passat al juny, mes
en el qual s’intensifica el treball per  tothom:
per l’alumnat perquè tenen proves; pels
mestres perquè fan els informes i entrevistes
amb les famílies però també és un mes de ce-
lebracions com la de l’alumnat de 5è que es
van preparar sis mesos per la Cantània, que
és el concert que es va oferir a l’Auditori de
Granollers per a les famílies.

També es van fer les colònies de sisè i es va
celebrar la festa del seu comiat amb una re-
presentació teatral. Es lliuraren llibres de re-
cords i s’acabà amb un esplèndid sopar co-
munitari.

Per concloure el curs també es va fer la festa
organitzada per l’AFA i que va resultar molt
amena i divertida pels infants i les famílies.

I, per acabar, volem afegir que en el  dia a dia
de l’escola el que  sempre tenim més present
és que allò fonamental és aprendre a llegir i a
escriure; a comptar i a resoldre problemes; a
estudiar i a observar l’entorn natural i social;
a dibuixar i a cantar; a jugar i a relacionar-
nos amb harmonia i respecte amb tothom.
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P5 B amb
Raquel Pla.

P5 A amb Melania Fernandez i Cristina
Oliveras.

1rB amb Laia Cladellas i Jordi Espinosa.

2nA amb Elisa Romero i Gemma Rosana. 2nB amb Betsi Vila i Alba Paré.

1rA amb Montse Ribas.
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6è amb Marc Camps i Dolors Soria.

3r B amb Óscar Hinojosa

3r A amb Imma Ruiz i Olegaria Gonzalez.

4t B amb Elvira Mas.

4t A amb Luci Casillas i Elisabet Maspons.

5è amb Jordi Granell i Ivette Gris.
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AMPA Institut La Vall del Tenes
Camí de la Rovira, s/n.
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Benvolguts conciutadans i conciutadanes.

Des de l’AMPA de l’Institut La Vall del Tenes
aprofitem aquest espai per a dirigir-nos a
tots vosaltres, i especialment als que teniu
fills i filles a l’Institut.

Aquest curs escolar ha començat amb una
mica més de 500 alumnes, el que fa que si-
gui el curs amb més alumnes de la història
de l’Institut, i que, a més, comporta unes rà-
tios d’alumnes més altes per classe. Com es
costum, la direcció de l’Institut i tot el pro-
fessorat vetllen per tal que els alumnes rebin
la millor educació possible. Sembla ser que
de moment les retallades no ens han afectat,
si no comptem amb l’eliminació del servei
municipal d’atenció psicològica de la man-
comunitat, que segurament serà suplert pels
recursos de l’ajuntament.

Mica en mica, tot i que les instal·lacions de
l’Institut es van envellint (ja té més de 30
anys), els alumnes gaudeixen de millores
que afavoreixen les condicions de treball,
com la millora de la sonoritat de les aules,
els mitjans audiovisuals per aprendre, més
adaptats a la tecnologia actual, i també es
fan esforços per millorar les condicions de
confort de temperatura, especialment al fi-
nal i principi de curs, entre d’altres coses.

Des de l’AMPA col·laborem en tot el que po-
dem, sigui escoltant el col·lectiu de pares i
mares i transmetent peticions a la direcció
de l’Institut, com atenent a les necessitats
dels nostres fills i filles a través de les neces-
sitats que ens comunica direcció.

En aquests moments de difícil situació
econòmica generalitzada, es quan més i mi-
llor s’han de gestionar els recursos disponi-
bles –les quotes que teniu a bé pagar els ge-
nitors–, i és per això que agraïm la col·labo-
ració de tots els pares i mares que, aportant
idees i iniciatives, ens permet destinar els
nostres esforços a millorar l’entorn formatiu
del col·lectiu d’alumnes de l’Institut. 

Una vegada més, us desitgem de tot cor unes
bones festes de Nadal i un venturós any
2012.
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AFA Escola La Sagrera
Responsable: Sergi Pina Rodriguez
Vicepresident: Merche Arroyo
Telèfon: 93 844 69 08 / 609 753 187
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

Retallades, T.E.I. i escola en
català

L’Any 2011 passarà a l’historia per ser un
any d’una profunda crisi econòmica i social
que fa que els recursos siguin limitats, tenim
moltes famílies sense treball, amb dificultats
econòmiques i fins i tot mancances bàsiques,
i la nostra Escola i el nostre poble no són una
excepció.

També ens veiem immersos en retallades
bàsicament econòmiques, i per tant l’acura-
da gestió dels recursos esdevé primordial,
per què ens duran involuntària però inexo-
rablement a retallades socials. No volem en-
trar en terreny dels polítics,  però si hem de
senyalar quines són les circumstancies que
endeguen: 

Ara ja no disposem de la 6ª hora, però un in-
crement en les hores lectives del professorat
ens ha portat a un nou escenari que és el SEP
(suport escolar personalitzat) que ens garan-
teix un ensenyament més personalitzat i se-
gur que potenciarà les nostres singularitats.

El 2010 es van rebre subvencions per SAM,
Extraescolars i projecte de socialització de
llibres.  Avui, hem salvat les subvencions pel
projecte de socialització de llibres (Ajunta-
ment i Departament d’Ensenyament),
però hem perdut els de l’acollida matinal i
Extraescolars.

Però no tot són retallades, com a origen d’un
conflicte per la insubmissió de les famílies
de P3 per disposar d’un T.E.I., que ame-

naçava la cohesió social de l’Escola, va sorgir
una petició ferma i decidida, per part de to-
ta la comunitat educativa (famílies, AFA,
Escola i Ajuntament) per disposar d’una fi-
gura de T.E.I. (suport als mestres) a P3, que
ha fet entendre al departament d’Ensenya-
ment la nostra necessitat i determinació.
Avui ja disposem d’un T.E.I. assignat pel de-
partament.

I no voldríem passar per alt que la nostra es-
cola és en català.  La major part de la nostra
societat s’ha manifestat per una educació
.CAT, i des de la nostra associació, els nos-
tres estatuts, sempre ho hem promogut, una
educació arrelada a la nostra realitat social i
sensibilitat local, per tant, en català. Però si
el que volem és l’excel·lència educativa, i si
volem obrir el debat de les llengües a l’edu-
cació, potser seria hora no de fer un tanca-
ment ideològic sobre quina llengua és vehi-
cular o no, i anar a mirar-nos en paisos on en
acabar els estudis els infants tenen garantit
el coneixement sobre les seves llengües prò-
pies, i més d'una llengua estrangera, és cert
que les realitats són altres, però no menys
cert que és possible.

"Per educar un sol 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 2010-2011, des de l’AMPA de
l’ESCOLA RONÇANA s’han realitzat dife-
rent 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 ce-
lebrada el 26 de setembre de 2010

Col.laboració a la Castanyada el 30/10/2010

Taller de Nadal: celebrat el diumenge
19/12/2010

Rua de Sant Antoni va tenir lloc el 22 de
març de 2011. La pancarta la van realitzar els
nens i nenes de calaix de sastre. 

Festivitat de Sant Jordi: Al caure el dia 23 en
dissabte no es va fer l’intercanvi de llibres
que altres anys realitzem durant la Diada de
Sant Jordi. 

Festa Final de Curs: va tenir lloc el divendres
17 de juny de 2011. Vam contractar els infla-
bles de la tarda, i el berenar, inclós el festival
d’extraescolars, així com el sopar i el ball
posterior. També vam encarregar-nos de de-
manar 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 recopila-
des  i es van comprar uns birrets pels nens i
nenes de 6è per part de la comissió de pares
de 6è. L’Ampa va col.laborar amb l’orla i
l’esmorzar.

Extraescolars:

Gestió de les activitats amb l’empresa Més
que Lleure després de molts anys amb 7 i
Tria. 

Gestió pròpia de l’activitat de piscina.

Gestió per a la sol.licitut i presentació de to-
ta la documentació relativa a les subven-
cions demanades tant per al servei d’acollida
matinal com per a les diferents activitats ex-
traescolars, així com organització del repar-
timent a les famílies afectades.

Llibres:

Després de no poder dur a terme el projecte
de socialització de llibres, des de l’AMPA  es
destina  una partida de 1.500,00 per l’adqui-
sició de llibres de text per tal que no calgués
que fossin adquirits per les famílies. Aquests
llibres es quedaran a l’escola a final de curs i
seran aprofitats el curs vinent. En aquest
any en concret s’ha incrementat la quota
destinada a aquesta inversió, que ha estat fi-
nalment de 2.700,00€. 

Venda de llibres amb el descompte a les fa-
mílies. La venda es va fer per part de mares
i pares de l’AMPA, el total del descompte ha
anat íntegrament a les familíes. 

Menjador:

Es tornen a demanar pressupostos per a
avaluar la tant desitjada insonorització del
menjador. 

Hem intentat que sigui l’empresa de menja-
dor qui demanés i asumís el cost de la prova
de sonometria, per avaluar el nivell de so-
rolls a què exposa els seus treballadors, però
sembla ser que, pel temps que hi estan expo-
sats, no és constitutiu de risc.

Comissió de transport:

Funcionem amb dues línies i amb una moni-
tora per línia, sense incidències. 
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Editem butlletins trimestrals per tal de fer
partíceps a la resta de socis i als pares i ma-
res en general de les novetats que van sor-
gint a l’escola.

Participació als Consells Escolars per a
transmetre les inquietuts i dubtes que els so-
cis ens fan arribar i exposar-los als represen-
tants del centre.

Participació als Consells Escolars Munici-
pals que se celebren periòdicament a l’Ajun-
tament a nivell de tots els centres del poble
per a debatre temes d’interès comú. 

Participació a les sessions organitzades pel
Pep i Laia (Projecte Educatiu de Poble). 

Participem, junt amb el Departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament, en la con-
cessió de les xerrades que es realitzen a la
Fàbrica al llarg de l’any.

Activitats:

El Planetari: aquest any s’ha contractat una
formació per tots els alumnes de primària en
que s’ha instal·lat un planetari a la sala d’u-
sos múltiples i han passat les diferents clas-
ses tractant un tema relacionat amb el
Cosmos, adequat al seu nivell. L’experiència
ha estat molt possitiva i esperem repetir-la
més endavant. 

Curs rere curs, intentem contribuir amb
aquestes accions a millorar l’Escola en gene-
ral, creant un espai acollidor i amb caliu que
faci del nostre centre una part de tots nosal-
tres, en què ens hi sentim integrants i real-
ment prenem consciència que prenem part en
el dia a dia dels nostres fills i filles. Amb aques-
ta intenció engeguem també al setembre de
l’any 2011 un nou curs escolar ple de propòsits
que esperem poguin fer-se finalment realitat. 

Gràcies a tots!!

Anuari 2011Entitats 61

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 61



Anuari 2011Entitats62

AAVV Pinedes del Castellet
President: Francisco Javier Camacho
Vicepresident: Segio Abril Pérez
Telèfon: 93 844 96 11 / 695 93 95 85

L’Associació de Veïns Pinedes del Castellet
ha canviat la seva junta directiva respecte
l’any passat. El que abans era el seu vicepre-
sident, Francisco Javier Camacho, ha passat
a ser el president de l’associació, ara el nou
vicepresident és Sergio Abril Pérez. La se-
cretària actual és Rosa Maria Roser Pellicer i
Miguel Navarro i Joaquim Gumbert en són
els nous vocals.

Els dos anys que porta en funcionament l’as-

sociació han estat molt fructífers. La junta
està molt contenta amb els moviments que
hi ha hagut al barri des que estan constituïts
com associació i valoren molt positivament
el que aquesta organització ha significat pel
progrés del seu veïnat. 

Els fruits que ha donat la seva feina han es-
tat destacables. Entre els arranjaments que
s’hi ha fet hi ha la col·locació de plaques de
circulació que suposen una millora per a la
mobilitat a Pinedes del Castellet.

Així doncs, els dos anys de funcionament de
l’Associació de Veïns han suposat la posada
en marxa del veïnat que treballa per a tenir
un barri millor i representa un moviment al
barri que abans de ser-hi no es donava.
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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

Sembla que era ahir quan preparàvem l’es-
crit per l’Anuari de l’any 2010, quan ja hem
estat convidats pel nostre Ajuntament, a fer
el resum de l’any 2.011.

Les activitats, amb poques variacions res-
pecte als darrers anys, s’han bastit amb la in-
tenció d’atendre al màxim els gustos dels
nostres veïns. Un petit resum es el següent;

• La tradicional Festa Major, a finals de
juny, que enceta la dels altres barris del po-
ble.  Esmercem la màxima atenció en la mai-
nada i gent gran, sense oblidar el jovent,
que, poc a poc, s’hi va apuntant.

• Hem tornat  a recuperar la castanyada,
a la tarda/nit del 31 d’octubre. Prop d’un
centenar de persones, petits i grans, varem
gaudir d’una agradable trobada, tot compar-
tint castanyes, moniatos, vi dolç i per des-
comptat els panellets casolans que les mes-

tresses de casa es van afanyar a preparar,
competint per veure qui els feia mes bons.
Alguns dels assistents lluïen divertides dis-
fresses.

• Com no podia ser d’altra manera, re-
presentants de la Junta varen participar en
l’ofrena floral de l’onze de setembre. 

Treballem amb il·lusió per veure si l’any vi-
nent podem afegir alguna altra activitat per
als  Associats. Tal vegada una sortida cultu-
ral o calçotada. Veurem ..... tot depèn de la
crisis 

En el moment de preparar aquest petit re-
sum, estem a l’espera de mantenir una tro-
bada amb representants de l’Ajuntament per
tractar  diferents temes, entre ells resoldre
las deficiències que venim patint en el man-
teniment dels nostres carrers. Tot i això hem
de dir que s’ha fet feina en la neteja del bosc,
al voltant de Primavera.

No volem acabar aquestes ratlles sense en-
viar a tot el poble de Santa Eulàlia el  nostre
millor desig per l’any 2012, i tan de bo sigui
el de la recuperació laboral i econòmica.
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AAVV La Font de Sant
Cristòfol
Presidenta: Anna Mª Pérez Navarro
Secretari: Marc Tengo
Telèfon: 93 844 80 70 / 667 76 09 16
C/e:  construccions@canfarell.cat

Festa de Sant Cristòfol

Per segon any consecutiu la nostra associa-
ció de veïns ha celebrat la festa de Sant
Cristòfol i un cop més ha estat tot un èxit. 

Les festes van començar el dissabte al matí,
amb la confecció de la pancarta per part de
la canalla i a la tarda amb una gran varietat
de jocs de sempre pels més petits, sopar de
germanor i ball. Vam tenir l’actuació del
quadre de sevillanes de Santa Eulàlia, el qual
va tenir una gran acollida. 

Al sopar ens varem ajuntar prop de 80 per-
sones. Cadaescuna portava el seu sopar i
l’associació va convidar a tots als assistents a
begudes, gelats i cava. Avui podem dir que
una vegada més el sopar VA SER TOT UN
ÈXIT.

El diumenge al matí vam continuar amb la
festa, convidant a tots a xocolata amb melin-
dros i a participar a una recerca del tresor.
La recerca va ser molt divertida i vam gaudir
de l’entorn del nostra barri i amb la recom-
pensa del tresor per als nens i nenes.

Al mes de setembre vam celebrar un sopar
de final d’estiu per al veïns del nostre barri.

Des de la Junta de l’Associació de Veïns de
Sant Cristòfol, una vegada més donem les
gràcies per la vostra participació i col.labo-
ració.
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Esperit de superació

Estimats amics,

Ja som més de vuitanta socis, un somni fa
uns anys, una realitat avui. Això és la recom-
pensa de l’esforç diari.

Varem començar aquest any amb uns clàs-
sics per a nosaltres: col·laborant a la Diada
de Reis amb la xocolatada, a Sant Antoni
amb els panets i, de nou, a la xocolatada de
Carnestoltes. També, hem de fer esment a
l’Assemblea General i el sopar de socis al
Restaurant Can Mestret, tot un èxit de parti-
cipació i d’organització. Hem de constatar,
que a partir d’aquell sopar les reunions
quinzenals de la junta han tingut un incre-
ment considerable de participació per part
dels socis. Estem molt satisfets de la vostra
implicació, ens ajuda a tenir una associació
de comerciants viva i amb futur.

Per primera vegada, varem realitzar una ex-
cursió destinada als socis. De ben matí sortí-
em cap a Horta de Sant Joan ( Terra Alta),
on ens esperava el nostre amic Miralles,
gran defensor de la seva terra i qui ens va ex-
plicar les seves idees com a empresari.

Podem recordar tres accions importants que
hem realitzat durant aquest any: han sigut
les dues Fires de Botigues al Carrer, el cap de
setmana de les Masies Vives i la Mostra
Gastronòmica. A la primavera i a la tardor
les botigues de Santa Eulàlia fèiem fira per
mostrar les nostres possibilitats, serveis i
qualitat. Estem convençuts, desprès de l’è-
xit, que tornarem a sortir aquest pròxim any.

Però, és cert que hem d’estar ben orgullosos

d’un nou projecte: les Masies Vives, tot un
cap de setmana ple d’activitats. A finals de
setembre una vintena de masies de Santa
Eulàlia varen obrir les seves portes, mos-
trant eines antigues i oficis que s’hi  realitza-
ven antigament. Hem d’agrair l’esforç i el
compromís dels propietaris davant d’aquest
nou i gran projecte i, també, als restaurants
de l’associació que varen treballar de valent
oferint uns menús especials.  

Finalment, a principis de desembre, just
abans de la Festa major d’hivern, varem rea-
litzar la VII Mostra Gastronòmica, aquesta
vegada amb el  productor artesanal Can
Galderic amb el seu assortiment de fruits
secs. Cinc restaurants i una agrobotiga varen
preparar sis plats diferents, tots amb
aquests productes en comú. Seguidament
l’equip de futbol femení de Santa Eulàlia ens
van presentar els seu nou calendari 2012 i
per acabar varem tenir música de la mà de
Salvador Blajè (Abandisalf) .

Aquest final d’any les botigues presentem la
“Targeta de Fidelització”,un projecte molt
desitjat per l’associació. Hem de treballar
perquè arribi a la nostra clientela, així li do-
narem vida i motor per aconseguir un major
comerç al nostre municipi.

Bon Nadal i un bon Any Nou 2012.

Esteve Maspons
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

El misteri de la puntaire

Si a fer puntes vols començar
tot això has de preparar:

Coixí llarg i rodó,
agulles al coixinet.
Enganxem el patró,
i posem el primer boixet.

Quatre boixets als dits

amunt i avall fent clic-clic.
Volta i volta i posa agulla
i de guipur fem una fulla.
I formant la cosa estranya,
podem dir que és una aranya.
Igual que del quadret petitó
en diem punt d’avió.
I també de bona gana
s’obté la filigrana.

Requereix molta paciència
que és la mare de la ciència,
Un punt mal girbat
podem dir que és un disbarat.
I amb aquest disbarat
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Dones del Tenes
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499 i 675 678 230
C/e: donestenes@gmail.com

Memòria d’activitats 2011

L'Associació "Dones del Tenes" ha dut a ter-
me al llarg de l'any diverses activitats, entre
les quals podríem destacar les següents:

El mes d’abril, amb ocasió de l’Aniversari
dels Trinxaires organitzat a Santa Eulàlia de
Ronçana, l'associació Dones del Tenes hi va
participar fent la xocolatada.

El dia 7 de maig la nostra sòcia Berta
Ventura va llegir un poema de Joan
Maragall a La Fàbrica de Santa Eulàlia de
Ronçana, dintre dels actes programats en la
commemoració del poeta.

De l’ofrena floral feta el dia 11 de setembre
davant del monument a Rafael de Casanova
se’n va encarregar la nostra sòcia Berta
Ventura.

El mes de setembre l’Associació “Dones del
Tenes” va col·laborar a la fira Masies Vives
amb una parada d’articles de regal, una bo-
na part dels quals són elaborats per les nos-
tres sòcies.

El novembre col·laborem amb la Marató de
TV3, aquest any dedicada a la regeneració i
trasplantament d’òrgans i teixits.

L'Associació Dones del Tenes participa tam-
bé activament a les Fires de Nadal que es ce-

lebren 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 vui-
tanta, i és un acte molt ben valorat tant per
les sòcies com per la resta d'assistents.
Aquest any serà el 12é 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 ger-
manor 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'u-
na pàgina web, en la qual es pot trobar un
munt d'informació i d'imatges de les dife-
rents activitats que portem a cap. L'adreça
és:  HYPERLINK "http://dones.santaeula-
liaroncana.cat" http://dones.santaeulalia-
roncana.cat

Les sòcies i Junta Directiva de l'Associació
Dones del Tenes es reuneixen, de mitjans se-
tembre a finals de juny, els dimecres de sis a
vuit de la tarda al local que ens cedeix
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, al 1er 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 partici-
par-hi.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Presidenta: Mª Àngels Garolera
Telèfon: 93 844 63 44 / 672 774 743
C/e: casal_davis2009@hotmail.com

Assemblea General Ordinària

El passat 31 de gener es va celebrar l’Assem-
blea General Ordinària, d’acord amb el que
assenyalen els nostres Estatuts, amb una
participació de 98 socis per escoltar el resum
de les activitats que s’havien fet durant l’exer-
cici anterior, aprovar si s’escau l’estat de
comptes de l’any 2009, el pressupost d’in-
gressos i despeses previstos per l’any 2010 i
la resta de propostes que recollia l’ordre del
dia de la convocatòria.

Els assistents a l’assemblea general or-
dinària, per unanimitat, van donar la seva
conformitat a les anteriors propostes i a la
constitució de la nova Junta Directiva del
Casal, tota vegada que el seu President, el
senyor Ramón Restori Cazorla, havia pre-
sentat la seva dimissió a principis del mes de
juliol. La Junta  va quedar composta per les
següents persones:

Presidenta: Maria Àngels Garolera Iglesias
Vice-president: Joan Dantí Pañach
Secretari/Tresorer: Josep Manel Dosdad Teruel
Vocal: Francisco Blanca Navia
Vocal: Ramón Restori Cazorla

Notícies / Novetats

El nostre Casal té establertes unes celebra-
cions clàssiques des de fa molt de temps
(Sant Jordi, Sant Joan, Aniversari i
Prenadal). Doncs bé aquest any els membres
de la Junta Directiva van pensar que estaria
molt bé mirar d’incorporar alguna celebra-
ció més com per exemple el diumenge de
Rams i Tots Sants.

Hi ha alguna festa tradicional més, que
s’està estudiant però, de moment, inclourem
aquestes dues i quan aquestes es consolidin
dins del calendari de celebracions que es
duen a terme al nostre Casal, aleshores co-
mençarem a parlar-ne de noves.

Per tant a partir d’ara aquestes celebracions
les anomenarem: Setmana Santa i Tots
Sants.

Festes Socials
Setmana Santa

Pel que fa al diumenge de Rams, el passat
dia 16 d’abril (vigília del diumenge de Rams)
vam fer una prova i una cinquantena de so-
cis van ser obsequiats amb una palma i una
mini mona, perquè poguessin anar a beneir
i menjar la mona el dilluns de Pasqua. La
idea, a part de sorprendre’ls, va ser molt ben
acollida. Per tant l’any que vé la tornarem a
dur a terme, si bé mirarem d’establir alguna
fórmula que ens permeti obsequiar a un
nombre més ampli de socis. 

Festes de Sant Jordi

Un any més el nostre Casal va celebrar la ja
tradicional festa de Sant Jordi, si bé aquest
any no va ser el mateix dia de Sant Jordi, per
coincidir aquest amb la Setmana Santa, i el
vam celebrar el dia 29, amb el repartiment
de roses per les senyores i llibres pels se-
nyors, com marca la tradició, a més a més
d’un bon berenar i una bona estona de ball
pels més dansaires, amb una participació de
190 persones.

Festa de Sant Joan

Aquesta festa va ser molt animada. Hi va ha-
ver, com de costum, 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 par-
ticipació va ser de 150 persones i també vam
comptar amb la presència d’algunes autori-
tats del nostre poble.

Noces d’Or

Aquest any hi havia quatre parelles que cele-
braven els cinquanta anys de casats i, com és
costum, el nostre casal els va obsequiar amb
una placa commemorativa que va ser lliura-
da pel nostre nou alcalde, un ram de flors a
les senyores per part de la nostra presidenta
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i un pergamí per part del jutge de pau, que
va haver de marxar abans, i ho va fer en el
seu lloc la nova regidora de benestar social.
Tot això va tenir lloc durant el berenar de la
festa de Sant Joan. Les parelles homenatja-
des van ser:

• Pablo Salvany Mayals i 
Casilda Guiu Guiu

• Lluís Maspons Ciurans i 
Núria Sala Roca

• Fermin Serra Alsina i 
Francisca Juan Parra

• Pedro Barrocal Diez i 
Maria Nieves Garrido Rodríguez

Enguany les plaques duien una inscripció di-
ferent a la d’altres anys que tot seguit repro-
duïm:

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

22è Aniversari del Casal

Un any més el nostre Casal va celebra l’1
d’octubre el seu aniversari, amb tota la so-
lemnitat que li correspon. Els actes celebrats
al matí van ser una missa de gràcies que va
ser oficiada pel mossèn de la nostra parrò-
quia, la volada de coloms i una ballada de
sardanes.

Al migdia va tenir lloc al restaurant Paradís
Park, el dinar de germanor amb una nom-
brosa participació de companys i companyes
i membres del consistori del nostre poble.
Tot plegat ens vam reunir 180 persones.
Abans de començar el dinar el nostre
Secretari, en nom de la nostra Presidenta, va
dirigir unes breus paraules a tots els assis-
tents, agraint la seva presència i també va
donar la benvinguda als nous companys i
companyes que s’havien incorporat durant
aquest any, així com també va tenir unes pa-
raules de record per tots  aquells que ja no
eren amb nosaltres  i que estava gairebé se-
gur que ells voldrien que els recordéssim
amb alegria.
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Un cop acabat el dinar, el nostre alcalde va
dirigir unes paraules als assistents donant
les gràcies per haver-lo invitat a participar
d’aquesta celebració, que per ell era molt
emotiva, 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 direc-
tiva per la tasca que fan. Dit això vam tornar
al Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”, per
continuar la festa, amb el ball de saló a cà-
rrec de SARA que va ser molt  aplaudida pels
assistents, escoltar unes havaneres i, per fi-
nalitzar aquesta esplèndida diada, hi va ha-
ver una degustació de Rom Cremat.

Tot Sants

Tal i com ja vam anunciar a les pàgines de la
revista Ronçana del  mes de maig, volem in-
corporar a les ja tradicionals celebracions
que duu a terme el nostre Casal alguna de
nova. Per Setmana Santa, una cinquantena
de socis van ser obsequiats amb una mini
mona i una palma; ara per Tots Sants volíem
que els nostres socis celebressin aquesta fes-
ta com cal i això vol dir que ara toca pane-
llets i vi moscatell, que en el nostre cas el
vam canviar per cava. És per això que a pri-
mers d’octubre es van posar a la venda els ti-
quets per fer la reserva del lot a un preu
simbòlic de 2 euros. Esperem que aquesta
nova celebració tingui una bona acollida en-
tre els nostres associats, si bé en el moment

d’escriure aquestes ratlles no podem dir en-
cara quina ha estat la participació, què espe-
rem sigui molt bona. 

Nadal

L’última festa de l’any correspon a la festa de
Nadal. En el moment de redactar aquest es-
crit, per l’anuari local, encara no s’ha fet la
festa, però podem dir que la mateixa serà,
com de costum una festa de germanor. La
participació dels nostres associats esperem
que superi les 150 persones. Tots els assis-
tents tindran un bon berenar, també hi
haurà pels més dansaires una sessió de ball
de saló i, com no podia ser d’una altra ma-
nera, per desitjar unes bones festes a tot-
hom, tots seran obsequiats amb un esplèn-
did 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.
Adéu a les sortides de vuit dies

A finals del mes de maig, hi va haver la ja
tradicional sortida de vuit dies, com a prelu-
di de les vacances d’estiu, aquest any la des-
tinació escollida va ser Benicàssim. Hi van
anar un reduït grup de persones, concreta-
ment van ser 21, que van tornar molt satisfe-
tes i han ganes de tornar a repetir la sortida
l’any que vé. Malauradament això no serà
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possible, donat que les agències demanen un
nombre mínim de persones (35) i aquest no
és el nostre cas ja que des de l’any 2009 ha
anat baixant el nombre de persones. Sí és
cert que d’entrada s’apunta molta gent,
però, quan s’acosta la data de la sortida co-
mencen a donar-se de baixa. 

Totes les excursions, tant si són d’un dia
com de vuit, comporten uns treballs admi-
nistratius i de control, tant per part del nos-
tre Casal com per part de l’agència que ha de
fer la contractació del servei, i per tant han
d’estar enllestits amb antelació a la data de
la sortida, i aquest no és el nostre cas ja que
tenim persones que vénen a pagar el dia
abans de la sortida, a última hora, i fins i tot
el mateix dia al pujar a l’autocar. 

Si l’any que vé es tornés a programar aques-
ta sortida, la destinació de la mateixa seria
escollida i organitzada directament per
l’agència de viatges, que anirà omplint l’au-
tocar amb gent de diferents Casals, i el nos-
tre Casal només farà de col·laborador i per
tant no serà com fins ara que tots ens conei-
xem.

Montserrat

Tot un èxit de participació, ja que gairebé
dues setmanes abans de la sortida ja teníem
l’autocar ple i vam haver de demanar-ne un
de més gran per portar a les 71 persones que

van anar el 21 de setembre a Montserrat.
Durant la pujada amb el cremallera van po-
der gaudir d’unes magnifiques vistes.
Sembla ser que la idea de recuperar aquesta
sortida, que abans ja era com una tradició,
ha agradat a tothom i per tant la tornaren a
repetir l’any vinent.

Sortides culturals.
Museu del Cinema

El mes de febrer vam anar a la tres vegades
immortal Girona, on vam poder visitar el
museu del Cinema, un dels pocs museus on
es pot fer un viatge a través de molts anys
d’història de les imatges, veient quins foren
els antecedents i orígens del cinema, com a
tècnica i com a espectacle visual, i conèixer
els inicis del setè art fins a l’arribada de la te-
levisió.  

Catalunya en Miniatura

El mes de maig vam anar a Torrelles de
Llobregat, per visitar Catalunya en Minia-
tura. Inaugurat l’any 1983 és el complex tu-
rístic i cultural en miniatura més gran del
món i l’únic a Espanya. La seva finalitat és
donar a conèixer als visitants els monu-
ments, els edificis i les realitzacions més re-
presentatives del Principat, les peculiaritats
dels seus pobles i les tradicions de la seva
gent, enfortint els llaços d’amistat i d’esforç
comú.

71

Els components de l’anada a Montserrat. A Catalunya en Miniatura.
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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 sem-
pre, un cop al mes, concretament en dime-
cres. 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 els 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, i un any més des
de l’àrea de cultura del nostre Ajuntament
ens van demanar que fos el nostre Casal qui
s’encarregués de recollir-la i portar-la al
nostre poble. Hi va haver coca i vi bo per tot-
hom que va venir a esperar l’arribada de la
flama, per encendre la foguera.

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’as-
sistència d’un nombrós grup de companys i
companyes que no van voler perdre’s aques-
ta celebració, que enguany va ser diferent a
altres anys amb la hissada de la senyera a la

rotonda del camí de la Creueta. Va ser un ac-
te molt emotiu. 

Conferències / Col·loquis

Al llarg de l’any han estat programades dues
conferències.

- La primera va tenir lloc el 26 de maig. Va
ser organitzada per la Farmàcia Anna Riu
Pelegrí, va ser una xerrada sobre alcohol,
drogues i medicaments per dormir a càrrec
del doctor Pasqual Riu.

- La segona té un lloc destacat en el nostre
Casal: es tracta de la ja tradicional “MARATÓ
de TV3”, es va celebrar el 22 de novembre i
aquest any tractava de la regeneració i trans-
plantament d’òrgans i teixits.

Participacions.
Homenatge a Joan Maragall

Amb motiu de l’any Maragall, i per comme-
morar els 150 anys del seu naixement i els
100 anys de la seva mort, i organitzat pel
Projecte Educatiu del Poble, el PEP i la
LAIA, el Ganxo i una munió d’entitats de
Santa Eulàlia de Ronçana, entre les quals hi
era el nostre Casal, el passat dia 7 de maig va
tenir lloc a la Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonge, un acte on es van llegir
poesies d’en Joan Maragall. El Casal va estar
representat per la nostra companya Carmen
Estrada, va llegir una poesia molt bonica
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Arribada de la Flama del Cànigo. L’ofrena floral a la Diada.
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que, amb la seva veu dolça i pausada, va fer
que resultés molt més emotiva.

Contes de la iaia

El dimecres 8 de juny, a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca, hi havia l’hora del conte, on
un grup d’àvies van llegir uns contes als nens
i nenes. Entre aquestes àvies hi havia una
petita representació del nostre Casal. 

Taller d’entrenament de ka memòria

Durant el mes d’octubre i organitzat pels
Serveis Socials del nostre Ajuntament i amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na, es va posar en marxa un taller de la
memòria. Es tracta d’una activitat pensada
per a la gent gran amb ganes de continuar
actius, on es treballen una sèrie d’exercicis
pensats expressament per a qui té ganes de
millorar la memòria. El nostre Casal hi va
ser present amb la participació d’uns quants
companys i companyes que es van apuntar
per fer aquest taller.

Serveis

• El control de la tensió arterial es porta a
terme un cop al mes. Aquest servei és atès
per part dels professionals del centre de sa-
lut, que es desplacen al nostre local. Degut a
les retallades que hi ha a la sanitat, l’últim
cop que van venir va ser el mes d’octubre.
Des de l’àrea de Salut, Benestar Social, Gent
Gran i Família del nostre Ajuntament estan

fen les gestions per tornar a restablir aquest
servei que de moment ha quedat suspès.  

• La vacunació antigripal per a la gent gran,
es va portar a terme el mes d’octubre i va ser
administrada pel personal del centre de sa-
lut que es van desplaçar al nostre local.

• 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 di-
vendres, és l’activitat que més destaca ja
que, fins el moment d’escriure aquestes rat-
lles, el nombre d’assistents sobrepassa les
2.650  persones, si bé en relació a l’any ante-
rior ha baixat una mica ja que l’any anterior
van ser 2.900 persones.

Les sardanes segueixen sent un element pri-
mordial 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 fo-
menten la relació i convivència entre tots els
nostres associats.

Moviment de socis fins el 15 d’octubre
de 2011

El nombre d’associats en aquests moments
és de 829 persones, dels quals 349 són ho-
mes i 480 són dones.

Durant l’any s’han incorporat un total de 45
associats, dels quals 21 són homes i 24 són
dones.

Les baixes produïdes són un total de 13 as-
sociats, dels quals hi ha 6 homes i 7 dones, 

Tota vegada que els nostres Estatuts estan
oberts a admetre qualsevol persona que
compleixi tots els requisits i que d’alguna
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manera faci vida social al nostre poble, la
distribució geogràfica dels nostres associats
és molt àmplia. 

(*) Aquestes xifres no corresponen a les de-
funcions produïdes durant aquest any, ja
que recullen defuncions d’associats d’altres
municipis i els seus familiars no ens havien
comunicat la seva defunció.

Entitats Anuari 201174

Edats Homes Dones Total 
40 - 44 1 0 1 
55 – 59 2 7 9 
60 – 64 11 20 31 
65 – 69 49 73 122 
70 – 74  70 107 177 
75 – 79 97 123 220 
80 – 84 79 83 162 
85 – 89 28 45 73 
90 – 94 10 15 25 
95 – 99 2 6 8 
100-104 0 1 1 
Total 349 480 829 

Defuncions (*) 11 Homes 5 Dones 6 
Baixes voluntàries 2 Homes 1 Dones 1 
Total 13  6  7 

Badalona 3 
Barcelona 13 
Bigues i Riells 66 
Caldes de Montbui 21 
Canovelles 1 
Granollers 20 
Hospitalet de Llobregat 1 
L’Ametlla del Vallès 18 
Les Franqueses del Vallès 1 
Lliçà d’Amunt 38 
Montcada i Reixac 4 
Montmeló 1 
Palau – Solità i Plegamans 7 
Sant Antoni de Vilamajor 4 
Sant Feliu de Codines 2 
Santa Coloma de Gramanet 2 
Santa Eulàlia de Ronçana 624 
Santa Perpetua de la Mogoda 1 
Vilanova del Vallès 2 
Total 829 

Piràmide d’edats:

Resum d’associats per poblacions:

Defuncions i baixes voluntàries:
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Fundació Privada Arts
Musicals de la Vall del Tenes
Coordinador: Àlex Granda Pinart
Telèfon: 692 630 817
C/e: f.artsmusicals@gmail.com
Web: www.artsmusicals.org

Un any més, des de la Fundació Arts
Musicals de la Vall del Tenes, hem realitzat
una sèrie d’activitats relacionades amb la
música als diversos pobles de la Vall del
Tenes. Des de l’any 1998 realitzem un Cicle
de Concerts anual i una Mostra i Concurs
per a joves intèrprets que és bianual. 

La primera activitat, i destacable pel seu pes
específic, va ser el IV Taller de Cant Coral a
càrrec del prestigiós músic Josep Vila, direc-
tor del Cor de cambra del Vallés Oriental i el
cor infantil Amics de la Unió. L’Escola de
Música de la Vall del Tenes (Lliçà d’Amunt)
va ser l’espai escollit per reunir-nos al llarg
del cap de setmana del 12 i 13 de març. El ta-
ller va culminar amb un gran concert cele-
brat a l’Aliança de Lliçà d’ Amunt. El concert

titulat “Després del jazz” va omplir de públic
la sala del teatre. Un muntatge amb la parti-
cipació dels alumnes del taller, el Cor Jove
Amics de la Unió, el Cor de Cambra del
Vallès oriental, acompanyats per un quintet
de músics de primer nivell. 

Aiximateix, cal destacar la participació de la
Fundació Arts Musicals en  l’acte que va te-
nir lloc el passat 7 de maig a la sala Pau
Casals de la Biblioteca-Casa de Cultura Joan
Ruiz i Calonja. Aquell dissabte va tenir lloc
un homenatge en motiu de l’any Maragall
per part de  les entitats del poble. Durant
l’acte es van llegir, interpretar i musicar tex-
tos del poeta.

La Fundació va aportar el piano de cua pels
diferents músics que van pujar a l’escenari.

Cal destacar la participació de la soprano
Anaïs Oliveras, que va interpretar dos poe-
mes musicats per Eduard Todrà. Aquesta
cantant va ser la guanyadora del primer pre-
mi en la categoria superior del darrer con-
curs de Joves Intèrprets que la Fundació va
celebrar el passat 9 de maig de 2010 a Santa
Eulàlia.  

Actuació
de la
soprano
Anaïs
Oliveras
durant
l’homenat-
ge al poeta
Joan
Maragall.
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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

Ha passat un altre any i  te-
nim noves coses per explicar
L’any 2011 el vàrem estrenar amb la XXVIII
trobada de Corals de la Vall del Tenes que
tingué lloc el dia 8 de gener. Com que la nos-
tra Coral va ser l’amfitriona el concert es va
celebrar a l’església del nostre poble. En
aquesta trobada, que es fa anualment, hi
participen 150 cantaires i serveix per estrè-
nyer els llaços d’amistat amb els integrants
de les corals veïnes.

El 10 d’abril vàrem realitzar el concert de
primavera. La novetat d’enguany és que el
concert tingué lloc a la recent inaugurada
Biblioteca Joan Ruiz i Calonja.

En aquesta ocasió vàrem estrenar ¿Con qué
la lavaré? , anònim del cançoner d’Upsala.

El 12 de juny, com en anys anteriors, vàrem
cantar a la Missa  que se celebra als estudis
de TV2 a Sant Cugat del Vallès, i que és re-
transmesa en directe per aquesta cadena.

Aprofitant la festivitat de Sant Joan  vàrem
anar a cantar a La Rioja. En un primer mo-
ment havíem d’anar a Holanda, però degut a
dificultats sorgides, aquest viatge no va ser

possible i vàrem decidir quedar-nos més a
prop i visitar La Rioja. Vàrem cantar i també
vàrem poder fer turisme per la zona, visitant
la catedral de Santo Domingo de la Calzada i
unes caves a Haro.

Ens van acompanyar alguns cantaires de la
Coral L’Amarant, de Bigues.

El dia 25 vàrem cantar a Logronyo, junta-
ment amb una coral local, i l’endemà vàrem
cantar la Missa a Rincón de Soto.

Hem de dir que en tot moment ens vam sen-
tir molt ben acollits.

El dia 3 de juliol vàrem fer un nou concert a
Santa Eulàlia acompanyats de la Coral
L’Amarant i El Llessamí de Sant Vicenç dels
Horts.

Durant la Festa Major la coral va participar
amb una barraca a l’espai Xafarranxo.

Els dies 14-16 d’octubre uns quants cantai-
res vàrem acompanyar la coral L’Amarant
en un intercanvi al poble de Graus, a la pro-
víncia d’Osca. Vàrem poder visitar la zona i
vàrem cantar a Graus i a Roda de Isábena.
Aquesta població aragonesa és la localitat
més petita de l’estat espanyol amb seu cate-
dralícia.

El dia 23 d’octubre 4 cantaires de la nostra
Coral van participar en la interpretació de La
Dona d’aigua, a Can Ribes de Montbui
(Bigues). Aquest és un projecte organitzat
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per la Coral Sant Vicenç de Riells. Vam co-
mençar els assajos conjunts a finals d’abril
amb la participació, també, de la Coral
l’Amarant de Bigues, Lo Lliri de l’Ametlla,
L’Aliança de Lliçà d’Amunt, alumnes, exa-
lumnes i professors de l’Escola de música de
La Vall del Tenes i l’Orquestra Canticela. La
direcció fou a càrrec de Jordi Guri. La dona
d’aigua, amb lletra de Joan Trias i música de
Cassià Casademont,  és una obra que fou es-
trenada l’any 1911 –és a dir, ara fa cent anys-
a Barcelona. És una història d’amor emmar-
cada a Riells del Fai entre la reina de les do-
nes d’aigua i un humà. 

I ja un cop tancada l’edició d’aquest anuari
dir que cantarem a la Missa de la Festa de
Santa Eulàlia i que ara estem preparant el
Concert de Nadal, a celebrar el dia 18 de de-
sembre. Per aquesta ocasió estem assajant
“Nadal, llum i misteri” del mestre Francesc
Vila amb acompanyament de piano, solista i
recitador locals. El concert  inclourà també
unes quantes nadales tradicionals.

El mestre Francesc Vila va morir recentment
i la Coral li volem retre homenatge tot can-
tant una de les seves obres.

Ens plau comentar  que a la coral durant
aquest darrer any se’ns han afegit set cantai-
res: una soprano, una contralt, tres tenors i
dos baixos. Som en total tretze homes i tret-
ze dones.

Una novetat important és que des del mes
d’octubre estem fent unes sessions de tècni-
ques de veu. A tots ens agrada molt i espe-
rem que ens ajudi a millorar.

I només resta ja desitjar-vos unes bones fes-
tes de Nadal i un feliç any 2012.
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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

Roda el món i torna a born
El 2011 per a les Gitanes va arrencar amb
l’actuació, el dia de Reis, al muntatge Els
Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, al
Casal Parroquial. Només sis dies després
d’haver encetat l’any, una representació de
la colla dels petits va pujar a l’escenari. Va
ser l’aperitiu d’una corrua d’actuacions que
ha finalitzat recentment, una altra vegada,
col·laborant en el muntatge que protagonit-
zen en Lluquet i en Rovelló.

Justament dos mesos després d’aquella apa-
rició infantil i nadalenca, les tres colles de
Petits, Mitjans i Grans, van ser les protago-
nistes en la següent cita dansaire. El pavelló
poliesportiu va acollir la ballada que l’entitat
santaeulalienca va organitzar en el març de
la Roda del Ball de Gitanes del Vallès. Va ser
el 6 de març, a la tarda, i també van partici-
par-hi les agrupacions de Santa Perpètua de
la Mogoda, Lliçà d’Amunt, La Llagosta i
Parets del Vallès.

Una corrua d’actuacions

I a partir d’aquí, marató d’actuacions. 15, entre
el març i juliol. El 19 de març, les colles de
Mitjans i Grans van dansar a Castellar del

Vallès i el 26, la de Mitjans es va tornar a calçar
les espardenyes en motiu del 300 aniversari
del santuari de Puiggraciós. El 17 d’abril, a
Santa Perpètua de la Mogoda, els Mitjans i els
Grans va aportar el seu gra de sorra en una no-
va actuació i el 7 de maig, l’entitat va participar
a l’acte Maragall, Paraula Viva, que van impul-
sar el Projecte Educatiu de Poble, el Ganxo i
Canal SET. La colla hi va prendre part amb la
lectura de la poesia La nostra bandera en l’ho-
menatge que es va fer a la figura i l’obra de l’es-
criptor Joan Maragall, a la Biblioteca-Casa de
Cultura, en motiu de l’any Maragall.

El calendari de ballades de primavera i estiu
va prosseguir a Mollet (Mitjans i Grans) el 8
de maig i a Santa Eulàlia de Ronçana, set dies
més tard, amb la participació a la Trinxada
(Petits), que va tenir lloc a la plaça de
l’Església. L’acte va servir per celebrar el setè
aniversari de la colla de Bastoners Trinxaires.

Un any més, Montserrat va ser cita per a to-
tes les colles de gitanes del Vallès en el tan-
cament de la Roda que s’havia iniciat al fe-
brer. Les tres colles de Petits, Mitjans i
Grans van ballar a la plaça del Monestir.
Cinc dies després, els grans repetien actua-
ció a Barcelona en la Diada Intercultural i
l’endemà (28 de maig), a la Porxada de
Granollers. Va ser un cap de setmana intens
perquè el diumenge 29, els Petits i els
Mitjans van assistir a una actuació que es va
celebrar a Santa Perpètua de la Mogoda.
Una setmana més tard, el 3 de juny, Lliçà
d’Amunt citava les colles infantils del Vallès
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en la tercera trobada de la història. Petits i
Mitjans també van portar-hi les danses de
Santa Eulàlia de Ronçana. I el dimecres 8,
l’entitat també va aportar el seus balls en
una Hora del conte especial, a la Biblioteca-
Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja. 

Sant Simple, a Canal SET

La temporada d’estiu es va iniciar amb l’ac-
tuació dels Grans (16 de juliol) a la Festa del
barri de Can Marquès i, l’endemà, amb una
sortida de final de temporada de les colles de
Petits i Mitjans, amb familiars i amics, al
Gnomo Park, de Lloret de Mar. Amb tot, el
colofó es va escenificar amb l’habitual balla-
da que es va celebrar durant l’aplec de Sant
Simple, el 24 de juliol, amb les coreografies
de les tres colles de l’entitat. Canal SET va
enregistrar l’actuació en directe, amb la con-
ducció del presentador de Canal SET, Josep
Ciurans i amb els comentaris de l’exballador
i exassajador de la colla, Josep Solé. Una set-
mana més tard, la colla de Petits i Mitjans va
participar en el Ronçana Dancing Show.

Després de l’estiu, la colla de gitanes ha
obert una nova temporada. Amb assajos a la
Fàbrica per a la colla de petits (dijous de 5 a
6 de la tarda) i per a la de mitjans (de 6 a 7).
Els grans es troben els  dijous a partir de 2/4
de 10 del vespre, a l’Escola La Sagrera. Entre
les activitats que ha dut a terme des d’ales-
hores, hi ha la participació en l’ofrena floral
de l’11 de Setembre, la ballada en motiu de la
Festa Major d’Hivern i l’actuació en els
Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, que
impulsa el Grup Escènic del Casal Parro-
quial. Com diu la dita popular, Roda el món
i torna al born.

Balladors (Setembre 2010 - Juliol 2011)

Colla de petits

Carla Parisi i Puig, Clara Nadal i Cladellas,
Abril Guerra i Imedio, Daniel Guerra i Imedio,
Octavi Isern i Gual, Ingrid Solves i Godeo,
Martina Masagué i Cladellas, Oriol Nadal i
Cladellas, Erik, Judith, Aida, Jana, Laura, Na-
dia, Santi Espel i Carrera, Abril López i Barrios.

Colla de mitjans

Sílvia Pérez i Tura, Mª del Mar López i
Barrios, Paula Sanz i Godeo, Laia Guillem i
Gimeno, Ariadna Espel i Carrera, Berta Torres
i Sans, Marc Torres i Sans, Jana Vilar i Cot,
Eric Devos Huguet, Edu Devos Huguet,
Mònica Sagrera i Donoso, Andrea Isern i Gual,
Daniel Vicente i Mathis, Mariona Masagué i
Cladellas, Eduardo Vicente i Mathis.

Colla de grans

Josep Solé i Padrós, Carme Godeo i Artés,
Xavier Requena i Carrera, Mària García i
Cuadrado, Antonio Marin i Corbella, Otilia
Jiménez i González, Lluïsa Cano i Melero,
Fina Carrera  i Caniego, Jesús Marfà i Tura,
Marta Gimeno i Espinosa, Susana Barrios i
Torrellas, Maria Torrellas i Girbau, Pere
Bellavista i Carreras, Marta Salgado Font,
Mercè Pujol i  Vilardell, Joana Martí i Riera,
Sebi Guerrero i Delgado, Rosa Sans i Gesa,
Araceli Barroso i Indiano, Teresa Cortés i
Uñó, Francesc Cladellas i Pou, Irina Quin-
tana i Cladellas , Xavier Costa i Prats, Anna
Valls i Sabatés, Pol  Guerra  i Imedio, Mireia
Cladellas i Dantí, Antònia Cladellas  i Pou,
Alba Quintana i Cladellas, Anna Gual.

Anuari 2011Entitats 79

anuari 2011_anuari 2006 retocat.qxd  15/12/11  08:52  Página 79



Entitats Anuari 201180

Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Coordinador: Roser Torres Martínez
Telèfon: 93 865 84 22 / 693 568 351
C/e: gegants.santa.eulalia.ronsana@gmail.com

Estimats Santaeulaliencs i Santaeulalien-
ques, l’any pasat ja ens vam posar en contac-
te amb tots vosaltres i aquest no podia ser
menys ja que tenim  moltes novetats.

Desprès d’una llarga temporada dormint,
aquest any que s’acaba hem viatjat molt i us
ho volem explicar:

A finals d’Abril vam estar a la Seu d’Urgell,
ciutat Gegantera 2011. Uns quants dies més
tard els Trinxaires ens van convidar a partici-
par a la seva Trinxada i va ser molt divertida. 

Els dies 3-4 i 5 de juny vam agafar un vaixell
i vàrem estar a Manacor gaudint d’uns dies
fantàstics amb les colles de “ses illes” com
diuen per aquelles terres. 

Nomes quinze dies més tard, el dia 18 de juny,
va ser la meravellosa vila de Castellbell i el
Vilar la que va comptar amb nosaltres perquè
estiguéssim gaudint de la seva trobada i no
podeu imaginar la que va muntar la nostre co-
lla!!! i el 19 de juny ens vam passejar pels ca-
rrers de  la Primavera... com van riure, oi?

El dia 10 de Juliol va ser fantàstic, vam par-
ticipar en un FLASH-MOVE a Arenys de
Mar. Mes de 90 parelles de gegants, gegan-
tons, capgrossos i més bestiaris fent un ma-
teix ball a la vegada per tota la riera
d’Arenys. No va ser una feina fàcil ja que ens
van enviar un vídeo per poder aprendre el
ball i vam haver d’anar dos dies per poder
assajar amb les altres colles, però el petit es-
forç va ser compensat en veure tota la genta-
da que estava a la riera per veure una troba-
da única i que va ser record Guinness... vam
sortir per TV3 i Canal set, poca broma eh!!!

I ara si, el 24 de juliol vam ballar a la nostra
Festa Major per Sant Simple, un del dies
mes importants per la colla, ja que compar-
tim públic amb les puntaires, les Gitanes i
els Trinxaires; uns dels símbols de la cultura
catalana arrelada a Santa Eulàlia.

El dia 11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya, els nostres veïns de Lliça
d’Amunt van celebrar la seva festa i nosal-
tres la vam gaudir amb ells.

El 24 de Setembre va ser Barcelona i la seva
cavalcada de la Mercè que ens va emocionar.
Vàrem ser molta colla, més de 30 compo-
nents, els qui van passejar pels carrers del
centre de la ciutat però el mes emocionant va
ser escoltar els nostres noms i del nostre po-
ble per la megafonia de la Plaça Sant Jaume:
“... i entrant a plaça en Gerd, la Maduixa, la
Mora i la Laia els originals gegants de Santa
Eulàlia de Ronçana”... Ens vam sentir molt
orgullosos de ser santaeulaliencs i portar el
nom del nostre poble per tot arreu.

L’última sortida de l’any fora del poble va ser a
Molins de Rei el 2 d’octubre, una trobada amb
moltes anècdotes divertides, com sempre.

El 10 de desembre celebràrem la Festa
Major d’hivern i així tancàrem un any ple
d’emocions i bons moments. 

Voldríem demanar disculpes als veïns de
Can Marquès que van comptar amb nosal-
tres per la seva Festa major i no hi vam po-
der assistir. L’any vinent estarem amb tots
vosaltres.

Ens trobareu a la xarxa social de Facebook
com Gegants Santa Eulàlia Ronçana, però si
voleu parlar amb la nostre cap de colla per
telèfon truqueu al 693 568 351 i parlareu
amb la Roser Torres.

Cada vegada som més a la colla, jovent, pe-
tits i grans però no som prous... ens faltes
TU. T’hi esperem!!!

GERD, MADUIXA, MORA I LAIA
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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 2011-2012, 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 ai-
xí, 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 sincera-
ment, fem molt de goig.  La nostra intenció
és seguir sumant, amb nens per poder crear
de nou la colla infantil i  tenir les tres cate-
gories de balladors (nens, joves i adults) per
fer actuacions més multitudinàries i visto-
ses!  A més a més, darrerament, ens hem po-
sat les piles creant balls nous per estrenar-
los ben aviat!

La temporada passada no vam parar de vol-
tar pel país (i fins i tot vam arribar a la
Catalunya Nord!) mostrant les nostres dan-
ses i músiques que, des d’una vessant tradi-
cional, sorprenien el públic per l’espontaneï-
tat 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 trobada gegantera de Sant Andreu
de Llavaneres, 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.

Esperem que la colla segueixi endavant i us
animem a que us hi uniu si us vé de gust
compartir amb nosaltres aquesta afició, dan-
sa 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, o
bé entrar en contacte  a través del mail HY-
PERLINK trinxaires@gmail.com. Us hi es-
perem!
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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/

“En temps de crisi, els esplais i els agrupa-
ments reivindiquen més que mai el seu pa-
per en la societat com a escola de valors que
treballa per construir un món més just.”

ARA Criatures (suplement del diari ARA)
29.10.11

I és ben cert. Un any més l’Esplai de Santa
Eulàlia ha intentat afegir un granet de sorra
a la muntanya que ja fa 31 anys que cons-
truïm joves amb empenta i il·lusió, que
creiem que un món millor és possible.
Perquè si hi ha una cosa que no es perd mai
a l’esplai és la il·lusió. La il·lusió per oferir
als infants de Santa Eulàlia l’oportunitat i les
ganes de moure’s, d’entendre aquest món
boig que ens envolta tan individualista i do-
minat pel consumisme. 

Els monitors creiem que l’esplai és una espai
per aprendre a conviure en primera persona
que promou valors com ara la solidaritat,

l’esforç, el respecte o el compromís, i per
això creiem que és molt important que ja de
ben petits, els infants siguin compromesos
amb l’entorn i el país. Ara més que mai ne-
cessitem  persones crítiques, amb esperit de
lluita i autosuperació.

Un any més, entre castanyada, caramelles,
excursions a la natura, gimcanes, colònies,
sortides al teatre, nit al cau i vetllada de con-
tes ha passat el curs, i els monitors, un any
més, n’estem molt contents.

Estem molt orgullosos perquè enguany hem
organitzat, juntament amb Esport Lúdic, el
casal d’estiu i els resultats han estat molt po-
sitius. No ens oblidem tampoc dels famosos
campaments que aquest any hem passat al
terreny d’acampada El Flamisell, a la Vall
Fosca (Pallars Jussà).

Per acabar, volem agrair la confiança que
ens transmeten tots els pares i mares que
porten els seus fills i filles a l’Esplai, perquè
sense ells l’Esplai no podria existir. Per part
nostra els volem dir que esperem compartir
amb ells tot allò que temps enllà uns altres
monitors van oferir-nos a nosaltres: hores i
hores de jocs i aventures farcides d’imagina-
ció. 

Al cap i a la fi, esperem, desitgem i creiem
que totes aquestes hores dedicades, encen-
guin una espurna i que aquesta espurna es
dipositi a l’interior de cada infant fent-lo
més feliç i convertint-lo en un futur ciutadà
compromès.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Una vegada més aquest final d’any és una
bona excusa per a fer balanç de temporada.
Mirant amb prespectiva aquest 2011 podem
catalogar-lo d’il·lusionant i esperonador. 

Al febrer donàvem per acabada “l’Òpera de
tres rals” amb la darrera actuació al teatre
del Casino de Caldes de Montbui. De “l’Òpe-
ra de tres rals” només volem dir que ha estat
un dels major reptes del TNT: 17 actrius i ac-
tors dalt d’un escenari cantant i interpretant
aquest text de Bertold Brech cosa que no
s’havia fet des dels anys 70 amb el grup de
Teatre de la Vall del Tenes “Lligam”.

A la primavera, el Teatre Nacional del Tenes
va participar intensament en l’espectacle “Ma-
ragall paraula viva” encarregant-nos en part
de la logística, i presentant i conduint l’acte. 

Uns mesos més tard formàvem part de la
“Nit del Terror” col·laborant en l'organitza-
ció del muntatge juntament amb el Punt
Jove i la regidoria de Joventut.

Aquest novembre, coincidint amb els 50
anys de la mort de l’escriptor Josep Maria de
Sagarra, el TNT va presentar l’espectacle
“Tot recitant Sagarra”. En aquesta ocasió
vam comptar amb la col·laboració d’amics
del TNT: la Montse Bonet i en Xavier Nogué,
en Pere i la Rosa Duran, els Tenessi, l’Àlex i
la Vanessa de l’Escola d’educació Musical Da
Capo, en Fèlix de Blas i en Jaume Arnella
que, juntament amb la gent habitual del
grup, van descobrir-nos el ventall de poe-
mes, fragments de teatre, descripcions i sàti-
ra tot gaudint del mot precís, a voltes colpi-
dor i d’altres distès, d’en Sagarra. Va ser una
vetllada agradable on participants i públics
vam fruir amb la paraula, la música i les ria-
lles, acompanyats de postres de músic.

I també toca parlar de present. Aquest desem-
bre estrenem “No et vesteixis per sopar” una
delirant comèdia de Marc Camoletti. El TNT

presentarà aquest nou espectacle amb la reno-
vada il·lusió de fer passar una bona estona a la
gent de Santa Eulàlia. “No et vesteixis per so-
par”, un dels èxits de critica i públic del teatre
al nostre país de les últimes dècades, és una di-
vertida història d’embolics entre un grups d’a-
mics que es reuneixen per sopar un cap de set-
mana qualsevol en una casa qualsevol.

Som conscients que fem teatre en un moment
difícil per a la nostra societat: la crisi econòmi-
ca, la incertesa del demà... El Teatre Nacional
del Tenes, amb alló que sabem fer, teatre, vo-
lem donar un raig d’optimisme a la gent del
nostre poble, fent-los sortir de casa, passar
una bona estona plegats a la Sala Gran de la
Fàbrica i, en acabat, fer petar la xerrada i tor-
nar a casa amb una certa energia renovada. 

D’aquesta manera volem posar el nostre pe-
tit granet de sorra per seguir construïnt la
nostra societat santaeulàlienca i catalana,
desvetllant les nostres inquietuds per fo-
mentar la llengua i la cultura catalana. El
mateix que van fer generacions passades de
gent de teatre del nostre poble quan, a mit-
jans de 1920, constituïen el primer grup de
teatre de Santa Eulàlia. Actuaven al teatre
del bar de La Sala, al Rieral. Precisament
molt a prop d’on hem estat assajant i on es-
trenarem aquest “No et vesteixis per sopar”. 

Ens sentim hereus d’aquesta tradició teatral
que d’aquí poc temps farà 100 anys d’e-
xistència, que empeny a la nostra gent a ex-
pressar-se mitjançant el teatre, gent de tota
classe i condició units per un nexe…el teatre.

“Tot recitant Sagarra”.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Ens reunim tots els actors a la sala de ma-
quillatge, com de costum, abans de cada re-
presentació.

En Jaume diu: “Hem de procurar  fer-ho bé,
molt bé, perquè nosaltres representem gene-
racions de persones que han actuat i han for-
mat part del Casal. Per tant, no els podem
decepcionar. Hem de treure les ganes i de-
mostrar a dalt l’escenari tot l’esforç i treball
que hem posat en els assaigs.

Vinga!! Apagueu llums de platea! Música! Taló
amunt! Llums a l’escenari i… comencem!... 

Les obres del “Malalt imaginari” i “La comè-
dia de l’olla” han acabat. Al final tant actors
com el públic han quedat molt contents i
amb ganes de repetir amb alguna altra obra.

D’aquí a uns mesos, ens tornarem a veure per
assajar i preparar els Pastorets. A part d’as-
sajar, riure, explicar-nos coses, retrobar-nos
amb actors que fa temps que no vèiem… fa-
rem que la flama del Casal continui ben viva.

*          *          *
El setembre, l’octubre i el novembre ja ha pas-

sat i no us penseu que l’activitat al Casal ha
parat. Aquests mesos s’hi han fet un altre ti-
pus “d’obres”, que no són de teatre. S’han fet
reformes perquè per Nadal i Reis els Pasto-
rets sigui l’obra que estrena el nou Casal.

A part de recobrir les bigues de sota l’escenari,
que estaven molt malmeses pels anys, hem
ampliat l’escenari per davant, hem canviat el
parquet de sobre, hem ampliat els punts de fo-
cus i hem fet un nou ascensor perquè les fúries
puguin pujar de l’infern més fàcilment.    

Ja som desembre i hem començat a assajar els
Pastorets. Els joves actors han quedat molt
sorpresos amb el nou escenari! Ja han vingut
amb moltes ganes d’assajar i sembla que amb
aquesta novetat hi posin molta més motivació!

Tornem a ser una trentena d’actors que, com
cada any, tenim ganes de fer que a Santa
Eulàlia la tradició de fer els Pastorets per
Nadal i per Reis no s’aturi.

Des de la gent del Casal us animem a què, a
part de venir a gaudir del teatre que fa la
gent del nostre poble, vingueu a veure
aquesta novetat d’enguany que és el nou es-
cenari i pugueu veure un Casal més rejove-
nit, més modern, actual i ple d’energia! 

*          *          *
Ens reunim tots els actors a la sala de ma-
quillatge, com de costum, abans de cada re-
presentació.

En Jaume diu: “Hem de procurar  fer-ho bé,
molt bé, perquè nosaltres representem gene-
racions de persones que han actuat i han for-
mat part del Casal…”

Molt Bon Nadal i un millor 2012!

Marcel Galobart
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Obres juvenils fetes el 2011.
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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 - 93 840 22 70

C/e: roncana@e.infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista RON-
ÇANA ha consistit en la publicació de cinc
números des del passat Nadal (del número
255 al 259), tots ells amb una extensió entre
46 i 50 pàgines, més les corresponents por-
tades. I amb aquest any, ja son 43 anys de
publicació ininterrompuda.

En primer lloc cal dir que enguany hem tin-
gut un canvi en la direcció de la revista. Mn.
Pere Farriol és el nou director en substitució
de Mn. Joan Vallicrosa que, a petició pròpia
per motius d’edat, deixa la direcció. En
aquest punt cal agrair la generositat del Joan
que al llarg de molts anys ha prestat un ser-
vei a la gent de la Vall del Tenes, des de la re-
vista. I com no també toca donar la benvin-
guda i agrair el seu servei al Pere. A tots dos,
gràcies.

Com un fet fora de la “vida quotidiana” de la
revista, cal anotar que aquest any 2011 ha es-
tat l’encarregada d’organitzar el II Certamen
de Relat Breu San Jordi, que convoca l’àrea
de Cultura de l’Ajuntament.

També dir que els “300 anys de Puiggraciòs”
han estat presents al llarg de tot l’any a les
diferents edicions.

Com va sent habitual, hem mantingut les
seccions fixes de TRIBUNA, que conté arti-
cles d’opinió dels col·laboradors, normal-
ment sobre temes d’actualitat, també desti-
nem un espai a la INFORMACIÓ, tot inclo-
ent 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 desti-
nat 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 núme-
ros indicats han estat: “Eleccions”, tot just
desprès de les darreres eleccions al Parla-
ment, “De nou les urnes” en aquest cas
abans de les darreres eleccions Municipals,
“30 anys d’escola” en relació als trenta anys
de l’Institut de la Vall del Tenes, “Mirar en-
davant” en relació a l’actitud del jovent i l’úl-
tima editorial, “Sobre el català”, en motiu de
l’ultimàtum del TSJC en relació a la immer-
sió lingüística a les escoles de Catalunya.

A banda de les editorials i seccions indica-
des, als diferents números s’han incorporat
altres treballs, dels quals destaquem:

Al nº 255, l’entrevista es realitzava a Fèlix de
Blas, músic, ecoluthier, mestre d’educació

Portada del número 256.
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musical i animador infantil. Recollíem els
resultats de les Eleccions al Parlament.
També en aquest número informàvem de la
Bases del II Certamen Literari. Com ja és ha-
bitual en el darrer número de cada any reco-
llíem “el fet de l’any” que els col·laboradors
de la revista creien oportú. 

Al nº 256, l’entrevistat fou Ricard Alcojor,
apicultor i un dels impulsors de les fires
“Lliga’t a la Terra” i la Fira del Tomàquet.
Alguns candidats a les diferents alcaldies
ens contestàvem a un parell de preguntes
que els va fer la revista. En l’apartat de cul-
tura informàvem l’ingrés a l’arxiu Comarcal
del VO, del fons de la Baronia de Montbui. 

Al nº 257, els entrevistats foren Ramon
Vilageliu i Vicenç Relats que per aquelles da-
tes iniciàvem la publicació de la revista
Vallesos. Facilitàvem els resultats de les
eleccions municipals En aquest número re-
cordàvem la persona del Dr. Francesc
Queralt. En relació al II Certamen Literari
editàvem els treballs guanyadors de les dues
categories en què es pot participar al certa-
men.  

Al nº 258, la persona entrevistada fou la
Pilar Comes, geògrafa i creadora del Parc de
les Olors de Riells del Fai. Incloíem un re-
sum del darrer sopar de la Revista. 

Al nº 259, s’entrevistà a Maria Soley, biòlo-
ga. Editaven una dossier destinar a recollir
l’opinió que diverses escoles i instituts dels
nostres pobles tenen en relació a l’estat de la
immersió lingüística. Finalitzàvem les infor-
macions relatives al 300 aniversari de
Puiggraciòs. 

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 te-
ma d'interès. 

Enguany escollirem el tema. “Catalunya vers
la sobirania”. Els invitats foren la Núria
Bosch, catedràtica d’hisenda publica de la
UB, i Miquel Sellarés, president d’Opinió
Catalana. La conducció de l’acte fou a càrrec
de Josep Ciurans. Un resum de l’acte el tro-
bareu al número 258 de la revista. 
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Sopar Ronçana Jaume Dantí obre l’acte. La taula dels ponents del sopar: Nuria Bosch (es-
querra), Miquel Sellarès (dreta) i Josep Ciurans,
presentador (centre).
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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 conti-
nuen centrades 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 acom-
plert els objectius que ens havíem plantejat
ara fa vuit anys. Tots aquests actes 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 te-
mes tractats siguin diversos i abracin aspec-
tes ben diferenciats del que es pot anomenar
cultura: des de l’oceanografia a la literatura,
del compromís cívic al naturalisme, la histò-
ria, 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 in-
teressos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg. Durant aquests nou primers anys
d’actuació, les activitats del ganxo han arri-
bat a un promig que supera les 50 persones
per sessió, amb la qual cosa (i comptant que
organitzem xerrades a Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells, i a Lliçà d’Amunt),
arribem les 8500 persones que han assistit a
alguna de les nostres xerrades, que intenten
seguir un ordre cadencial durant l’any.

A banda, l’impacte de les diferents xerrades
ha estat ben alt, donat que a més de la publi-
citat feta a les botigues, centres d’ensenya-

ment i negocis públics de la comarca, en ca-
da sessió hem enviat d’una manera persona-
litzada una mitjana de 600 correus electrò-
nics amb el cartell i una explicació de l’acte.
Hem creat, doncs, una xarxa de comunicació
telemàtica que optimitza els recursos i gene-
ra 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 entra-
da lliure i que en cap cas pretenem fer pagar
entrada a les persones que hi vulguin partici-
par.  Ara, a més, ens acontenta especialment
haver celebrat els primers nou anys d’activi-
tats i durant aquest any 2011 hem organitzat
un cicle de xerrades que continua el nivell de
qualitat i exigència que ens hem imposat.

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.

El cicle que el Ganxo va dedicar a retre homenatge
a Joan Solà va esdevenir el primer reconeixement
nacional de la figura del gran lingüista.
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Jaume Cabré va omplir de gom a gom la sala Pau Casals de la Biblioteca -Casa de cultura Joan Ruiz i Calonja.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegat a Sta. Eulàlia: Sr. Eduard Nobile Giménez
Telf.: 93 841 83 64 – 608 69 41 29

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

Donació Oferiment* Total
Febrer: 36 5 41
Juny: 42 5 47
Octubre: 26 4 30
Total Any 104 14 118

*Per motius tècnics no van poder donar.

En referència a les donacions de l’any 2011
hem de fer constar que hem tingut menys do-

nacions i això ha significat fer un pas enrere.

Tot i que Catalunya presenta un dels millors
índex de donacions, encara hi ha molta feina
per fer.

Hem d’agrair al nostre Ajuntament la inau-
guració d’una placa en homenatge als do-
nants de sang de Santa Eulàlia de Ronçana,
el passat 9 de juliol de 2011.

Per tot això, donem una vegada més les grà-
cies als delegats del banc de Sang de Santa
Eulàlia.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-los molt
cordialment.

Els delegats:

Loli Bretones i Eduard Nobile
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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

Des de l’1 de juliol, s’ha posat en funciona-
ment el Centre Ocupacional Apindep Ronça-
na. Actualment hi ha 37 usuaris/es, 8 pro-
fessionals i es preveu una ampliació a partir
de gener del 2012. L’horari del centre és de 9
del matí a 17 de la tarda. A continuació hi ha
fotografies de les instal·lacions i els usua-
ris/es. D’aquests mesos en traiem una valo-
ració molt positiva, tant els usuaris/es com
els professionals estem molt contents i do-
nem les gràcies a la gent de Santa Eulàlia per
com ens ha acollit i ajudat cada vegada que
ens ha fet falta.

El nou Centre d’Apindep és un lloc obert,
podeu venir a veure’ns sempre que ho vul-
gueu.
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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’atracció que sentim envers els animals i el
desig instintiu d’interactuar és un fet ances-
tral. En el seu llibre “Quan l’home va trobar
el gos”, Konrad Lorenz ens narra com va
succeir o va poder succeir la trobada i la
col·laboració entre home i gos:

“Amb tota seguretat que aquell animalet ro-
danxó de pel suau com la llana va despertar
en la filla de l’home de la primera edat de pe-
dra el desig instintiu de prendre’l en braços,
d’acariciar-lo i passejar-lo per tot arreu, de
manera similar com fa una nena del nostre
temps. I això perquè l’instint maternal del
qual procedeixen aquestes manifestacions
del comportament és, de fet, tan vell com el
mateix món.

El contacte amb la natura, en concret amb
els animals, indueix a l’alliberament d’en-
dorfines i genera sensacions de tranquil·li-
tat, alegria i optimisme, mentre ens distreu

de dolors i d’estats depressius. Els Progra-
mes Assistits amb gossos neixen a partir d’a-
quest concepte i avui dia compten amb dè-
cades d’experiència. Comprenen una àmplia
àrea d’utilització sobre la relació home-ani-
mal en les àrees mèdiques i psicològiques.

Augment de qualitat de vida, de la interacció
personal, elevació del grau de supervivència,
millora en la comunicació, major motivació i
millor estat físic, psíquic i social, estimulació
verbal, atencional, emocional, social i física
són alguns dels beneficis que s’han constatat
com els primers resultats de l’aplicació dels
Programes Assistits amb Gossos en dife-
rents entitats sanitàries.

El gos no és un animal ambigu, la seva for-
ma de relacionar-se es basa en aspectes to-
talment diferents als nostres: s’expressa a
través del cos i de la mirada, segueix el seu
instint basant-se en l’olfacte, no judica, no
avalua, no s’ofèn i no guarda rancúnia.

Durant el desenvolupament dels Programes
Assistits és molt important que el gos elegit
estigui educat per un Tècnic en Teràpies
Assistides amb Animals, professional expert
en educació i guia de l’animal, figura im-
prescindible, ja que és l’única que pot garan-
tir el benestar de l’animal, tant físic com psi-
cològic, element essencial per assolir l’èxit
de qualsevol programa. El seu objectiu és
aconseguir una interacció espontània per a
què l’animal no treballi només per a gratifi-
car el pacient sinó per a autogratificar-se.

Actualment l’ACGA participa en diversos
programes de teràpia assitida amb gossos en
diferents centres. 

Luisa Biagi
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ARBRA
Presidenta: Marta Folch Cordobés
Telèfon: 651 586 904
C/e: adopcionsresponsables@gmail.com
Web: http://www.arbra.org
Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1000
01935871853" \t "_blank" \o "blocked:

L’associació ARBRA (Adopcions Responsa-
bles i Benestar Animal), ha nascut al març
d’aquest any a Sta. Eulàlia, amb l’objectiu de
donar una llar als animals que han estat
abandonats, principalment al nostre muni-
cipi, així com a altres llocs. També és impor-
tant per a nosaltres la conscienciació ciuta-
dana envers el respecte cap a tot tipus d’és-
ser viu.

Durant aquests mesos hem anat creixent mi-
ca en mica, i cada vegada tenim més força
per anar actuant. En aquest temps hem re-
collit 32 gats i 19 gossos dels carrers dels
nostre municipi, la majoria dels quals ja han
estat adoptats, col·laborant amb l’adminis-
tració i amb el CAD de Granollers.

També hem participat en fires de diferents
localitats, com per exemple “l’Animaladda”,
celebrada al mes d’octubre a la Fira de
Montjuic de Barcelona, o la fira de comer-
ciants del nostre municipi. Una altra data
senyalada per a nosaltres va ser la del 19 de
juny, quan vàrem celebrar la primera fira
animalista a St. Simple, i on vam presentar
la nostra associació. Esperem poder repetir-
la cada any per les mateixes dates, ja que va
ser un èxit.

La nostra manera de funcionar és mit-
jançant cases d’acollida, famílies que cuiden
als peluts temporalment a casa seva, fins que
són adoptats definitivament per una família.
Al no tenir refugi, són imprescindibles totes
aquestes cases que col·laboren amb nosal-
tres i a les que n’estem molt agraïdes.

Tenim pensat continuar amb la nostra lluita
de cara a l’any vinent, amb campanyes d’es-
terilitzacions, campanyes de xip i de cens
municipal, millorant el control dels animals
que es troben al carrer, supervisant casos
dels que no viuen en bones condicions, xer-
rades,... i el nostre somni final seria poder
desaparèixer perquè ja no féssim falta, si to-
ta aquesta problemàtica estigués resolta.

Si tens ganes de col·laborar amb nosaltres,
fer de casa d’acollida, adoptar a un animal
sense sostre, fer-te soci o ens pots aportar
una ajuda puntual, contacta amb nosaltres
per telèfon o mitjançant el nostre correu
electrònic. Si estàs assabentat o assabentada
de qualsevol cas de maltractament o aban-
donament envers als animals, avisa’ns, no-
saltres actuarem.

“No compris, adopta!”
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera7@hotmail.com

De nou ens tornem a trobar redactant l’es-
crit que publicarem a l’Anuari, per fer-vos
quatre ratlles del que ha estat aquest any per
la nostre associació Amics del Cavall.

Un any mes hem posat totes les ganes en pre-
parar la Festa de Sant Antoni, que en el nos-
tre poble varem celebrar el 13 de Febrer, amb
la finalitat que tots vosaltres poguéssiu gau-
dir-ne de ple. Esperem que el nostre objectiu
quedés acomplert, nosaltres estem contents
de com es va desenvolupar tota la festa i la
vostra participació va ésser la principal moti-
vació per seguir, any rere any, preparant els
actes ja habituals, i si podem algun de nou.

Un any més es va començar el dia amb l’es-
morzar a La Fàbrica,  una hora abans que els
darrers anys, va començar la cercavila en-
capçalada per la Xaranga de Bigues i Riells, el
nostre Sant Antoni, els abanderats i darrere
tots els cavalls, carros, tractors i tothom que
ens va seguir cap a l’Església per rebre la be-
nedicció, amb la ja tradicional entrega dels
panets beneïts i obsequi de la diada. I perquè
l’espera no es fes més llarga del compte, es va
acompanyar de carquinyolis i vi bo. 

Un cop acabada la benedicció varem tornar
cap a La Fàbrica per continuar la festa amb
el dinar, a menjar-nos l’arròs que ja ens te-
nien preparat i per acabar la festa, com és
habitual, el ball per pair el dinar.

Hem de fer ressò de la trista noticia de la
mort d’en Francesc Solé, “el Sisco”, el dia 13
de Setembre d’aquest any. 

Si bé ens va sorprendre la notícia de la seva
malaltia, que va ser molt curta, mes ens va
copsar la seva mort.

Era el president de la nostra entitat des de la
seva engegada, l’any 1997, un dels impulsors
d’aquesta festa de Sant Antoni. No va parar
fins que la va tornar a posar en marxa, ja que
l’any 1967 va ser l’últim que es va fer amb la
gent del Sindicat Agrícola. Junt amb uns
quants amics la varem tornar a revifar creant
l’associació Amics del Cavall.

Han estat 15 anys en què la festa ha anat
agafant solera i s’ha anat consolidant d’allò
més. 

Ara ens toca fer el que va dir en mossèn
Santi en la cerimònia de comiat d’en Sisco,
res de banderes a mig pal en senyal de dol, la
bandera ben enlaire i que llueixi, que així és
com en Sisco ho hagués volgut, És el millor
homenatge que li podem fer, i així ho farem. 

“Gracies per tot el que hem après de tú Sisco,
i d’all? on siguis, des d’un lloc privilegiat,
mira?t com farem la festa de Sant Antoni
aquest any en honor teu. Et trobem i et tro-
barem a faltar. A reveure.”

Per últim comentar-vos que ja estem prepa-
rant la festa el proper any, que es farà el dia
12 de Febrer.

Us hi esperem a tots.

Bones Festes.
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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/

Durant l’últim any, res de res

Recordem que el Ministerio de Fomento va
publicar al juliol de 2010 l’estudi informatiu
del tram Terrassa-Granollers, amb l’estudi
d’impacte ambiental caducat,  les dades de
viabilitat econòmica manipulades i amb
moltíssimes mancances tècniques, socials
territorilas i ambientals. Això va derivar en
més de 6.000 al.legacions que es van haver
de presentar amb dos mesos i des de llavors
(ara ja fa quasi un any i mig)  el Ministerio
no ha respost res de res. 

El tram a mig construir Abrera-Terrassa,
després d’un any amb les obres aturades,
ara fa molts pocs dies, sembla que per mol-
tius electorals, a Terrassa han représ les
obres per començar a moure serveis afectats
per la connexió definitiva amb l'autopista a
Manresa, amb els pocs diners que els han
quedat després de pagar només una part de
les expropiacions ja realitzades. Sembla que
per l'any vinent només tindran diners per
pagar expropiacions restants. Faltarà espe-

rar al 2013 per si poden comprometre's a la
inversió plurianual per afrontar el túnel que
tenen per començar entre els termes
d'Abrera i Olesa i que encalla l'entrada en
servei  del tram del mig. Si comencen el 2013
no estarà en servei abans del 2015.

És a dir, res de res

Sembla que allò que era tan i tan escencial,
important i necessari per el desenvolupa-
ment i el creixement del país i bla,bla... està
totalment aturat, doncs tot i haver-hi pocs
diners el Ministerio ni li ha donat proritat.
Potser és la millor prova que el Quart Cin-
turó és una inversió de luxe innecessària que
no va enlloc. 

Finalment des de Brusel·les donen prioritat
al Corredor Mediterrani per transportar
mercaderies per ferrocarril des d’Algecires a
Europa passant pels principals ports del Me-
diterrani. Ja era hora! Però també la priori-
tat ha de ser acabar de desdoblar l’Eix trans-
versal, desdoblar i millorar les línies de ro-
dalies, invertir en la linia ferroviària orbital i
millorar la xarxa de carreteres secundàries.
Si el dia que tot això estigui fet i a ple rendi-
ment encara els sobren diners, que els inver-
teixin en millorar el medi ambient i la vida
de les persones, que prou falta fa però de
Quart Cinturó... res de res.

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

Passejades variades i
diferents

Santa Eulàlia Camina continua, any rere
any, trepitjant diferents contrades del nostre
país, i com que ja fa disset anys que ens tro-
bem, en portem un bon munt.

Ens afegim a la convocàtoria de la UEC de la
Vall del Tenes i ens enfilem Cingles amunt al
començament de la temporada.

Al novembre ens desplacem al Lluçanès, co-
mença a repuntar la tardor, els colors de la
natura així ens ho deixen veure, la travessa
és de Sant Boi de Lluçanès a Santa Cecilia de
Voltrega.

Ja fa uns anys que ens cuidem de la señalit-
zació i conservació del PR-10, creiem oportú
que per la festa de la nostra patrona, l'itine-

rari escollit sigui el del Sender Ronçanenc.
És una bona manera de donar-lo a conèixer,
aquí hi ha esmorzar inclòs.

Gener, el camí de Ronda ens espera, practi-
cament el final, de Port de la Selva a Colera.

Febrer, un mes curt, dues sortides ens espe-
ren, anem a veure les roques de Savassona i,
per la calçotada, fem un petit recorregut per
Santa Eulàlia.

Març de Breda a Arbúcies passant pel Castell
de Montsorui.

Abril toca fer un cim, pugem a la Mola.

Maig, passejada de Collserola fins al pi de
can Xandri.

El Montseny al juny ens espera, excursió cap
al cim de Tagamanent.

Cloenda de la temporada al juliol, ens des-
placem cap a la Cerdanya, sortida de tot el
dia, anem a la Tossa Plana de Llés.

Aquí teniu un resum de les nostres sortides,
si ens voleu acompanyar sereu benvinguts.

Bones Festes per tothom! 
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Futbol Sala MACFRIN 
Santa Eulàlia
Responsable: Ferran Garcia
Telèfon: 667 525 181

Des del FS Macfrin Sta.Eulàlia hem iniciat la
nostra segona temporada amb el repte de
mantenir la categoria a la Divisió d’Honor de
la Federació Catalana de Futbol Sala, des-
prés de l’ascens de la temporada passada.
Enguany el nivell dels equips contraris és
força més elevat i competitiu. Enfoquem la
temporada amb la màxima il·lusió i amb la
intenció de fer el paper més digne possible.

La plantilla, formada per dos porters i dotze
jugadors, manté el bloc de la temporada pas-
sada. Per aquest curs s’han incorporat nous
jugadors, amb l’objectiu d’intentar augmen-
tar el nivell de l’equip i al mateix temps cre-
ar un grup de jugadors i amics arrelats al
club i al poble. El cos tècnic segueix format
per dos homes de la casa i amb una llarga i
exitosa trajectòria Pedro López i José Mor-
gado.

Al llarg d’aquest desembre 3 jugadors de la
plantilla han participat amb la selecció cata-
lana sub-21 en un torneig internacional dis-
putat a Ripoll, competint amb seleccions
com França, Rússia…

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-los a
assistir els partits de lliga que disputem al
pavelló els dissabtes a partir de les 19:30h,
on aquest any hem notat un important aug-
ment d’assistents i d’animació. Moltes grà-
cies.

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 contac-
te amb el club.

Plantilla: Josep Casado,
Ferran García, Cesc

Jiménez, Marc
Rodríguez, Jordi

Montserrat, Sergio
Galisteo, Andreu Batlles,

David Díaz, Hector
Ferreiro, Crisan Tengo,
Xavi Re, David Urbano,

Ivan Dionisio, Adrià
Sarrià, Gerardo

Rodríguez.
Entrenadors: Pedro

López i José Morgad0.
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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

La temporada 2011/2012 comença i el C.E.
Santa Eulàlia renova les seves il·lusions i ga-
nes de cada any.

En primer lloc, aprofitem aquestes línes per
anunciar que aquesta temporada el Club es-
trena nova junta. Una junta formada per
persones del poble, amb moltes ganes de
continuar treballant per aquest Club nostre,
perquè els nens i joves de Santa Eulàlia i ro-
dalies puguin gaudir de l’esport del futbol.

En segon lloc, cal destacar la gran tempora-
da 2010/2011 realitzada per tots els equips
del Club, i en especial la de l’Aleví A amb la
consecució de l’ascens de categoria (a sego-
na divisió), fet que no passava feia molts
anys a Santa Eulàlia. A més aquesta tempo-
rada, per primera vegada, ha estat necessà-
ria la creació d’un segon equip juvenil i so-
bretot d’un segon equip de categoria escola,
un clar exemple de la bona salut que actual-
ment té el Club, que continua sent un refe-
rent pels nostres nens i joves.

Remarquem també la gran temporada ante-
rior realitzada pel Primer Equip i el gran ini-
ci que està tenint aquesta temporada, mal-
grat la gran dificultat generada pel canvi rea-
litzat en les diferents categories.

Cada temporada hi ha novetats i canvis, però
hi ha aspectes que han de continuar per man-
tenir una filosofia i uns valors que són molt
importants i que han de contribuir a la bona
marxa del Club i a la seva salut. Son valors
que han d’ajudar en l’evolució i aprenentatge
del nostres jugadors, dels nostres fills, dels
nostres germans o dels nostres amics, valors
com la solidaritat, la generositat, el treball en
equip, aprendre a compartir, a valorar el con-
junt per sobre de les individualitats... i s’ha
de tenir en compte que totes les persones que
formem el Club, entrenadors, jugadors, coor-
dinació, junta i pares, hem de treballar en
aquesta línia, amb implicació i compromís
per part de tots, per assolir aquest fi, que for-
ma part del nostre èxit i de la filosofia del
nostre Club, per la gran tasca esportiva i so-
cial que desenvolupa.

Finalment, com cada any, agraïm enorme-
ment l’ajuda i col·laboració rebuda, per mol-
tes de les entitats del poble, així com la dels
pares i la de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i
que esperem no defalleixin en el futur. 

El Club Santa Eulàlia vol desitjar unes bones
festes nadalenques a tots el ciutadans de
Santa Eulàlia i a la gran família que forma el
nostre Club.

Escola B - Joel Navarro, Aleix Hierro, Abel
Vázquez, Ricardo Fernández, Aleix García, Alex
Navarro, Biel García, Cesc Soriano, Ivan Vázquez i
Marc Vera. Entrenador: Pere Montes. 2n Entrena-
dor: Lucas Tejedor.

Escola A - Aleix García, Joel Escarabajal, Juanma
Martínez, Oriol Tamayo, Edgar Vivancos, Olmo
García, Aleix García, Eric Castro, Izan Franco, Izan
Pozo i Jan Miró. Entrenadora: Anna Carles. 2n
Entrenadora: Aida Servet.
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Benjamí B - Sergi Folch, David Martínez, Roger
Pons, Xavi Hernández, Eduard Méndez, Oriol
Montosa, Lucas Expósito, Albert Brustenga, Carles
Pons, Gerard González, Erik González. Entrenador:
Sergi Miró. 2n Entrenador: Martí Grau.

Prebenjamí B - Marcel Campos, Andre García,
Aritz Vizcaíno, Biel Soriano, David Méndez, Hugo
Cabezera, Martí Partegas, Santi Muñoz, Unai
Montolio, Roger Roda, Alan Torres, Roger Villaret,
Alex Candela, Biel Cuesta, Ferran Gubern i Max
Vidal. Entrenador: Eric Padilla. 2n Entrenador:
Pere Grau.

Benjamí C - Adriá Fanlo, Albert Fortuny, Artión
Valor, David Gómez, Eric Bataller, Eric Navarro,
Gerard Gubern, Guillem Fructuoso, Iker Gil, Max
Fernández, Pablo Moreno, Sergio Rubio i Xavier
Rodés. Entrenador: Marc Montasell. 2n Entrenador:
Javi López.

Prebenjamí A - Aleix Savador, David Margalef,
Iker Olivero, Kenai Romero, Gerard Criado, Jaume
Arimon, Sandra Pons, Ilenia Vergés, Enoc García i
Aleix Laso. Entrenadora: Laia Margenat. 2n
Entrenador: Mireia Gironès.

Aleví B - Andrés Olivero, Oscar González, Francisco
Esteban, Ivan Criado, José Romero, Rafa Sánchez,
Sergio Gil, Roger Roldán, Xavi Girbau, Jony Torres,
Abel Segura. Entrenador: Cristian Nicolás.

Benjamí A - Carles Bernal, Dani Muñoz, Ferràn
Iglesias, Ignasi Miró, Jan Mollet, Jose Armando,
Marc Torres, Quim Zanuy, Bernat Iglesias, Gerard
Pericas, Gerard García, Arnau Ramos. Entrenador:
Jordi Soler. 2n Entrenador: Gerard Rodríguez.
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Aleví A - Adriá Alonso, Gerard Rius, Joel López,
Marco Tremolaterra, Ramon Montpart, Ramon
Vilageliu, Alejandro Martínez, Victor Navarro,
Andreu Jiménez, Nil González. Entrenador: David
Bonet. 2n Entrenador: Hector Ferreiro.

Cadet B - Aleix Gutiérrez, Jordi Valiente, Manuel
Sender, Oscar Prats, Ramon Navarro, Roger Solé,
Victor Estirado, Xavi Sánchez, Jogre Gascón, Eril Ál-
varez, Kevin Badia, Enrique Tejeo. Entrenador:
Cristian Nicolás.

Infantil - Aaron Verdaguer, Sergio Gil, Albert Puig,
Alex Olivé, Esteve Quintana, Guillem Iglesias, Ivan
Dalmau, Marc Balado, Marc Brustenga, Marc
Sánchez, Raul Pérez, Sergio Jurado, Roger Pericas,
Albert Dantí, Bakta Girbau, Fco. Javier Martínez,
Joel Guevara, Arturo Porcel, Oriol López, Oscar
López. Entrenador: Ferran García. 2n Entrenador:
Joan López.

Juvenil B - Pere Grau, Roger Costajussa, Oriol
Zamora, Marc Nadal, David Serrano, Eric Padilla,
Eric Sangüesa, Marc Comellas, Jacob Porcel, Joan
García, Lucas Tejedor, Jordi Poma, Sidarta Monte-
sinos, David Fábregas, Nestor Anabitarte. Entrena-
dor: Marc Sala. 2n Entrenador: Jordi.
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Cadet A - Oriol Fuertes, Youssef El Hnti, Daniel
Segura, Victor Losada, Xavier Privado, Oriol Villegas,
Pau García, Aleix Cabezas, Victor Ferreiro, David
Ocaña, Raul Ruíz, Nil Congost, Marc Carrillo, Huseni
Mohamed, Madou Ba, Genis Carretero. Entrenador:
Ferran  Crusens. 2n Entrenador: Richard Corrales.

Juvenil A - Aaron García, Sergi Miró, Alberto
Yagüe, Alex Martín, Javi López, Jordi Millàn, Josep
Angel, Oriol Solaní, Ezequiel Rita, Alex Alonso, Gabi
Granados, Anibal Godan, Baboucar Ba, Sergio
Hidalgo. Entrenador: Sergio Giménez. 2n Entrena-
dor: Duran.
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Femení - Aida Servet, Berta Roca, Maria Oller, Aida Portero, Teresa Pascual, Mireia Girònes, Sandra Serrano,
Estefania Molina, Laia Margenat, Cristina Brustenga, Jessica Martín, Natalia López, Anna Carles Barroso,
Macarena Meneses, Mariola Bisbal, Claudia Puyalto, Cristina Tirado, Carmen Alonso. Entrenador: Dani Sola.
Preparador Fisic: Pablo Laprea. Delegat: Carles Jorda.

Primer Equip - Oriol de la Salut, Antonio Granero, Valentin Fuentes, Dani Fernández, Marc Salamo, Ignasi
Bonet, Miguel A. Belmar, Sergio Gimenez, Xavi Albesa, Atalai Carrillo, Danio Parra, Jose Luis Giménez, David
Rebollo, Marc Costa, David Bonet, Antonio Verdejo, Cristian Silvestre, Santiago Cassino, Francisco Padilla, Raul
Macho, Antonio Biscarri. Entrenador: Juanan Galera. 2n Entrenador: Cristian Nicolas. Fisioterapeta: Cristian
Funes. Delgat: Ismael Iglesias.
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Club Patí Santa Eulàlia
Presidenta: Carme Serrat Permanyer
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfons presidenta: 699 752 218 93 841 83 38
C/e: serratcarme@gmail.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaroncana.cat

Una Gran temporada

El Club Patinatge Santa Eulàlia va néixer
l’any 1984 en un municipi que no arribava
als 3000 habitants. Actualment la població
ha augmentat, i el nostre club també. Tenim
58 patinadors, una xifra que mai abans haví-
em aconseguit. 

Que el nombre de socis augmenti implica
molta més feina per part de tot l’equip direc-
tiu i tècnic. Tenim una junta formada per
deu persones que treballen dia rere dia per
millorar el nostre club, però no ens hem d’o-
blidar de la feina del nostre equip tècnic que
forma als nostres patinadors. Per poder do-
nar aquesta formació comptem amb la
col·laboració de tres monitores titulades

(Carol Hernández, Meritxell Bonet, Carla
Torrell), una ajudant (Clàudia Ticó) i una
entrenadora titulada (Laura Valcárcel).
Totes elles vetllen per la formació esportiva
dels nostres patinadors.

El nostre club té com un dels seus objectius
principals el de transmetre als patinadors
els millors coneixements tècnics per aconse-
guir un patinatge de qualitat i alhora for-
mar-los com a persones capaces de desenvo-
lupar-se en els valors de la competició.

El club compta amb quatre nivells de
formació:

La monitora del grup d’iniciació és la Carla
Torrell, i l’ajudant, la Clàudia Ticó. Aquest
grup està format per patinadors que es co-
mencen a iniciar en el nostre esport, i per-
què tinguin l’atenció necessària tenim dues
monitores a pista. El grup d’iniciació entre-
na una hora i mitja a la setmana.

La Carol Hernández s’encarrega del grup d’i-
niciació C. Les patinadores del grup ja co-
mencen a fer algunes competicions federa-
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des, ja que comencen a tenir un bon nivell
esportiu gràcies a l’augment de les hores
d’entrenament que són cinc setmanals. 

La Meritxell Bonet s’encarrega del grup d’i-
niciació B. Els patinadors d’aquest nivell
també fan competicions federades de la seva
categoria. Aquest grup entrena set hores i
mitja a la setmana.

L’entrenadora del grup d’iniciació A i
Certificat és la Laura Valcárcel. Les patina-
dores d’aquest grup entrenen nou hores i
mitja a la setmana, i tenen uns objectius a
assolir individualitzats. També fan competi-
cions de la Federació Catalana de Patinatge. 

La Carla Torrell fa un suport tècnic de la mo-
dalitat d’escola al grup d’iniciació B, A i
Certificat per millorar el rendiment de les
patinadores, ja que hi ha més monitores a
pista.

Aquesta temporada hem participat a dife-
rents competicions amb un gran nombre de
participants de diferents categories. Hem

participat a proves de nivell, interclubs, tro-
feus territorials i internacionals. 

Pel que fa als resultats esportius, han estat
molt positius durant l’any 2011. Quatre pati-
nadores i un patinador van arribar a la final
d’interclubs. Cal destacar en categoria d’ini-
ciació B, la nostra patinadora Berta
Puigdomènech que va aconseguir la tercera
posició del podi. També cal destacar que
moltes de les nostres patinadores han acon-
seguit molts bons resultats als Interclubs i
als diferents trofeus on hem participat, així
que aprofitem per felicitar-les i, a la vegada,
encoratjar-les per seguir lluitant com fins
ara per assolir els objectius proposats.

El mes de juliol vam organitzar el nostre fes-
tival, que tenia com a  temàtica els dibuixos
animats. Hi van participar tots els nostres
patinadors i patinadores, i a més, clubs con-
vidats i figures de relleu internacional. 

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques i que els vostres millors desit-
jos pel proper 2012 es facin realitat.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

10 anys fent bàsquet, 10 anys
fent amics

Primers dies d’octubre de l’any 2008. Dos
quarts d’onze del matí. Seu de la Federació
Catalana de Basquetbol. Una llarga cua per a
segellar unes fitxes. Darrere nostre dos joves
amb el xandall d’un equip molt conegut de
Barcelona fullegen els calendaris de la fase
prèvia nivell A, i amb un cert menyspreu ex-
clamen: però qui són aquests del Ronçana?

No es tractava d’una pregunta, tampoc d’un
comentari que esperés resposta, però no
vam poder més que girar-nos i contestar: -
La gent del nostre club.

Ens van mirar horroritzats esperant que els
clavéssim un bon “rapapolvo” pel to imperti-
nent que havien utilitzat, força temorosos
que algun directiu de la federació, amb qui
ens havíem saludat molt cordialment, sentís
l’esbroncada.

I amb franquesa, la seva prepotència ens ha-
via molestat, per això decidirem explicar-los
detalladament qui érem els del Ronçana.

El CEB Ronçana va néixer l’any 2002, quan
un grup de pares afeccionats al bàsquet va-
ren convocar a tots els nens i nenes de Santa
Eulàlia interessats en la pràctica d’aquest es-
port, un dissabte al matí davant l’escola del
poble. Una trentena de joves esportistes va
respondre a la convocatòria. Havia nascut
una nova entitat al nostre poble.

Adherit des del primer moment a l’ideari de
les escoles de Bàsquet, el club es va definir
com una entitat educadora. Es tractava d’en-
senyar no tan sols a jugar a bàsquet, sinó
aquells valors inherents a la praxi esportiva
del joc en equip.

Han passat uns quants anys i ningú quan
anem a la Federació pregunta ja qui són els
del Ronçana. Equips femenins i masculins
competint al màxim nivell, un grapat de lli-
gues guanyades,  la més nombrosa Escola de
bàsquet (nens i nenes fins a 8 anys) de tot el
Vallès Oriental o la col·laboració d’entrena-
dors de prestigi de la lliga ACB en alguna de
les activitats de la institució, avalen el bon
fer d’un club i d’unes persones, jugadors,
tècnics i pares, que han volgut fer del bàs-
quet una manera de viure la vida.

Esperant compartir amb tots vosaltres els
propers deu anys d’il·lusions, us desitgen
Bon Nadal.

Sito Alonso amb l’Adrià i el Jesús.
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Manel Comas, Tim Fanning i Joan Albert Cuadrat amb els nostres jugadors.

Hugo Gonzalez impartint la classe.
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Club Ciclista Vall del Tenes
Responsable: Pere Duran
Telèfon: 654 482 683
C/e: ccvalldeltenes@gmail.com

En stand-by

El Club Ciclista Vall del Tenes no ha realitzat
cap activitat aquest 2011 que s’està a punt
d’acabar. Només va col·laborar en la passe-
jada de les Jornades Europees de Patrimoni
i contra el canvi climàtic que va tenir lloc al
setembre. El motiu, la falta d’efectius a l’ho-
ra d’impulsar iniciatives. Una de les més evi-
dents, la pedalada popular en BTT que s’or-
ganitzava al juny i que, enguany, es va de-
sestimar. 

Amb tot, el Club no ha deixat el programa de
sortides setmanals, els diumenges al matí.
És potser la situació més quotidiana de l’en-
titat. El punt de trobada, com de costum, és

la benzinera del Rieral, a les 8. Qualsevol ci-
clista, sigui soci o no de l’associació pot par-
ticipar-hi. Igualment, a la junta del Club Ci-
clista, que es troba l’últim divendres de cada
mes a la Fàbrica, a les 9 del vespre. 

Per això, animem als santeulaliencs a parti-
cipar del ciclisme a Santa Eulàlia. De fet, la
junta té entre mans alguns projectes per en-
grescar els veïns. De moment, s’estan treba-
llant tot i que és pràcticament segur que el
juny vinent, la pedalada popular en BTT
tindrà setzena edició. 
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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

Si  fóssim xinesos aquest any seria l’any del
senglar. És l’any que s’han reportat més ac-
cidents de trànsit amb preséncia de senglars,
n’hem patit vuit. És l’any que hem abatut el
senglar més gran de tots els temps des que
hom té memòria, un exemplar de 111 kg. És
l’any que els agricultors, els pagesos grans i
petits que tenen hort  i els veïns que tenen
gespa de rec  automàtic han patit més danys.
També és l’any que s’han vist més ramats de
senglars per tot el terme municipal.
Definitivament, ha estat l’any del senglar.

Els caçadors ho som per afició i molts per
tradició familiar però cada cop més s’està
transformant en un ofici altruista i en un
servei cívic per la comunitat. 

Cada cop s’apropen més a les zones habita-
des i perden la por a l’home. Arribarà un dia
que algú prendrà mal de debò i llavors hau-
rem de córrer tots. 

En general quan una per-
sona pateix els senglars
en les seves propietats, al
principi no diu res. Es re-
signa i aguanta estoica-
ment. Busca alguna solu-
ció mes o menys cara o
enginyosa i torna a plan-
tar el que han arrancat,
torna a sembrar la gespa
malmesa o arregla de
nou l’hort. Però quan la
broma es repeteix tres,
quatre, cinc nits seguides
es quan explota i, fet una
fúria, avisa als caçadors
perquè posem remei els
més aviat possible.

Llavors hem de fer batudes, aguaits noc-
turns i activar tots els mecanismes que se’ns
acudeixin per poder-los caçar. 

Un cop les barreres d’olor han exhaurit els
seus efectes, els pastors elèctrics han estat
esbotzats i els trucs i remeis casolans ja no
els aturen nomes quedem els caçadors per
posar-hi remei.

Si tot i caçant-los ja hi han els que hi han què
passaria si no ho féssim? És ben bé aquella
antiga dita que diu: “se’n mor un i en vénen
cinquanta a l’enterrament”. 

Tampoc podem oblidar les tórtores turques i
els coloms roquers. Vàrem obtenir autorit-
zació per fer-ne una batuda simultània en
quatre indrets del poble. En quinze dies se’n
varen abatre més de 1.500 exemplars i els
ramaders ho agraïren ben sincerament.

Per la resta, únicament esmentar que la se-
quera ha fet estralls en la població  de conills
i que algunes perdius espavilades i algun
afortunat faisà han sobreviscut a les guilles i
als predadors voladors (àligues i falcons).

Els caçadors i caçadores de Sta. Eulalia us
desitgem un feliç 2012.
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Déu vós guard!

Fa cosa de vint anys o més que a Sta. Eulàlia
naixia Càritas.

Amb Mn. Pausas al davant, un grup de per-
sones, no molt nombroses i que s’han anat
renovant al llarg dels anys, van prendre el
compromís d’estar al costat de les persones,
dels veïns que s’ho estaven passant mala-
ment.

Durant tots aquests anys, fins el dia d’avui,
s’està vetllant perquè les persones del nostre
poble tinguin una vida digna.

Aviat farà tres anys que la crisi econòmica va
començà a afectar un gran nombre de famí-
lies del nostre poble. Va ser quan es va crear
el banc d’aliments amb el lema “tres-cents
seixanta cinc dies per ser solidaris”. D’ales-
hores ençà cada quinze dies s’han repartit
aliments. Actualment s’estan ajudant unes
vint-i-cinc famílies.

Alguna vegada també ha estat necessari pa-
gar algun lloguer o alguna altra despesa.
Això es pot dur a terme gràcies a tots vosal-

tres, que des del primer moment esteu
col·laborant, per fer-ho possible, ja sigui
amb l’aportació d’aliments o bé en donatius
i que esperem poder seguir comptant. Una
vegada més, moltes gràcies, de part de
Càritas i de totes les famílies que ho agraei-
xen de tot cor.

La gent de Càritas, i en nom de la parròquia,
ja fa molts anys, anem a visitar els avis que
viuen a la Residència Sta. Eulàlia, i a La vall.
Amb ells compartim una estona de conversa
i de pregària. Són estones francament agra-
dables i familiars.

Així és la vida de Càritas. No podem solucio-
nar grans problemes, però, des de la senzi-
llesa intentem transmetre amistat i espe-
rança.

Som conscients que si volem una societat
amb futur, més justa i humana han de can-
viar coses, algunes, les més urgents segura-
ment des del govern, però, cadascú hi pot
aportar alguna cosa. És hora d’unir esforços
i fer prevaler aquells valors que ajuden a ser
més feliços, a canviar el xip. No a l’indivi-
dualisme, sí a la comunió, no a la indiferèn-
cia, sí a la participació, no a la l’egoisme, sí a
la gratuïtat...

Algú anònimament va escriure en un mur de
la ciutat de Bogotà: “Deixem el pessimisme
per a temps millors”.
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T E M P E R A T U R E S P L U J A

Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Mínima Dies de Precipit. Dia màx.
màximes mínimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit.

ºC ºC ºC ºC ºC lt/m2 lt/m2

DESEMBRE 2010 11,4 00,9 05,6 18,7 (8)0 0-5,5 (27)- 5 43 21 (23)
GENER 2011 12,3 00,9 05,8 17,9 (8)0 0-6,9 (25)- 6 31 16 (28)
FEBRER 15,7 01,6 07,5 21,3 (25) -3,2 (3)- 4 15 11 (17)
MARÇ 17,5 04,5 10,2 25,3 (31) -1,7 (1)- 100 1650 62 (12)
ABRIL 24,2 08,6 15,6 32,2 (8)0 03,5 (18) 6 32 11 (24)
MAIG 26,9 11,1 18,6 32,9 (24) 6,3 (3) 5 81 40 (31)
JUNY 27,8 14,7 20,8 34,5 (28) 9,8 (3) 7 55 16 (8)0
JULIOL 28,9 16,8 22,4 33,9 (11) 14,4 (20) 100 73 21 (17)
AGOST 31,5 17,1 24,1 36,4 (21) 13,8 (10) 2 11 09 (26)
SETEMBRE 30 0 14,8 21,8 32,9 (9)0 08,3 (19) 3 04 03 (24)
OCTUBRE 24,9 10,2 16,6 32,2 (12) 04,5 (26) 4 60 21 (28)
NOVEMBRE 16,6 09 0 12,3 21,9 (2)0 02,1 (26) 120 1570 37 (15)

740 7270

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

Dies de pluja: 74
Dies de tempesta: 15
Dies de pedregada: 0
Dies de gelada: 39
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 102
Dies de boira: 4
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 36,4º (dia 10-08)
Temperatura mínima absoluta: -6,9º (dia 25-01)
Precipitació màxima en un dia: 62  lt/m2 (dia 12-03)
Precipitació total: 727 lt/m2
Mes més sec: Setembre. 
Mes més plujós: Març i novembre

Any amb comportament irregular i amb moltes alternances.
El mes de juliol ha estat força atípic ja que ha estat plujós i amb temperatures no massa altes.
El total de precipitació recollida ha estat un 20% superior a la mitja climàtica. 
No obstant s'han alternat mesos més plujosos del normal i altres mesos extremadament secs.
Així els mesos d'agost i setembre han estat molt secs, i el mes d'octubre ha registrat força pluja,
però concentrada en la darrera setmana, per tant gran part de la tardor ha estat seca i força cà-
lida.

Pep Margenat
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Situats al límit est de Santa Eulàlia de
Ronçana, just a continuació de can Parella-
da, trobem uns camps de conreu propietat
del mas de can Plantada, una espectacular
masia que forma part del terme munici-
pal de l’Ametlla del Vallès.

Can Plantada reuneix diversos punts d’espe-
cial interès: 

En primer lloc la casa conserva en el seu in-
terior infraestructures espectaculars, com
per exemple la galeria subterrània que par-
teix dels cellers i s’enfonsa un seguit de me-
tres fins arribar a un espai circular utilitzat
antigament per a la conservació dels aliments
i, fins i tot, per col·locar-hi els difunts en una
època en la que no existien els tanatoris. Si
ens aventurem a recórrer la galeria tindrem la
sensació d’estar caminant per l’interior d’una
antiga mina subterrània. A més, a l’interior
d’algunes parets de la casa pairal també s’ob-
serven magnífics frescos pintats segles enre-
re i sorprenentment ben conservats. 

En segon lloc, al llarg de la seva història, els
diferents propietaris del mas van anar realit-
zant una política de compra i lloguer de no-
ves terres. D’aquesta manera, amb el pas del
temps varen acumular una considerable ex-
tensió de propietats que s’escampaven per
diversos indrets de la comarca com ara a
l’Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ron-
çana, Bigues i Riells, Granollers, Samalús,
etc. Aquesta concentració de propietats era
una evident demostració de la influència
que can Plantada havia arribat a adquirir.

En tercer lloc, durant els anys de la Guerra
Civil la masia va ser incautada per l’ajunta-

ment de l’Ametlla del Vallès, convertint-se en
un espai d’acollida per a refugiats de guer-
ra. Eren bàsicament nens i dones que proce-
dien de diferents punts del país i fugien dels
estralls de la batalla. Els documents revelen
que més de cinquanta persones s’hi estaven
allotjades al setembre de l’any 1938. 

En quart i darrer lloc, disposa d’un arxiu pa-
trimonial en pergamí i en paper que és un
autèntic tresor documental. L’anàlisi del fons
que va realitzar l’historiador Xavier Ciurans a
l’any 2002, ens mostra que el conjunt està in-
tegrat per més de 150 pergamins i un total de
12 lligalls de documents en suport paper.

El document més antic conservat és un perga-
mí de l’any 1192 i el més recent és de mitjans
del segle XX. Això significa que disposem de
vuit segles d’informació que ens permeten
conèixer l’evolució patrimonial de la nissaga
Plantada al llarg de tot aquest període de
temps. Fonamentalment són capítols matri-
monials, baptismes, testaments, plets i con-
còrdies, escriptures de compra-venda, escrip-
tures d’arrendament, inventaris i àpoques.

D’entre tot aquest fons documental voldria
destacar un document específic que data
de l’any 1609 i que, pel seu contingut, guar-
da relació amb Santa Eulàlia de Ronçana. Es
tracta del pergamí identificat amb el núme-
ro 58. El seu format és rectangular, 68 cen-
tímetres de llarg per 52 centímetres d’alt.
Està escrit en llatí. En general està ben con-
servat i encara que en la seva part superior
presenta algun estrip i alguna taca que en di-
ficulta la lectura, podem dir que, global-
ment, el seu contingut pot llegir-se sense
massa dificultats.

Nota històrica Anuari 2011110

Era l’any 1609...
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Detall del pregamí núm. 58 del fons de Can Plantada, datat l’any 1609.
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El document en qüestió ens explica com
Eulàlia Canyes, propietària del mas Radissa,
s’acaba venent aquest mas, així com els drets
que posseïa per recuperar uns béns d’Antoni
Plantada, en favor d’un pagès santaeulalienc
de nom Joan Cot. Però què era el mas
Radissa? Sabem, per les evidències docu-
mentals, que el mas Radissa era una casa
pairal que durant molts anys havia format
part dels béns que integraven el mas
de can Plantada. El que no està tan clar és
l’emplaçament que tenia. Tot sembla indicar
que caldria situar-lo a Sta. Eulàlia de Ron-
çana, a tocar de ca l’Hermano, ja que en
aquest punt encara existeixen els anomenats
Horts de can Radissa. No obstant tot
això, no ha arribat fins als nostres dies cap
vestigi arqueològic de la citada masia. 

Pel que fa al comprador, Joan Cot, els docu-
ments conservats a l’arxiu de Can Plantada
ens indiquen que formava part d’una nissa-
ga amb una capacitat econòmica força im-
portant durant els segles XVI i XVII, ja
que la família Cot apareix en diversos docu-

ments que constaten com van anar augmen-
tant progressivament el seu patrimoni amb
la compra de diverses propietats. Segons el
nostre document, la compra del mas Radissa
va costar-li 150 lliures. 

El fet que el nom d'Antoni Plantada apareixi
en el pergamí en qualitat de propietari d'uns
drets sobre uns béns patrimonials que po-
dien ser recuperats per l'Eulàlia Canyes del
mas Radissa, ens indica que existia un ine-
quívoc vincle entre els Plantada i la gent del
mas Radissa.    

Així doncs, el pergamí número 58 ens posa
al davant d’una clara evidència: l’existència
de relacions, en aquest cas relacions de com-
pra-venda, entre els pobles de Santa Eulàlia
de Ronçana i l’Ametlla del Vallès a comença-
ments del segle XVII. 

Agraïments a: Francesc Roger, administra-
dor de la finca de can Plantada. 

Crisan Tengo, arxiver de l’Ametlla
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Pilar Gual i Barbany
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La Pilar de Can Duran va néixer a
Santa Eulàlia de Ronçana el dia 18 de
novembre del 1911. Va néixer a Ca
l’Hermano. Fa ben pocs dies que  va
celebrar el seu centè aniversari i tota
la família la va acompanyar en
aquest esdeveniment. Ella és ben
conscient de la importància que té
aquesta celebració. N’està orgullosa i
es sent feliç.  

100 anys! En deveu estar molt conten-
ta d’haver-los pogut celebrar! 

Per una banda sí que n’estic de contenta,
perquè estic bé, molt bé. Tinc uns fills que
són una meravella, ja no es pot demanar
més, n’estic tan satisfeta ... però, per una al-
tra banda, és molt trist ser tan gran... perquè
ja no hi són els germans, ni els amics i et
sents molt sola. Ara ja me’n queden pocs d’a-
mics, dels de tota la vida, de Santa Eulàlia,
que tinguin  anys i que sàpiguen enraonar:
només la Pepita de Can Ferrer i el Joanet de
Can Pou... ja no queda gairebé ningú.

...i s’emociona i s’eixuga les llàgrimes
discreta, polida, amb un mocadoret
blanc que s’ha tret de la butxaca. 

Vós sou de Ca l’Hermano ... 

Sí, sí, allà vaig néixer. Mira, la teva àvia de
Can Lluc, la Pilar Gual, era la meva padrina,

per això em van posar Pilar. Ella era germa-
na del meu pare.

Quants germans va tenir el vostre pa-
re? 

Eren tres nois i dues noies. Te’ls diré per or-
dre d’edat: El meu pare que era el gran i es
deia Vicenç, el Pepet, la Laieta, la Pilar i la
Pepa de Can Liró de Lliçà. 

Els vostres avis paterns també els re-
cordeu?

I tant que me’n recordo! La Vicenta de Lliçà
i l’avi que es va morir amb 92 anys.

I vós, quants germans vau tenir?

Nosaltres érem vuit germans. També te’ls
diré per ordre d’edat: El Mateu, la Laieta, el
Vicenç, la Maria, la Pilar, la Lola, la Remei i
el Lluís. I encara se’n va morir un, entre la
Remei i el Lluís. Va néixer esguerradet, po-
bret... Tenia un defecte als llavis i no podia
mamar... Si fos ara, segur que li podrien
arreglar i que viuria... 

I la vostra mare?  

La mare era de Can Donat. Eren nou ger-
mans: sis nois i tres noies.

I els avis materns també els recordeu?

Sí. A la generació dels pares de la mare eren
set germans a Can Donat: cinc noies i dos nois.

La Pilar i l’Enric amb els seus fills Margarida i Lluís. Els altres fills Joan, Josep i Pere.
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Renoi, això sí que són famílies nom-
broses, oi?

Abans eren totes així. Les pobres dones, vin-
ga tenir canalla! Ja tenien feina, ja!

La Pilar somriu amb ironia. Ho re-
corda tot. La seva memòria avança i
retrocedeix, diligent, pels anys vis-
cuts. Respon a qualsevol suggeri-
ment, a qualsevol pregunta que se li
pugui fer. I els seus ulls vius, que tam-
bé parlen dels seus records, em convi-
den amablement a seguir-la i a com-
partir-los, en aquest ràpid recorregut
que fem a través del temps... 

Expliqueu-me una imatge, una anèc-
dota  que tingueu ben present de quan
éreu petita.

Tinc un record de l’àvia de Ca l’Hermano
amb un mocador negre al cap i una valona.
Era molt gran i a punt de morir-se i jo era
molt petita i em feia una por...! Això és una
mica trist, però ara te n’explicaré un d’alegre:
Quan tenia més o menys cinc anys, un dia
que érem a Ripoll, vaig anar a veure una co-
rrida de toros i em va agradar molt. Em re-
cordo que passava un home amb una botella
de vi i un pa i jo li deia cridant: Home! Home!
Doneu-me pa! Es veu que jo devia tenir gana. 

Dels toros jo en deia toios perquè no ho sa-
bia dir bé i quan vam tornar a Santa Eulàlia
es va saber tot el que havia passat i la meva
mestra que era Doña Enriqueta em deia: La
del toio, va la del toio que vingui a llegir!

Doña Enriqueta era baixeta i rabassuda.

D’això us volia parlar, dels vostres
mestres. Recordeu altres mestres de
quan anàveu a costura?

No, no em recordo de cap més mestra. Jo ja
vaig anar als col·legis nous, però abans, l’es-
cola era a Ca l’Hostaler, en un pis, i la mes-
tra era l’àvia de Can Brunomestre. Era una
dona bastant grassa i li van posar un motiu:

la Marmita. Abans es posaven motius a la
gent... Ara Ca l’Hostaler ja ha desaparegut
de La Sagrera... Tot s’ha regirat!

La meva mare hi anava a col·legi a Ca l’Hos-
taler i els homes, en aquella època,  anaven a
Sant Simple, a l’escola del costat de l’ermita.

Llavors ja van fer els col·legis nous, a La
Sagrera, un davant de l’altre, un per nois i un
per noies, que encara hi són.

Fins a quina edat hi vau anar a l’escola?

Fins als catorze anys. Després anàvem amb
el Sr. Riart que ens feia classe des de les on-
ze fins a les dotze i ens feia matemàtiques i
ens ensenyava poesies. Ho feia en català. Hi
vam anar uns dos anys. 

I quan no éreu a costura a què us de-
dicàveu, com passàveu l’estona?

A casa érem hortolans, el pare treballava a
l’hort i ens dedicàvem a vendre planter, ver-
dura  i  fruita  de tota mena... Ho veníem als
mercats. A Centelles, a Vic, a Sant Feliu, a
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Caldes... Ho facturàvem amb el tren i, més
cap aquí, el Baró ja ens ho portava amb el ca-
mió.  

Tots fèiem coses a l’hort, treballàvem a l’hort.
Jo hi vaig treballar fins que em vaig casar. A
casa sempre era un enrenou de plantes i de
verdures... 

I la vostra mare també hi treballava?

La mare prou feina tenia a fer tiberi per
tants fills i per tots. Teníem tres mossos: el
Lluci, el Tomàs i  l’Iu, que era el carreter i
s’ocupava del cavall. També venien dones a
treballar: la Consuelo de Can Lampista, la
Rosa de Can Paraire, la Magdalena de Can
Sebastià... A més, collíem avellanes, madui-
xes i tanta feina com vulguis! 

Jo com que treballava molt a fora, de cuina
no en sabia gaire, en vaig haver d’aprendre
quan em vaig casar. 

Així teníeu poc temps per jugar...

Sí que en teníem! Sempre jugàvem: a palet,
a cuit, a saltar a corda, a cartes, a pedretes...
Venien els de Can Rei, els de Can Roig, els de
Can Donat... Ja érem una bona colla ja! 

Tot baixant de col·legi ja ens aturàvem a la
costa i a jugar! Tot el dia jugàvem.

I a nines que no hi jugàveu? 

Això a casa. Jo tenia una Pepa de deu de car-
tró.

I fèieu labors i cosíeu?

Sí, també. La meva germana Laieta va anar a
Ripoll a aprendre el corte i a mi, ja de gran,
amb dinou o vint anys, me’l va ensenyar i jo
em feia els vestits. Mira: la Laieta i la Lola,
tot anant a aprendre el corte, hi van trobar
novio a Ripoll.

I em fa pensar en el temps. Aquest con-
cepte que hem creat i que va transco-
rrent uniformement i continu i que ara
ens va tan de pressa. La Pilar, assegu-
da a la cadira, a prop de la taula del
menjador, va donant cops suaus a te-
rra amb el seu bastó. Ella té un altre
concepte mental de temps, em parla de
com passava el temps, de com el mata-
va, de com se’n gaudia...  La Pilar en-
cara té temps, ha fet cent anys i enca-
ra té molt de temps i el viu intensa-
ment. 

Parlem de les festes que celebràveu

Una de les més importants era la primera
comunió. Mn. Josep Viadiu, que era de Sant
Feliu, ens feia catecisme. Ell era rector i te-
nia un vicari. Perquè aprenguéssim el cate-
cisme, ens feia jocs. Era papissot. El van ma-
tar a la guerra, pobre home! 

També celebràvem el dia de Corpus i fèiem
una processó.
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Les filles de Maria celebràvem els primers
diumenges de cada mes.

El novenari: Venien uns predicadors de fora.
Sempre portaven una barba llarga i predica-
ven enfilats dalt d’una trona molt alta que hi
havia a l’església. Duraven nou dies les prè-
diques. 

Nadal i Reis també eren festes importants.
Però era molt diferent d’ara. Ens regalaven
una mandarina o un tallet de torrons. 

I la Festa Major?   

Ui, per la Festa Major hi havia envelat i es-
trenàvem vestit. A la tarda el vestit era fins a
mitja cama i a la nit, llarg. Eren molt bonics.
A mi me’ls feia l’Antònia Roure, que vivia a
Granollers i era filla de Can Tabaquet, era
molt bona modista. 

Els vestits ja eren sense mànigues, però no-
més per anar a ballar, perquè per anar a mis-
sa ens posàvem uns manegots i unes mitges.
Imagina’t amb la calor que feia! 

Ara hi van gairebé despullats. 

I ballar que us agradava? Ballàveu gi-
tanes o sardanes?

No, a mi doneu-me un bon pas doble, per-
què el vals em feia voltar el cap. Si tocaven
un pas doble anaves caminant i ja estava! Jo
anava a ballar a la Sala de Can Mestret. La
sala de ball era a sobre del cafè. Els músics
venien de Caldes i per tocar s’enfilaven a una
mena d’escenari tancat que hi havia a la pa-
ret i que en dèiem la Conillera.

Si no hi havia músics tocaven una pianola. 

A quin any us vau casar?

Em vaig casar l’any 1934. Tenia 23 anys. Em
vaig casar amb el Ton de Can Duran... Aviat
va néixer el meu fill gran, en Joan. I va venir
la guerra. Ai Senyor!

Ara encetem un tema que obre ferides
profundes que encara fan dolor, si es
palpen. Són ferides de guerra civil. La
Pilar ha viscut la Mancomunitat de
Catalunya sota la presidència d’Enric
Prat de la Riba, la Primera Guerra
Mundial, l’esclat de la Revolució
Russa del 17, l’elaboració d’un Esta-
tut d’Autonomia per a Catalunya, el
Cop d’Estat i l’establiment de la dicta-
dura de Primo de Rivera, l’establi-

Festa familiar amb l’Enric i la Pilar, fills i parelles, nets i altres familiars.
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ment de la Generalitat i la proclama-
ció de la II República espanyola, la
suspensió de l’Estatut de Catalunya,
la guerra civil espanyola i l’inici del
franquisme, l’execució de Companys,
la Segona Guerra Mundial, la Guerra
Freda, la mort de Franco, la restau-
ració de la Generalitat, el retorn del
President Tarradelles, l’aprovació
del nou Estatut de Catalunya, les pri-
meres eleccions al Parlament de
Catalunya...

Però, per ella, hi ha un abans i un des-
prés de la darrera guerra civil espa-
nyola. Ara aturem la conversa uns
moments. La mirada de la Pilar torna
a ennuvolar-se. 

I va venir la guerra

A l’any 37 el Ton era a Terrassa. El van dete-
nir i el van portar a Salou a fer treballs
forçats amb pic i pala. A mi em deien que es-
tava bé, però no ho estava. Els nacionals
anaven avançant i els republicans en retira-
da. Quan van ser a prop d’Abrera el van ma-
tar. Van matar a tot el grup que estava retin-
gut menys a un company que es va escapar i
que és qui ho va contar tot. Ell va explicar
que el Ton era enterrat amb altres, a terra,
en una vinya. Hi va ser quatre mesos allà en-
terrat. El vam anar a buscar i el vam trobar.

Vam tenir la sort de saber que era ell perquè
duia un mocador amb el seu nom brodat
amb lletres vermelles, que jo li havia fet. El
vam portar a Santa Eulàlia i el vam poder
enterrar al cementiri. 

Encara el guardo aquell mocador amb les
lletres vermelles...

La guerra va ser una salvatjada per tothom.

Si us vau casar el 34, la guerra va co-
mençar de seguida. 

Sí, sí, dos anys després del casament, Com et
deia, en Joan ja havia nascut. 

El germà del Ton, l’Enric, també hi era a la
guerra. Portava lliteres. Va ser casualitat que
no el matessin, també. 

La guerra es va acabar el gener de l’any 39,
però fins el mes de juliol, l’Enric no va tornar
a casa. 

Al cap de dos anys, em vaig casar amb l’Enric.

La Pilar amb el gos Terri.

L’Enric i la Pilar en un viatge.
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Ja n’he passades, ja!  I treballar tota la vida
molt....

Quan vaig arribar a Can Duran hi havia els
padrins, els meus sogres, el Tom, la Carolina
i l’Enric. Pel març es va morir el padrí, pel
juliol va esclatar la guerra, pel setembre es
va morir la padrina. Tot va anar de pressa... 

Que la jove vídua es casés amb un altre
germà, era un costum freqüent a l’èpo-
ca.

Sí, s’havia de tirar endavant... 

Amb l’Enric vaig tenir-hi quatre fills més,
però a tots aquests ja els coneixes, tu.

I tant! En Joan ja l’heu anomenat vós i
després ve en Pere, en Josep, en Lluís
i la Margarida. Tots ells implicats amb
les coses de Santa Eulàlia, amb la seva
gent, des d’un lloc o des d’un altre.
Sempre col·laborant i participant en
tot el que poden, per fer el poble una
mica millor.  

Sí, tens raó. Ara no tinc cinc fills, en tinc deu
amb les joves i els gendres: El Joan i la Rosa,
el Pere i la Montserrat, el Josep i la Concep-

ció, el Lluís i la Conxita, la Margarida i el
Miquel i tinc vuit néts i vuit besnéts.

Per sort vaig tenir una filla. Ara em refio molt
d’ella. L’Enric es va morir, de sobte, amb se-
tanta anys. Era l’any 1984 i des d’aleshores
que visc amb la Margarida i el Miquel, amb el
seu fill Jaume i amb l’Angeleta, la mare del
Miquel que ja és gran, també. 

I la Margarida, que ens ha acompa-
nyat tota l’estona en silenci, assegu-
da al costat de la seva mare, somriu.
La Margarida i la Pilar s’assemblen
molt, si salvem el pas dels anys.
Tenen moltes virtuts en comú: Són
pacífiques, pacients, amables, retre-
tes, discretes, correctes...   

Vós heu viscut un segle sencer. 

Fa pocs dies que vam celebrar el centè ani-
versari. Érem tots aquí a casa a dinar: els
fills, els néts i els besnéts. Va ser molt bonic!

I ja ho saps que l’Alcalde em va portar una
medalla de la Generalitat per celebrar que
feia cent anys?  

L’Enric i la Pilar en el casament de la seva filla Margarida amb en Miquel.
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Aquest segle no ha estat un segle qual-
sevol. Ha estat ple de canvis, d’in-
vents, de progrés. Vós recordeu quan
van fer la carretera de Santa Eulàlia?

Me’n recordo, sí. Abans hi havia un camí de
carro. El Joanet hi passava amb la tartana,
perquè feia de transportista. El dia que van
inaugurar la carretera asfaltada, es va fer
una gran festa. Hi vam anar amb la mestra.
Portàvem el penó de filles de Maria. Va venir
en Primo de Rivera i em recordo que hi ha-
via unes noies de Can Calet de l’Ametlla i
que el general se les mirava i va dir: Coño,
¡qué ojos más grandes tiene usted!, referint-
se a una d’aquelles noies. Jo devia tenir tret-
ze o catorze anys. 

Ara veig, a la televisió, com s’acumulen els
cotxes en els semàfors i em sembla impossi-
ble! 

Us agrada mirar la televisió?

Només m’agrada veure la missa del diumen-
ge i el futbol. Jo sóc del Barça i m’agrada
veure el Messi que juga molt bé... El
Guardiola ja deu estar content, ja, perquè
ara guanya sempre..!

També deveu recordar quan a Santa
Eulàlia hi va arribar l’electricitat.

Jo tenia divuit anys quan van instal·lar l’e-
lectricitat. Fins aleshores anàvem amb es-
pelmes i amb llums de carburo.

I el telèfon?

Només n’hi havia a Can Turell i després a
Can Vila. Havíem d’anar allà a telefonar. A
Can Duran el vam posar molt aviat, el telè-
fon. Teníem el número set. 

Vós heu vist com arribaven totes les
màquines...

Sí, he vist com anaven venint totes les como-
ditats: la rentadora, el rentaplats, la calefac-
ció i totes. Es viu molt bé i hi ha diners, que
abans no n’hi havia. S’ha acabat això de què
les dones siguin un escarràs.

La Pilar ha viscut l’arribada de l’ho-
me al Pol Sud, l’enfonsament del
Titànic, el descobriment de la teoria
de la relativitat d’Einstein, la conces-
sió del sufragi femení en el Regne
Unit, el descobriment de la penicil·li-
na, de la ràdio, del cinema sonor, de
la televisió, del cinema en color, de
les sulfamides, de l’ordinador d’IBM,
del transistor, de la píndola anticon-
ceptiva, del primer satèl·lit artificial,
la Declaració de l’ONU sobre la
Igualtat de les Dones, l’arribada de
l’home a la Lluna, el naixement del
primer nen proveta...

Fa molta estona que mantenim la
conversa. És hora de pensar en el di-
nar  i la Pilar sembla cansada. Vaig
per plegar.  

No sé si voleu explicar-me alguna cosa
més.

Sí, t’haig de dir tres coses, encara: 

Que vaig ser una de les primeres sòcies del
Casal d’Avis. Que allà al Casal hi vaig estar
molt i molt bé amb el sr. Molas i la seva se-
nyora, que són unes grans persones i que les
estimo molt i amb el sr. Tomàs, que ja és

Fent punta al coixí.
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mort, pobre home! Digues que allà hi vaig
fer molts amics i que hi vaig estar de prime-
ra i que recomano a tots els avis que hi vagin.

També vull dir que vaig ser una de les pri-
meres alumnes de la Teresa Arimany de La
Bastida, quan ella va tirar endavant la colla
de puntaires. Em va ensenyar a fer puntes al
coixí. Li tinc una gran estima i una gran ad-
miració i ha fet molta feina amb les puntai-
res.

I la tercera és que vull que tornis perquè jo
sé molts contes, moltes poesies i moltes
cançons: la de les formigues, la del poll i la
puça... i moltes endevinalles i molts estira-
bots i te’ls vull explicar. Com la teva mare,
que també en sabia un munt!

I perquè no em dieu algun estirabot,
avui?

Ja, ja , ja!  Te’l diré amb la P. Va bé?

Va bé, Pilar. Podeu començar! 

Pedro Pablo Pellicer
Peluquero, Perfumista,
Perfecciona Planticer
Por Peinados, Peinetas, Postizos,
Por Poco Precio
Peluqueria Primer Piso Primera Puerta
Plaza Principal
Pueblo Palaudàries

Jo ric amb ganes. Ella també riu i..., a
poc a poc, s’aixeca, s’acomiada i tot
recolzant-se en el braç de la Marga-
rida, comença a caminar cap a la cui-
na. 

Avui ha estat un gran dia, per mi.
Gràcies, Pilar! 

Isabel Valls i Bassa

Cada any un personatge Anuari 2011 121

La Pilar, el dia que va rebre la Medalla de la Generalitat en ocasió del seu 100è aniversari.
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