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Benvolguts veïns i veïnes,
L’any 2010 no ha estat fàcil per a tots plegats. Cadascú
sap prou bé les dificultats i els patiments que ha passat.
I col·lectivament, com a poble, també ho sabem. Som
enmig d’una crisi profunda i llarga que ens afecta molt.
El fet de disposar de menys diners ens fa estalviar, ser
austers i renunciar a coses (n’és una petita mostra no
imprimir a color aquest anuari).
Tanmateix som conscients de tot el que hem viscut de
bo aquest any, volem aprofitar les oportunitats que tenim per a millorar i valorem les realitats construïdes
amb l’esforç de cadascú.
L’Anuari recull una bona part del que ha passat a Santa
Eulàlia de Ronçana aquest any. Hi trobem tantes i tantes iniciatives ben consolidades, que tenen el gran valor
de la perseverança. Vull destacar-ne la celebració dels
15 anys de la festa del colors i els 30 anys de l’Institut
de la Vall del Tenes.
Després d’una vida llarga i molt fructífera aquest any
ens han deixat en Joan Ruiz i Calonja, en Joan Cabot i
Pañach i en Marcel Galobart i Flaqué. Amb l’atorgament de la Creu de Santa Eulàlia el poble els va reconèixer la seva extraordinària aportació, el seu mestratge de compromís, esforç, feina ben feta i contribució al creixement de les persones. El que hem après
d’ells ens serveix a cadascú de nosaltres individualment
i com a poble.
De les moltes actuacions que hem pogut promoure plegats vull esmentar la nova biblioteca-casa de cultura, el
centre ocupacional de l’Apindep i les actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes.
Vull valorar especialment les noves aportacions que enguany ens han ajudat a créixer, cooperar, gaudir, estimar...: el Caminem per Blangoua de vuit joves, la primera edició de les fires Lliga’t a la terra i Tomàquet del
Vallès, les cançons de Santa Eulàlia 1925-2010, el llibre
del patrimoni històric, les olimpíades rurals, les
cançons en homenatge al Xesco Boix, el casal popular
l’Arrencada i en podríem afegir moltes més.
Gràcies a cadascú de vosaltres per l’aportació per a millorar el nostre poble i el nostre món.
Enric Barbany
Alcalde

Us desitjo de tot cor un bon Nadal i un pròsper any
2011.
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Resum dels plens municipals
Telèfons: 93 844 80 25 - 93 844 80 50 - Fax: 93 844 93 80
C/e: santaeulaliaron@diba.cat - Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Ajuntament

Ple ordinari:
22 de desembre de 2009

1.1 Ingressos:

Aprovació expedient de despesa
plurianual exercici 2010 i acord del
ple
S'acorda adquirir el compromís de despesa
plurianual per import de TRES MILIONS
TRES-CENTS VINT-I-SET MIL DOSCENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
(3.327.244,– euros), per les següents inversions:
Pla actuació al riu Tenes
Casal de joves
Plaça Can Torras

2.167.244,–
920.000,–
240.000,–

Total:

3.327.244,–

Aprovació expedient d'operació de
crèdit a llarg termini per finançament parcial d'inversions 2009
S'acorda concertar amb l'entitat Sabadell
Atlantico, un préstec d'import DOS-CENTS
VINT-I-TRES MIL EUROS (223.000 €)
amb les condicions següents:
Tipus interès: Euribor 12 M + 1,10%
Comissió d'obertura : 0,50 %
Termini: 10 anys.
Aprovació pressupost 2010 i
plantilla de l'Ajuntament i de
l'Organisme SET-Comunicació i
acord del ple
S'acorda aprovar el pressupost General de
l'Entitat i els seus organismes autònoms i la
Plantilla Orgànica Municipal, del personal
funcionari i de personal laboral pel 2010.
Resum per capítols del Pressupost:

I .- Impostos directes
II .- Impostos indirectes
III .- Taxes i altres ingressos
IV .- Transferències corrents
V .- Ingressos patrimonials
VI .- Alineació inversions reals
VII.- Transferència de capital
IX.- Passius financers
Total:

2.724.870,–
130.000,–
1.332.905,–
1.953.692,–
48.500,–
474.000,–
2.059.715,–
998.315,–
9.721.997,–

1.2 Despeses:
I.- Despeses de personal
2.898.987,–
II.- Despeses en bens
corrents i serveis
2.075.441,–
III.- Despeses financeres
119.307,–
IV.- Transferències corrents
201.608,–
VI.- Inversions reals
3.716.470,–
VII.- Transferències de capital
00.000,–
IX.- Passius financers
710.184,–
Total:

9.721.997,–

SET Comunicació
Ingressos:
III.- Taxes i altres ingressos
IV.- Tranferències corrents
Total:

28.000,–
63.000,–
91.000,–

Despeses:
I .- Despeses de personal
60.879,–
II.- Despeses bens corrents i serv. 11.521,–
III.- Despeses financeres
100,–
VI.- Inversions reals
18.500,–
Total:

91.000,–

Delegació a la Junta de Govern Local
de l'aprovació de les actuacions a
incloure en el Fons Estatal per
l'Ocupació i Sostenibilitat Local

Ajuntament
S'acorda delegar en la Junta de Govern
Local la facultat d'aprovar les actuacions a
incloure a la sol·licitud per concórrer al Fons
Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat
Local.
Acceptació subvenció FEDER
Atès que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, té atorgat cofinançament FEDER
per al període 2007-2010, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos), concedit per
mitjà de la Resolució GAP/2529/2009, per a
l'operació "Condicionament hidràulic i ambiental del riu Tenes"
S'acorda acceptar la subvenció concedida a
Santa Eulàlia de Ronçana, per a l'operació
"Condicionament hidràulic i ambiental
del riu Tenes" inclosa en el Programa
Operatiu FEDER, tram local per import
d'1.083.621,64 euros.

Ple ordinari:
28 de gener de 2010
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Especial i de la Modificació de Normes de
Planejament, per la implantació d'un centre
ocupacional i hortes ecològiques de la cooperativa APINDEP Ronçana.
El Sr. Blanch informa sobre les sol·licituds
en referència a la Llei de la Dependència, se
n'han presentat 65, hi ha 66 expedients PIA,
dels quals se n’han acabat 52 i 2 més estan
en tràmit.
La Sra. Arnella explica que el període de
preinscripcions és del 2 al 16 de febrer, en
infantil, primària i l'IES. I també s'estan celebrant sessions de portes obertes.
El Sr. Blanch informa sobre els aldarulls de
Can Marquès, que hi ha una patrulla regularment a la zona, i de moment no s'ha identificat a ningú. L'educadora social ha estat
fent també un treball de camp en aquest tema. Properament hi haurà una reunió amb
els veïns, l'ajuntament i la Policia, per informar de la situació, del que s'està fent i per tal
de continuar l'atenció i el seguiment en
aquesta qüestió.

L'Alcalde informa de la mort del Sr. Joan
Ruiz Calonge i dona el condol a la família i
amics. Destaca la seva persona, i el fet que va
rebre la creu de Santa Eulàlia per la seva trajectòria professional i personal al poble.

El Sr. Sala informa de les festes de Sant
Antoni, Carnestoltes i la Calçotada, que tindran lloc al febrer. D'altra banda s'està treballant en l'edició d'un llibre del patrimoni
arquitectònic de Santa Eulàlia, així com en
la gravació d'un CD de cançons tradicionals
catalanes, amb la participació de diverses
entitats del poble.

Informa sobre l'aprovació definitiva per la
Comissió Territorial d'Urbanisme, del Pla

L'Alcalde informa de les actuacions que han
estat objecte de sol·licitud d'ajuts al FEOSL,

Informació diversa
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d'acord amb els criteris establerts al decret, i
amb la voluntat que hi hagués una diversitat
d'actuacions que generessin ocupació a diferents empreses, i que poguessin ser executades per proveïdors del poble. Han estat un
total de 15 actuacions d'inversió - enllumenat, aigua potable, tractament de residus,
mobilitat sostenible, millores a equipaments
municipals, etc.- i una actuació de despesa
social. En total una sol·licitud per import de
720.968€.
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niament el passat 26 de novembre, i agrair el
suport de les entitats i organitzacions socials
que s'hi han adherit, en defensa de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.

Ple extraordinari:
4 de març de 2010
Expedient concertació operacions de
crèdit
S'acorda :

Ratificar l'acord adoptat per la
comunitat educativa sobre el nom de
la 2na Escola Bressol
S'acorda ratificar l'acord adoptat arrel del
procés de participació, per donar nom a
l'Escola Bressol "La Font del Rieral".
Ajut econòmic d'emergència al poble
d'Haití
S'acorda destinar un import de 4.000€ a la
Campanya d'emergència per Haití del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
per la reconstrucció post-emergent.
Moció de suport a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya
S'acorda:
Primer.- Manifestar de forma solemne el
nostre convenciment en la constitucionalitat
de l'Estatut d'Autonomia de 2006 i el nostre
compromís a defensar-lo i vetllar pel seu
compliment. L'Estatut va ser aprovat pel
Parlament de Catalunya, negociat al Congrés
dels Diputats i al Senat, aprovat per les Corts
Generals com a Llei orgànica i referendat
pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És
l'expressió de la voluntat de la societat catalana per la qual cal exigir el màxim respecte.
Segon.- Expressar el nostre reconeixement
als dotze diaris catalans per l'editorial "La
dignitat de Catalunya" publicada simultà-

Concertar amb la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, un préstec amb les
següents condicions :
Import :
150.000,- €.
Interès :
0%
Anualitats :
10, i acceptació del
conveni regulador del préstec.
Concertar amb el Programa Crèdit Local
Diputació/Caixa de Catalunya, un préstec
amb les següents condicions:
Import :
Interès:

335.000,- €.
Euribor a 3 mesos + 1,90
% Rev. Trimestral
Termini incloent la carència:
10 anys
Sense comissions
Acceptació de la subvenció de 46.671,16
€. destinats als interessos, i acceptació
del conveni regulador del préstec.
Les operacions es mantenen dins dels marges de càrrega financera autoritzats per les
disposicions vigents.
Proposta d'adhesió al manifest del
Dia Internacional de les Dones
S'aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest elaborat
per la Federació de Municipis de Catalunya
i la Diputació de Barcelona en relació al 8 de
març de 2010, dia internacional de les dones
"100 anys fent possible la igualtat".

Ajuntament
Renúncia d'un regidor del Grup
Municipal d'Independents-ERC-AM

Anuari 2010

S'acorda acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Santi Martí i Díaz,
del grup municipal d'Independents-ERC.

que en Jaume Arnella s'ha cuidat, amb en
Felix de Blas, que moltes entitats de Santa
Eulàlia, les interpretin. En total sumen la
participació d'unes 460 persones per a la
gravació del CD i que el dia 24 hi haurà una
actuació a la sala de la Fàbrica.

Ple ordinari:
25 de març de 2010

El Sr. Martí Ferrés explica que el dia 28 de
març la Volta ciclista a Catalunya passarà
per Santa Eulàlia.

Informació diversa
L'Alcalde informa que han començat les
obres del clavegueram al sector de Can
Careta, a càrrec de Drenatges Urbans.
El Sr. Jordi Sala explica que enguany la
Setmana Cultural s'inicia amb dues publicacions de força relleu: el Catàleg del patrimoni, amb totes les masies de Santa Eulàlia catalogades i explicades amb detalls i un CD de
les cançons populars tradicionals catalanes,
que es van recollir a Santa Eulàlia el 1925, i

L'alcalde informa sobre la nevada del dia 8
de març, es va activar el pla d'emergència i la
Policia i equip de manteniment es va posar
en servei, a més també es va contractar maquinària per la neteja de la via pública en els
indrets amb pendents importants, i als accessos a les escoles.
Pel que fa a les escoles, es va decidir entre
Ajuntament i escoles, que no hi hauria classe a la tarda i tampoc l'endemà.
No es coneixen notícies de problemes greus,
únicament algunes branques caigudes a la
carretera, però sense més incidències o conseqüències més greus.
La Sra. Anna Arnella informa que les preinscripcions a les escoles bressol seran del 19 al
30 d'abril, i la matriculació del 7 a l'11 de
juny.
El 15 de març al consell escolar es va aprovar
per unanimitat la socialització de llibres que
començarà aquest curs 2010-2011.
El Sr. Joaquim Blanch informa de la campanya SER Cívic; les banderoles d'aquesta
campanya que hi havia col·locades, i que
feien referència a mobiliari urbà, residus,
sorolls, etc., s'han hagut de retirar perquè hi
faltava el missatge i en breu tornaran a penjar les correctes.

El sector de Can Careta ja disposa de conexió a la
xarxa de clavagueram.

El Sr. Jordi Sala informa que el municipi de
Santa Eulàlia s'ha adherit a "l'hora del planeta" en la lluita contra el canvi climàtic, que
serà el dissabte que ve. L'acció acordada serà
encendre els llums més tard als carrers més
cèntrics.
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El Sr. Joaquim Brustenga li diu que reconsideri aquest acte, i que ho facin en els indrets
més emblemàtics, que té la mateixa força
simbòlica i no afecten als carrers, perquè
considera que deixant-los a les fosques representa un perill i un risc que no es pot assumir.
El Sr. Sala li contesta que aquest any no serà
com el passat, d'encendre i apagar, sinó que
s'encendran més tard, i no suposarà el canvi
sobtat que podria haver viscut la gent l'any
passat. Per descomptat els semàfors continuaran funcionant.
L'alcalde diu que pel que fa a la proposta de
CIU, es podria fer si hi hagués algun edifici
on hi hagi llum durant la nit, però no és el
cas, a més es farà en els carrers més cèntrics.
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sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació.
El Sr. Pere Cabot i Barbany manifesta que no
és afectat per cap causa d'incompatibilitat
sobrevinguda.
Tot seguit l'Alcalde demana al Sr. Pere Cabot
i Barbany que presti jurament o promesa tot
utilitzant la fórmula següent:
"Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?"
El regidor respon "Sí, ho prometo per imperatiu legal".

Seguidament explica que ja han estat aprovades totes les actuacions sol·licitades al FEOSL. De les 15, un total de 12 han estat adjudicades, les altres 3 estan en fase de licitació.

L'Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Pere Cabot i
Barbany.

Donar compte liquidació tancament
exercici 2009 de l'Ajuntament

Nomenament de representants en
Òrgans Col·legiats i altres Òrgans

Es dóna compte de la liquidació del tancament de l'exercici 2009 de l'Ajuntament.

1. Representants en Òrgans Col·legiats Municipals

Donar compte liquidació tancament
exercici 2009 de SET Comunicació

L'Alcalde fa saber la designació del nou representant del grup d'I-ERC als òrgans
col·legiats municipals següents:

Es dóna compte de la liquidació del tancament de l'exercici 2009 de l'organisme autònom SET Comunicació.

a) Comissió Delegada: Sr. Pere Cabot
Barbany
b) Comissió Especial de Comptes: Sr. Pere
Cabot

Presa de possessió d'un regidor del
Grup Municipal
Independents-ERC-AM

2. Representants de l’Ajuntament en
altres Òrgans

L'Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del regidor PERE CABOT I BARBANY, en substitució del regidor SANTI MARTÍ DÍAZ.
L'Alcalde demana que el nou regidor declari
si l'afecta alguna causa d'incompatibilitat

L'Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar
els següents representants en els òrgans dels
quals en forma part:
• Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs: Sr. Pere Cabot
• Consorci Localret: Sr. Armando Cañizares

Ajuntament
Convocatòria de subvencions a
Entitats i Activitats Culturals i
Esportives
S'acorda convocar el concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats i activitats culturals i esportives de Santa Eulàlia de
Ronçana, totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per l'Ajuntament.
Convocatòria subvencions Fons de
Solidaritat
S'acorda convocar concurs públic per a la
destinació de fons de solidaritat corresponents a l'exercici d'enguany, amb el límit
global de 36.988 €, corresponent a la partida 231/489000, amb subjecció a les bases
generals aprovades per l'Ajuntament.
Moció per la diversitat sexual
S'acorda manifestar el reconeixement del
dret que tenen totes les persones de viure en
igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar Santa Eulàlia de
Ronçana municipi respectuós amb la diversitat sexual.
Adherir l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana al manifest "Per què no?" (http://
pkno.gencat.cat), impulsat pel Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat

Anuari 2010

de Catalunya per lluitar contra la discriminació i sensibilitzar la població a favor de la
normalització de les persones lesbianes,
gais, bisexuals i transsexuals, i difondre des
dels òrgans municipals corresponents els
materials de la campanya entre la població.
Introduir actuacions de millora dins l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a favor
de la diversitat sexual, com ara fer accions
formatives o sensibilitzadores per a treballadors i treballadores municipals d'àmbits d'atenció a la persona, revisar la documentació
i els impresos de l'Ajunta-ment perquè les
parelles del mateix sexe s'hi puguin sentir
reflectides amb igualtat de condicions que
les parelles de sexe diferent, activar des de la
Regidoria corresponent una actuació per a
joves específica i d'altres que es considerin
oportunes.
Moció en relació al suport al sistema
de dipòsit, devolució i retorn
d'envasos (SDDR)
S'acorda refermar el compromís d'aquest
municipi de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i residus d'envasos, recuperar el màxim de residus d'envasos i sensibilitzar a la població i als agents
comercials i econòmics per contribuir a
aquests objectius de prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i

Santi Martí,
l’Alcalde Enric
Barbany i
Pere Cabot, en
el moment
d’anunciar el
canvi en la
regidoria
d’obres i
habitatge.
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el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.
Proposar al Departament de Medi Ambient i
Habitatge i a l'Agència de Residus de Catalunya que, fent ús de les seves competències,
obrin el debat i la redacció en aquesta legislatura d'una Llei Catalana de Prevenció de
Residus que plantegi com a sistema general
i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els
envasos reutilitzables i aquelles mesures que
facin reduir els residus.
Promoure amb d'altres ens locals el debat
entre el món local a la demarcació o territori: amb les associacions municipalistes, els
ens locals de gestió i supramunicpals (Consells Comarcals, Consorcis, Mancomu-nitats
de serveis, l'EMSHTR, etc.), l'ARC i les entitats socials que ho promouen.
Comprometre's a donar suport a la xarxa o
coalició:"Per un model ecoeficient de gestió
d'envasos" amb els ens locals, associacions
municipalistes, l'ARC, sectors empresarials i
entitats diverses, per tal de crear les condicions per a formular la demanda al Govern i
Parlament Català de canvi de la normativa
vigent.
Valorar la possibilitat d'aplicar al municipi
alguna actuació per desenvolupar aquest sistema, bé mitjançant una prova pilot, bé en
algun espai del municipi o a les dependències municipals.
Realitzar la comunicació al sector comercial
i a la ciutadania dels beneficis ambientals i
econòmics d'aquest sistema i dels continguts
d'aquesta moció i demanar-hi el suport.

Anuari 2010

Afers urgents i sobrevinguts
1. Aprovació de la urgència
Es justifica la urgència per tractar-se d'una
obra inclosa al FEOSL, i que s'han d'ajustar
a terminis molt fixats, així com que la pròpia
normativa del Fons estableix la tramitació
per urgència dels procediments.
2. Aprovació del projecte d'implantació de xarxa per bicicletes i vianants
en diverses àrees urbanes del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, aprovació de plecs de clàusules i convocatòria de licitació
S'aprova inicialment el Projecte d'implantació de xarxa per bicicletes i vianants en diverses àrees urbanes del municipi de Santa
Eulàlia de Ronçana, redactat per GESA,
S.L., amb un pressupost d'execució de
106.777,57 € (IVA inclòs)
Aprovar el plec de clàusules particulars que
han de regir la convocatòria de licitació, per
procediment negociat sense publicitat.
Aprovar la convocatòria de licitació simultània, amb el benentès que restarà condicionada a l'aprovació definitiva del projecte d'obres i als plecs de clàusules.

Ple ordinari:
27 de maig de 2010
1. Informació diversa

Publicitar aquesta moció i els seus acords al
sector comercial, a la ciutadania de Santa
Eulàlia de Ronçana i als mitjans de comunicació.

La Sra. Anna Arnella explica que el divendres tindrà lloc la inauguració de l'escola
bressol La Font del Rieral, amb la presència
del conseller d'Educació, i el diumenge hi
haurà jornada de portes obertes.

Refermar el compromís de l'ajuntament de
seguir duent a terme accions per reduir les
bosses de plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de plàstic.

L'alcalde informa, en relació a les actuacions
relaciones amb la millora del riu Tenes, i d'acord amb les consideracions dels tècnics de
l'ACA, es començaran a tirar endavant les
següents: per part de l'ACA la bassa de lami-
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nació al nord de La Campinya; i per part de
l'Ajuntament, per tal d'agilitar aquestes actuacions faria: la substitució de la passera de
La Campinya, del gual de Sant Isidre, del
gual de Sant Cristòfol, i també tot un seguit
de millores a tot el tram del riu en el terme
de Santa Eulàlia de Ronçana. Totes aquestes
no afecten a propietats.
L'objectiu és poder començar a executar
aquestes actuacions aquesta tardor.
Avui a la Junta de Govern Local s'ha adjudicat la redacció dels projectes: substitució de
la passera de La Campinya, el gual de Sant
Isidre i el gual de Sant Cristòfol, i s'ha aprovat la licitació del projecte de la millora de
l'espai fluvial, per procediment negociat.
L'Alcalde informa que s'ha rebut la notificació oficial de Protecció Civil per la qual es comunica que ha estat homologat el Pla
d'Actuació de Santa Eulàlia, per tant ja es
començarà a treballar per la implantació d'aquest pla.
D'altra banda, explica que s'ha enviat una carta als ex-membres de la Comissió de Seguiment del riu, demanant que puguin fer l'esforç de continuar amb aquest treball, que han
fet durant temps, o que es puguin renovar els
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membres. Per ara no se n'ha rebut resposta.
El Sr. Martí Ferrés explica que el proper dijous es farà l'acte de lliurament dels plans de
prevenció d'incendis que fa la Diputació de
Barcelona. Enguany han proposat donar-los
cada municipi, per part del president de la
Diputació. Aquesta tardor es començaran a
executar quatre plans.
El Sr. Jordi Sala fa repàs a les actuacions del
FEOSL que s'estan duent a terme: es continua amb el pla de substitució de llums al
municipi en diferents barris; s'està arreglant
l'esplanada de davant de Sant Simple per reconduir el rec; s'estan fent treballs de pintura a La Fàbrica; i també l'exterior del pavelló. I fora del FEOSL, properament es té previst entre d'altres, la reparació de camins i
vorals, i el parxejat de carrers.
La Sra. Anna Arnella informa que el casal
d'estiu començarà el dia 28 de juny i fins el
28 de juliol, amb el cinema com a centre
d'interès, i està organitzat per l'Ajuntament
amb l'empresa "Més que lleure".
El Sr. Martí Ferrés informa del casal esportiu a Pinedes del Castellet, durant el mes de
juliol, que va dirigit a edats entre P5 i 2n
d'ESO.

El Conseller
d’Educació
Ernest
Maragall va
inaugurar
l’Escola
Bressol La
Font del
Rieral.
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L'alcalde informa que s'ha aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el
Pla Territorial de la regió Metropolitana de
Barcelona. Els Serveis Tècnics ja han fet un
primer treball d'anàlisi. L'Ajuntament de
Santa Eulàlia va presentar-hi al·legacions,
algunes de les quals van ser recollides perfectament, mentre que d'altres no. És el cas
de l'eix del Tenes o l'accés a la C-17, que el
Pla no defineix aquest vial i dibuixa un traçat
amb línia suspensiva; una traça que comença passat Can Malitre pel sud de
l'Ametlla una variant a enllaçar amb la C17, i
d'altra banda dibuixa un altre traçat que enllaçaria amb la proposta de traçat de la ronda del Vallès. Aquests dos traçats estarien
units per un vial que més o menys és la traça
de l'actual camí de l'Ametlla.
La valoració que es fa des de l'ajuntament és
positiva perquè el pla no dibuixa l'eix del
Tenes per tot el que és la plana del Rieral,
però en canvi no s'aconsegueix l'accés a la C17 , i tampoc especifica aquest procés de definició si és a dins del pla director urbanístic
de la Vall del Tenes o com és.
Pel que fa a la Ronda del Vallès, el Pla proposa el mateix traçat que el que hi havia a
l'aprovació inicial, però incorpora dos
traçats alternatius, i el redactat manifesta
que es proposarien tots els traçats al
Ministeri de Foment perquè resolgui, com a
competent en aquesta via.
I sobre la variant de la Ctra. de Caldes a
Granollers, aquesta es manté.
La Sra. Arnella informa que les preinscripcions a les escoles bressol han estat de 36 infants a l'Alzina i 34 a la Font del Rieral.
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23 de juny, de regulació de les juntes locals
de seguretat, com també el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia, signat entre el Depar-tament d'Interior i l'Ajuntament en data 21 de
novembre del 2002.
Aprovació concessió de subvencions
a Entitats i Activitats Culturals i
Esportives
S'acorda adjudicar d'acord amb les bases i la
convocatòria acordada a la sessió ordinària
del Ple de data 25 de març, les següents subvencions:
Entitats i Activitats Culturals
Santa Eulàlia Camina
1.000 €
Esplai Santa Eulàlia
1.300 €
Fundació Arts Musicals de
la Vall del Tenes
900 €
Col·lectiu Acció Cultural el Ganxo
900 €
Colla Bastonera Trinxaires
1.100 €
Coral Santa Eulàlia
2.800 €
Ronçana Revista de la Vall del Tenes 1.250 €
Casal d'Avis Santa Eulàlia
3.000 €
Ass0c. Dones del Tenes
500 €
Colla de Gitanes
1.700 €
Grup de Teatre del Casal
1.500 €
Límit pressupostari: 16.6200€
Total adjudicat:

15.950 €

Entitats i Activitats Esportives
Club Ciclista Vall del Tenes
Soc. Caçadors Santa Eulàlia
Club d'Escacs Ronçana
Jordi Vilardebó

750 €
400 €
750 €
400 €

Límit pressupostari: 5.000€
Aprovació creació de la Junta Local
de Seguretat del Municipi
S'acorda Crear la Junta Local de Seguretat
de Santa Eulàlia de Ronçana, a l'empara
d'allò que disposa la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, el Decret 151/1998, de

Total adjudicat:

2.300€

Aprovació concessió ajuts Fons De
Solidaritat
S'acorda destinar el fons de solidaritat corresponent a l'exercici d'enguany d'acord
amb la distribució següent:

Ajuntament
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Projectes

Entitat

Població

Subvenció

“Construcció d’un pont a
Blangoua”

Agermanament
Sta. Eulàlia de Ronçana

Blangoua
CAMERÚN

11.000 €

“Caminem per
Blangoua”

Agermanament
Sta. Eulàlia de Ronçana

Blangoua
CAMERÚN

9.000 €

“Estades temporals nens i nenes
afectats per les radiacions de la
central nuclear de Txernòbil”

Vallès Obert
Manuel Pedraza

UCRAÏNA

3.500 €

"Millora de la qualitat educativa
a l’escola ordinària inclusiva"

Mosaic
Eva Cansino

Iquitos
PERÚ

3.000 €

“Recolzament a l'estructura de la
reinserció de les persones que
viuen amb una disminució física"

Fraternitat Missionera
Verbum Dei
Teresa Cortés

Kinshasa
R.D del CONGO

2.500 €

“Escola secundària de noies de
Gannan". Educació per a noies
de la minòria ètnica Tibetana

Fundació Rokpa
Lidia Montsant

Gannan
Tibet-XINA

1.000 €

Total Projectes 30.000 €
Destinar la resta del límit pressupostari, d'un import de 6.998 € a:
• Fons Català de cooperació al desenvolupament (obligacions com a socis)
• Situacions d'emergència
Es recorda que del total previst a la partida del pressupost, ja es va destinar una part a fer una
aportació pel terratrèmol que va patir Haití.
Moció a favor de declarar la festa de
Sant Joan com a Festa Nacional dels
Països Catalans
S'acorda donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la festa de
Sant Joan com la Festa Nacional dels Països
Catalans, ja que és una tradició popular
arrelada en una de les tradicions més antigues d'aquests territoris; i que emprenguin,
així mateix, les accions necessàries per fer-la
efectiva.
Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de

rebuda de la Flama del Canigó a la nostra localitat.
El Sr. Jordi Sala explica que ja fa anys que
Santa Eulàlia participa en els actes de la
Flama del Canigó, i cada any una entitat és
qui porta la flama; enguany ha estat el torn
del Casal d'Avis.
Proposta d'adhesió al Manifest de la
FMC i acm de la Declaració del Dia
del Municipi
S'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Manifest de la FMC de
la Declaració del Dia del Municipi.
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Proposta d'adhesió a la resolució de
la FMC i l'acm en relació a renovar
el compromís del món local amb
l'Estatut d'Autonomia
S'Aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana a la resolució de la FMC
en relació a renovar el compromís del món
local amb l'Estatut d'Autonomia.
Moció contra l'abús que la SGAE fa
dels drets d'autor
S'acorda REBUTJAR els abusos que exerceix la SGAE sobre els comerços i les entitats.
DEMANAR a la SGAE una relació detallada
de la factura i els conceptes gravats per
aquest impost a l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, així com el total recaptat anualment al nostre municipi i el retorn
que es fa als artistes locals que suposadament s'han de beneficiar d'aquest impost.
PUBLICAR un cop l'any aquestes dades al
butlletí municipal Tornaveu i fer-les públiques a través de Canal Set.
INSTAR al govern Català i al govern
Espanyol de la necessitat d'establir un nou
marc de relació amb la SGAE, més just i sense abusos, que conciliï els drets de la propietat intel·lectual sens perjudici per les persones i entitats que no es lucren amb aquesta
activitat.
Moció per minimitzar la pujada de
l'IVA imposada pel Govern de l'Estat
S'acorda que l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana estudiï els mecanismes a fi i
efecte de neutralitzar la pujada de l'IVA que
es produirà a mitjans d'aquest any en les tarifes dels serveis que presta als ciutadans i
ciutadanes.
Reclamar al Govern de l'Estat que retorni
l'IVA que el nostre Ajuntament abona quan
paga les factures, mitjançant la modificació
de la Llei 37/1992 de l'IVA.
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Ple ordinari:
22 de juliol de 2010
Informació diversa
L'alcalde té un record pel caporal de la Policial Local, Ismael Alegre, mort la setmana
passada a causa d'una greu malaltia. En nom
de la Corporació es va transmetre a la seva
família el condol i l'agraïment per tots els
anys dedicats al nostre poble al servei de la
policia local i anteriorment a la policia de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.
El Sr. Jordi Sala informa que s'ha posat un
tub formigonat a l'esplanada de Sant Simple
de manera que aquesta ha quedat uniforme i
s'ha canviat l'enllumenat a 213 punts del poble en concret 27 a Can Juli, 50 als
Ametllers, 46 als Lledoners i 90 a la Font
d'Abril, la qual cosa suposa que el 90% del
poble tingui bombetes amb vapor de sodi
que permeten estalviar i eviten la contaminació lumínica.
El Sr. Martí Ferrés informa de l'acabament
de les obres de tres instal·lacions esportives:
s'han canviat les lluminàries al camp de futbol, s'ha pintat la façana del pavelló i s'ha
posat en funcionament la canonada de Sorea
que subministra aigua al camp de futbol.
El Sr. Pere Cabot informa que s'han acabat
les obres del clavegueram de Can Careta que
beneficien a 17 veïns, que es podran connectar a la xarxa de clavegueram del municipi,
s'han instal·lat descalcificadors a diferents
equipaments (Escola Ronçana, pavelló, piscines, camp de futbol) per millorar la salubritat de l'aigua corrent i per últim s'ha posat en funcionament el pou de Can Magre
per facilitar l'abastament d'aigua al municipi.
El Sr. Jordi Sala informa de millores a la via
pública: s'ha acabat la reparació dels camins
i algun carrer que estava en mal estat, i també el parxejat i manteniment de carrers, que
es fa un cop a l'any. També s'han posat tres
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remontables nous. Com a obra més significativa del parxejat es destaca que s'ha refet
la reixa del polígon industrial.
El Sr. Quim Blanch informa sobre la culminació del procés participatiu de la Plaça de
Can Torras. Després de dues trobades amb
els veïns es va redactar el projecte, es va adjudicar i s'aprovà inicialment. En aquests
moments està en exposició pública. A continuació es licitaran les obres assegurant la seva dotació econòmica. Es preveu que aquesta tardor es faci l'adjudicació de l'obra i que
aquesta tingui una durada estimada de dos
mesos.
El Sr. Jordi Sala diu que des del 5 de juliol
funciona el Bus Exprés de la Vall del Tenes.
D'aquesta manera s'ha doblat la freqüència
de busos per anar a Barcelona. El trajecte es
fa en quaranta minuts. S'han mantingut les
expedicions i se n'hi han afegit deu en direcció Barcelona de forma directa. Hi ha dues
parades per poble, i a Santa Eulàlia es troben a Can Barbany i a La Sala.
El Sr. Armando Cañizares explica que el proper dissabte tindrà lloc les 3 hores de Derbi
Variant que és una proposta dels joves en els
pressupostos participatius. S'han inscrit 50
equips. Els joves van decidir fer la volta a
Catalunya amb Derbi Variant, com element
promocional.
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sones durant 6 mesos, que treballaran des
del 15 de juliol fins el 15 de gener. En concret
són: 3 paletes, 2 pintors, 1 jardiner, 1 informador de medi ambient i 1 informàtic.
Podran treballar com a màxim el 70% de la
jornada. La finalitat d'aquest contracte és
que adquireixin formació i facilitar-los l'entrada al món laboral.
L'Alcalde explica el viatge que una representació institucional va fer a Blangoua durant
una setmana. La delegació estava formada
per l'Alcalde Enric Barbany, el regidor Jordi
Sala, la treballadora social i dues persones
de l'ajuntament que hi van anar a títol individual. També els acompanyava el tècnic de
Joventut i un grup de joves de Santa Eulàlia
que varen dur a terme un casal d'estiu per a
50 infants.
L'objectiu del viatge era el camp de treball
dels joves, estrènyer llaços, conèixer com
està funcionant la cooperació i sobretot fer el
seguiment de les obres per la construcció del
pont que ha estat finançat per Santa Eulàlia.
El pont ha de servir per unir barris i poblats
de la zona, ja que en època de pluges la única manera de creuar el pas és amb barca.

El Sr. Jordi Sala informa que per mitjà del
Pla d'Ocupació Local s'han contractat 9 per-

El Sr. Jordi Sala informa que ja s'han repartit els programes de la Festa Major que comença la setmana que ve, i que es celebrarà
de dijous a diumenge. Com a dada significativa, es recorda que la Festa dels Colors compleix 15 anys.

El Pavelló d’Esports amb la cara neta.

L’Alcalde Enric Barbany amb les autoritats de
Blangoua.
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Aprovació festes locals 2011
S'acorda establir com a dies de festa local el
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 29 de
juliol, Festa Major d'Estiu.
Aprovació del resum numèric del
Padró d'Habitants corresponent a
1 de gener de 2010
S'aprova el resum numèric del Padró
Municipal d`Habitants a 01.01.2010, amb
una xifra total de 6.830 habitants.
Declaració d'inhabilitat del mes
d'agost
S'acorda declarar inhàbil el mes d'agost de
2010 als efectes de còmput dels terminis per
a tramitació d'expedients urbanístics i d'activitats.
Aprovació Compte General
Ajuntament i SET Comunicació exercici 2009
S'aprova el Compte General del Pressupost
Únic de l'exercici 2009 de l'Ajuntament i de
l'organisme autònom SET Comunicació.
Ratificació del decret d'alcaldia en
relació a l'aplicació del RDL 8/2010
sobre mesures per reduir el dèficit
públic
S'acorda ratificar el decret dictat per l'alcaldia en data 23 de juny de 2010 sobre l'aplicació del Reial Decret legislatiu 8/2010 de
mesures per reduir el dèficit públic, en què
s'estableix l'aplicació en el personal de la
corporació, així com en les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i grups
municipals.
Acceptació subvenció atorgada pel
Departament d'Educació per
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l'escolarització en Llar d'Infants pel
curs 2009-2010
S'acorda acceptar la subvenció atorgada pel
Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya, d'import 142.200,00€, per a
l'Escola Bressol L'Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Concertació operació de crèdit per
finançament inversions pressupost
2010
S'acorda concertar amb el BBVA un préstec
d'import 450.000.- € amb les següents condicions:
- Tipus d'interès: Euribor 6M + 1,85 %
- Sense comissió d'obertura
- Termini: 10 anys
Les operacions es mantenen dins dels marges de càrrega financera autoritzats per les
disposicions vigents.
Acord d'incorporació del municipi de
Sant Quirze Safaja a l'Agrupació de
Secretaries núm. 47.
S'informa favorablement la incorporació del
municipi de Sant Quirze Safaja a l'Agrupació
de secretaries de jutjats de pau núm. 47.
Aprovació inicial del projecte de
l'equipament juvenil municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana
S'aprova inicialment el projecte executiu de
l'equipament per a joves, situat a la zona d'equipaments del Camí de Caldes/Camí de la
Rovira, redactat per Pol Femenias Ureña,
arquitecte, amb un pressupost de 993.787,21
€ (sense IVA).
Moció en relació a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre
l'Estatut
S'acorda, com a representants de les perso-
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nes de Santa Eulàlia de Ronçana, expressar
el nostre rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional.

estableix el topall fins on pot arribar Catalunya, a nivell d'autogovern, dins l'Estat espanyol.

Exigir respecte al contingut íntegre de l'Estatut que va ser refrendat per la població catalana.

Constatar que aquesta sentència no accepta
ni respecta la voluntat democràtica d'un poble, lliurement expressada en referèndum i
refrendada per dos Parlaments, i fa molt difícil l'encaix de la Catalunya actual a
l'Espanya de les autonomies. Trenca unilateralment el pacte polític existent que tant va
costar aconseguir i posa traves a la via autonomista, obrint un nou procés emmarcat en
el dret a decidir.

Davant una situació tan greu, cap català pot
quedar-ne al marge perquè la sentencia aboca les institucions catalanes a un futur incert. Aquesta sentència demana una resposta democràtica, el més unitària possible i coherent amb els valors que ens mantingut
vius com a país al llarg de la història.
Per tot això, l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana es posa al servei del país i com a
institució, donarem tot el suport necessari a
les iniciatives institucionals, polítiques i ciutadanes en defensa de la dignitat del nostre
país.

Instar a les institucions, forces polítiques,
societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament en la nova etapa històrica
que s'obre en el camí del dret a decidir del
poble de Catalunya.

Des de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana animem a totes les institucions catalanes, la societat civil i la ciutadania a mostrar el rebuig unànime a una sentència que

Moció en relació al RDL 8/2010, de
20 de maig, pel qual s'adopten
mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic
S'acorda instar el Govern d'Espanya perquè
modifiqui la redacció de l'article 14.2 del
Reial Decret-Llei 8/2010, suprimint la
prohibició genèrica d'endeutament dels Ens
Locals per a l'exercici 2011. S'APROVA PER
UNANIMITAT
Afers Urgents I Sobrevinguts
1. Justificació de la urgència

Senyalització horizontal i vertical en diferents
carrers del poble per facilitar la circulació de
bicicletes i vianants amb seguretat.

L'Alcalde explica que des de l'ajuntament es
tenia la intenció de sol·licitar a la Generalitat
separar la figura d'interventor de secretaria
l'estiu del 2011, quan es jubilés el Cap de
Serveis Econòmics. El cap de Serveis
Econòmics però, els ha informat de la seva
intenció de jubilar-se els 64 anys, en data 21
d'agost d'enguany, i per tant sembla oportú
iniciar aquest procés de manera immediata,
donades les característiques del municipi i el
nombre d'habitants.
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2. Acord sobre reclassificació del lloc
de treball de Secretaria-Intervenció
S'acorda demanar a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya, que en aplicació
de l'article 2.b) del reial Decret 1732/94, instrueixi l'expedient per reclassificar el lloc de
treball de secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, classe
tercera, com a secretaria de classe segona,
categoria d'entrada. Aquesta reclassificació
es justifica en el fet que a data 1 de gener de
2010, el padró d'habitants aprovat és de
6.830.
Demanar a la mateixa Direcció general desdoblar la plaça de Secretaria-intervenció, actualment ocupada amb caràcter definitiu pel
senyor Artur Obach Martinez, en una plaça
de secretaria, categoria d'entrada, i crear la
plaça d'intervenció, categoria d'entrada, que
quedarà vacant.

Ple ordinari:
30 de setembre de 2010
Informació diversa
El regidor Martí Ferrés diu que s'han finalitzat les obres corresponents a la coberta de
les grades del camp de futbol.
El regidor Jordi Sala explica els diferents actes de la Setmana de la mobilitat sostenible,
que enguany també coincideix amb les jornades europees de patrimoni i amb la inauguració del carril bicicleta.
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El regidor Martí Ferrés informa que el proper 19 d'octubre Santa Eulàlia apareixerà a
la imatge del cupó de la ONCE.
Aprovació denominació de la nova
Biblioteca-Casa de Cultura
Vista la proposta de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament, per donar nom a la nova
Biblioteca Municipal,
La Comissió ha acordat, en reconeixement a
la tasca desenvolupada en l'àmbit educatiu i
cultural pel Sr. Joan Ruiz i Calonja, a qui se
li va atorgar la Creu de Santa Eulàlia 2008,
que la nova Biblioteca dugui el seu nom.
S'acorda aprovar la proposta de la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament per donar el
nom de "Joan Ruiz i Calonja" Creu de Santa
Eulàlia 2008, a la nova Biblioteca Municipal.
Acord d'aprovació inicial del plec de
clàusules administratives
particulars i convocatòria de
subhasta per alienació de parcel·la
municipal
S'acorda aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran
de regir l'alienació, mitjançant subhasta pública, dels béns patrimonials immobles d'aquest ajuntament:
"Parcel·la 13 de l'illa "B" del Polígon Industrial Can Magre, de superfície 1.602,42m2"
"Parcel·la 14 de l'illa "B" del Polígon Industrial Can Magre, de superfície 1.544,97m2"

El regidor Quim Blanch explica els diferents
ajuts escolars concedits, que han estat per
material, sortides i menjador, essent un total
de 101 alumnes els que han sol·licitat ajuts.

Convocar simultàniament subhasta pública
per a l'alienació de la finca esmentada, amb
subjecció al plec esmentat.

La regidora Anna Arnella informa de l'inici
del curs escolar, que enguany té un total de
1360 alumnes. També explica que durant
l'estiu s'han fet algunes intervencions de millora dels equipaments escolars.

Aprovació Conveni de Col·laboració
entre l'Agència Catalana de l'Aigua i
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana per al desenvolupament
d'actuacions de millora hidràulica i

Ajuntament
ambiental al riu Tenes, al seu pas
per Santa Eulàlia de Ronçana
S'acorda aprovar el "Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l'ACA per al desenvolupament de
diferents actuacions de correcció hidrològica
al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de
Ronçana.
Adquirir el compromís que per part de
l'Ajuntament en la Comissió de Seguiment
hi estarà convidat un membre de cada grup
municipal.
Presentació d'al·legacions a l'Estudi
Informatiu del IV Cinturó, tram
Terrassa-Granollers
S'aprova el document d'al·legacions a l'estudi informatiu del Quart Cinturó (Estudio
Informativo de clave: EI 4-B-16. "Cierre de
la Autovía Orbital de Barcelona") que s'annexa a l'acord.
Donar trasllat d'aquest acord i del document
d'al·legacions al Ministeri de Fomento, al
Cap de Demarcació de Carreteres de l'Estat a
Catalunya i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

El gual de Sant Isidre sobre el Tenes és on han
començat les obres del pla d’adecuació de tota la
llera del riu al seu pas per Santa Eulàlia.
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Ple extraordinari:
28 d’octubre de 2010
Aprovació de la modificació de
diverses clàusules del Conveni de
Col·laboració entre l'ACA i
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana per al desenvolupament
d'actuacions de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes, al seu pas
per Santa Eulàlia de Ronçana
S'acorda aprovar les modificacions del text
del conveni de col·laboració entre l'Agència
Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana per al desenvolupament
d'actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia
de Ronçana".
Aprovació expedient de modificació
d'Ordenances Fiscals per l'exercici 2011
S'acorda aprovar provisionalment per a l'exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
• Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre
Béns immobles
• Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre
vehicles de tracció mecànica
• Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa
urbana
• Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per expedició de documents administratius
• Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per llicències urbanístiques
• Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per la intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses
• Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa cementiri
municipa
• Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i
altres residus urbans
• Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa per ocupació
via pública amb elements de la construcció
• Ordenança Fiscal núm. 13 Impost sobre activitats econòmiques.
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Resum dels informatius de Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com- Web: www.canalset.com

Novembre 2009
- La policia de Santa Eulàlia feia públic l'informe anual de 2008, en què es destacava la
reducció dels robatoris en un 28% respecte
l'any anterior, i dels accidents de trànsit en
un 44%. Per primera vegada, en almenys 10
anys, no es van haver de lamentar accidents
de trànsit mortals a les carreteres de Santa
Eulàlia
- El Punt Jove iniciava el servei d'assessoria
laboral per als joves de Santa Eulàlia, a iniciativa del Consell Comarcal.
- De cara a la pared treia al mercat el seu
tercer disc A veces los dioses nos regalan
cinco minutos i presentava el seu treball a
Barcelona.
- L'Ajuntament aprovava les ordenances fiscals per al 2010, amb una congelació dels
impostos i taxes municipals dins un marc de
recessió econòmica. Convergència i Unió hi
votava en contra en considerar que la pressió fiscal continuava augmentant, tot i no tocar els tipus impositius.
- L'Ajuntament presentava el pla de protecció civil municipal per al polígon de Can
Magre i els barris pròxims al riu Tenes, amb
l'objectiu d'evitar possibles danys en episodis de pluja extraordinària.
- Es planificava una segona visita a Blangoua
per l'estiu de 2010. L'Ajuntament proposava
als joves la possibilitat de fer-hi un camp de
treball.
- La Mancomunitat presentava un paquet
d'actuacions de suport per al miler d'empreses de la Vall del Tenes sota la denominació
de programa EXIT. L'augment de la competitivitat i la creació d'ocupació eren unes de
les principals finalitats de la iniciativa.
- El romancer Jaume Arnella continuava
amb el projecte del Cançoner Popular. Unes

25 peces que es cantaven a Santa Eulàlia fa
100 anys, es repartien entre les entitats de
Santa Eulàlia amb l'objectiu de gravar un
disc.
- L'Agència Catalana de l'Aigua, acceptava
una nova proposta de Santa Eulàlia per resoldre els problemes d'inundabilitat del
Tenes. Els nous plantejaments desestimaven
les retallades de parcel·les.
- Vuit de cada deu cases habitades de Santa
Eulàlia utilitzaven correctament el porta a
porta, segons l'Àrea de Medi Ambient. Les
dades de la campanya de reforç de l'estiu
passat revelaven que la participació al pla de
residus augmentava respecte el 2008.
- La Fàbrica va acollir la reunió preparatòria
del segon campionat català de baixades de
carretons, anomenat Campionat d'Inèrcia
de Catalunya.
- Santa Eulàlia donava suport al referèndum
sobre la independència de Catalunya que
impulsava l'Empenta Ronçanenca per a
l'Autodeterminació per al 13 de desembre. El
ple de l'Ajuntament aprovava una moció que
va presentar l'ERA, amb els vots a favor
d'Independents-Esquerra i Convergència i
Unió.
- Els joves acordaven distribuir els 15.000 €
del pressupost de l'Àrea de Joventut en 14
projectes. Entre les novetats, unes olimpíades rurals de la Vall del Tenes i una nit de
Genis, mentre que es repetien les 3 hores de
resistència en Derbi Variant i la baixada de
carretons..
En esports, el primer equip del Santa
Eulàlia aconseguia sumar els primers tres
punts de la temporada a casa després de derrotar el Ponent per 1 a 0.
- Les instal·lacions de Pinedes Castellet oferien un gran nombre d'activitats esportives
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com aeròbic, ritmes i body tono.També s'hi
podien fer cursos de dansa del ventre i de sevillanes.
- Es celebrava l'acte de presentació de tots
els equips del Club Esportiu Santa Eulàlia al
Municipal d'Esports. La tarda va acabar amb
una victòria per 4 a 3 del primer equip contra el Montmeló.
- Les noies del Sènior femení del Ronçana
guanyaven contra el segon classificat a la
taula, el Juràssic de Barcelona, i es consolidaven en la primera posició de la classificació.
- A final de novembre el primer equip del
Club Esportiu queia derrotat per la mínima
davant el Cardedeu.

Desembre 2009
- La Generalitat concedia 6 plans d'ocupació
a Santa Eulàlia. Mentrestant, l'atur baixava
per segona vegada al poble durant el novembre i se situava en 439 desocupats.
- Coincidint amb la Festa Major d'Hivern,
s'iniciava la celebració dels 125 anys de gitanes a Santa Eulàlia, amb una exposició que
concentrava molt de públic a la Fàbrica.
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- Santa Eulàlia votava afirmativament per
l'autodeterminació en la consulta sobiranista
del 13 de desembre que s'organitzava simultàniament a 160 municipis de Catalunya.
A la pregunta “Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió
Europea?”, el SÍ va obtenir més d'un 93% del
sufragi, mentre que el NO es va quedar en el
4,5%. La participació es va quedar a les portes d'un 20%, seguint la previsió que havia
fet l'ERA.
- Escola Bressol La Font del Rieral va ser el
nom escollit per la segona llar d'infants municipal en un procés participatiu que es va
fer el passat octubre.
- La cinquena mostra gastronòmica, la música, l'homenatge als exballadors de gitanes i
la fira d'artesans i entitats solidàries concentraven el programa de la Festa Major d'Hivern. El Joc dels Colors obria la quinzena
edició amb la prova d'hivern.
- La Campanya de Nadal, que com cada any
organitzava Càritas per recollir aliments per
a les famílies més necessitades de Santa
Eulàlia, va ser més solidària que mai. Segons
dades de l'entitat es va comptabilitzar un
100% d'augment d'aportacions respecte
l'any anterior.

Gran expectació en l’escrutini de la consulta per l’autodeterminació del 13 de desembre.
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- Coincidint amb el final de trimestre, uns
300 intèrprets de totes les edats, actuaven a
la Fàbrica i a l'església parroquial, en els
concerts de la Coral Santa Eulàlia, l'Escola
de Música La Vall del Tenes i el centre
Educació Musical Ronçana.
- S'aprovaven els pressupostos municipals
per al 2010, marcats per la recessió econòmica. Les xifres previstes baixaven un 3,50%
sobre l'exercici 2009 i deixaven el pressupost per sota els 10 milions d'euros. Només
les àrees d'Acció Social i Educació augmentaven el seu pressupost, mentre que la inversió queia 6 punts i mig respecte l'any anterior.
- Un 10% d'empresaris de la Vall del Tenes
s'interessaven pel programa EXIT. Dins del
mateix programa, la Mancomunitat aconseguia 1,3 milions en microcrèdits per a petites
empreses, autònoms i projectes d'autoocupació a través de Microbank de la Caixa.
- Santa Eulàlia celebrava les festes de Nadal
amb actes a les escoles i al Casal d'avis.
Vetllada de Contes, Partorets, missa del
Gall, sopar de Cap d'Any, i Cavalcada de Reis
es celebraven durant aquells dies.
En esports, les noies del femení del Santa
Eulàlia golejaven 14 a 0 al Gurb, en un partit
molt vistós. Amb la nova victòria es mantenien a la primera posició a la taula.
- El Club de Patinatge Artístic de Santa Eulàlia celebrava el seu 25é aniversari amb un
festival on van participar totes les seves patinadores i patinadors del club.
- Les noies del pre-infantil femení del
Ronçana acabaven l'any amb una victòria
davant el Club Bàsquet Badalona per 57 a
38. Les verd-i-blanques acabaven la fase regular en últims llocs de la taula.
- La nedadora santaeulalienca Carla Gimeno
obtenia el passaport pel campionat d'Espanya júnior després d'aconseguir bons resultats al català de natació que es va celebrar
a Granollers.
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Gener 2010
- Un veí de Santa Eulàlia de 32 anys, era detingut per la seva presumpta participació en
una xarxa dedicada als robatori de mercaderies en camions estacionats en zones de descans de diverses autopistes. Es registrava un
local i un habitatge del barri dels Lledoners.
- Les obres de la nova Biblioteca - Casa de
Cultura marxaven a bon ritme, amb l'estructura ja acabada i una previsió d'acabament a
final de 2010.
- Santa Eulàlia publicava el calendari municipal per al 2010. Sota el títol Perspectives,
en les fotografies es vinculaven paisatges del
poble i espais de l'Escola La Sagrera, mentre
que cada mes contenia una reflexió poètica
escrita per Edu Sola.
- Es donava a conèixer la taxa d'atur a Santa
Eulàlia, situada al 12,17%. La xifra suposava
un augment en el nombre d'aturats d'un 15%
interanual, entre el desembre de 2008 i de
2009. El 2009, va finalitzar amb 431 persones del poble inscrites a les oficines de
Treball.
- Es produïen dos incendis en una mateixa
setmana. El primer cremava la xemeneia
d'un establiment a la Sagrera mentre que
l'altre afectava el dormitori d'un pis de Can
Torras.
- El mestre vitraller Pere Cànovas exposava
la seva aportació a l'obra d'Antoni Gaudí.
Primer a la cripta de Santa Coloma de
Cervelló i després a la Catedral de Palma de
Mallorca.
- L'Agència Catalana de l'Aigua desbrossava
un quilòmetre dels marges del Tenes a Santa
Eulàlia, entre Can Font i Can Sabater. Els
treballs suposaven l'eliminació de la vegetació no autòctona i la retirada d'arbres i residus.
- L'equip de govern aprovava els 10 primers
projectes del nou pla Zapatero (FEOLSL)
per fomentar l'ocupació i la sostenibilitat.
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Un 20% dels 740.000 euros del Pla anirien
destinats a despesa corrent de les escoles
bressol.
- Can Font portava la xarxa guifi.net a Santa
Eulàlia. Els problemes de cobertura d'ADSL
a alguns punts dels barris van fer que per
iniciativa de tres veïns s'implantés aquest
sistema d'internet gratuït sense fil.
En esports, durant els dies 3, 4 i 5 de Gener
es va celebrar al Pavelló poliesportiu de
Santa Eulàlia el I Torneig de Nadal de Futbol
Sala organitzat per a joves del poble juntament amb el Punt Jove. Victòria per l'equip
Barnasfalt, seguit de Microdent team i
Empalmaos.
- La categoria infantil del Club Esportiu de
Santa Eulàlia sumava 10 victòries en dotze
partits i se situaven tercers de lliga desprès
de derrotar el Parets del Vallès per un gol
a 0.
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relles per 1 a 2 i una nova baixa del porter
que substituïa els lesionats Oriol de la Salut
i Alvaro Fuentes eren les principals preocupacions del equip.

Febrer
- Moria als 86 anys d'edat Joan Ruiz i
Calonja, qui va ser el primer director de
l'Escola de Segon Ensenyament la Vall del
Tenes. Deixava una amplíssima trajectòria
com a escriptor, investigador i historiador
de la literatura catalana.
- Santa Eulàlia dedicava els 720.000 euros
del segon fons d'inversió local a 16 projectes,
en què destacaven les xarxes de bicicletes i
vianants a diverses zones urbanes, la generació d'energies renovables a la Fàbrica i
obres al camp de futbol.

- Seguia la mala ratxa del primer equip; nova derrota, aquesta vegada contra el Marto-

- Un grup de veïns del carrer Lluís Companys portava la seva reivindicació al ple
municipal per tal d'aconseguir més suport a

El programa EXIT de la Mancomunitat aconsegueix 1,3 milions en microcrèdits.

El Tenes després de la desbrossa feta per l’ACA
a la zona de Can Font i Can Sabater.
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l'Ajuntament en la qüestió urbanística que
els enfrontava a l'Associació Alrani.
- El fins llavors regidor d'Obres, Activitats i
Habitatge, Santi Martí d'IndependentsEsquerra anunciava per sorpresa que deixava l'Ajuntament per motius professionals.
Després de 9 anys com a regidor, deixava al
seu lloc al número 8 de la llista, Pere Cabot.
- Santi Martí explicava sentir-se orgullós de
la tasca realitzada durant tres mandats, primer a l'oposició i després al govern. Convergència i Unió es preguntava pels veritables
motius de la renúncia.
- Es celebrava una festa dels Tres Tombs
molt animada, tot i que amb menys participació. Amics del Cavall es feia càrrec d'organitzar la diada.
- Dins del programa Ronçana Camp i
Qualitat, de l'àrea de promoció econòmica
de l'Ajuntament, es donava a conèixer un estudi sobre els punts forts i els punts febles de
l'agricultura i la ramaderia a casa nostra.
Aquesta diagnosi suposava l'inici d'un pla
d'acció per impulsar el sector primari de
Santa Eulàlia.
- Un miler de persones sortia al carrer per
celebrar el Carnestoltes. Un grup d'autos de
xoc guanyava el premi a la millor comparsa
al ball de la Fàbrica.
- La Societat de Caçadors informava de quatre accidents de trànsit produïts en els darrers mesos a la zona de Can Magre, provocats per porcs senglars. Els exemplars podrien haver triat zones properes al Tenes per
fer estada i podrien provenir de l'Ametlla,
declarada zona de seguretat.
- La 18ena Calçotada Popular reunia 400
persones, que van consumir 8.000 calçots.
L'àpat va incloure productes de proximitat.
- Es celebrava la primera Nit de Genis a la
Fàbrica amb èxit de públic i quatre actuacions.
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En esports, l'aleví 7 del Club Esportiu sumava una nova victòria, una golejada contra
l'Aiguafreda per 7 a 2. Els verd i blancs eren
quarts a la lliga a 8 punts del primer classificat.
- Els nois del primer equip del Santa Eulàlia
mostraven un bon joc d'equip però el
Montornès aconseguia endur-se la victòria
amb un resultat final de 1 a 2. La nova derrota els situava als últims llocs de la taula.
- L'equip del pre-mini femení feia un molt
bon inici de temporada aconseguint la victòria en tots els partits disputats fins aleshores, amb un equip poc nombrós que buscava
reforços.
- Els nois de la categoria de l'aleví 11 del
Santa Eulàlia queien contra el Martorelles
per 1 a 2. El bon joc dels verd-i-blancs no van
tenir encert entre els tres pals.

Març
- Convergència i Unió denunciava la instal·lació d'un sistema d'alarma i seguretat al
domicili privat del regidor d'Obres Santi
Martí amb 3.000 Eur de càrrec a les arques
municipals. El govern municipal admetia la
col·locació d'un sistema de vigilància propietat de l'Ajuntament, per recomanació dels
cossos policials, i a causa de les amenaces rebudes pel regidor durant l'últim any.
- Una trentena de trasters de dos blocs de pisos del Rieral van aparèixer amb els panys
forçats. Segons la policia, els lladres buscaven bicicletes de gamma alta, per revendreles.
- Els músics Jaume Arnella i Fèlix de Blas
treballaven en l'edició del disc compacte
amb les cançons antigues de Santa Eulàlia
que Arnella havia recuperat. Una vintena
d'entitats i particulars col·laboraven amb la
iniciativa, que es presentaria per Sant Jordi.
- El temporal de fred portava la neu a Santa
Eulàlia el dilluns 8 de març. Al vespre es ne-
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tejaven els principals carrers per evitar problemes. Els centres docents suspenien les
classes de dimarts seguint les recomanacions de la Generalitat.
- Es celebrava el ple municipal on el regidor
Santi Martí presentava la renúncia al seu càrrec. En el mateix ple, celebrat amb molt de
públic i enmig d'una forta tensió, el govern
explicava l'actuació que es va portar a terme
per enxampar les persones que amenaçaven
Santi Martí des de feia mesos, i que va incloure la instal·lació d'un sistema de videovigilància al seu domicili.
- El Govern Central aprovava els 15 projectes
que Santa Eulàlia havia presentat al Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat
Local.
- La professora de l'institut Rosa Ribas tancava la col·lecció sobre Culte i Iconografia a
Catalunya amb l'anàlisi d'una pintura contemporània, una obra dedicada a Sant
Salvador d'Horta i Sant Dalmau Moner.
Ribas ha estudiat quatre obres d'art religiós
català i n'ha fet propostes didàctiques.
- Es posava en marxa el banc de recursos
agraris, lligat al programa Ronçana Camp i
Qualitat. L'Ajuntament actuava de mitjancer
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entre propietaris arrendataris, a través de la
coordinació de la dinamitzadora d'Agricultura Ecològica, Agnès Moya.
- Canal SET feia l'apagada analògica després
de 18 anys i mig d'emissions. Des de llavors,
la televisió local de Santa Eulàlia es veuria
únicament per TDT i a través d'internet.
- La mestra Teresa Valls guanyava, per segona vegada, el certamen literari de Dona a
Dona, que organitzava l'Ajuntament de
Granollers.
- Càritas començava a lliurar aliments frescos dins del Banc estable d'aliments que des
de feia un any impulsava amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'entitat agraïa la participació a la campanya 365 dies per ser solidaris, a través de la qual s'ajudava famílies
amb dificultats.
- L'Ajuntament adjudicava 10 dels 15 projectes inclosos al Fons Especial per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, aprovats
pel govern central a mitjans de febrer. 8 de
les 10 empreses escollides eren del municipi.
- La segona Nit de Genis reunia cinc actuacions. El grup de teatre de Santa Eulàlia,
vinculat al Punt Jove, passava a la final de
juny.
- La Mancomunitat de la Vall del Tenes impulsava la construcció d'una residència-centre de dia i altres serveis per la tercera edat.
El govern català confirmava que dins la seva
planificació preveia 120 places de residència
i 40 de centre de dia per la mancomunitat.
- Pere Cabot, nou regidor d'I-ERC de l'Ajuntament, assumia les carteres d'Obres i
Habitatge, mentre que la regidoria d'Activitats que també deixava Santi Martí, requeia
sobre el socialista Armando Cañizares.
En esports, el primer equip del Santa
Eulàlia aconseguia sumar un punt molt importat gràcies a un empat a 0 contra un dels
primers classificats de la lliga, el Bellavista
Milan.
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- Una de les categories més petites del Club
Bàsquet Ronçana, el mini mixt seguia sense
conèixer la derrota. Desprès d'un magnífic
inici de temporada l'equip era més a prop
d'aconseguir un any més el títol de lliga.
- Important victòria del primer equip del
Santa Eulàlia contra un dels rivals més forts
de la lliga, l'Unió Esportiva Vic. Els homes
de Juanan Galera sumaven tres punts i s'allunyaven dels últims llocs de la taula.
- Seguia la mala ratxa del Pre-Benjamí A del
Club Esportiu Santa Eulàlia, amb una derrota per 2 a 5 contra l'Olímpic La Garriga. Amb
aquests mals resultats se situaven en les últimes posicions de la taula.
- Nova victòria del primer equip del Santa
Eulàlia per un contundent 6 a 0, en una partit contra el Sant Feliu de Codines. Els homes de Juanan Galera sumaven 14 punts
dels últims 18 possibles.

Abril
- Disset habitatges del barri del Rieral, situats als nuclis de Can Careta, la Ferreria i
Ca l'Arcís es connectaven a la xarxa de clavegueram.
- Es presentava la segona actualització del
llibre El nostre poble, Santa Eulàlia, que es
treballa a les escoles de primària del poble,
després d'onze anys de la primera edició.
- El dilluns de Pasqua, nens i monitors de
l'Esplai Santa Eulàlia cantaven les tradicionals Caramelles per tot el poble.
- Dimitia la Comissió del Tenes, que des del
juny del 2005 treballava per reivindicar i per
contribuir a la solució dels problemes d'inundabilitat als barris del riu.
- Els Bastoners Trinxaires celebraven el seu
sisè aniversari amb una marató d'actes, en
què van participar quatre colles bastoneres i
els gegants de Santa Eulàlia, Gerd i Maduixa.
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- Es publicava El patrimoni històric de
Santa Eulàlia de Ronçana un recull d'uns
90 edificis repartits per tot el poble, construïts en els últims 900 anys. L'obra, editada
per l'ajuntament i elaborada per Xavier
Ciurans i Cinta Cantarell, partia dels treballs
de catalogació del patrimoni arquitectònic
inclosos al POUM.
- Es presentava El Cançoner de Santa Eulàlia, un projecte que Jaume Arnella havia iniciat feia un any i que consistia en una valuosa compilació de cançons antigues que es
cantaven a Santa Eulàlia a principi del segle
XX. Primer, amb peces trobades a l'obra del
Cançoner Popular de Catalunya i després a
partir d'aportacions de diversos veïns. Un
CD acompanyava la publicació.
- El pressupost de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes superava els 4,2 milions d'euros, amb un increment de les partides destinades a lluitar contra la crisi econòmica i
també a Serveis Socials.
- Una vintena d'actors i tres grups de Caldes,
Granollers i Santa Eulàlia, es citaven a la
Fàbrica en la primera mostra de Teatre Jove
de Santa Eulàlia.
- La Generalitat aprovava un Pla Territorial
Metropolità indefinit i confús per Santa
Eulàlia. Els principals interrogants se centraven en la mobilitat supramunicipal, sense
una definició del traçat del 4t cinturó, ni
tampoc detallar l'Eix del Tenes o l'accés directe a la C-17.
- La Fundació APINDEP - Ronçana començava la construcció d'un centre ocupacional al Camí de Caldes. Transports
Metropolitans de Barcelona donava un microbús a l'entitat.
- Més de 700 persones presenciaven l'espectacle Les cançons de Santa Eulàlia amb gairebé 300 persones damunt de l'escenari. Es
tractava de la presentació de les cançons que
entitats i veïns de Santa Eulàlia interpretaven en el disc compacte que acompanyava la
publicació del cançoner, i que havia enregis-
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trat Jaume Arnella amb la col·laboració del
músic Fèlix de Blas.
En esports, molt bona acollida per part
dels incondicionals del futbol a la festa organitzada pel primer equip del Santa Eulàlia
per recaptar fons pel viatge de fi de curs.
- Nova victòria del femení del Club Esportiu
que golejava el Sant Julià de Vilatorta i continuava líder de la lliga.
- El Palautordera acabava amb la ratxa de
cinc victòries consecutives del primer equip
del Club Esportiu. Els homes de Juanan
Galera perdien per 0 a 1 al municipal d'esports amb un gol visitant de darrera hora.
- Empat polèmic al municipal d'esport entre
el femení del Club Esportiu i el Riudeperes,
els dos primers classificats de la lliga.

Maig
- Responsables de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes es reunien amb la Generalitat
per parlar sobre el finançament de la remo-
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delació integral de l'Institut Vall del Tenes,
inaugurat fa prop de 30 anys. El Departament d'Educació elaborava un informe per
conèixer les necessitats futures del centre.
- El mestre i músic Fèlix de Blas elaborava
un cançoner en motiu del 25è aniversari de
la mort de l'animador infantil, Xesco Boix.
L'obra contenia 25 peces, també recollides
en un disc compacte.
- L'Ajuntament i la Generalitat treballaven
en un conveni per solucionar els problemes
d'inundabilitat als barris del Tenes, desestimant el document signat feia tres anys que
afectava les parcel·les i suposava uns costos
molt elevats.
- El Sopar del Ronçana homenatjava Joan
Ruiz i Calonja, qui va ser un dels col·laboradors més estimats i fidels de la publicació.
- Un concert solidari per Blangoua omplia la
Sala Gran de la Fàbrica, celebrat per recaptar fons per l'organització d'un casal d'estiu
de tres setmanes que preparava el col·lectiu
jove Caminem per Blangoua.

Acte de presentació dels llibres del Patrimoni Històric i del Cançoner de Santa Eulàlia.
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- L'alcalde de Santa Eulàlia Enric Barbany
anunciava que no optaria a la reelecció a les
eleccions municipals de 2011. Deixaria enrera vuit anys de responsabilitats de govern i
vuit més com a regidor a l'oposició.
- Unes 800 persones presenciaven l'espectacle "Dos penjats en el temps" a la Fàbrica.
Alumnes de 4t d'ESO de l'institut organitzaven per tercera vegada un espectacle proviatge a Galícia.
- Es coneixia la documentació referent a l'aprovació definitiva del Pla Territorial
Metropolità. La Generalitat esborrava l'Eix
del Tenes que passava per la plana agrícola
del Rieral però situava una variant més a
l'Est, mentre que mantenia quatre propostes
diferents pel 4t cinturó.
- L'alcalde, en nom del govern i de tots els
grups polítics municipals demanava la continuïtat de la Comissió del Tenes
- Speed Carro, de Torelló, guanyava la 2a
baixada de carretons de Santa Eulàlia, mentre que andròmines del poble quedaven en
segona i tercera posició. Les modalitats
d'Street Luge i Long Board van donar espectacle i velocitat a la prova.
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- El conseller d'Educació, Ernest Maragall,
inaugurava oficialment l'Escola Bressol La
Font del Rieral, i visitava també l'Institut
Vall del Tenes.
- Se celebraven a Santa Eulàlia les primeres
Olimpíades Rurals de la Vall del Tenes, amb
victòria de Bigues i Riells i subcampionat
per l'equip local.
En esports, després de dues jornades sense conèixer la victòria, el Primer Equip del
Club Esportiu tornava a guanyar, en un partit molt igualtat, contra el Lliçà de Vall.
- El pre-infantil masculí de l'escola de bàsquet Ronçana aconseguia una important
victòria a casa contra el Vic, amb qui fins
ara, estaven empatats. Així, es col·locaven
tercers a la classificació.
- Nou empat polèmic del primer equip al
municipal d'esports, en aquella ocasió, contra el Sant Antoni de Vilamajor. A dos minuts del final, un gol més que discutit dels
visitants trencava les il·lusions del primer
equip.
- El femení del Club Esportiu pujava de categoria. Les jugadores de Vicenç Corbera cele-

El Conseller
Maragall, amb
l’Alcalde i la
Directora de
l’Escola La Font
del Rieral descobrint la placa
conmemorativa.
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braven l'ascens a primera femenina en l'últim partit de lliga al municipal d'esports golejant el Llerona.
- A final de maig es tancava la temporada
pels equips de futbol i bàsquet. El 1r equip
acabava en onzena posició i el sènior femení
quedava segon en perdre per la mínima contra el Tiana.

Juny
- Santa Eulàlia se situava en el 16è lloc entre
946 municipis catalans en la recollida selectiva de residus, quan es complien quatre
anys de la implantació del sistema. Així mateix, la deixalleria comarcal era la tercera
més utilitzada del Vallès Oriental, amb
15.000 visites durant el 2009.
- La Diputació redactava plans de prevenció
contra incendis forestals per a quatre urbanitzacions del poble, que es lliuraven al municipi en un acte a La Fàbrica, amb la
presència del president Antoni Fogué.
- La Generalitat confirmava la presència del
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mosquit tigre a Santa Eulàlia, sis anys després de la primera localització d'aquest insecte a Catalunya, concretament a Sant
Cugat del Vallès.
- Canal SET organitzava un debat amb els
actuals líders polítics dels partits amb representació a l'Ajuntament, a menys d'un any
vista de les eleccions municipals. L'acte, celebrat a les obres de la futura BibliotecaCasa de Cultura, va comptar amb la participació dels responsables d'IndependentsEsquerra, Enric Barbany, de PSC Martí
Ferrés i de CiU, Joaquim Brustenga.
- Durant el debat, el cap de llista socialista a
les tres últimes cites electorals, Martí Ferrés
anunciava que no encapçalaria la candidatura del PSC.
- La retallada de sous dels treballadors públics també afectava els de l'Ajuntament.
- Un centenar llarg de nens i nenes participava a la segona trobada infantil de les colles
de gitanes del Vallès Oriental. Durant la jornada es presentava una auca i es van poder
visitar diverses exposicions sobre la cultura
de la pau.

La Consellera
Carme Capdevila
en l’acte de
col·locació de la
primera pedra
del Centre de
Treball
d’APINDEP.

27

28

300 dies de notícies
- Es celebrava la primera fira agroecològica
de Santa Eulàlia, sota el lema Lliga't a la terra, amb l'objectiu d'aproximar els productors ecològics i els productes de qualitat als
visitants.
- Santa Eulàlia marxava cap a Blangoua.
Amb la delegació que encapçalava l'alcalde
Enric Barbany, hi viatjava el col·lectiu jove
Caminem per Blangoua, que portaria a terme un casal d'estiu per a nens al poble amb
què està agermant Santa Eulàlia.
- Les cançons de The Crabb Apples i
d'Ariadna Gubern i les representacions del
grup de teatre Nou Gestum, premiades a la
final de la Nit de Genis en ser les actuacions
més votades a les tres vetllades del certamen.
- La consellera d'Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, va presidir l'acte de col·locació de la primera pedra del futur centre
ocupacional i els horts ecològics de la
Cooperativa APINDEP-Ronçana.
- Es posava en marxa el bus exprés. El projecte impulsat per la Mancomunitat començava amb 10 expedicions diàries d'anada i 10 de tornada per agilitar la connexió
entre la Vall del Tenes i Barcelona, amb reducció d'un 20% del temps del trajecte.
- El Teatre Nacional del Tenes estrenava
L'òpera de tres rals davant de 250 persones,
una peça de Bertolt Brecht amb música i
cançó en directe.
En esports, més de 150 ciclistes desafiaven
la pluja i participaven en una nova edició de
la Pedalada en BTT. Un dels circuits arribava fins a Puiggraciós i l'altre més familiar
transitava pel pla de Santa Eulàlia.
- La Roca s'enduia el tercer torneig de futbol
femení de Santa Eulàlia. El Club Esportiu
acabava en tercera posició, d'un campionat
que enfrontava sis equips.
- Més de 120 inscrits al segon Casal Esportiu
que començava a les instal·lacions munici-
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pals Pinedes del Castellet. El Casal s'ampliava a nens i nenes de P5.
- Començava la segona edició del torneig de
futbol sala de Santa Eulàlia, el primer que es
feia amb la nova superfície de parquet del
pavelló.

Juliol
- El PSC de Santa Eulàlia confirmava que
l'actual regidor d'Acció Social, Barris i
Relacions Ciutadanes, Joaquim Blanch, encapçalaria la llista socialista a les municipals
de 2011.
- Els partits polítics de l'Ajuntament, a excepció del Partit Popular, signaven un manifest contra la retallada de l'Estatut. Mentrestant, veïns de Santa Eulàlia van assistir a la
multitudinària manifestació contra la sentència de l'Estatut que es va celebrar el 10 de
juliol a Barcelona.
- La regidoria de Joventut disposava del projecte definitiu del Casal de Joves, a l'espera
de concretar-ne el finançament.
- Santa Eulàlia tancava la primera part de la
segona visita a Blangoua. La representació
de l'Ajuntament afirmava que el viatge ha
servit per parlar, escoltar, proposar i per valorar aquests 4 anys d'agermanament.
- La Generalitat concedia diversos Plans
d'Ocupació Local, en què els treballadors
contractats combinarien la jornada laboral
amb programes de formació. En un dels
plans es rehabilitaven les façanes dels edificis municipals del costat de la futura biblioteca.
- S'aprovava el projecte d'urbanització de la
plaça de Can Torras a partir del procés participatiu entre els veïns que va tenir lloc entre el gener i el març.
- El col·lectiu Caminem per Blangoua retornava després de tres setmanes de treball al
Camerun. Uns 50 infants i joves de
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Blangoua i Makary havien assistit al Casal
d'Estiu que van realitzar els set joves de
Santa Eulàlia responsables de la iniciativa.
- Els balls tradicionals, enguany amb la
presència del gegants de Santa Eulàlia, protagonistes del 14è aplec de Sant Simple. Els
bastoners Trinxaires estrenaven un ball i les
gitanes tancaven temporada.
- Se celebrava la festa Major d'estiu, amb actes tradicionals com la milla, el pregó, activitats infantils i la diada dels avis. La música
omplia la plaça de l'Ajuntament i el
Xafarranxo, amb l'actuació destacada
d'Hotel Cochambre. Els blaus guanyaven la
quinzena edició del joc dels colors, després
de dos anys d'hegemonia groga.
En esports, el biker del Club Ciclista La
Vall del Tenes, Bernat Guàrdia, es proclamava per segon any consecutiu Campió estatal
de descens en BTT. Guàrdia va dominar la
prova amb una autoritat incontestable.
- La Font del Bou, de Bigues i Riells, s'emportava el 9è Torneig de Futbol Sala d'estiu.
La competició reunia una quinzena d'equips
i podia ser el punt de partida per a la creació
d'un club de futbol sala federat a Santa
Eulàlia.
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- Una cinquantena d'equips s'apuntaven a
les 3 hores de resistència en Derbi Variant.
Un grup de col·laboradors feia la primera
volta a Catalunya en Derbi Variant en 24 hores per promocionar la cursa.
- El Caler Racing Team s'imposava a les 3
Hores de Resistència amb Derbi Variant i el
Bokas Seques, també de Santa Eulàlia, acabava tercer. Unes 2.000 persones seguien la
prova, que feia un pas endavant amb millores al circuit.

Setembre
- El ministeri de foment presentava un estudi informatiu i d'impacte ambiental sobre el
4t cinturó, en un document que dibuixava el
traçat de l'autovia orbital al nord de Lliçà
d'Amunt.
- Joaquim Brustenga era oficialment nomenat candidat a l'alcaldia de Santa Eulàlia, per
Convergència i Unió, per a les eleccions municipals de 2011.
- L'institut La Vall del Tenes obria les portes
l'any del 30è aniversari amb la primera fase
de la reforma del centre, ja finalitzada.

Imatge virtual del que serà la nova plaça de Can Torras.
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- Es celebrava la 1a fira del Tomàquet del
Vallès, amb dues jornades i uns 2.500 visitants. La Mostra promovia les 12 varietats de
tomàquet antigues i de qualitat, cultivades a
Santa Eulàlia i a prop del Tenes.
En esports, el primer equip del Club
Esportiu començava la lliga amb mal peu.
Els homes de Juanan Galera perdien els tres
primers partits del campionat, l'últim a casa
davant la Sabadellenca per 1 a 2 i amb arbitratge polèmic.

Octubre
- El ple municipal aprovava per unanimitat
un document de col·laboració amb l'Agència
Catalana de l'Aigua referent a les actuacions
per solucionar la inundabilitat als barris del
Tenes. Les principals actuacions previstes es
concretaven en una bassa de laminació i la
substitució dels guals de Sant Isidre i Sant
Cristòfol.

1a Fira del Tomàquet del Vallès.
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- L'Ajuntament presentava al·legacions a l'estudi informatiu de Foment sobre el 4t Cinturó. Els quatre partits de l'arc municipal consensuaven un document i l'aprovaven en ple.
- Es celebrava la 30a Marxa-Passeig de la
Vall del Tenes, amb més de 700 participants
en una passejada a l'entorn de Sant Pere de
Bertí i el Clascar.
- Un miler de persones, majoritàriament
veïns de Lliçà d'Amunt, es manifestaven en
contra de l'últim traçat del 4t cinturó proposat pel Ministeri de Foment.
- La comunitat cristiana de Santa Eulàlia estrenava vicari. Mossèn Ricard Casadesús s'afegia a l'equip de l'administrador parroquial
Santi Collell.
- Moria als 78 anys l'activista cultural Joan
Cabot, motor de la Revista Ronçana. Al llarg
de la seva vida, havia participat en diverses
activitats cíviques, culturals i polítiques,
com la parròquia, a l'Agrupació Fotogràfica
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Santa Eulàlia, a l'Ajuntament i a la confecció
de l’Anuari Local.
- La Generalitat presentava al·legacions a
l'estudi informatiu del Ministeri de Foment
sobre el 4t cinturó. El govern català suggeria
un traçat més al nord, que suposava més
proximitat amb el terme municipal de Santa
Eulàlia.
- Començava un cicle de conferències mensuals sobre plantes i herbes remeieres als jardins del CAP, a càrrec de Maria Àngels Bonet
- Moria Marcel Galobart als 84 anys.
Referent pedagògic, cultural i polític, deixava enrere una llarga trajectòria fonamentada
en la preocupació per fer avançar la cultura
al conjunt del país. Havia impulsat l’Anuari
Local el seu inici.
- L'Escola Bressol La Font del Rieral rebia el
premi Endesa a la promoció immobiliària no
residencial més sostenible de l'any pel seu
disseny bioclimàtic i la integració d'energies
renovables.
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- El Correllengua aplegava prop de 250 persones a la Fàbrica, que participaven en una
gimcana popular que organitzava l'Esplai i
en el primer Gran Dictat de Santa Eulàlia.
En esports, el femení del Club Esportiu
queia apallissat a casa davant l'Espanyol per
0 a 6. Les jugadores locals no van tenir opcions, en cap moment, davant el conjunt
blanquiblau i al final es van deixar anar.
- El santaeulalienc Marc Milà es proclamava
campió estatal de tennis aleví. Amb 12 anys
comptava ja amb un bon palmarès.
- El benjamí B del Club Esportiu queia davant l'Olímpic La Garriga per un concloent 0
a 5. L'equip d'Oleguer Marcos estava en formació i encara no havia aconseguit cap
victòria en el que portava de lliga.
- Primera victòria a casa del primer equip.
Els conjunt verdiblanc s'imposava amb claredat al Pitres de Sant Celoni per 3 a 1 amb
dos gols de Costa i un d'Atalay.
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Tomas Belanche, Joan Ruiz, Joan Cabot i Marcel Galobart
en la memòria
Aquests quatre santaeulaliencs, que van rebre la creu de Santa Eulàlia en reconeixement de la seva tasca en els àmbits cultural i social del nostre poble i
de Catalunya, han mort durant el 2010. En Tomàs Belanche el 19 de desembre de 2009, en Joan Ruíz el 27 de gener de 2010, en Joan Cabot el 13 d’octubre i en Marcel Galobart el 21 d’octubre.
Reproduïm a continuació els textos dels acords del Ple Municipal que es van
llegir amb motiu de la concessió de la Creu.
Tomàs Belanche i Belanche, 78 anys,
per la seva integració plena a la vida associativa del poble, havent participat en múltiples
activitats i entitats, de les quals cal ressaltar
la seva activitat per la promoció del barri
Bellavista.
Ha destacat per la seva dedicació al Casal
d'Avis, del qual n'és soci fundador, amb el
número 4, des del seu inici l'any 1989. És
membre de la junta, i en l'actualitat exerceix
de president. Persona entregada, ha estat i és
un motor important del Casal d'Avis.

Joan Ruiz i Calonja, 85 anys, per la seva
llarga i reconeguda dedicació a la filologia i
literatura catalana, tant en la vessant d'estudiós, traductor i editor, com en la d'escriptor, i també per la seva aportació a la renovació pedagògica, amb la seva implicació en
diverses instàncies de l'educació.
Les aportacions de Joan Ruiz a Santa Eulàlia
han estat en l'àmbit de la cultura, entre d'altres destaca la seva col·laboració amb la revista Ronçana des del primer número l'any
1968, i escrivint en diversos textos editats

300 dies de notícies
als pobles de la Vall del Tenes; en l'àmbit
educatiu assumí la direcció de la recent creada Escola de 2n ensenyament de la Vall del
Tenes, precisant-ne l'ideari i deixant una
forta empremta fins al dia d'avui. En l'àmbit
de les persones, ha estat sempre un referent
de consulta i consell, més enllà del món professional i cultural.
Joan Cabot i Pañach, 74 anys, per la seva
participació a bastament i al llarg dels anys
en les activitats cíviques de Santa Eulàlia,
entre d'altres les de la parròquia, organitzant les colònies d'estiu. Així mateix formà
part de l'associació de Caps de Família, i fou
un dels impulsors de l'Anuari Municipal que
va començar a publicar-se el 1963 i fundador
de l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia.
El fet més destacable ha estat la seva dedicació a la revista “Ronçana”, de la qual n'ha estat el motor constant, al llarg dels quasi quaranta anys de publicació ininterrompuda,
fent-ne la composició, contribuint-hi amb
textos i fotografies, administrant-la i inclús
distribuint-la.

Anuari 2010

En l'àmbit polític, Joan Cabot va formar part
del Consistori que va impulsar la constitució
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, de
l'Escola de Segon Ensenyament i de la policia mancomunada.
Marcel Galobart i Flaqué, 80 anys, per la
seva llarga i reconeguda dedicació a la tasca
educativa que, des de l'any 1955 a través de
la impremta I.G. Santa Eulàlia de Ronçana,
ha contribuït a la promoció cultural del poble, de la comarca i del país, havent assolit
un gran prestigi per la qualitat del seu treball. Amb el mateix propòsit de la promoció
cultural, ha estat redactor des de l'origen de
la revista “Ronçana”.
En l'àmbit polític, Marcel Galobart va influir
directament en la vida del poble desenvolupant la seva tasca com a regidor de la
Comissió d'Ensenyament i Cultura entre
1979 i 1983, destacant pel seu paper en la
fundació de l'Escola La Vall del Tenes i la
constitució de la Mancomunitat.
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Moviment demogràfic
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Naixements
Periode del 27 de novembre de 2009 al 23 de novembre de 2010
Data
27.11.2009
04.12.2009
01.12.2009
13.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
29.12.2009
04.01.2010
17.01.2010
18.01.2010
26.01.2010
09.02.2010
09.02.2010
20.02.2010
23.02.2010
23.02.2010
23.02.2010
28.02.2010
05.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
09.03.2010
24.03.2010
31.03.2010
07.04.2010
19.04.2010
19.04.2010
27.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
13.05.2010
20.05.2010
23.05.2010

Nom
Enric Duran Padilla
Biel Solé Valiente
Maria Gil Prieto
Joan Herrerías Baró
Alexi Morta Galanó
Bernat Morta Galanó
Nicole Morera Torres
Martina Barnils Deamo
Victor Vilas Porras
Aya El Khalfi Bouhali
Alejandro Granado De Dios
Jordi Cruz Cruz
Xavi Cruz Cruz
Albert Benítez Sánchez
Vinyet Beneyto Navarro
Eder Romero Gordillo
Lara Quevedo Conforte
Emma Odena Baquero
Claudia Caler Rodríguez
Leire Ortega Martínez
Edurne Ortega Martínez
Josep Andreu Masero Civit
Antoni Casanovas Ramírez
Nadia Font Sánchez
Brenda Cardozo Meneces
Pol Rubio Bassa
Tatiana Peralta Solís
Júlia Rodríguez Ferreras
Beth Pablo Puerto
Tiago Vallejo Ferreira
Adam Kherchouch
Mireia Estrada Baró
Iker Lancho Pedraza

Data
03.06.2010
16.06.2010
13.06.2010
15.06.2010
07.06.2010
19.06.2010
21.06.2010
30.06.2010
28.06.2010
09.07.2010
29.06.2010
19.07.2010
19.07.2010
24.07.2010
21.07.2010
02.08.2010
18.08.2010
27.08.2010
28.08.2010
22.08.2010
01.09.2010
04.09.2010
04.09.2010
07.09.2010
08.09.2010
07.09.2010
07.09.2010
20.09.2010
21.09.2010
15.10.2010
21.10.2010
29.10.2010

Nom
Brayan Poma Cruz
Noemí Maestre Mena
Carla Gómez Ruiz
Arnau Rodríguez Aguilar
Arnau Candela López
Pau Tomey Valcarcel
Xavi Pallarès Brustenga
Alba García García
Aina Ayala Salazar0
Marçal Sánchez De La Flor
Isaac Manotas Díaz
Sergi Abril López
Pau Abril López
Victor Mañes Larralde
Aaron De Tena Ortega
Antoni De La Concepción
Allué
Yael Ventura Arroyo
Aitor Mendez Jiménez
Desireé Santiago Del Pino
Ares Albacete Hernando
Àlex Gumà Garcia
Nil Ramos Jurado
Asier Descalzo Domínguez
Carolina Ferrel Medina
Marc Barjollo Torres
Adrià Andreo Yushchenko
Aitor Morales Ferrer
Oriol Casals Alvarez
Ayman El Kharchafi Azyat
Pere Izuel Soler
Judith Not Soldevila
Carla Falgà Rayo

Moviment demogràfic
Casaments
Periode del 28 de novembre de 2009 al 10 de novembre de 2010
Data
28.11.2009
07.12.2009
11.12.2009
12.11.2009
18.12.2009
28.12.2009
10.01.2010
16.01.2010
22.01.2010
14.02.2010
20.02.2010
20.02.2010
26.02.2010
27.02.2010
05.03.2010
06.03.2010
20.03.2010
26.03.2010
27.03.2010
05.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
23.04.2010
23.04.2010
26.09.2009
07.05.2010
07.05.2010
08.05.2010
28.03.2010
14.05.2010
14.05.2010
28.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
10.06.2010
12.06.2010
18.06.2010
23.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
02.07.2010

Nom
Antoni Callejas Domenech i Eva Mora Domínguez
Isaac Grivé Martín i Maribel San Martín
Hervys Gómez Ortega i Mª De Los Angeles Pérez Terrero
Jorge Tebar Landete i Mª Luisa Morante Fernández
Hisidro Mota i Mimaela Mistoiu Geb Boriceanu
Albert Vilar Roquet i Raquel Cot Romero De Avila
Juan Cortinas Caler i Yolanda Valor Mena
Hector Rodríguez Porras i Cindy Johanna Jaramillo Ortiz
Jose Raul González Frias i Geraldina Peña Santana
Daniel Lujan Bernal i Lucía Mateos Carqueijeda
Iverse Layne Bailey Moises i Mª Teresa Puga Villaverde
Anass El Hammoumi i Vanesa Velasco Gómez
David Martín Blanca i Ana Paula Peralta Muñoz
Francisco Javier Pablo Lerena i Mª Inmaculada Puerto Oliveras
Dunin Rubet Mora Ferreras i Casilda Méndez Méndez
Mario Emilio Ramírez Diaz i Yolandys Navis Carvajal Tapia
Ramon Alexander Núñez Peguero i Magdalisa Adames Landron
Julio Alfonso Sierra Tapia i Mª Virgen Jáquez Guzmán
Nestor Abderrahman Aleza i Mª Milagros Ramos Centeno
Josep Ayala Alcalá i Dolores Salazar Peregrina
Enrique Jové Gómez i Weldy Yinet Guzman Sosa
Steven Freddy Robles Limones i Heydi Leonely Matos Pérez
Antonio Martín Mata i Enriqueta Mejía De Rodríguez
Randy Salvador Torres Castro i Santa Payano Rodríguez
Luis Lopez González i Vanesa Laura Rodríguez Ruíz
David Pérez Querol i Sonia González Palomo
Antonio García Priego i Manuela De León Méndez
Luis Alfredo Matos Pérez i Diana Magaly Caicedo Ausique
Ildefonso Lara Sánchez i Liliana Gómez Luís
Ney Wilmer Solorzano Bonilla i Sandra Edith Reyes Majao
Darwin Vicente Gutiérrez Robles i Vicenta Isidro Osorto
Alirio Chaves Susa i Sandra Juliana Martínez
Manuel Fernández Navarro i Gloria Estrany Riera
Jhean Carlos Tapia De Aza i Yldegalda Altagracía Hernández
Alfonso Pérez Serrano i Miriam Maya Rebollo
David Álvarez Garcia i Gema Moliné Pérez
Jairo Manuel Pereyra Matos i Yokasta Beltre Ramírez
Santo Frías Olivo i Gemma Arregui Maulini
Manuel González Ruíz i Lourdes Vegas Cortés
Jaime Mestres Tubau i Concepción Cortiella Griñan
Ernesto Torres Alarcón i Muhunthan Balasegaram
Jordi Canals Picazo i Gisela Luna Roca
Santiago Caldas Pérez i Francisca Fernández Santos
Daniel Maenza Velasco i Nelly García Reyes
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Moviment demogràfic

Data
02.07.2010
02.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
03.07.2010
05.07.2010
10.07.2010
16.07.2010
17.07.2010
17.07.2010
17.07.2010
17.07.2010
23.07.2010
24.07.2010
24.07.2010
24.07.2010
04.08.2010
07.08.2010
07.08.2010
14.08.2010
27.08.2010
03.09.2010
10.09.2010
10.09.2010
11.09.2010
18.09.2010
24.09.2010
24.09.2010
24.09.2010
24.09.2010
25.09.2010
17.09.2010
01.102010
01.10.2010
01.10.2010
02.10.2010
08.10.2010
09.10.2010
09.10.2010
02.10.2010
15.10.2010
16.10.2010
16.10.2010
23.10.2010
09.11.2010
10.11.2010

Nom
Winfiel Esmairlin Sena Pérez i Altagracia Pena Sierra
Sandra Isabel Sierra Medina i Petronila Vizcaíno Navarro
Jose Maria Reixach Sau i Katherine Albania Reynoso Abreu
Francesc Xavier Dantí Espinasa i Alba Male Vila
Sergio Giménez Arnal i Nuria Martínez Alimbau
Jose Rodríguez García i Miriam Daza Povedano
Ignacio Gallart Cajo i Montserrat Bassa Alemany
Victor Manuel Aranda Amores i Sandra Jiménez Carrasco
Jordi Colomé Batlle i Laia Arnedo Moreno
Albert De La Iglesia Ortega i Jashu Chen
Juan Arenas Primo i Mónica Hernández Núñez
Ferran Serafini Murio i Elisabet Lucas Royo
Octavio Riancho Julve i Carlota Esmeralda Muñoz López
David Dapena Puigdoménech i Ana Luz Armengod Del Valle
Xavier Serrat Brustenga i Mariona Arnaiz Vidal
Mª Dolores Gamez Valdivia i Concepción Caro Ortíz
Pedro Juan Manzano Pérez i Mª Dolores Gómez Rojas
Franklin Benjamín Rivas Sena i Rosa Elena García Cabral
Miguel Riera Barnils i Hermelinda Rodríguez Quijano
Jairo Andrés Callejas Osorio i Manuela Flores Lozano
Juan Jose Martínez Díaz i Luisa Delfina Machado García
Raul Palma Costa i Montserrat Ros Ros
Jose Rojano Villalon i Verónica Mateos Vegas
Juan Antonio Tena García i Mireia Mercadé Gómez
Ramon Visart Duch i Sandra Llovera Fernández De La Puente
Albert Planchart Capote i Elisabet Silva Olivares
Eduardo Peña Blesa i Encarnación Sánchez López
Jesus Palacios Chacón i Ana Guinart Guri
Carlos Enrique Hurtado Nossa i Rosanna Luperon De La Cruz
Cristian Uñó Garceran i Sonia Tejada Martínez
Francisco Javier Montiel Rivero i Xiuzhen Hu
Nicolás Gutiérrez Ruíz i Elisenda Torres Alarcón
Carlos Ruíz López i Laura Barrera Navarro
Cesar Oswaldo Zavaleta Narváez i Haydee Gutiérrez Huallpar
Anastacio Gómez Jr i Sonia Ferrer Viñals
Juan Carlos Carmona Medina i Yokasta Altagracia Olivares Vásquez
Manuel Maestro Jiménez i Sonia Dominguez Torres
Juan Antonio Reinoso Duran i Miriam Agramunt Torres
Francesc Macià Gaspa i Elisenda Capdevila Montsech
Manuel Gutierrez Cerrillo i Mª Del Mar Granado Lara
Pedro Muñoz Sellart i Ana Rivadulla Granero
Andres Ogando Cuevas i Ana Bel Sierra Mediana
Santiago Moreno Bonilla i Erika Janet Sánchez Neyra
Francisco Javier Belmonte Moreno i Andrea Cecília González Duran
Manuel Polvillo Almuedo i Laura Raquel Franco Pereira
Elhamullah Rahatshah i Elsida Leonida Laya Hernández
Lynn Liliana Bowie Medrano i Gloria Patricia Henao Valencia
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Moviment demogràfic
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Defuncions

Piràmide d’edats

Periode del 1 de desembre de 2009 al 30 de
novembre de 2010

A 1 de desembre de 2010

Data
08.12.2009
08.12.2009
17.12.2009
21.12.2009
22.12.2009
29.12.2009
31.12.2009
12.01.2010
20.01.2010
21.01.2010
25.01.2010
20.02.2010
15.03.2010
22.03.2010
06.04.2010
10.04.2010
12.04.2010
04.06.2010
13.06.2010
19.06.2010
24.06.2010
30.06.2010
09.07.2010
29.07.2010
16.08.2010
18.08.2010
01.09.2010
26.09.2010
08.10.2010
13.10.2010
21.10.2010
26.10.2010
06.11.2010
15.11.2010
21.11.2010

Nom
Jose Juan Saguès Morató
Josep Sagués Morató
Angel Molina Guerra
Francesc Guardiola Moya
Jordi Chacel Candela
Francesc Vilardebó Vila
Jacinto Iriarte Cintora
Àngela Barbany Bonet
Enriqueta Duran Bures
Ramon Ticó Garcia
Jaume Ciurans Rodés
Angeles Molina Rodríguez
Celedonio Cáceres Navarro
Concepción Ramírez Hidalgo
Francisco Viñeta Bonet
Esperanza Guadaño Cruz
Florentina Saavedra Gil
Santiago Olivé Martínez
Angel Turrillo Arenas
Maria Francisca Riera Pañella
Teresa Medina Tapia
Joan Dantí Girbau
Juan Carlos Gómez Martín
Maria Del Rosario Tomás Garcia
Jaime Sánchez Moreno
Luisa Rosàs Sala
Virtudes Lozano Gallardo
Josep Bellavista Puigdomenech
Rosa Vilardebó Campins
Joan Cabot Pañach
Marcel Galobart Flaqué
Josep Deupí Iglesias
Jordi Badía Bassa
Ramon Aragón Rodríguez
Luis García Camisón

EDATS

HOMES

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

236
235
200
166
151
186
294
353
314
272
220
200
176
136
1o9
115
71
26
9
1
1

DONES TOTALS

224
204
173
150
159
215
318
314
294
257
230
206
162
147
121
135
88
59
30
11
0

460
439
373
316
310
401
612
667
608
529
450
406
338
283
230
250
159
85
39
12
1

TOTAL

3.471

3.497

6.968

Població per Barris
A 1 de novembre de 2010
BARRI

HABITANTS

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

348
1.971
1.275
1.230
580
908
656

Total

6.968

Padró de vehicles
A 1 de desembre de 2010

Turismes
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes

3.721
786
172
144
348
582

TOTAL

5.753
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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

Nou vicari a la Parròquia
de Santa Eulàlia
Amb aquestes paraules vaig presentar-me
davant el bisbe el dia de la meva ordenació.
I amb les mateixes paraules em presento a
vosaltres, feligresos de la parròquia i poble
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Sóc Mn. Ricard Casadesús, nou capellà de la
vostra parròquia. El passat 29 de juny, el
bisbe de la nostra Diòcesi de Terrassa, va nomenar-me vicari de les parròquies de Santa
Eulàlia de Ronçana, de Lliçà d’Amunt i de la
Garriga. Amb il·lusió vaig recollir aquest nomenament, que es féu efectiu el dia 1 de setembre.
Però, us deveu preguntar qui sóc. Doncs, sóc
un capellà jove (33 anys), recentment ordenat (el 20 de desembre de 2009), natural de
la Garriga. Abans d’entrar al Seminari vaig
llicenciar-me en Química a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), on també
vaig obtenir el doctorat en Química Teòrica i
Computacional. Vaig estar cinc anys donant
classes a la universitat, fins que vaig entrar
al seminari.
Durant l’època del Seminari, vaig simultanejar els estudis de teologia i els de filosofia,
fins a acabar les dues carreres. Actualment,
estic cursant la Llicència especialitzada en
Teologia Fonamental a l’Institut de Teologia
Fonamental i el Doctorat en Filosofia a la
Universitat Ramon Llull.
Des que vaig ingressar al Seminari, he estat
col·laborant pastoralment a les parròquies

de Sant Esteve de la Garriga i, els últims cinc
anys, a Sant Vicenç de Mollet. Abans, també
havia treballat en el camp de la pastoral universitària, com a responsable del SAFOR
(Servei d’Assistència i Formació Religioses)
de la UAB, i en la pastoral de joves, com a
militant –i ara consiliari del Vallès Orientaldel MCJ (Moviment Cristià de Joves) de la
Diòcesi de Terrassa.
Bé, tot això és solsament una pinzellada perquè em conegueu una mica, però espero que
ens coneguem millor uns i altres, a poc a
poc. Em poso, doncs, al vostre servei com a
instrument per a fer el bé: aquest és el meu
compromís.
Senyor, fés que sàpiga sembrar bé la Teva
Paraula i actuï sempre amb rectitud de consciència i amb fe!
Mn. Ricard Casadesús Castro, prevere
Vicari de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana.

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

La nostre organització
L’any 2010 està arribant a les seves darreries, per tant, és moment de fer un resum del
què ha passat en el seu transcurs en el Jutjat
de Pau.
Aquest any volem aclarir als ciutadans com
està dividida la infraestructura del Jutjat de
Pau, ja que ens hem adonat que porta certa
confusió.
Des de l’any 2003 que es va crear l’Agrupació nº 47, que agrupa les Secretaries de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana, el
Jutjat de Pau és va dividir en dos blocs.
Un bloc format per l’Agrupació nº 47, amb
seu a Santa Eulàlia de Ronçana, i encarregada de portar a terme les següents tasques:
cel·lebracions de Judicis de Faltes, Actes de
conciliacions i suport d’auxili judicial mitjançant exhorts enviats pel Jutjats Penals i
de Primera Instància. El personal encarregat
de portar a terme aquestes funcions està nomenat pel Departament de Justicia de la
Generalitat de Catalunya. Si bé, totes aquestes tasques estàn supervisades pel Jutge de
Pau.
El segon bloc està format pel Registre Civil
on s’ha de donar compliment a tot el referent a naixements, matrimonis, defuncions i
certificacions de fe de vida. El personal que
porta a terme aquestes funcions és una per-
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sona idònea nomenada per l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana. Ara bé, és imprescindible la figura de l’encarregat del
Registre Civil, que en aquest cas és el Sr.
Jutge de Pau.
En quan a les actuacions que s’han portat a
terme aquest any en el Registre Civil cal destacar que degut al colapse que pateixen els
Registres Civils de ciutats on hi ha molta població, per exemple Barcelona, Sant Boi de
Llobregat, Badalona, etc., ha aumentat la
cel·lebració de matrimonis civils en el nostre
poble. És a dir, el tràmit de l’expedient matrimonial es porta a terme al Registre Civil
de la ciutat gran i la cel·lebració del mateix la
portem en aquest Registre Civil. No obstant,
això no vol dir que hagi aumentat el número
de matrimonis civils des de l’any anterior, ja
que ens hem trobat que aquest any no hi ha
hagut molts matrimonis de gent del poble o
voltants sinó que el que ha fet que aumentessin els matrimonis han sigut els procedents d’altres Registres Civils degut a la llarga espera de cinc o sis mesos per poder fixar
la data de la cel·lebració del matrimoni.
Finalment, pel que fa als altres àmbits del
Registre Civil, aquest any no hi ha res a destacar, tot ha transcorregut amb la seva normalitat. Si bé, anunciar que s’està estudiant
la possibilitat de posar un nou número de
telèfon al Registre Civil i deixar el ja existent
a l’Agrupació nº 47. Ja us mantindrem informats.
Fins aqui un resum del que ha estat l’any
2010 en la justicia local. Restem sempre a la
vostra disposició. BON ANY NOU 2011.
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La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

10è aniversari
El Centre Cívic la Fàbrica aquest any ha fet
el desé aniversari. Des dels seus inicis ha
volgut ser un equipament obert i proper als
ciutadans i ciutadanes. El centre ofereix una
variada oferta per a tothom: infants, joves,
adults i gent gran, de cursos i tallers, d’activitats de divulgació cultural, espectacles, activitats de les entitats i cessions d’espai.
Això fa que la Fàbrica actualment sigui un
punt de referència pel que fa a la vida cultural i al temps de lleure dels veïns i veïnes.
Espais com la sala polivalent s’han dotat de
les millores necessàries per poder organitzar-hi xerrades, concerts i tot tipus d’actes.
Tenim un nou equip audiovisual, un equip
de so, butaques i un escenari totalment modulable.
Un altre espai destacat és la sala gran, amb
un aforament per a 500 persones, en el qual
s’hi realitzen els balls de saló, els campionats
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d’escacs i les festes més destacades com el
Cap d’any, Sant Antoni, Carnestoltes i la
Castanyada. Iniciatives com aquestes conviuen amb els tallers i cursos aportant-li un
gran dinamisme.
Dins de la nostra programació cal destacar
diferents línies: Els cursos i tallers, tant
anuals com trimestrals. Els espectacles familiars, amb espectacles culturals pensats
per a infants i per a ser compartits en família. La música: amb el ball de saló i les Nits
de Concert on hi actuen de teloners alumnes
de les escoles de música del municipi. El cinema: amb pel·lícules d’estrena. Les dedicades als infants que són en català i el cineclub
per adults. Les sortides culturals al teatre i
les exposicions.
Però el Centre Cultural també dóna cabuda a
moltes altres iniciatives, organitzades per
tercers, com els concerts de les escoles de
música, exposicions, activitats de la gent
gran (balls de saló, sardanes, xerrades…),
actes oficials, etc.
Durant aquests 10 anys, mica en mica, les
activitats realitzades a la Fàbrica s’han anat
multiplicant.

Entitats
Comissió de Festes
Responsable: Jordi Sala
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: santaeulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat
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si no mireu en quines condicions ha de treballar aquesta intrèpida reportera!
Aquest any també durant el mes d’agost hem
pogut gaudir dels reportatges de totes les
festes majors des que es va iniciar el joc del
colors.

Fotos de festa

A la setmana de Festa Major hi ha programats sempre una gran quantitat d’actes. El
degotall continu s’inicia amb el previ que és
l’aplec de Sant Simple. Des del tret de sortida de la milla i fins el ball de nit del diumenge podríem dir que la festa quasi no para.
Un moment que té la seva emotivitat és el reconeixement que es fa a les persones que celebren el 90è aniversari. Després de la missa
i abans de començar la festa d’homenatge als
avis, té lloc aquest breu però emotiu acte a la
sala gran de la Fàbrica.

Durant tots els dies de festa major Canal SET
ens ofereix una programació especial. Feina
en tenen molta i fins i tot un punt arriscada i

Aquest any es celebrava el 15è aniversari del
jocs dels colors. És el fil vertebrador de la
festa amb una gran participació en totes les
proves que la comissió prepara. Aquesta foto
mostra com es trobava el recinte de Pinedes
Castellet per a la prova aquàtica de dissabte
matí.

Els grocs han sigut els guanyadors de les
dues últimes edicions, sembla ser que els que
en els seus inicis eren infants, s’han fet grans
i ara no hi ha qui els pari. Aquest any, però,
han acabat guanyant els blaus per un curt
marge d’avantatge sobre els grocs. Aquí els
veieu en ple esforç en la prova que es va fer
diumenge a la tarda darrere el pavelló.
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En la programació s’intenta que hi hagi actes
per a totes les edats. D’infantils n’hi alguns,
aquí podeu veure infants gaudint de valent
amb aquest conjunt de jocs.

Anuari 2010

Encara que sembli que les festes es desenvolupen amb aquella normalitat, amb puntualitat, amb facilitat… no es ben bé així. Hi ha diferents comissions, en especial la comissió
de festes que treballa i prepara totes i cadascuna de les festes.
Aquí es pot veure el treball de la comissió
guarnint l’escenari previ a la festa de carnestoltes.

Sembla ser que el fair play, el que diríem
“bon rotllo” es va imposant en els jocs dels
colors, gràcies a l’esforç de tots, comissió de
colors, caps de colla i participants.
He agafat l’ou! Davant l’admiració d’un gran
nombre de participants.

Les festes van sent cada cop més participades, totes es van consolidant. El carnestoltes
n’és una d’elles. Tant el carnestoltes infantil,
com el de la nit, compten cada any amb més
participants.
A la foto un moment de la rua infantil que,
tal com ha esdevingut tradicional, surt de la
plaça 11 de Setembre fins a la Fàbrica.

Per segon any consecutiu s’han celebrat tots
els actes a l’entorn de la plaça de
l’Ajuntament. Joves i no tant, ens reunim en
el mateix espai.
A la foto un instant de l’actuació de l’Hotel
Cochambre. L’acte més multitudinari de tota
la festa major, juntament amb el Dancing
Show.

Sembla que cada any hi ha més participació i
originalitat en les disfresses.

Entitats

La festa major d’hivern ha anat prenent cos,
no només amb el actes que es concentren al
voltant de la fira a la plaça 11 de Setembre, sinó durant tota la setmana.
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La ballada de sardanes a Can Font es l’acte
que tanca la setmana cultural.

A la imatge, una part del públic a l’acte infantil.

Gitanes i bastoners són la mostra d’entitats
que col·laboren en diferents actes durant
l’any.

La calçotada és una de les festes que porta
més feina a la comissió, si bé en aquesta ocasió es concentra en el dia anterior i el propi
de la festa.
A la foto podeu veure les fogueres on es
couen els calçots.

Aquí teniu els bastoners durant la festa major d’hivern.

Calçotada
Jaume Arnella i Fèlix de Blas van ser els dos
coordinadors de l’acte de presentació del
cançoner. Acte que va comptar amb la participació d’una gran quantitat d’entitats, persones, escoles… un acte per guardar ben bé a
la retina. Un acte emotiu, que crea identitat i
orgull de pertànyer a aquest poble.

Encara que el nombre de comensals a la
calçotada ha disminuït lleugerament, sempre
congrega una quantitat important de persones.
Les havaneres des de fa uns anys tanquen
aquesta festa.
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Punt Jove
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: santaka.jove@gmail.com
Web: www.santaka.com

5 anys de pressupostos participatius a Santa Eulàlia
L’ any 2010 ha estat l’ any en el que hem celebrat el cinquè aniversari dels pressupostos
participatius de joventut de Santa Eulàlia de
Ronçana. Durant aquest cinc anys s’ han fet
51 accions.En aquesta cinquena edició de les
catorze accions escollides a l’assemblea jove
s’ han realitzat dotze, i totes amb una implicació excel·lent per part dels joves que han
liderat les comissions. També valorem molt
positivament l’èxit de públic de cada una de
les accions i la gent que ha participat activament donant encara més sentit a tot el procés. A continuació us resumim les accions
que s’han fet:
Torneig de futbol de Nadal: És va realitzar del 3 al 5 de gener, hi van participar 5
equips i 46 jugadors.
Suport grup de robòtica: El grup de
robòtica va participar de les jornades ROBO.TIK i al mes de febrer van participar al
campionat First Lego league.
Esquiada jove: 48 joves van viatjar a la
Molina al mes de gener.
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Suport viatges fi de Curs de l’IES Vall
del Tenes: Com cada any el musical dels joves de 4rt d’ESO va ser un èxit i va omplir la
sala gran de la Fàbrica.
Cursos i tallers: S’han programat un total
d’ onze tallers, i se n’han realitzat cinc.
Suport al grup de teatre: El grup de teatre jove va organitzar una mostra de teatre
jove. Hi van participar tres grups de la comarca, i ens van oferir la feina realitzada fins
aleshores.
Nit de Genis: En total és van fer tres nits,
del febrer al juny. Van haver-hi quinze actuacions diferents i una assistència de públic
d’unes quatre-centes persones.
Concert a la Fàbrica x Blangoua: És va
realitzar el 8 de maig. Al concert hi van participar 3 grups i un DJ, va tenir un públic
d’unes tres-centes cinquanta persones, i va
servir per aconseguir finançar el projecte de
cooperació a Camerun.
Olimpíades rurals de la Vall del Tenes:
Les Olimpíades és van fer el 29 de maig al
Parc de Can Font. Els quatre pobles de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes van participar de la competició rural, que finalment
va guanyar l’equip de Bigues.
II Baixada de Carretons: El 23 de maig
és va celebrar la segona baixada de carretons
de Santa Eulàlia, puntuable al campionat de
Catalunya d’inèrcia. Van fer el descens un
total de 35 vehicles entre andròmines i la
modalitat de street luge i long board.
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Programa Prevenció de
Drogues Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Dinamitzador juvenil: Jonathan Fernández
Telèfon: 649 630 134
C/e: info@ppd.cat
Web: www.ppd.cat

Estem al vostre servei
Des de Serveis Socials i liderat per les
Educadores Socials de les EBASP de la Vall
del Tenes i amb el suport de Diputació de
Barcelona, es va iniciar, a gener de 2004, el
Programa de Prevenció de Drogues de la
Vall del Tenes. És el fruit de la importància
que es dóna a tot el territori a la prevenció de
drogues i a la promoció d’hàbits saludables.
Com cada any, el PPD ha realitzant xerrades
a l’IES Vall del Tenes, concretament a tots
els grups d’ESO, Cicles Formatius, 1r de
Batxillerat i Projecte Tenes i Terra. Ha fet
també seguiment de casos concrets d’alumnes amb conductes de risc al llarg de tot el
curs.
La vinculació del PPD amb l’activitat de

II 3h Derbi Variant: Les segones 3HDV
és van realitzar el 24 de juliol. Van participar-hi un total de 48 equips, i més de mil
cinc-centes persones hi van assistir com a
públic.
Bus nocturn FM Granollers: El 27 i 28
d’agost durant la Festa Major de Granollers
és va tornar a muntar per tercer any consecutiu l’ autobús llançadora durant tota la nit
a la capital de la comarca. En total 402 joves
de Santa Eulàlia van utilitzar el servei.
Paral·lelament al procés de participació d’on
és generen la majoria d’ activitats per joves a
Santa Eulàlia, s’ han engegat altres iniciatives i treballat altres temàtiques relacionades
amb els joves. Destaquem l’assessoria laboral per joves que ha atès a 109 persones,

l’IES és una realitat que ens permet acotar al
màxim les intervencions i continguts d’aquestes a les necessitats reals de l’alumnat i
el centre. Val a dir que la majoria de les intervencions del PPD a l’IES són de caràcter
preventiu.
A banda de treballar conjuntament amb
Serveis Socials, el PPD treballa conjuntament amb Educació, Joventut i Polica Local
a l’hora de planificar i realitzar intervencions relacionades amb els hàbits saludables
i la prevenció de drogues.
I per acabar, recordar-vos que per qualsevol
pregunta o dubte relacionat amb la prevenció de drogues estem al vostre servei.

l’aprovació del projecte arquitectònic de l’equipament de joves de Santa Eulàlia, el projecte de cooperació Caminem per Blangoua,
l’espai del Xafarranxo per Festa Major i el
treball transversal que és realitza amb altres
serveis de l’Ajuntament, la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, El Consell Comarcal del
Vallès Oriental, l’oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona i la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
El proper 2011 continuem apostant per oferir als joves de Santa Eulàlia que decideixin
com gastar els diners dels pressupost d’ activitats. També seguirem treballant amb la
mateixa il·lusió per aconseguir que la vida
dels joves del nostre poble millori tot el que
sigui possible.
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Avui en dia, la pregunta que més em fan els
usuris de la biblioteca, a la que tots anomenem “vella”, en contraposició a la “Nova
Biblioteca de Santa Eulàlia” que promet ser
una meravella, és: Quan falta per què s’acabin les obres? Jo, de coneixements d’arquitectura en tinc ben pocs, i és per això que els
contesto: Aviat, aviat!

Tot i això, aquest espai de l’Anuari serà l’últim –bé, potser no- que dedicarem a la vella
biblioteca, que, per un cop, l’anomenarem
Centre de Cultura Sant Jordi. Per molts, segueix sent un edifici completament desconegut, hi passen pel davant, però ni tan sols
s’hi fixen; per altres, en canvi, ha estat un
gran servei que han tingut ben a prop de casa. El Centre de Cultura Sant Jordi compta
amb gairebé 9.000 exemplars i s’actualitza
periòdicament de les novetats que surten a
les llibreries, intentant mantenir-se al dia i
atreure el màxim de públic possible, ofertant
tot tipus de llibres. A més presta pel·lícules
en format DVD i ofereix la consulta de revistes i diaris i l’ús d’ordinadors i connexió wifi
a Internet. Més de 800 socis gaudeixen d’aquestes prestacions i a tu, també t’hi volem!

Pressento entre els lectors del nostre poble
unes ganes boges de creuar la porta d’aquest
nou espai i gaudir com a usuaris dels serveis
que oferirà. Jo també en tinc ganes, no us
penseu!

L’últim projecte que durà a terme serà la posada en funcionament d’un Club de lectura,
obert a tots els públics, i que tindrà la seva
continuïtat en la Nova Biblioteca. Us animem doncs a participar-hi!

Centre de Cultural Sant Jordi
Bibliotecari: Berta Roca
Telèfon: 93 844 81 88 / 636 93 11 58

Acomiadem el centre
de cultura Sant Jordi
com es mereix
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Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

2010: 100% TDT, UM007
i lip dub
2010: any de l’apagada analògica i del ple
funcionament de la TDT. Noves tecnologies,
noves modes. El lip dub, un fenomen que
s’està generalitzant a la xarxa, ha arribat a la
nostra tele. Com ja heu pogut veure des del
vostre aparell o des de la pàgina web, els
col·laboradors de l’entitat hem protagonitzat
aquest passat mes de setembre el vídeo musical que dóna inici a la vintena temporada
d’emissions regulars. Però aquest 2010, el
dia a dia de Canal SET ha portat força novetats.
A final de juliol vam estrenar la UM007, la
unitat mòbil que va portar mesos de treball
a un grup de tècnics de Canal SET, i que finalment vam poder inaugurar coincidint
amb la Festa Major d’Estiu. Es tracta d’una
furgoneta totalment equipada per a la realització in-situ de qualsevol acte, el seu enregistrament i la seva emissió en directe. La
UM007 obre noves possibilitats per acostarnos encara més a la realitat del nostre poble,
captant de ben a prop tot allò que hi passa.
Ho vam fer durant la Festa Major i ho hem
pogut repetir aquest mes d’octubre amb El
Gran Dictat, l’acte organitzat coincidint amb
la celebració del Correllengua.
Pel que fa als continguts informatius, volem
destacar el debat amb els líders polítics municipals que vam oferir en directe el dissabte
12 de juny, a menys d’un any vista de les properes eleccions municipals. El debat es va
emetre des d’un lloc simbòlic, un dels espais
en construcció de la nova biblioteca – casa
de cultura, i va suposar un ampli desplegament de tots els equips tècnics i dels col·laboradors de Canal SET.

I continuant amb els continguts, d’aquesta
nova temporada 2010-2011, destaquem la
incorporació de dos nous espais a la graella
de programació: Anem pel món, un programa dedicat a viatges i produït a partir de les
imatges enregistrades per tothom qui hi vulgui col·laborar; i Iaies als fogons, un espai
dedicat a la cuina, i realitzat a partir del saber fer de les nostres àvies. També s’està
preparant un Especial Blangua, que mostrarà la visita a aquest poble agermanat amb
Santa Eulàlia que va tenir lloc aquest estiu
passat.
Per acabar, destacar també una important
feina de classificació, documentació i arxiu,
que estem portant a terme a partir de tots els
materials de Canal SET enregistrats i produïts durant aquestes dinou temporades. El
pas del temps feia perillar la qualitat d’un arxiu audiovisual molt valuós i ara, amb l’ajut
de les noves tecnologies, estem procedint a
la seva completa digitalització.
Res més. Recordeu que podeu seguir la nostra programació setmanal en les emissions
regulars diàries o sempre que vulgueu a través de la pàgina web. Sou els nostres protagonistes, sou el nostre públic. Gràcies a tots!
Recordin, ara Canal SET també a qualsevol hora i a qualsevol lloc del món a
www.canalset.com.
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Esperit de superació
Sóc botiguer a Santa Eulàlia de Ronçana i represento a l’Associació de comerciants del
nostre poble, Ronçana Comerç Actiu. Aquest
any la crisis ens ha afectat de nou econòmicament i això ens implica als comerciants un
esforç de superació més gran. Durant sis
mesos hem fet sortejos quinzenals i ara ja
són molts els clients afortunats. M'explicaré,
desprès de qualsevol compra a una botiga
associada heu tingut l’oportunitat d’omplir
unes paperetes on posant el vostre nom i
telèfon ja era suficient per participar i el
guanyador del sorteig rebia 100 € en vals
descompte per gastar-se a Santa Eulàlia.
Aquesta campanya, tot i que ha representat
una gran esforç per a l'associació, ha estat
molt agraïda per la bona acceptació que ha
tingut.
Aquest estiu hem tornat a sortir per descobrir Santa Eulàlia, però ha estat caminant i
no amb "La Diligència" com els anys anteriors. El motiu de modificar-ho ha sigut bàsicament econòmic, però això no ens ha impedit realitzar unes de les activitats més
sol·licitades i més completes que fem. El realitzar les excursions en cap de setmana ha
representat també tenir un nou públic que,

per horaris o motius laborals, no havien tingut la oportunitat d'apreciar el nostre poble
més detingudament i gaudir de les explicacions dels nostre guies. Estem convençuts de
la vostra comprensió.
Finalment, acabem l’any amb la Mostra
Gastronòmica; ja comptem amb la sisena
edició. Com sempre tot un èxit. Aquesta vegada el producte comú que han utilitzat els
nostres restaurants era el formatge de Can
Corder. A la Mostra Gastronòmica, cada restaurant associat prepara un platet amb un
producte realitzat per algun dels nostres
productors artesanals, d’aquesta manera
aconseguim mostrar-vos les nostres delícies
cuinades pels nostres restauradors.
Per acabar, vull encoratjar a seguir a tots els
nostres socis que, dia rere dia, obren les seves portes per donar servei formant el teixit
comercial de Santa Eulàlia.
Bones Festes.
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AAVV Can Marquès
President: Joan Quintana
Telèfon: 669486544
C/e: quintana.joan@gmail.com

20 anys de Festa Major
L’Associació de Veïns de Can Marquès, és
una entitat formada per unes 140 famílies, i
que ara fa 21 anys que treballa per millorar
la qualitat de vida de les persones del barri.
Fent una valoració de la tasca associativa realitzada durant el 2010, podem estructurar la
nostra feina en tres grans àmbits de treball.
1.- El primer és tracta d’anar consolidant la
millora de les infrastructures del barri, i en
aquest àmbit treballem per aconseguir en
col·laboració amb la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana aquestes tasques, com són els
treballs de manteniment i poda de diversos
espais, reduir la velocitat del trànsit col·locant plataformes elevades en determinats
carrers, reparació puntual de desperfectes
en l’asfaltat i altres encara pendents que esperem que s’acabin realitzant.
2.- El segon aspecte ha estat en defensa del
territori enfront del projecte de la Línia de
Molt Alta Tensió (La MAT) i del 4art Cinturó. Tots dos projectes afecten el territori de
Can Marquès i com a associació hem treballat i estem treballant per salvaguardar la
qualitat de vida en el barri i reduir l’impacte
d’aquestes afectacions. Referent a la M.A.T.
es controlen anualment les medicions que
continuen estant per sota dels límits establerts i, sobre el 4art. Cinturó hem presentat
al·legacions per si finalment el projecte s’acaba portant a termini, que l’allunyin del ba-

rri, i que sigui una via soterrada a las proximitats de Can Marquès, minimitzant al màxim l’afectació al veïnat.
3.- El tercer, el forma la Comissió de Festes
que continua treballant en la dinamització
sòcio-cultural de Can Marquès, i ha programat diferents actes i celebracions al llarg de
l’any. Com més significatives, apuntem:
- La Calçotada Popular celebrada el 14 de
març que va incloure una caminada de bon
matí pels voltants del barri.
- La Festa Major, del 16 al 18 de juliol, que
celebrava el seu 21è aniversari. Per a l’ocasió, es van organitzar diverses activitats i actes (cinema a la fresca, cercavila, pallassos i
jocs infantils, festa de l’aigua i festa de l’escuma, torneig de petanca, sopar de germanor amb ball i espectacle, i que va reunir a
més de 350 persones,...)
- La Festa de Cap d’Any, amb raïm i “cotillón”.
En properes accions socials hi ha la intenció
d’organitzar sortides a diferents punts característics de la nostra geografia.
Esperem seguir treballant per la millora del
nostre barri i desitgem que l’associació sigui
un espai obert a tots els veïns i veïnes que
vulguin treballar pel bé comú.
També desitgem a tothom Bon Nadal i un
Feliç 2011.

49

50

Entitats

Anuari 2010

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
L’Associació de Veïns de Sant Cristòfol es va
reunir al voltant d’una taula de germanor.
El dia 10 de juliol es celebra la festivitat de
Sant Cristòfol i aquest any i per primera vegada els veïns del barri ens em reunit per celebrar un sopar de germanor.
Tot es va preparar amb molta il·lusió per
part de la Junta de l’Associació i la col·laboració de gran part del veïnat.
La festa va ser un èxit. L’Ajuntament ens va
deixar les cadires i les taules i cada veí va
portar el seu sopar, i com que el que comptava era passar-ho bé, així ho vam fer.
Comptant que el nostre barri és molt petit i

som pocs veïns, vam arribar a la cinquantena.
Va ser un dia ideal per conèixer gent que no
coneixíem i per començar amistats que es
donaven per perdudes. Els nens van gaudir
de valent i això ha estat l’empenta que necessitaven per gaudir d’un estiu al carrer.
Des de la Junta de l’Associació de Veïns de
Sant Cristòfol donem les gràcies per la vostra assistència i convidem a la resta pel proper sopar.
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AAVV Pinedes Castellet
Presidenta: Estrella Brines
Vicepresident: Francisco Javier Camacho
Telèfon: 93 844 96 11 / 695 93 95 85

Novetats d’enguany
L’associació de Veïns Pinedes Castellet acaba d’escollir nova junta directiva. Les eleccions es van fer el passat mes d’octubre i es
van presentar dues candidatures. L’actual és
la que va sortir escollida per una àmplia majoria dels vots.
La nova junta directiva s’ha fet càrrec de
l’associació amb moltes ganes de treballar i
fer coses pel barri, la joventut i els nens i nenes. Per exemple, volen impulsar unes festes
pel barri ja que de moment no en tenen de
pròpies. En general, la seva intenció és poder-se afegir a totes les iniciatives que es
duen a terme als barris de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Durant aquest any l’ajuntament ha intervingut al barri instal·lant focus nous a l’enllumenat i s’han fet altres actuacions d’arranjament i millora de la via pública. A més de fumigar el clavegueram per evitar una plaga de
paneroles.
Però al mes d’octubre d’aquest any es va començar un projecte molt important en què
l’Ajuntament i l’Associació de Veïns treballaran plegats per a establir el projecte d’urbanització de l’esplanada del barri que ara fa
de camp de futbol, la urbanització afectarà a
la meitat de l’espai. El 30 d’octubre, tècnics i

càrrecs polítics de l’Ajuntament es van reunir amb veïns i representants de l’associació
en una primera sessió de treball del procés
participatiu. Així, els veïns van tenir l’oportunitat d’exposar les seves propostes i conèixer quines característiques tècniques defineixen l’espai.
Els veïns van exposar que volen un parc de
l’estil del de Sant Simple amb una àrea de
jocs infantils, una altra de bancs, per les famílies que acompanyin els petits, i una font.
A més també van demanar la col·locació d’una pèrgola a la parada d’autobús per protegir els usuaris del transport públic de la pluja.
A finals de gener de 2011 hi haurà una segona sessió conjunta de treball en què s’exposarà una primera proposta que presenti com
es poden encabir les propostes fetes a l’espai
i explicar quines són possible i quines no ho
són.
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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

Ens plau adreçar-nos de nou, per mitja de
l'Anuari, a la població de Santa Eulàlia per
tal de fer un petit resum de les activitats
portades a terme durant aquest any que ja
arriba a la seva fi.
No hi ha dubte que costa molt engrescar els
veïns perquè comparteixin les activitats que
programa la Junta. Tot i això la nostre Festa
Major, de finals del mes de juny, continua
tenint una gran acceptació, especialment entre la mainada i la gent gran. Esperem trobar
activitats atractives pel jovent.
Fem un petit resum del programa de Festes.
Encetem el divendres amb una popular cercavila per diferents carrers, botifarrada i cinema a la fresca, seguim el dissabte amb un
“conta contes” per als menuts, i tot seguit el
concurs de dibuix i partit de futbol. Acabem
el dia amb el sopar de germanor i un concert
a càrrec del Grup “Diapaswing” que ens fa
gaudir una bona estona de la seva música a
“capela” amb les seves bones dosis d´humor. El programa el diumenge amb la gimcana d'aigua i festa de l'escuma en què tots
acabem remullats. Com no podria ser d'altre
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manera, Primavera també va col·laborar en
la campanya “365 dies solidaris”.
Volem fer especial esment i agraiment a
l'Ajuntament, a les entitats de Santa Eulàlia
i de Lliça d'Amunt que han col·laborat en la
cercavila i als prop de 40 establiments que,
amb les seves aportacions, fan possible la celebració i l’èxit de la nostra Festa.
En un altre ordre de coses hem d'assenyalar
el llastimós estat de manteniment dels carrers del nostre barri. Pensem que, tot i que
per part de l'Ajuntament es van fent coses,
anem arrossegant uns dèficits de massa
temps. El repartiment dels” plànols d'evacuació” posen de manifest el deficient i mal
estat dels vials que hem de fer servir en cas
d'emergència. Les sortides alternatives i naturals que serien el carrer Vinya Elies o el
Camí del Mas estan en un estat lamentable.
Encarrilar, com a única sortida, el carrer de
les Piscines no ens sembla gaire encertat.
No parlem ja de l'estat de deixadesa i abandó dels boscos que tenim a tocar de
Primavera. Creiem que fa falta una revisió
seriosa, profunda, acurada i urgent d'aquestes mancances.
Desitgem que el proper 2.011 sigui per tots
els Santaeulaliecs l'any de la recuperació i
l'acompliment dels seus anhels.
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Escola Bressol Municipal
La Font del Rieral
Coordinadora: Montserrat Miró
Telèfon: 93 844 96 81
C/e: elbarridelrieral@gmail.com

Segon curs
L’Escola Bressol Municipal La Font del
Rieral ja ha començat el seu segon curs.
En aquest curs s’han ampliat els espais i ens
agrada pensar que s’està creant un lloc on
els nens i nenes puguin créixer tot jugant.
Actualment hi ha 4 estances en funcionament:
- Dues d’infants de 1 a 2 anys
- Dues d’infants de 2 a 3 anys
En total gaudeixen de l’escola 62 infants i
les seves famílies.
També s’ha ampliat l’equip educatiu amb
dues educadores més. Actualment l’equip
de l’escola està format per 1 coordinadoraeducadora, 7 educadores, 2 cuineres i 1 netejadora.
Tot el personal que treballa a l’escola pensem i creiem que el joc és una necessitat vital.
El joc crea i desenvolupa estructures de pensament i és un instrument d’investigació.

És mitjançant el joc que l’infant porta a terme la imitació del món que l’envolta i el va
interioritzant.
El passat 29 d’octubre vam celebrar la primera festa d’aquest curs, LA CASTANYADA,
al jardí de l’escola. Un grup de pares músics
i la participació de moltes famílies que van
portar coques i panellets i amb unes castanyes i moniatos vam passar una tarda molt
agradable. Va ser una bona manera de començar la tardor.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina
Coordinadores: Dolors Barbany, Esther
Casadesús i Anna Ors
Tel.: 93 844 83 16
C/e: cei_alzina@gmail.com

El 7è Nadal de l’Alzina
El 2004 va néixer al nostre poble l'Escola
Bressol l'Alzina i, paral·lelament, es va portar a terme, des de la mateixa escola, un projecte molt bonic. Es tractava d'oferir un nou
espai a les famílies del poble amb nadons de
0 a 1 any. Aquest nou espai, físicament, es
trobava en una sala de l'escola bressol i estava conduït per dues mestres coordinadores
de la mateixa escola.
Tenia com a objectiu convertir-se en un lloc
de trobada i relació on les famílies, pares,
mares i nadons poguessin intercanviar i
compartir les pròpies vivències i experiències amb altres famílies, contrastar opinions
o expressar alegries, inquietuds, angoixes i
sentiments que es tenen amb l'arribada d'un
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fill/a i que a vegades són difícils d'explicar.
A part de tot això, les famílies també aprenien cançonetes, jocs de falda, llegien articles interessants, descobrien nous llibres,
noves músiques, aprenien a fer massatges
als nadons... A vegades també venia algun
especialista a fer xerrades sobre temes concrets segons els interessos de les famílies assistents, com per exemple pediatres, psicòlegs, contacontes, músics...
Des d'un bon començament aquestes trobades de l'espai nadó és feien quinzenalment
els dimecres, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.
Però, més endavant, tenint en compte l'opinió de les famílies, vam decidir canviar l'horari i fer les trobades al matí, de 10 a 2/4 de
12. Les famílies deien que a les tardes no
anava bé perquè normalment coincidia amb
les migdiades dels petits i petites.
Durant tres cursos, per motius de manca
d'espai a l'Alzina, vam traslladar l'espai nadó
a la biblioteca del poble, però des del curs
passat i enguany comptem de nou amb la
Sala Gran de l'Alzina.

Entitats

Actualment, portem a terme l'espai nadó
amb els mateixos objectius i les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia. Ens agrada
molt gaudir els dimecres, quinzenalment, de
les famílies, dels nadons, de la companyia,
dels nous aprenentatges, dels somriures,
dels consells, dels bons moments que passem.
Ens agrada molt veure com les famílies s’aconsellen entre elles, com es donen ànims,
com s’expliquen petits trucs per millorar el
dia a dia.
És molt gratificant veure com neixen noves
amistats. Sempre va bé conèixer gent que
està vivint la mateixa situació que tu.
És fantàstic veure créixer els nadons, cada
quinze dies fan uns canvis espectaculars i a
l’espai nadó els compartim.
També és molt bonic oferir aquest espai per
les mares ja que, a vegades, l’estrés dels primers mesos amb la criatura a casa, fa que
perdin una mica de vida social, que deixin de
fer coses per elles, que s’angoixin pel nou dia
a dia, que es neguitegin pel que fa o no fa el
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seu nadó i, tot això, si ho poden compartir,
sempre es porta més bé.
Aquest octubre l’espai nadó ha començat un
nou curs amb molt èxit, hi ha hagut una assistència molt elevada i això és molt satisfactori, ens fa sentir molt bé. Confiem que continuarem així durant els mesos següents.
És per aquest motiu que l'Alzina us obre les
seves portes i esteu tots convidats a venir a
passar una bona estona amb els vostres nadons.
Si necessiteu més informació no dubteu en
trucar-nos o venir-nos a veure.
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Escola Ronçana
Directora: Elisabet Palau
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@centres.xtec.es
Web: http://elcargoldigitalcs.blogspot.com

Art i expressió a l’Escola
Des de l’Escola Ronçana, en acabar aquest
any 2010, volem explicar algunes activitats
que ens han resultat particularment interessants per motius diferents.
En primer lloc la participació, junt amb
l’Escola de La Sagrera i moltes altres entitats
del poble, en el concert i en la gravació del
recull de cançons tradicionals de Santa
Eulàlia, a cura de Jaume Arnella. Aquesta
iniciativa ens ha brindat l’oportunitat de
conèixer aquestes cançons de primera mà,
cantar-les i valorar-les. A partir d’ara passen
a formar part del programa d’educació musical. L’Ajuntament ens ha fet arribar un bon
nombre de llibres perquè els puguem tenir
sempre a mà. L’experiència ha estat molt enriquidora també en l’aspecte humà i en el
sentit de pertinença al poble.
Per altra banda, novament aquest any els
nois i noies de 6è han participat en el projecte Cantània, junt amb tot d’altres escoles
en un concert magnífic a l’Auditori de
Granollers. Comporta un temps llarg d’esforç per l’assaig, però l’aprenentatge i el resultat final valen molt la pena.
També dins de l’àmbit artístic, però en l’àrea
de visual i plàstica, hem tingut un seguit
d’activitats a l’entorn de la figura de Picasso:
visites al Museu de Barcelona i també a l’ex-

P-3 A amb Glòria Martí i Diana Sanchez.
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posició i taller que ofereix Thermalia a
Caldes. L’objectiu que ens proposem és contribuir a desenvolupar la percepció artística,
que com tants d’altres aspectes també hem
d’educar i ajudar a desplegar en els nens i
nenes. Aprendre a “llegir” en els diferents
llenguatges de les arts per poder després “escriure”, crear, amb varietat de tècniques i
materials. La Mostra Literària d’enguany,
també va recollir aquesta inquietud i va oferir la possibilitat d’expressar, amb paraules,
somnis o sentiments extrets de la contemplació d’algunes obres de Picasso que se’ns
van anar tornant ben familiars.
I per acabar, el teatre, molt senzill, preparat
de mica en mica en les sessions de treball
d’expressió oral, contribuint a fomentar l’ús
correcte del català, a millorar el vocabulari i
les estructures del llenguatge, tot gaudint de
la interacció amb els companys i afavorint la
confiança en un mateix. El resultat van ser
unes escenificacions ben aconseguides presentades amb tota la il·lusió davant dels pares i mares i dels altres companys.
Continuem endavant amb el projecte de la
Biblioteca escolar, així com amb l’Aula de
Ciències i ens estan arribant algunes noves
dotacions de recursos TIC que anem integrant en les metodologies de treball.
En la nostra tasca educativa ens ajuda el fet
de poder-nos coordinar amb els altres centres de Santa Eulàlia: l’altra escola de primària de la Sagrera, les escoles bressol i l’institut, amb els quals mantenim el contacte i la
col·laboració que resulta tan necessària.
A continuació posem les fotos de tots els grups
de classe en acabar el curs, el juny del 2010.

P-3 B amb Maite Marín i Mònica Estor.
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P-4 A amb Sílvia Navarrete i Mariví Riera.

P-4 B amb Carme Betorz, Sònia Garcia i
Lourdes Bassa.

P-5 A amb Ada Margenat.

P-5 B amb Carme Prims i Mercè Barbany.

1r A amb Concepció Bernadas i Roser Pañella.

1r B amb Asensi Sánchez, Esther Duran, Roser
Pañella i Sònia Garcia.
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2n A amb Montse Martín, Roser Pañella i
Conxita Font.

2n B amb Lourdes Guitart i Anna Pérez.

3r A amb Mireia Jurado i Esther Duran.

3r B amb Laura Pérez i Anna Romeu.

4t A amb Sete Salguero.

4t B amb Margarida Plumé, Jordi Ricart i
Montse Busquets.
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5è A amb Mercè Pérez i Jordi Sala.

6è A amb Merche Díaz i
Elisabet Palau.

6è B amb Ramon Boixader i
Elisabet Sánchez.
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5è B amb Sónia Paje i Cruz Tapia.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@centres.xtec.es

Segon curs a la nova Escola
La Sagrera
L’any 2010 a l’escola hem continuat el camí
per aconseguir que els nostres infants gaudeixin d’una bona escola. Hem treballat
molt, amb il·lusió i rigor, superant entrebancs i obtenint satisfaccions. I ens hem basat en el treball d’equip: en primer lloc dels
mestres, però també en la feina de monitores, la conserge i professionals externs.
Hem comptat amb la confiança de les famílies en la nostra tasca i amb la col·laboració
activa de l’AFA i amb tota la comunitat educativa anem avançant plegats.
Per a nosaltres, l’any comença amb el record
de les actuacions de la festa de Nadal.
Comencem el segon trimestre i l’alumnat
està plenament adaptat a l’escola i ja gairebé
no recordem els primers mesos dels infants
de 3 anys. El gener és un mes d’un bon ritme
d’estudi i d’aprenentatges. Es comença fent
entrevistes per comentar els informes i és el
moment perquè entre mestres i famílies observem l’evolució de l’infant i puguem valorar com aconseguir el màxim progrés de cadascú.
Al febrer, quan encara s’estan fent activitats
de Carnestoltes, la comissió de Sant Jordi
comença a dissenyar la festa. Cal dir que per
a l’escola és molt més que una festa, és el
motiu per treballar i avançar en aprenentatges, en valors i en aspectes lúdics. I també és
una ocasió per explicitar la col·laboració de
les famílies, perquè la dedicació d’hores i hores de mares i pares és imprescindible en el
treball de decoració i ambientació i en la representació de la llegenda.
Van ser tantes les activitats que es van fer
que és difícil enumerar-les totes. La comis-
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sió de festes va proposar partir del 2010 com
a Any Internacional de la Biodiversitat, i realitzar un treball interdisciplinari: de coneixement del medi, estudiar diferents àmbits i
animals amenaçats; de llengua, fer rodolins,
descripcions, contes...; de plàstica, exposició
de treballs, murals amb materials diversos...
També, dins de les activitats de Sant Jordi,
vam iniciar un projecte nou per motivar la
lectura. Es tracta de l’apadrinament que fan
els grans cap als petits. Cada alumne de l’actual 6è acompanyarà un infant de 1r llegint
junts, periòdicament, per gaudir d’aquesta
activitat.
En definitiva vam poder fer un excel·lent
treball de “Competències bàsiques” des de
P-3 fins a 6è. Aquestes competències són els
aprenentatges imprescindibles que ha d’asssolir l’alumnat en acabar la primària. La televisió del nostre poble, Canal SET, en va fer
un programa, i també TV3 va emetre un reportatge en l’espai diari El medi ambient,
“La volta al planeta des de l’escola”. No cal
dir que el nostre esforç es va veure recompensat amb escreix en veure la motivació
dels infants i els treballs aconseguits.
Per al claustre de professors una prioritat és
el treball de llengua, en els diversos vessants
de lectura, comprensió i expressió oral i escrita. I a part dels projectes nous, també i
des de l’octubre, tot el claustre fem el seminari de formació “Programa d’Immersió lingüística en el context multilingüe actual”.
Una altra activitat de gran importància és la
participació en el certamen de lectura en veu
alta. El Cicle Superior -5è i 6è- va participar
en el VI Certamen Nacional infantil i juvenil
de lectura en veu alta, convocat per
Enciclopèdia Catalana. Es va fer un treball
sistemàtic i rigorós de lectura a classe. Una
alumna de 6è va obtenir la primera classificació de la seva categoria, a nivell comarcal,
i va passar a la fase final que es va celebrar a
l’Auditori Nacional de Catalunya. I la nostra
alumna va guanyar el primer premi. Aquest
fet ens va omplir de joia a tots, però les feli-
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citacions més efusives van ser per a la Mar i
per a la seva mestra.
En el certamen d’enguany s’hi afegirà el
Cicle Mitjà, 3r i 4t.
Un altre objectiu que tenim plantejat és el
coneixement del poble. I és per això que vam
programar sortides de treball com per exemple els nens i les nenes de 1r i 2n que van
anar al Bruguer i van treballar la verema; o
els grups de 3r i 4t que van visitar la masia
de Can Lluc, o altres grups que van conèixer
i gaudir dels espais del pla de Can Naps, de
la font del Rector, etc.
A principis de juny, l’alumnat de 5è va oferir-nos un magnífic concert al Teatre Auditori de Granollers: “La Balada del retorn”
dins els actes de la Cantània, resultat de la
bona feina dels infants, la mestra de música
i la col·laboració i treball en equip.
També el comiat de 6è del juny ens ha deixat
un record excel·lent amb la representació teatral “Neverland o món real?”. Obra creada i
dirigida per la seva tutora. Els 23 alumnes de

P3A amb Marta Garcia.

P4A amb Eva de Sande i Meritxell Fabregas.

Anuari 2010

6è hi van participar de manera entusiasta i les
famílies, que s’hi van implicar molt, van manifestar la seva gran satisfacció.
En arribar a final de curs són tantes les activitats que es fan: proves i avaluacions, informes, entrevistes, àlbums, recull de fotos, orles de grup, valoracions, propostes de millora... Però en arribar l’1 de setembre hi tornem, reprenent tota la feina pendent, que no
és poca, i preparant l’arribada dels infants.
Cal dir que aquest curs, amb el nou calendari escolar, l’organització de totes les tasques
ha estat més difícil perquè hi havia pocs dies
abans de les classes. Amb tot, l’equip de
mestres d’Educació Infantil es va posar a
treballar intensivament en la creació dels
“ambients“ que són uns espais d’aprenentatges diversos i de reforç de l’expressió oral.
En definitiva, per al claustre de mestres, les
activitats comporten esforç i molta dedicació
personal, però la tasca és possible perquè és
compartida, es fa en equip i, sobretot, perquè tenim una gran estimació per l’educació
i per l’escola La Sagrera.

P3B amb Silvia Albareda.

P4B amb Melania Fernández i Marta Areñas
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P5 B amb Laia Dorda.
P5 A amb Elisenda Codina i Raquel Pla.

1rA amb Raquel de la Sierra.

1rB amb Betsi Villa i Alba Paré.

2nA amb Laia Cladellas.

2nB amb Montse Ribas.
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3r A amb Luci Casillas.
3r B amb Xavi Lora.

4t amb Teresa Valls, Jordi
Espinosa i Cristina Montosell.
5è amb Mariola
Bisbal, Marta
Areñas i Olegaria
González.

6è amb Imma Ruiz i
Elisabet Maspons.
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AMPA CEIP Ronçana
Presidenta: Marta Giménez
Telèfon: 93 844 84 09 / 649 243 245
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaceiproncana.cat

Durant l’any 2010 hem acomiadat un curs i
hem donat la benvinguda a un altre.
Vàrem arrencar l’any 2010 després d’un primer trimestre del curs escolar 2009-2010 en
que des de l’AMPA oferiem com sempre activitats extraescolars, i un nou projecte anomenat “socialització de llibres” anava prenent forma. La festa dels Tres Tombs va ser
la primera de l’any i l’AMPA va participar-hi
amb una carretada de nens que llençaven caramels.
Ens feiem ressó de les xerrades que al llarg
de l’any es feien a La Fábrica, i assumiem
una nova comissió de “seguiment” de menjador, en tant que aquest servei deixava de
ser gestionat per l’AMPA i passava a ser contractat directament pel Consell Comarcal,
segons la proposta que aquest organisme va
remetre a la Direcció de l’Escola i aquesta va
acceptar.
També a principis d’any ja avaluàvem la “futura setmana blanca” i també estudiàvem altres propostes per a la gestió de les activitats
extraescolars per a futurs cursos.
A mesura que l’any avançava, l’ambiciós
projecte de socialització de llibres va quedar
en un no-res en no obtenir l’adhesió de les
famílies que el Departament de la Generalitat ens sol·licitava. La voluntad de l’AMPA
era reduir la quota en el pagament de llibres
demanant una subvenció que ens permetés
adquirir tot un seguit de llibres que romandrien a l’escola, evitant la consegüent despesa per a les famílies. Donat el fracàs de la iniciativa, des de l’AMPA es va decidir destinar
de tota manera una part dels pressupostos a
l’adquisió de mapes i diccionaris que suposarien també un estalvi a les famílies.
Al mes d’abril celebravem Sant Jordi i el mes

de juny va venir marcat per la festa de final
de curs, la festa d’acomiadament dels alumnes de 6è. curs i la preparació de la venda de
llibres de text que es duria a terme durant
els mesos de juliol i setembre.
I va passar l’estiu i encetàvem el nou curs
2010-2011 amb la contractació d’una nova
empresa per a la gestió de les activitats extraescolars, la preparació de la Festa de
Benvinguda que vam fer coincidir amb la celebració del dia mundial dels ocells i vam organitzar amb la col·laboració del GOT i de
l’Escola La Sagrera. Convocàvem també l’obligada Assemblea General de Socis de
l’AMPA.
Hem celebrat la castanyada, seguim editant
els butlletins informatius i hem adquirit loteria per a vendre. Hem organitzat el taller
de Nadal i així tanquem un nou any amb la
il·lusió de seguir treballant pels nostres fills
fent d’aquesta escola alguna cosa més que
un centre educatiu, buscant el caliu de les famílies i apropant-nos a les seves necessitats.
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AFA CEIP 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

2010 Any de renovació,
estabilitat i continuisme
Ha passat un altre any a la vida de l'Escola la
Sagrera, els infants creixen dia a dia, curs a
curs, arriben nous, amb ulls oberts com
plats, encuriosits, embadalits, amb certa
por, o fins i tot, més d'un plorant. Altres deixen l'Escola per créixer i fer més camí a
l'Institut.
I encara que pugui semblar que els cicles es
repeteixen, no hi ha dos cursos iguals, cada
un d'ells és especial i això és degut a cada
nen que passa, a cada persona que col·labora, a cada mestre que treballa, però sobretot,
a la voluntat de tothom de treballar per l'educació dels nens i nenes de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Per l'Associació de Famílies també ha passat
un any més, i el projecte té continuïtat, perquè creiem en les famílies i creiem en l'AFA,
perquè seguim amb els projectes posats en
marxa en cursos anteriors, i perquè la visió
de l'AFA vers a l'Escola no ha canviat en
essència.
Entre els projectes portats a terme durant
aquest últim curs, varem posar en marxa,
juntament amb el Claustre i l’Equip Directiu, un ambiciós projecte de socialització de
llibres, amb una mica més d'un 65 % d'acceptació per part de les famílies. Per ara,
aquesta xifra ja queda curta. Un segon any
de projecte amb un preu únic per infant i per
a tots el cursos, ha aconseguit una adhesió
majoritària, i ha superat fins i tot les nostres
expectatives inicials.
Uns Serveis d'acollida matinal i de tarda,
Casal de Juny, acollida per a reunions de
Pares i Mares a l'Escola, ens han permès
compaginar les obligacions laborals i escolars millor, i fomentar la participació de les
famílies, en les activitats de l'Escola.

La Primera Pedra, Juny 2007.

Activitats Extraescolars, xerrades de formació per a les famílies, la posada en marxa
d'activitats més lúdiques per les diferents
festes, Carrossa dels Tres Tombs, Parada de
llibres i roses per Sant Jordi incentivant la
diada, la lectura, i la promoció de comerços
de Santa Eulàlia en benefici de la biblioteca
de l'Escola i les famílies de 6é. Col·laboració
per guarnir els passadissos de l'Escola, festa
de fi de curs, etc. Tampoc podem passar per
alt les inversions completades per l'AFA a
l'Escola, així com la gestió de bestretes i subvencions per part de l’Ajuntament i Departament d'Educació.
Renovació interna: els cicles passen i la gent
canvia, però la importància d'això és la feina
realitzada i consolidada. Una renovació que
ha garantit l'estabilitat, que ha obert noves
vies de relacionar-se, i alhora treballa i ofereix noves idees per enfortir l'AFA i per desenvolupar nous projectes, com el projecte
endegat per aquest curs 2010-11 de la creació dels diferents espais de jocs als patis, un
projecte d'Escola, de tothom, on demanem
la col·laboració i la implicació de tota la comunitat educativa, on el nostre objectiu primari consisteix en crear uns patis ideals com
a zona d'esbarjo, jocs i aprenetatge, i alhora
rics en diversitat per als infants.
La nostra Associació oberta a totes les famílies i participativa, qualsevol que sigui emprenedor, amb idees, amb ganes de col·laborar, està convidat a participar a la seva Associació.
L'Associació és de tots, sempre sou Benvingut!!
AFA de l'Escola la Sagrera
El futur, ja l'estem construint entre tots.
"Per educar un sol infant cal tota la tribu".
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IES La Vall del Tenes
Directora: Marta Jané
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: info@iesvalltenes.net
Web: www.iesvalltenes.net

... i seguim fent Escola
Un any més viscut: un munt de treball, d'esforç, de vivències, d'experiències.... que
complicat sintetitzar-ho en unes poques línies!
Si mirem enrere, recordem un matí de gener
que ens va arribar la notícia: en Joan Ruiz i
Calonja ens havia deixat. El nostre primer
director, impulsor de l'ideari de l'Escola,
company, i sobretot mestre per a molts dels
qui encara estem continuant la tasca iniciada per ell. D'en Joan vam aprendre moltes
coses: responsabilitat, exigència, rigor, estimació... cap a la llengua, cap al país, cap a
l'educació dels nois i noies que anem acompanyant en el difícil camí de l'adolescència.
Home prudent i savi, encara sovint hi pensem quan ens trobem en situacions diferents
però a la vegada semblants, de la vida escolar.
També tenim el record de l'acte senzill, però
molt emotiu i sentit, que vam celebrar en el
pati de l'Escola tota la comunitat educativa,
la Mancomunitat i la família d'en David
Seuma en el mes de març, arran del primer
aniversari de la seva mort. L'ametller que
vam plantar continua creixent dia rere dia.
Però la vida segueix i ens empeny a mirar
endavant. A la primavera, vam prendre la
decisió d'entrar a formar part del projecte
Educat 1x1 impulsat pel Departament
d'Educació. Es tracta d'un canvi de xip: no
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anem a l'aula d'informàtica, sinó que la informàtica entra a l'aula. Les TIC (tecnologies
de la informació i de la comunicació) ja no
són el futur i l'escola ha d'intentar estar i
créixer al costat de les tendències socials i ha
d'acompanyar en el bon ús d'aquestes tecnologies ja que, més que persones sàvies, hem
de fer persones competents i proporcionarlos eines i criteris d'ús.
I és que en aquests darrers anys hi ha hagut
un canvi social molt important pel que fa a
l'àmbit de la tecnologies de l''aprenentatge i
del coneixement (TAC) que ens permet accedir, pràcticament des de qualsevol lloc, a la
informació. Una informació però que, tenint
en compte l'edat del nostre alumnat, cal ensenyar a ordenar-la, cal dirigir on trobar-la i,
també, cal ajudar a seleccionar-la. El salt de
la informàtica dins l'aula ha de ser una eina
més per ajudar a anar progressant i millorant la metodologia de l'ensenyament-aprenentatge de la nostra Escola sense deixar de
banda tot allò que ja ens funciona i que n'estem satisfets.
La implementació del projecte Educat 1x1 ha
accelerat la primera fase d'unes reformes
importants i necessàries per part de la
Mancomunitat. Així doncs, durant el període estival, s'ha fet tota la instal·lació elèctrica nova, s'han baixat sostres de les aules, se
n'ha renovat la il·luminació, s'han posat endolls, s'han arranjat les lamel·les de les finestres, s'han penjat canons de projecció,
s'ha pintat interiorment i exteriorment (l'edifici del menjador, el del Bertí i el del
Montseny)...
Un final de curs i un inici d'un altre, un nou
repte. Amb la suma de la feina ben feta que
cadascú sap fer, un any més seguirem fent
Escola.
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AMPA IES Vall del Tenes
President: Sixto Romero
Vicepresident: Toni Torrillas
Secretària: Yolanda Florenza
Tresorer: Carles Bracons
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Ens apropem al final del primer trimestre
del nou curs escolar 2010-2011. Com cada
any ens posem a la disposició del col·lectiu
de pares i mares de tots els alumnes de l’IES
Vall del Tenes per a tots els temes que considerin oportuns, i que siguin de la nostra
competència.
Aquest any, els alumnes de 1er i 2on d’ESO
entren al programa 1x1, que implica que acabaran el curs amb la utilització d’ordinadors
personals. Els ordinadors haurien d’arribar
a l’Institut a mitjans de desembre, per encetar el segon trimestre amb ells, seguint el
compromís assolit pel departament d‘Educació de la Generalitat a finals del curs passat. Aquest tràmit entre l’inici de curs amb
llibres i la continuació amb ordinadors personals, ha estat possible gracies a la reutilització de llibres dels anys anteriors. Volem
agrair la generositat de les famílies que han
cedit els seus llibres per a evitar la despesa
doble d’aquest alumnes que han hagut de
començar el curs una mica coixos.

El dia 6 d’octubre a 2/4 de 9, a la biblioteca
de l’IES Vall del Tenes, vam tenir una reunió
de pares i mares, amb una assistència rècord
pel que fa als darrers anys: érem quasi 30!.
Moltes gràcies per la participació. Es varen
destacar un parell de temes que seguirem
treballant, com el dels accessos a les
instal·lacions (massa trànsit mal organitzat),
i el de la possibilitat que determinats grups
es puguin quedar a l’IES a l’hora de dinar
sense fer ús dels serveis de menjador, amb
una quota més reduïda.
Aprofitem per desitjar a aquests nois i noies
un bon aprenentatge a nivell acadèmic i
humà, que els serveixi per a forjar-se un bon
futur en el que es puguin desenvolupar personalment sense limitacions.
Atentament,
La Junta directiva de l’AMPA.
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Dones del Tenes
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499
C/e: donestenes@mixmail.com

Memòria d’activitats 2010
L'Associació "Dones del Tenes" ha dut a terme al llarg de l'any diverses activitats, entre
les quals podríem destacar les següents:
• Publicació de la revista mensual gratuïta
"DdT, la revista de l'Associació Dones del
Tenes", que ha arribat al número 60 el mes
de febrer de 2010.
• Al mes d’abril hem col·laborat amb el disc
d’en Jaume Arnella de Cançons Populars de
Santa Eulàlia cantant una cançó.
• 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 novembre col·laborem amb la Marató de
TV3, aquest any dedicada a Lesions
medul·lars i cerebrals adquirides
• El novembre hem fet l’exposició fotogràfica dels 10 anys de l’Associació a La Fàbrica.
• L'Associació Dones del Tenes participa
també activament a les Fires de Nadal que es
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celebren tant a Santa Eulàlia de Ronçana
com a Lliçà d'Amunt, amb una parada on venem articles de regal de tota mena, una bona part dels quals elaborats per les nostres
sòcies.
• L'Associació celebra el seu aniversari el
mes de novembre amb un sopar on ens trobem totes les sòcies i els/les amics/amigues
que hi volen assistir. El nombre de persones
que hi assisteixen sol estar entre seixanta i
vuitanta, i és un acte molt ben valorat tant
per les sòcies com per la resta d'assistents.
Aquest any serà l’11é aniversari.
• També el mes de març, per a commemorar
el Dia de la Dona Treballadora, celebrem un
sopar una mica més íntim. És un acte de germanor en que ens retrobem amb aquelles
amigues les quals potser no veiem amb gaire
freqüència al llarg de l'any.
• L'Associació Dones del Tenes ja disposa
d'una pàgina web, en la qual es pot trobar un
munt d'informació i d'imatges de les diferents activitats que portem a cap. L'adreça
és:
• Les sòcies i Junta Directiva de l'Associació
Dones del Tenes es reuneix, de mitjans setembre a finals de juny, els dimecres de sis a
vuit de la tarda a la Sala Polivalent d'El
Galliner de Lliçà d'Amunt, i les reunions són
obertes a tothom que tingui ganes de participar-hi.

Entitats
Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

Trobada de puntaires 2010
Com ja és habitual al nostre poble, un dels
actes que inauguren la festa major és la trobada de puntaires a l’entorn de la capella de
Sant Simple. Com sempre hi van acudir
grups de puntaires dels voltants fins a un total de 180 a qui es va oferir berenar, un ob-
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sequi i un número per participar al sorteig
dels diversos regals amb què col·laboren els
comerços del poble.
Juntament amb les puntaires es va fer el ball
de gitanes i de bastoners. Hem d’agrair que
no es fessin coincidir més actes de la festa
major al mateix espai. Tothom va alegrar-se
de poder gaudir de força espai i tranquil·litat
per passejar i observar el meravellós treball
d’aquestes artistes.
La trobada va acabar amb la celebració de la
missa en honor de Sant Simple.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Presidenta: Mª Àngels Garolera
Telèfon: 93 844 63 44 / 672 774 743
C/e: casal_davis@hotmail.com

Assemblea General Ordinària
El passat 31 de gener es va celebrar l’Assemblea 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’exercici anterior, aprovar si s’escau l’estat de
comptes de l’any 2009, el pressupost d’ingressos 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 ordinària, 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 presentat la seva dimissió a principis del mes de
juliol, la mateixa va quedar composta per les
següents persones:
Presidenta: Maria Àngels Garolera Iglesias
Vice-president: Joan Dantí Pañach
Secretari/Tresorer: Francisco López Roldán
Vocal: Francisco Blanca Navia
Vocal: Josep Manel Dosdad Teruel
Junta Directiva
A primers d’abril el nostre Secretari / Tresorer el senyor Francisco López Roldán, va
presentar la seva dimissió per motius de
salut.
Per cobrir la seva baixa i d’acord amb els
Estatuts del nostre Casal, els membres de la
Junta Directiva van proposar oferir aquests
càrrecs al senyor Ramón Restori Cazorla, el
qual va acceptar, fins que a la propera assemblea general sigui ratificat en els càrrecs
de Secretari/Tresorer, o bé sigui designada
una altra persona per cobrir els esmentats
càrrecs.

Junta Directiva.

Festes Socials
Sant Jordi i Primer Concurs Literari
Un any més el nostre Casal va celebrar la ja
tradicional festa de Sant Jordi, amb el repartiment de flors i llibres, a més a més, d’un
bon berenar i una bona estona de ball pels
més dansaires, amb una participació de més
de 200 persones però enguany hi havia una
novetat que feia que aquesta festa fos totalment diferent a la d’altres anys, per primera
vegada el Casal d’Avis havia organitzat un
concurs literari, amb un bon nombre de participants; concretament van ser 26 les persones que van participar, l’edat dels participants anaven des d’una noia de 12 anys fins
una àvia de 77 anys. Tots els participants en
les diverses categories que hi havia es
mereixien haver guanyat el primer premi
però, malauradament això no era possible.
Donem les gràcies a tots ells per la seva participació i molt especialment als membres
del Jurat, i a totes aquelles persones que en
el seu moment ens van recolzar per duu a
terme aquest concurs.
Relació de guanyadors del Primer Concurs
Literari:
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Categoria Sènior:
1.
2.
3.

Serafina Llobet Pérez
Berta Ventura Gual
Consol Pañach Farrés

Categoria Júnior:
1.
2.
3.

Illana Medina Ramírez
Mª Lourdes Roca Ribas
Albert Montes Tena

Categoria Mini Júnior:
1.

Xènia Gallemí Castelo

El segon i tercer premi d’aquesta categoria el
jurat els va declarar deserts.
Festa de Sant Joan
Aquesta festa va ser molt animada, hi va
haver, 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 participació va ser de 156 persones i també vam
comptar amb la presencia d’algunes autoritats del nostre poble.
Noces d’Or
Aquest any hi havia vuit parelles que celebraven els cinquanta anys de casats i com és
tradicional el nostre Casal els va obsequiar
amb una placa commemorativa, que va ser
lliurada pel nostre Alcalde, un ram de flors a
les senyores per part de la nostra Presidenta

Noces d’Or.
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i un diploma per part del jutge de Pau. Tot
això va tenir lloc durant el berenar de la festa de Sant Joan. Enhorabona a tots ells.
Els companys i companyes homenatjats són:
• Bartolomé Roura Bassa i
Teresa Arimany Cladellas
• José Requena Sicilia i
Montserrat Carrera Agut
• Lluís Estrany Gesa i Pilar Roger Más
• Pere Barbany Molins i
Mª Teresa Ciurans Cabot
• Josep Solé Poma i
Montserrat Puigdomènech Iglesias
• Francesc Franch Dalmau i
Mª Teresa Castellarnau Solanas
• Blas Cobo Moreno i
Luisa Hidalgo López
• Juan Bellver Llop i
Rosario Cuestas Company
21è Aniversari del Casal
L’1 d’octubre va tenir lloc la celebració del
21è aniversari del nostre Casal, amb tota la
solemnitat que li correspon. Els actes celebrats al matí van ser; una missa de gràcies
que va ser oficiada pel nou capellà de la nostra parròquia Mn. Ricard Casadesús, la volada de coloms i una ballada de sardanes.
Al migdia va tenir lloc el dinar de germanor
amb una nombrosa participació de companys
i companyes, el nou capellà i membres del
consistori del nostre poble, tot plegat ens vam
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com de costum una festa de germanor. La
participació dels nostres associats esperem
que superi les 150 persones. Tots els assistents tindran un bon berenar, també hi haurà pels més dansaires una sessió de ball de
saló i com no podia ser d’una altra manera,
per desitjar unes bones festes a tothom, tots
seran obsequiats amb un esplèndid i assortit
lot de productes nadalencs.
21è Aniversari del Casal.

reunir 183 persones al Restaurant Paradís
Park. Abans de començar el dinar, la nostra
Presidenta va dirigir unes breus paraules d’agraïment a tots els assistents, també va donar
la benvinguda a totes aquelles persones que
s’havien incorporat al Casal durant aquest
any, així com també va tenir unes paraules de
record per tots aquells que ja no eren amb
nosaltres, demanant als presents un minut
de silenci per tots ells.
Un cop acabat el dinar, la festa va continuar
al Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica” amb el
ball de saló a càrrec de Montse que va ser
molt aplaudida pels assistents, escoltar unes
havaneres i, per finalitzar aquesta esplèndida diada, va haver-hi una degustació de Rom
Cremat.
Nadal
L’última festa de l’any correspon a la festa de
Nadal. En el moment de redactar aquest escrit, per l’anuari local, encara no s’ha fet la
festa, però podem dir que la mateixa serà,

Sortida a Peñíscola.

Durant la celebració d’aquesta festa també és
fa un homenatge al soci/sòcia de més edat.
Sortides i excursions
Les sortides de més d’un dia aquest any han
estat tres. La primera el mes de febrer a
Perpinyà per celebrar el Carnestoltes, la
sego-na i per segon any consecutiu va ser a
Peníscola el mes de maig, per l’any que vé
mirarem de canviar aquesta destinació i la
tercera a Calafell el mes de setembre. Tots
van tornar molt contents i amb ganes de
tornar-hi.
Les excursions d’un dia, la seva freqüència
segueix sent la mateixa de sempre, un cop al
mes. La participació dels nostres associats és
molt bona ja que la mitjana d’assistents per
excursió és de 49 persones. Sembla que les
destinacions escollides són ben rebudes per
tots i esperem que amb el temps aquesta
participació segueixi en augment.
La sortida cultural d’aquest any la vam fer el
passat mes de març. Vam fer una interessant
excursió ja que vam poder visitar el Castell

Entitats
de Pallargues, que forma part del circuit de
Castells de Lleida, i acompanyats per un
guia local ens va donar tota mena d’explicacions de com era i com se desenvolupava la
vida en els temps feudals, així com també
vam poder veure tota mena d’estris que formaven part de la seva vida quotidiana.
Flama del Canigó
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feccionar-lo, i no van poder llegir el manifest,
però aquest any sí que hem pogut fer-ho. El
nostre company, en Constanci Molas va ser
l’encarregat de confeccionar-lo i també de
llegir-lo. L’ofrena floral va ser feta per membres de la Junta Directiva acompanyats d’altres membres del nostre Casal que van voler
participar en la celebració d’aquests actes.
Conferències
Al llarg de l’any han estat programades dues
conferències.
La primera va tenir lloc el 15 de juny, va ser
patrocinada per la Diputació de Barcelona,
àrea de Consum i el tema de la mateixa va
ser “Gestionem el nostre pressupost”.

Un any més hem estat escollits per l’àrea de
cultura del nostre ajuntament, per anar a
Caldes de Montbui a recollir la flama i portar-la al nostre poble, per encendre la
foguera de la nit de Sant Joan, que enguany
estava situada darrere la nova Escola Bressol
Font del Rieral. Hi van anar a recollir-la
membres de la Junta Directiva i uns quants
associats més que van voler gaudir d’aquesta festa tradicional als Països Catalans.
Diada 11 de Setembre

La segona té un lloc destacat en el nostre
Casal, es tracta de la ja tradicional
“MARATÓ de TV3”, es va celebrar el 16 de
novembre i aquest any tractava de les
“Lesions medul·lars i cerebrals adquirides”.
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
salut, que es desplacen al nostre local.
· 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
salut, 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,
aquest any també hi ha hagut un canvi, a
primers de juliol ens ha deixat per motius de
salut la Dolors Vizcaino. En el seu lloc ara hi
ha la senyora Dolors Delgado que fa aquest
servei tots els dimarts i divendres.
Activitats

L’any passat vam haver de declinar l’oferiment que ens va fer l’àrea de cultura del nostre ajuntament, per manca de temps per con-

El ball de saló, que es duu a terme cada divendres és l’activitat que més destaca, ja que
fins el moment d’escriure aquestes ratlles, el
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nombre d’assistents sobrepassa les 2.900
persones.
El curs de català per a gent gran, que per
primer cop se n’ha fet càrrec el nostre Casal,
i podem dir que ha estat tot un èxit, ja que la
mitjana d’assistents per dia de classe ha estat de 6 persones.
Les sardanes segueixen sent un element primordial i els dimarts vénen els balladors a
practicar aquesta dansa, que enguany s’ha
vist incrementada amb més participants.
La resta d’activitats que es duen a terme al
nostre Casal són minoritàries però no per
això deixen de ser interessants, ja que fomenten la relació i convivència entre tots els
nostres associats.
L’aplicació informàtica per portar la gestió
dels socis ja és una realitat operativa i ara
podem saber el nombre total d’associats que
té el nostre Casal.
El nombre d’associats en aquests moments
és de 796 persones, de les quals 338 són
homes i 458 són dones.
Durant l’any 2010 s’han incorporat un total
de 31 associats, dels quals 10 són homes i 21
són dones.
Tota vegada que els nostres Estatuts estan
oberts a admetre qualsevol persona que
compleixi tots els requisits i que d’alguna
manera faci vida social al nostre poble, la
distribució geogràfica dels nostres associats
és molt amplia.
Resum d’associats per poblacions:
Badalona
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Granollers
Hospitalet de Llobregat
L’Ametlla del Vallès

3
13
69
21
1
13
1
14

Les Franqueses del Vallès
1
Lliçà d’Amunt
28
Montcada i Reixac
4
Palau – Solità i Plegamans
7
Sabadell
1
Sant Antoni de Vilamajor
4
Sant Feliu de Codines
2
Santa Coloma de Gramanet
2
Santa Eulàlia de Ronçana
611
Santa Perpetua de la Mogoda
1
Total
796

Piràmide d’edats:
Edats
Homes Dones Total
40 - 44
1
0
1
50 – 54
0
1
1
55 – 59
1
3
4
60 – 64
10
15
25
65 – 69
44
75
119
70 – 74
78
110
188
75 – 79
107
118
225
80 – 84
63
84
147
85 – 89
26
30
56
90 – 94
7
18
25
95 – 99
1
4
5
Total
338
458
796

Defuncions i baixes voluntàries:
Defuncions (*)
20 Homes 16 Dones 4
Baixes voluntàries 18 Homes
7 Dones 11
Total
38
23
15

(*) Aquestes xifres no corresponen a les defuncions produïdes durant aquest any, ja que
recullen defuncions d’associats produïdes fa
més de cinc anys, tota vegada que eren associats d’altres municipis i els seus familiars no
ens havien comunicat la seva defunció.
Pel que fa a les baixes voluntàries, són persones que estan ingressades en residències o
bé el seu estat de salut ja no els hi permet fer
vida social.
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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/
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I aquí és on l’Esplai entra en joc. I l’Esplai
som tots. Els pares que porten els nens i nenes. Els nens i nenes que vénen. Els nens i
nenes que van venir. Els monitors (passats i
presents). L’Esplai som tots, tu també! Per
què no véns?

Santa Eulàlia creix. Cada vegada hi ha més
cases i, al seu torn, més habitants: avis, tiets,
cosins, pares, mares, nens i nenes. Els monitors vam créixer a una Santa Eulàlia amb
una única escola. Els esplaiers d’ara (i, esperem que, futurs monitors) creixen a una
Santa Eulàlia amb dues escoles que, a més,
comparteixen amb altres nens i nenes que
vénen els caps de setmana. Per això, entre
ells no tots es coneixen... (n’hi ha que no han
coincidit enlloc més que a la cua del supermercat o al creuar el carrer pel pas de vianants!

Amb aquest nou curs que hem engegat, nosaltres, amb el lema “esplaia’t a l’esplai” continuem presents cada dues setmanes al cau
amb nous jocs i tallers. Si fins ara ens dedicàvem a omplir les tardes dels infants que
volien passar-s’ho bé, ara afegim que volem
que els infants del nostre poble es coneguin
entre ells i creïn lligams.
A què esperes? Hi ha molts nens i nenes que
encara no coneixes!
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Coordinador: Roser Torres Martínez
Telèfon: 93 865 84 22 / 693 568 351
C/e: roser.tm@hotmail.com

Després de molt temps, els Gegants de Santa
Eulàlia ens posem en contacte amb tots vosaltres.
Durant sis anys hem estat dormint al magatzem de Can Xena. Les nostres sortides han
estat molt poc freqüents fins el 2010: vam
anar a la Festa Major, a la inauguració de la
nova Escola de la Sagrera i poca cosa més.
Aquest any sembla que hem vist una mica
més de món. Els veïns de la Primavera han
pensat en nosaltres, hem ballat a Sant
Simple, els nostres veïns de Lliça d’Amunt i
Bigues ens han convidat a col·laborar amb
ells a les seves festes i hem participat al correllengua... serà que tornem a ser una mica
importants altra vegada?
Amb les nostres sortides hem vist que maco
i gran s’està fent el nostre poble i la quantitat de cares noves que hi ha, i estem segurs
que molts de vosaltres ho passaríeu fenomenal amb nosaltres coinexent els voltants, a
les festes que organitza el nostre poble i a les
sortides que fem o que faríem, ja que molts
pobles pensen en nosaltres i no podem assistir-hi per manca d’amics.

Hem pensat que seria una molt bona oportunitat convidar-vos a grans i petits a venir
amb nosaltres i tornar a fer la Colla de
Gegant de Santa Eulàlia de Ronçana. Si voleu unir-vos a nosaltres, podeu contactar
amb la Roser (93 865 84 22).
Fins aviat i feliç any 2011
GERD, MADUIXA, MORA I LAIA
Gegants de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Bastoners Els Trinxaires
Cap de Colla: Sílvia García
Telèfon: 647 14 62 16
C/e: trinxaires@gmail.com
Web: www.bastoners.info/trinxaires

Qui dia passa, any empeny!
I aquest any els Trinxaires hem empès més
que mai, amb un munt d’actuacions per
mitja Catalunya. Ara mateix estem en un
punt en que no donem l’abast i hem de començar a declinar algunes de les actuacions
que ens proposen, tot i que són molt atractives!
A més, durant aquesta temporada passada
vàrem estrenar quatre balls nous: El Lleó (a
la Garriga), La Relliscada (per la Festa Major
d’Hivern), La Plana de Vic (pel concert del
cançoner de Santa Eulàlia, la cançó amb la
que ha col·laborat la Colla) i la Polca (per la
FM d’Estiu).
La celebració del nostre aniversari va ser sonada, amb una macroorganització d’actes
que varen començar ben d’hora pel matí, recorrent alguns dels carrers del nostre poble
amb un despertar de gralles, i fins a la nit. Hi
varen participar diferents entitats del poble:
Les Gitanes, Dones del Tenes, l’Esplai,
Caminem per Blangoua... Els Geganters de
Llavaneres també van tenir el seu protago-
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nisme i van fer ballar els gegants del nostre
poble que feia molts dies que no sortien a la
llum.
Enguany, les colles bastoneres convidades
varen ser: Terrassa, Sant Cugat, La Garriga i
Sant Celoni. Aquest darrera va ser la guanyadora de la segona edició de la OlimpioTrinxada que ha s’ha convertit en tota
una festa i una molt bona excusa per trencar
el gel entre les diferents colles.
Acabada la ballada, un bon sopar per a tots i
totes, una pantalla gegant per veure el futbol
i una miqueta de ballaruca per donar la benvinguda a la primavera.
La intenció i les ganes per al proper any és
continuar amb la mateixa empenta i ganes
de gaudir, tant en els assajos com en les diferents actuacions, les quals ens permeten, a
més de dur el nom de Santa Eulàlia allà on
anem, conèixer altres localitats i colles bastoneres d’arreu, en un ambient festiu i de
compartir bones experiències.
Doncs bé, si voleu saber més, acompanyarnos a ballar amb nosaltres, en definitiva, a
gaudir d’aquest ambient… ens podeu trobar
cada divendres de 19 a 21h a l’escola La
Sagrera.
Us hi esperem!
Salut i a Trinxar!

77

78

Entitats
Gitanes
Responsable: Antònia Cladellas i Pou
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Amb el record dels 125 anys
El 2010 ha estat un any especial. Després de
la celebració dels 125 anys de gitanes a Santa
Eulàlia, el desembre del 2009, la colla va encarar dos nous projectes. Va ser al juny, amb
l’organització de la 2ª Trobada de Colles
Infantils del Vallès Oriental i, paral·lelament, amb una altra iniciativa que va posar
en contacte la nostra entitat amb Blangoua,
el poble amb què està agermanat Santa
Eulàlia des del 2006.
Tot i això, la colla va obrir l’any el 6 de gener
al Casal Parroquial. Una representació dels
xics i els petits que van participar, amb una
dansa, en una de les escenes de Els Pastorets
de Josep Maria Folch i Torres, a càrrec del
Grup Escènic del Casal. Al febrer, balladors i
familiars de l’entitat van participar en l’enregistrament del disc de cançons antigues de
Santa Eulàlia, un projecte que lideraven el
romancer Jaume Arnella i el músic Fèlix de
Blas. L’abril va començar la temporada de
ballades. El 10, les tres colles –Xics, Petits i
Grans– van ballar a la Trinxada, amb què els
Bastoners Trinxaires celebren el seu aniversari. El dia de Sant Jordi, l’institut va acollir
un taller de gitanes que van impartir les balladores Irina Quintana i Mària Garcia. I
l’endemà, un bon nombre de dansaires van
cantar en el concert El cançoner de Santa
Eulàlia de Ronçana.
Aquí va arrencar el gruix de la temporada de
ballades, sobretot, fora del poble. Concretament a La Llagosta (25 d’abril), i va continuar a Llinars del Vallès (9 de maig), a la residencia d’avis La Vall (15 maig), a
Montserrat (23 de maig), a Santa Perpètua
de la Mogoda (30 maig) i al barri de la
Primavera (25 de juny). La temporada va finalitzar, el 25 de juliol, a l’aplec de Sant
Simple. Una setmana més tard, una representació de les colles de Xics i Petits –i alguns pares– pujaven a l’escenari del
Ronçana Disco Show de Festa Major.
D’altra banda, al setembre, es va obrir un
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nou curs. Primer, amb l’ofrena floral de la
Diada i, més tard, amb els assajos de les tres
colles. Els últims tres mesos de l’any –tot i
que la temporada forta és per Carnestoltes–
ja han deixat les tres primeres ballades. El 16
d’octubre, els Grans van assistir al Correllengua de Bigues i aquest desembre, hi va
haver l’habitual actuació de la Festa Major
d’Hivern i la dels Pastorets.
Molt més que una ballada
El plat fort d’aquest any va ser la 2a Trobada
Infantil de colles de Gitanes del Vallès
Oriental, que va ser molt més que una ballada. A banda de reunir prop de 120 nens i nenes de les agrupacions de Lliçà d’Amunt,
Canovelles, l’Ametlla i Santa Eulàlia de
Ronçana, la jornada del 12 de juny al pavelló
municipal es recordarà per les dues exposicions paral·leles que van tenir lloc. Una es va
dedicar a la cultura i la tradició i va consistir
en la presentació en societat de la primera
auca del ball de gitanes de la que es té
constància. El treball, que aquella tarda es
va exposar al poliesportiu, va néixer a partir
del taller de L’Auca del Ball de Gitanes del
Vallès Oriental. Un taller, on els infants de
les quatre colles van participar en la redacció
d’una auca. Compta amb 24 vinyetes i el
seus corresponents rodolins. El conegut escriptor d’auques, Joan Vilamala, va col·laborar en l’elaboració. De fet, Vilamala va corregir i va arranjar els textos. El santeulalienc
Cristòfol Marín, per la seva banda, va fer la
recreació final dels dibuixos. En total, l’exposició sobre aquesta auca recollia 105 vinyetes i rodolins d’infants de les quatre colles. L’altra mostra, present a la trobada, va
tenir la pau com a protagonista destacada.
El Ball de gitanes de Santa Eulàlia va aconseguir dues exposicions: La violència que
acceptem –cedida per la Fundació Pere
Tarrés–, Alcaldes per la pau i va convidar
diverses ONG del poble relacionades amb el
Tercer Món, que difonguessin el seu treball.
Van ser l’ONG Mosaic, l’ONG Congo-Amautes (Xile), el grup Caminem per Blangoua i
Càritas Parroquial. A més, durant la tarda,
es va guarnir un arbre amb les Espardenyes
per la pau, on petits i grans podien deixar el
seu desig.
A tot això s’hi va afegir el cos central de la
trobada que van ser els balls. Els Menuts, els
Petits i els Mitjans de Lliçà d’Amunt; els
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Plansons de l’Ametlla de Vallès; la Colla de
Canovelles i els Xics i els Petits de Santa
Eulàlia van fer uns 35 balls sobre el parquet
del pavelló, acompanyats de l’Orquestra de
Lliçà. El colofó a aquest magnífic espectacle
va ser el ball de cintes conjunt amb què va finalitzar la trobada i una sardana de la pau,
sorgida d’un taller del Projecte Educatiu de
Poble, el PEPiLAIA. El pavelló poliesportiu
es va omplir, com en les grans ocasions, per
seguir aquesta jornada cultural, lúdica i festiva. La diada va finalitzar amb la projecció
d’un audiovisual, que va elaborar un dels pares de la colla de Santa Eulàlia, i amb un espectacle de pallassos per als més petits, també amb segell santeulalienc.
Les espardenyes per la Pau
L’estiu passat, entre final de juny i mitjan juliol, el col·lectiu Caminem per Blangoua, un
grup de joves que treballen per donar a
conèixer l’agermanament amb aquest poble
camerunès, van viatjar-hi i van fer-hi un
camp de treball amb infants i joves. A petició de la colla de gitanes, van fer arribar 50
espardenyes per la Pau i 100 auques (de la
2ª Trobada de colles infantils del Vallès
Oriental) a tothom que hi va participar. Va
ser una manera de donar a conèixer Santa
Eulàlia i la seva cultura.
Balladors (Setembre 2009 - Juliol 2010)
Colla de Xics
Mireia Solomando i Cayuelas, Carla Parisi i
Puig, Judit Poma i Alfonso, Clara Nadal i
Cladellas, Nina Sales i Martín, Abril Guerra i
Imedio, Daniel Guerra i Imedio, Berta
Fructuoso i Palanques, Genís Rosàs i
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Quintana, Edu Devos Huguet, Octavi Isern i
Gual, Ingrid Solves i Godeo, Martina
Masagué i Cladellas, Pol Sales i Martín,
Oriol Nadal i Cladellas, Carla Aries i Nobile.
Colla de Petits
Sílvia Pérez i Tura, Mª del Mar López i
Barrios, Paula Sanz i Godeo, Laia Guillem i
Gimeno, Ariadna Espel i Carrera, Marina
Roura i Torras, Valèria Hermosilla i Cano,
Anna Fèlix i Grañena, Berta Torres i Sans,
Marc Torres i Sans, Paula Poma i Alfonso,
Carla Alcedo i Esteban, Jana Vilar i Cot, Eric
Devos Huguet, Aina Altimira i Làzaro,
Mònica Sagrera i Donoso, Andrea Isern i
Gual, Daniel Vicente i Mathis, Ona Vilar i
Cot , Xexu Hermosilla i Cano, Alba Rosàs i
Quintana, Carla Garcia i Salgado, Mariona
Massagué i Cladellas.
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
Quintana i Cladellas, Xavier Costa i Prats,
Anna Valls i Sabatés, Pol Guerra i Imedio,
Mireia Cladellas i Dantí, Antònia Cladellas i
Pou, Mercè Franch i Pujades, Josep Mª
Bonet i Vila, Montse Brosa i Borgoñón, Anna
Brosa i Borgoñón, Alba Quintana i Cladellas.

Xics,
Petits i
Grans,
després
de la ballada de
l’aplec de
Sant
Simple,
el 25 de
juliol.
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Coral Santa Eulàlia
Presidenta: Corinne Mathis
Telèfon: 93 844 84 27
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

Com ja és habitual, la Coral Santa Eulàlia va
estrenar l’any amb la participació en la trobada de corals de la Vall del Tenes, que es va
celebrar a l’església de l’Ametlla del Vallès el
dissabte 9 de gener. Us informem que
aquest any 2011 la trobada es farà a l’església de Santa Eulàlia el dissabte 8 de gener.
La següent participació va ser el 17 d’abril en
una missa i un concert a l’església de la
Parròquia de Lurdes, al Barri del Poble Sec
de Barcelona, convidats per Joan Cabot,
mossèn d’aquesta parròquia i santaeularienc
de naixement.
El 24 d’abril, com moltes altres entitats o
grups del poble, vam participar en el concert
del Cançoner de Santa Eulàlia de Ronçana
1925-2010, a la Fàbrica, amb la cançó “El
desembre congelat”.
El diumenge 25 d’abril, vam realitzar el con-
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cert de primavera a l’església de Santa
Eulàlia, concert on vam estrenar un parell de
peces: La filadora (tradicional catalana) i
Pare, de Joan Manuel Serrat.
El diumenge 13 de juny vam cantar a la missa de TVE 2 que es retransmet en directe des
dels estudis de Sant Cugat.
Per tancar el curs, vam organitzar una trobada de corals amb la participació de tres
corals convidades el 27 de juny: la Coral
Sant Jaume Apòstol de Camarles (Baix
Ebre), el Cor d’Homes de Manlleu (Osona) i
el Cor de Cambra de l’IES Sentmenat (Vallès
Occidental). El concert el va obrir la Coral
Santa Eulàlia, amb 4 peces La filadora,
Pare i Paraules d’amor de Joan Manuel
Serrat i l’estrenada Que tinguem sort, de
Lluís Llach, dirigides pel nostre director
Ariel Seras. La Coral Sant Jaume Apòstol va
ser convidada perquè el 15 de novembre de
2009 vam anar a cantar a Camarles en motiu dels concerts organitzats per la FCEC
(Federació Catalana d’Entitats Corals). Allà
vam ser molt ben rebuts i vam decidir convidar-los a la nostra trobada. La formació coral està integrada per una trentena de cantaires, homes i dones, dirigida pel JoanErnest Redó. El Cor d’Homes, com el seu

Trobada de
corals a
Santa
Eulàlia el
27 de juny
de 2010.
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nom indica, està format per una trentena de
cantaires masculins i el dirigeix la Buia
Reixach. Finalment, vam convidar el Cor de
Cambra de l’IES Sentmenat, que és un cor
format íntegrament per noies (una dotzena).
El seu director, Sergi Edo, ha col·laborat en
diverses ocasions amb la nostra coral, tant a
nivell vocal, fent de reforç, com també formant part de les orquestres que ens han
acompanyat darrerament. Vam tancar la
trobada amb el cant conjunt de La nit de
Sant Joan i amb un aperitiu a la plaça de
l’Església, ofert als cantaires i als espectadors.
Una altra vegada per la Festa Major, vam estar al capdavant d’una de les barraques a
l’espai “Xafarranxo”. Gràcies a tots els qui
ens vau fer una visita durant aquells dies!
Solament ens queda per dir que estem preparant un viatge per als dies 24, 25 i 26 de
juny del 2011 per fer un concert a Holanda
juntament amb la coral l’Amarant de Bigues.
Si a algú li agrada cantar i vol provar de cantar en una coral, ens pot fer una visita els dimarts, de dos quarts de deu del vespre fins a

La barraca
de la Coral
Santa
Eulàlia a la
Festa Major
2010
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Refrigeri després del concert del 27 de juny de
2010.

dos quarts de dotze. El gener seria un bon
moment per començar, ja que començarem
a treballar el repertori que farem per al concert d’Holanda.
Hi ha gent gran que ha deixat la coral, i ara
és el moment que hi hagi un relleu generacional amb l’entrada de gent jove que dinamitzi la coral!
Us desitgem que passeu unes bones festes de
Nadal i un millor any 2011!
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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 que conformen 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.
Vam obrir la temporada 2009-2010 amb el
Concert de l’Orquestra d’acordions de
Sabadell, realitzat el 13 de Desembre a la
Fàbrica, durant la celebració de la Festa
Major d’hivern del nostre poble.
La següent activitat va ser el III Taller de
Cant Coral a càrrec d’Ivan Sanmartín, director del grup Gospel Joy de La Garriga. Es va
fer a l’Escola de Música de la Vall del Tenes
(Lliçà d’Amunt) i a l’IES el Vern (Lliçà de
Vall) durant el cap de setmana del 6 i el 7 de
març. Aquest any, el taller va tenir una significació molt especial per a tots nosaltres ja
que recentment havia mort la secretària de
la nostra Fundació, Rosa Mª Esteban, de
Bigues. Gran amant del cant coral, vàrem
decidir que el taller portés el seu nom. Així
doncs es va celebrar el Taller de Cant Coral,
Memorial Rosa Mª Esteban, en record seu i
homenatjant tot el que va fer per la
Fundació.

Concert de l’Orquestra d’acordions de Sabadell,
13.12.2009, a la Fàbrica.

Parroquial el 9 de maig. El Jurat del concurs
estava format per músics de gran qualitat de
la comarca i d’altres llocs de Catalunya i
presidit pel prestigiós pianista Jordi Masó.
Aquest any estrenàvem una categoria de
participants destinada a alumnes de grau
superior de la qual estem molt orgullosos ja
que va tenir una bona participació i una gran
qualitat, amb alumnes de l’ESMUC i el
Liceu. Cal citar que un dels premis que donem correspon al millor estudiant de la Vall
del Tenes que va ser guanyat pel santaeulalienc Pau Julines, alumne del centre d’ educació musical Da Capo, al nostre poble.
Per últim, avançar que la temporada 20102011 va començar l’octubre passat amb el
concert d’estrena de temporada realitzat
pels guanyadors del concurs del maig i va ser
realitzat al Centre Cívic de Riells del Fai.

La tercera activitat va ser un concert a càrrec
de la Polifònica de Granollers en l’ estrena
del seu espectacle “Tu no sabe inglé”. La data va ser l’11 d’abril i el lloc escollit en aquesta ocasió, l’Aliança de Lliçà d’Amunt.
Finalment, l’última activitat d’aquest any va
ser la realització de la Mostra concurs per a
joves intèrprets que vam celebrar al Casal

Entrega dels premis del concurs per part del Jurat,
09.05.2010, al Casal Parroquial.
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Casal Paroquial
Responsables: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Pastorets
El Casal va cloure l’any 2009 amb la representació dels Pastorets el dia de Nadal i va
començar el 2010 amb aquesta mateixa representació tradicional el dia de Reis.
El bon fer dels actors, que any rere any van
representant els seus papers, facilita amb la
seva experiència, la tasca dels assaigs d’última hora. Si afegim la ingenuïtat i la il·lusió
dels novells actors, fan de la representació
dels pastorets un esclat d’entusiasme i festa
a les tardes d’aquests dies nadalencs.
Que per molts anys poguem continuar i millorar aquesta llarga tradició.

Reformes al Casal
Ja feia temps que es veia la necessitat de poder fer obres de manteniment i reforma al
vell edifici del Casal. Buscant les prioritats
va semblar que el més urgent era començar
per la teulada d’uralita, que el pas del temps
havia malmès produint goteres i esquerdes
per on entrava l’aigua de la pluja, el fred i les
fulles dels arbres quan feia vent. El material
contaminant que suposa l’uralita va fer que
el procés de remodelació fós més llarg del
previst ja que va ser necessari demanar
llicències a la Generalitat i contractar una
empresa especialitzada en la manipulació
d’aquest material.
L’Ajuntament del nostre poble va subvencionar una part important d’aquestes obres, ja
que va considerar que en el marc del 75è aniversari del Casal, aquesta subvenció era una
forma de reconèixer tot el treball a favor de
la cultura i acolliment que aquesta nostra
entitat havia fet durant aquests anys, tan a
persones com a entitats que demanaven poder realitzar els seus actes, ja que no hi havia
cap altre local on poder-se reunir.
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Les reformes, però, no s’han acabat i procurarem tirar-les endavant amb activitats i representacions que donin vida al Casal i que
puguin ajudar al cost d’aquest manteniment.
Esperem poder oferir-vos unes divertides
tardes de teatre i altres actes que ens empenyin a retrobar-nos i a mentenir una bona
relació entre tots.
Que tingueu unes bones diades de Nadal i un
bon Any 2011!
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Revista Ronçana
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 840 22 70
C/e: roncana@e.infologic.es

Estem de dol
Un any més, l’activitat de la Revista
RONÇANA ha consistit en la publicació de
cinc números des del passat Nadal (del número 250 al 254), tots ells amb una extensió
entre 42 i 58 pàgines, més les corresponents
portades. Ja son 42 anys de publicació ininterrompuda.
Abans que res dir que ha estat un any difícil
per la revista, el gener ens deixava Joan Ruiz
i Calonja, el maig Mn. Tomàs Vergés i aquest
octubre ens deixaven Joan Cabot i Pañach i
Marcel Galobart i Flaquè, aquests tres darrers fundadors de la revista. Totes quatre
persones íntimament lligades a la revista, els
números 251 i 254 els recorden. A tots quatre, gràcies.
Com és habitual, hem mantingut les seccions fixes de TRIBUNA que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat, també destinem un
espai a la INFORMACIÓ, tot incloent noticies de tots els pobles de la Vall del Tenes, les
ENTITATS que tenen la seva seu a Santa
Eulàlia també hi tenen el seu espai, la
Parròquia de Santa Eulàlia, un apartat destinat a CULTURA i altres destinats a la informació relativa a esports, meteorologia, etc., i
quan s’escau, intentem fer-nos ressò de llibres escrits i publicats per persones que resideixen als pobles de la Vall del Tenes.
Les diferents editorials publicades als números indicats han estat: celebrem els 250 números de la revista i ens fem ressò de la consulta sobre la independència celebrada a
Santa Eulàlia; fem camí amb els que ens han
precedit, tot coincidint amb el traspàs d’en
Joan Ruiz; identitat de poble, arrels i la darrera les persones s’en van, els fets perdu-

Portada del número 254.

ren, en aquest cas coincidint amb el traspàs
d’en Joan Cabot i en Marcel Galobart.
A banda de les editorials i seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres treballs, dels que destaquem:
Al nº 250, l’entrevista es realitzava a Anna
Casanovas Cubero, directora de l’escola de
música La Vall del Tenes. Com ja és habitual
en el darrer número de cada any recollíem
“el fet de l’any” que els col·laboradors de la
revista creien oportú.
Al nº 251, l’entrevistat fou Xavier Planas i
Torrents, dibuixant. Dedicàvem un seguit de
records relacionats amb en Joan Ruiz i
Calonja.
Al nº 252, la persona entrevista era Rosa
Cabedo Ferreiro diplomada en infermeria.
En aquest número recordàvem la persona de
Mn. Tomà Vergés i el sopar de Ronçana d’aquest any.
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Al nº 253, la persona entrevistada fou Josep
Sampera Arimon, director de la Fundació
Palau i Fabre.
Al nº 254, s’entrevistà a Màrius Gòmez
Jiménez, dissenyador i fotògraf. Editàvem
una dossier destinar a glossar les personalitats de Joan Cabot i Marcel Galobart

El sopar de Ronçana
L'altra activitat que du a terme l'equip de
Ronçana és organitzar el tradicional sopar
anual, que a banda de sopar es tracta un tema cultural d'interès.
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Enguany dedicàrem un homenatge a Joan
Ruiz i Calonja. Ramon Pla i Arxé i Jaume
Dantí i Riu glosaren la figura d’en Joan com
a historiador de la literatura i com a pedagog, prestant especial atenció al rigor de
qualsevol treball realitzat. Núria Seguer i
Ramon Vilageliu ens llegiren alguns textos
escrits per en Joan. L’acte el clogué el passi
d’una pel·lícula que recollia moments de la
seva vida, la projecció fou possible gràcies a
la col·laboració de Canal SET, dipositaris de
les imatges..

Martí Gonzàlez presentà l’acte.

Núria Seguer i Ramon Vilageliu llegiren textos de
Joan Ruiz.

Jaume Dantí parlà del vessant pedagògic d’en
Joan.

Ramon Pla glossa l’obra d’en Joan com historiador
de la literatura catalana.
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GOT (Grup d’ornitologia del
Tenes)
President: Lluís Gascón
C/e: gotornitologia@gmail.com
Web: http://got-tenes.blogspot.com/

La nostre entitat pretén donar a conèixer la
riquesa avifaunística, botànica i natural de
la Vall del Tenes. Les nostres activitats van
dirigides a un públic de totes les edats, interessats en el descobriment del nostre entorn.

nuar la tasca que fem i mirar al futur amb
cert optimisme.

Des del GOT volem arribar d’una manera
senzilla i pràctica a tothom, perquè creiem
que l’educació i el coneixement és la millor
forma de preservar el medi natural.

Les nostres sortides, tallers, xerrades i cursets estan oberts a tothom que vulgui participar-hi, d’una manera més lúdica o més activa.

Aquest any una vegada més hem celebrat el
dia mundial dels ocells al nostre poble. Com
cada any la resposta dels pares i nens de les
escoles ha sigut el granet culminant de la
nostre feina, allò que ens motiva per conti-

Si voleu més informació de la nostre entitat
i de les activitats que fem, podeu visitar el
nostre blog http://got-tenes.blogspot.com/
o bé enviar-nos un e-mail a gotornitologia@gmail.com.

Entitats
APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com /
apindepgestio@hotmail.com

Per fi, i després de molt de temps, molts esforços i sobretot moltes il·lusions, hem
aconseguit la realització d’un somni, el nou
local d’Apindep. En aquest local hi haurà el
Centre Ocupacional APINDEP i les hortes
socials de pagès, i alguna de les línies de negoci de la Cooperativa.
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Associació Catalana de
Gossos d’Assistència (ACGA)

tan realitzant les seves funcions a la perfecció: ajuden a la persona en el seu dia a dia i
són els seus companys mes fidels.

Presidenta: Neus Izquierdo Figarola
Telèfons: 93 8446931 i 646876237
C/e: acga.cat@gmail.com
Web: www.perrosdeasistencia.org

La veritat és que hem tingut molta sort perquè tots els nostres adoptants són unes persones fantàstiques.

L’Associació Catalana de Gossos d’Assistència va ser creada l’any 2002 amb la intenció d’utilitzar gossos abandonats per assistir a persones amb discapacitat, principalment física i auditiva.
Des de llavors hem ensinistrat i entregat 4
gossos i aviat donarem el 5è. Per circumstàncies de la vida tots són gossos entregats a persones en cadira de rodes i tots es-

Com que hi ha moltes altres persones que, o ja
tenen gos propi o no tenen cap discapacitat,
vam decidir fer cursos, totalment pràctics, per
ensenyar al públic en general com educar i
ensinistrar el seu gos. Aquests cursos, tot i la
crisi econòmica que estem patint, tenen molt
èxit i la gent en surt molt satisfeta dels coneixements que ha acabat adquirint.
Per poder estar assabentats de totes les nostres activitats visiteu la nostra pagina web:
www.perrosdeasistencia.org

Entitats
Amics del Cavall
Responsable: Francesc Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera7@hotmail.com

La Festa de Sant Antoni Abad
Ja s’acosten les Festes Nadalenques i com
cada any, una nova edició del nostre Anuari,
on ens deixen un espai per fer balanç de la
nostra Associació “Amics del Cavall”.
Com tots ja sabeu, la nostra tasca no és altra
que preparar la Festa de Sant Antoni Abad,
perquè el dia de la seva celebració en puguem gaudir tots. La seva feina ens porta,
però quan s’acaba i veiem que tots ens ho
hem passat bé, ens oblidem de les estones
que hi hem empleat.
Aquest any 2010 es va celebrar el dia 7 de febrer i el programa va ser com cada any: per
començar a agafar forces, l’esmorzar a La
Fàbrica; seguit d’una exhibició a càrrec de
l’Hípica Fontanet, on els cavalls ballaven i
feien el que sembla impossible que un animal pugui fer. Cap a 2/4 d’1, cavalls i cavallistes, tractors i tractoristes i tothom qui va

Anuari 2010

voler, vam començar la Cercavila acompanyats de la Xaranga de Bigues i Riells, enfilant camí cap a l’Església on ens esperaven
els carquinyolis i el vi bo. Un cop acabada la
Missa es van fer els Tres Tombs a la Plaça i
el Mossèn ens va beneir a tots, animals, tractors i a tothom que hi passava per davant. A
la baixada es va fer l’entrega d’un obsequi a
tots els participants i panets beneïts pels
animals, i ja varem marxar cap a deixar els
animals a casa a descansar i nosaltres varem
tornar a La Fàbrica, on ens esperava un bon
dinar, seguit de ball per acabar la festa.
Cada any diem el mateix, però sense la vostra companyia no hi hauria festa. Estem
molt agraïts a tots els qui vareu assistir a la
festa i donem les gràcies a totes les persones
que van col·laborar desinteressadament perquè tot sortís bé.
La propera celebració es farà el mes de febrer de l’any vinent, quan celebrarem el nostre quinzè aniversari, i per suposat us hi esperem, a tots.
Bones Festes.

Exhibició
eqüestre a
càrrec de
l’Hípica
Fontanet.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Orintal
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hàbit a la nostra vida i com una forma de
participació cívica en la societat.

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

L’Organització Mundial de Salut (OMS) situa el llindar òptim de donació entre les 43 i
les 45 donacions per cada mil habitants i
any.

Molte feina per fer

Relació de donacions en l’últim any a Sta.
Eulàlia:

El Banc de Sang i Teixits és l’entitat del
Departament de Salut que gestiona i administra la donació, l’anàlisi i la transfusió de
la sang i el plasma sanguini a tots els Centres
Sanitaris públics i privats de Catalunya, a
més de vetllar per mantenir uns estocs estables durant tot l’any.

Febrer:
Juny:
Octubre:
Especial
Festa Major:

Per disposar de sang suficient i segura, cal
que incorporem la donació de sang com un

Total Any

Donació
48
48
29

Oferiment*
7
6
3

15

3

140

19

*Per motius tècnics no van poder donar.

Entitats
El Ganxo,
col·lectiu de promoció cultural
Responsable: Ramon Vilageliu i Carme Badia
Telèfon: 93 844 65 01
C/e: ramonv.scripta@gmail.com
Web: www.lamevaweb.info/323

Les activitats del col·lectiu el Ganxo continuen 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 acomplert 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 temes tractats siguin diversos i abracin aspectes ben diferenciats del que es pot anomenar
cultura: des de l’oceanografia a la literatura,
del compromís cívic al naturalisme, la història, la física, la demografia, etc.
El públic assitent 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-
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teressos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg. Durant aquests vuit primers anys
d’actuació, les activitats del ganxo han arribat 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 a les 8000 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 publicitat feta a les botigues, centres d’ensenyament i negocis públics de la comarca, en cada sessió hem enviat d’una manera personalitzada una mitjana de 600 correus electrònics amb el cartell i una explicació de l’acte.
Hem creat, doncs, una xarxa de comunicació
telemàtica que optimitza els recursos i genera corrents de complicitat entre les persones
que, de mica en mica, observen les nostres
propostes com a interessants i positives. Cal
dir que totes aquestes xerrades tenen entrada lliure i que en cap cas pretenem fer pagar
entrada a les persones que hi vulguin participar. Ara, a més, ens acontenta especialment
haver celebrat els primers vuit anys d’activitats i durant aquest any 2010 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.
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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/

Publicació de l’estudi
Informatiu Terrassa-Granollers
La novetat d’aquest any ha sigut que el
Ministerio de Fomento va publicar a finals
de juliol l’Estudi Informatiu del tram
Terrassa-Granollers. Sembla mentida que
després de molts anys de debat, els partits
polítics catalans arriben a un acord de mínims, sobre què i com ha de ser aquesta via i
s’aprova al Parlament dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona amb el nom
“Ronda del Vallès”. Però des de Madrid,
diuen que de Ronda del Vallès res de res, ha
de ser una autovia de gran capacitat. A més
l’Estudi es publica a finals de juliol, quan els
ajuntaments i les entitats afectades estan de
vacances i no tenen prou temps per analitzar-lo i fer al·legacions.
Però al mirar l’Estudi Informatiu amb lupa
es veu que que té moltíssimes mancances a
nivel tècnic, territorial, ambiental, social.
L’estudi d’impacte ambiental que cal adjuntar és del 2004 i està caducat i les dades
econòmiques per justificar-ne la seva rentabilitat están clarament manipulades.
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definitivament pel transport públic colectiu
en lloc del vehicle privat. Invertir en la línia
ferroviària orbital, recuperar els trajectes
dels trens antics per trens lleugers o tramvies i millorar la xarxa secundària viària actual, com la carretera de Sabadell a
Granollers.
I uns pocs asseguren que el Quart Cinturó és
imprescindible pel progrés i el creixement
econòmic del país. Això ja no s’ho creu ningú. Aquest fet ens ha de permetre canviar la
mentalitat doncs no es pot admetre que el
creixement sigui a costa de construir, construir i fragmentar encara més el territori.
El Grup d’Oposició al Quart Cinturó de
Santa Eulàlia, sempre hem defensat que el
Quart Cinturó no és necessari. Ni per Santa
Eulàlia ni per enlloc. El dia que l’Eix
Transvesrsal estigui desdoblat, el corredor
ferroviari del Mediterrani construit i a plè
rendiment, els pobles del Vallès comunicats
entre ells amb una bona xarxa de trens i
tramvies, la línia orbital ferroviària acabada
i les carreteres actuals millorades ben segur
que ja no serà “necessària” la construcció
d’aquesta obra faraònica.
Per això, com deia Pere Quart ja fa temps,
“com el Vallès no hi ha res” . I afegim “sempre que no s’hi construeixi cap carretera de

Tot això deriva a qué des del territori es presentin prop de 6.000 al·legacions a l’Estudi
Informatiu entre ajuntaments, entitats, associacions i particulars. I el 3 d’octubre torna a haver-hi una manifestació massiva a
Sabadell en contra del Quart Cinturó.
Ens fan creure que el Quart Cinturó és necessari per descongestionar la B-30 i pel
transport de mercaderies des d’Algeciras
fins a la Jonquera. La inversió s’ha de fer en
l’eix ferroviari del corredor mediterrani,
doncs aquest transport és molt més rendible
econòmica social i ambientalment.
També diuen que cal fer Quart Cinturó per
vertebrar els pobles del Vallès. Amb una autovia de tres carrils per sentit? Cal apostar

Exemple de l’afectació del Quart Cinturó en el
tram Abrera-Terrassa.

Entitats
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
Un any més, i ja n'hem complert quinze,
aquesta temporada passada hem continuat
amb la mateixa tònica de sempre. Sortides,
la majoria matinals, excepte dues, amb un
recorregut de dotze a quinze quilometres, i
que la realització dels quals fos apte per a
tothom. Fidels sempre, a l'inici, a la Marxa
Passeig de la Vall de Tenes.
També hem conegut noves contrades, gràcies a les noves vies de comunicació. Ens em
desplaçat fins a la Fageda d'en Jordà, paisatges ben diferents al que estem acostumats i
que en el transcurs del recorregut ens embadaleix a tots.
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El nostre PCR-10Ronçanenc amb l'esmorzar
corresponent, aquest any amb sorteig de regals inclòs.
El clima ha fet que, en dues excursions, la de
Rupit i la del Lluçanès, la neu ens hagi
acompanyat en tota la travessa.
El tram del Camí de Ronda que hem fet ha
sigut de Cadaquès al Cap de Creus.
En el mes de Maig, per cel·lebrar el nostre
quinzè aniversari, varem fer un dinar.
Hem recorregut els gorgs de la riera de
Campdevànol i hem acabat temporada amb
una travessa de Queralbs a Planoles.
Com podeu veure, una mica de tot, sortides
amb sol, amb neu, més llargues, normals,
paisatges ben diferents no pas menys bonics
uns dels altres.
Esperem que aquesta temporada sigui tan
reeixida com l'anterior.
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: Joan Iglesias Barcia
Coordinador futbol base: Fran Padilla Sànchez
Telèfon: 93 844 95 41
ce.staeulalia@hotmail.com
http://www.futbolsantaeulalia.blogspot.com/

Comencem una nova temporada de grans
canvis al C.E. Santa Eulàlia però amb les
mateixes il·lusions i ganes de cada any.
En primer lloc, com cada any, volem agrair
tota l’ajuda que rebem de moltes entitats del
poble, dels pares i de l’ajuntament. Aquest
any, gràcies a l’ajuntament, hem pogut inaugurar la coberta de les grades, que era tan
necessària per als espectadors els dies de
pluja.
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estan formats per gent del nostre poble, tot i
que també hi ha jugadors dels pobles veïns.
Aquest any comencem la nova temporada
amb grans canvis proposats des de la
Federació Catalana i acceptats per la gran
majoria dels clubs de Catalunya. Aquests
canvis fomenten molt més l’esportivitat enlloc de la competitivitat excessiva d’anys anteriors. En el nostre club fa anys que treballem amb aquesta filosofia amb que, gràcies
al treball d’un grup solidari format per entrenadors, jugadors, junta i coordinació,
aconseguim un millor rendiment tant a nivell esportiu com a nivell social.
Finalment, recordar que tot el poble té les
portes obertes del camp per gaudir quan vulguin del futbol.

En segon lloc, cal destacar la gran participació del jovent del poble a l’hora d’inscriure’s
en la nostra entitat. Degut a això hem arribat
a la xifra de 15 equips, 4 dels quals estan a
primera divisió. És molta la importància d’aquest fet, ja que, la gran majoria dels equips

Amb tot, volem desitjar unes bones festes
nadalenques a tota Santa Eulàlia i als simpatitzants i socis del club.

Escola - Hugo Malpartida, Andreu Garcia, Aritz
Vizcaíno, Biel Soriano, David Méndez, Hugo
Cabezera, Marc Hernández, Martí Partegàs, Santi
Muñoz, Unai Montolio i Roger Roda. Entrenador:
Pere Montes, Sergi Miró, Joan López i Dani Castro

Prebenjami B - Aleix Salvador, David Margalef,
Iker Olivero, Kenai Romero, Gerard Criado, Jaume
Arimón, Sandra Pons, Sergi Folch i David Martínez.
Entrenadora: Cristina Brustenga. 2n Entrenadora:
Laia Margenat.

Salutacions cordials,
I BON NADAL!!

Entitats
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Prebenjamí A - Adrià 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: Marc Serra.

Benjamí B - Carles Bernal, Dani Muñoz, David
Cano, Ferràn Iglesias, Hugo Aguera, Ignasi Miró,
Jan Mollet, Jose Armando, Marc Torres, Oriol
Montosa, Quim Zanuy, Roger Pons, Xavi
Hernández, Arnau Ramos. Entrenador: Oleguer
Marcos. 2n Entrenador: Marc Vilardebo.

Benjamí A - Andres Olivero, Bernat Iglesias, Dani
Vizcaíno, Francisco Esteban, Gerard García, Gerard
Pericas, Ivan Criado, Jose Romero, Nacho Moreno,
Nil González, Tony Díaz. Entrenador: Miquel Pérez.
2n Entrenador: Eric Padilla.

Aleví B - Abel Segura, Adrià Alonso, Alex Carreras,
Eric Ticó, Gerard Rius, Guillermo Agüera, Joel
López, Marco Tremolaterra, Rafa Sánchez, Ramon
Vilageliu, Roger Roldán, Xavi Girbau. Entrenador:
David Bonet. 2n Entrenador: Jose Luis Pascual.

Aleví A - Aaron Verdaguer, Abel Fàbregas, Albert
Puig, Alex Olivé, Bernat Relats, Guillem Iglesias,
Israel Pla, Ivan Dalmau, Marc Balado, Marc
Brustenga, Marc Sánchez, Raul Pérez, Sergio Jurado.
Entrenador: David Bonet. 2n Entrenador: Hector

Infantil - Albert Dantí, Aleix Carreras, Bakta
Girbau, Fco. Javier Martínez, Joel Guevara, Jordi
Comellas, Jordi Valiente, Manuel Sender, Oriol
Fuertes, Oriol López, Oscar Prats, Ramon Navarro,
Roger Pericas, Roger Solé, Sergio Gil, Víctor
Estirado, Xavi Sánchez Entrenador: Francisco
Padilla. 2n Entrenador: Mireia Gironès
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Cadet B - Andres Maxenchs, Borja Marcos, Daniel
Segura, David Barreiro, David Díaz, Erik Álvarez,
Guillem Gutiérrez, Jaume García, Jofre Gascón,
Jordi Rosell, Oriol Villegas, Pau García, Sergi
Salvador, Victor Losada, Xavier Privado, Youssef El
Hniti. Entrenador: Manel Gil. 2n Entrenador: Tony
Salvador.
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Cadet A - Aitor Hernández, Alejandro Córdoba,
Alex Alonso, Andrés Bernal, David Serrano, Eric
Padilla, Eric Sangüesa, Ezequiel Rita, Gerard
Salvador, Jacob Porcel, Joan Garcia, Lucas Tejedor,
Marc Comellas, Marc Nadal, Pere Grau, Roger
Costajussa, Siddharta Montesinos. Entrenador:
Isaac Lorente. 2n Entrenador: Pere Costajussa.

Juvenil - Aaron Garcia, Aitor Carreras, Alberto
Yagüe, Alex Martín, Claudi Mansanet, Cristian
Silvestre, Gabi Granados, Gerardo Rodríguez, Javi
López, Joan Loópez, Jordi Millàn, Josep Angel,
Oriol Solaní, Pau Vila, Richard Corrales, Sergi Miró,
Sergio Hidalgo. Entrenador: Fernando Pissani. 2n
Entrenador: Dani Sola.

Femení - Merixell Alemany, Berta Roca, Maria Oller, Anna Mª Montes, Aida Portero, Consuelo González, Sílvia
Bielsa, Sandra Serrano, Estefania Molina, Tania González, Cristina Brustenga, Jessica Martín, Cristina López,
Anna Carles Barroso, Araceli Barroso, Laia Margenat, Teresa Pascual, Mireia Gironès, Laura Colmenero, Núria
Camps, Aida Servet, Sandra Iglesias. Entrenadors: Fernando Pissani, Pablo Laprea, Dani Sola, Carlos Jordá.

Entitats
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Primer Equip - Oriol de la Salut, Raul Aragón, Toni Criado, Dani Fernández, Marc Salamo, Ignasi Bonet Pujol,
Miguel A. Belmar, Marc Camps, Xavi Albesa, Atalai Carrillo, Victor Esteve, Fabian Millan, David Rebollo, Marc
Costa, Jonatan Redondo, Fall Chiekh, Abdou Ndong, Ferran Crusens, Marc Fradera, Antonio Granero.
Entrenador: Juanan Galera. 2n Entrenador: Ismael Iglesias.

Veterans - Miguel Ángel, Óscar, Javi Coruña, Jaume Dantí, Kodro, Pere Montes, Pablo, Ricard, Àlex, Àlex
Pascual, David, Nando, Ruli, J. Torres, Ignasi, Agus, Marc, Pepe, Lluís, Juanan.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

L’any del minibàsquet
Com sempre, primer una carta i després diverses trucades des de l'Ajuntament, ens
obliguem a fer balanç del que ha donat de si
la temporada passada.
De nou, l'any 2010, ha estat l'any del minibàsquet.
A finals de maig, el premini masculí assolia
el primer lloc del seu grup en el Campionat
Promoció Barcelona nivell D després d'haver derrotat tots els contraris en la fase regular, el premini femení quedava segon
classificat en el Campionat de Promoció
Barcelona nivell C, i els mini es proclamaven
campions en nivell D havent perdut un sol
partit en tota la temporada.
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I tot això, mentre, el preinfantil masculí
aconseguia un tercer lloc en el Campionat de
Promoció de Barcelona nivell B1, el que li valia l'ascens a la màxima categoria estatal, nivell A, on actualment es troba disputant la
fase prèvia amb els grans del bàsquet català,
i el sènior femení quedava subcampió en el
Campionat de Catalunya Tercera B.
Aquests èxits, però, no haurien estat possibles, tal com ens recordava un jove jugador
en el sopar final de temporada, si tots els que
formen la gran família del Club Escola de
Bàsquet Ronçana no haguessin après que jugar a bàsquet no era tan sols fer esport sinó
una manera d'entendre la vida. I es que bàsquet vol dir esforç, coratge, ganes de ser cada dia una mica millor, treball d'equip, generositat, responsabilitat, cooperació, respecte, i un munt de coses més que ens fan
ser persones.
Bones festes!

Escola de Bàsquet - Alessandro García, Orio Pernia, Arnau Asensio, Joel Asensio, Jorge Conchán, Victor
Enríquez, Jan Romero, Pol Méndez, Alejandro Rodríguez, Adrian Yáñez, Laia Vidal, Aina Altimira, Sara
Serrano. Entrenadora: Karla Arranque.
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Premini Mixt - Dani Muñoz,
Sergi Castro, Rafael Sánchez,
Nuria Codina, Zoe Cazorla,
Elsa Soler, Aroa Hernández,
Alex Pernia, Yoan Contador,
Marina Casals, Anna Vilà,
Oscar Yáñez, Dani Serrano.
Entrenadors: Albert Villanueva i Adrià Castejón. Ajudanta: Laia Martí. Coordinadora: Rosario Ortiz.

Pre-Mini Femení - Alejandra Sanchez, Carolina Espuña, Erika Cano, Sara Serrano, Paula
Ferrer, Aina Altimira, Nadia Cano, Laia Vidal,
Irene Lagunas. Entrenador: Adrià Castejón.
Coordina-dor: Rafael Sanchez.

Pre-Infantil Femení - Laia Roldan, Klaudia
Smith, Judith Madrona, Laia Gran, Inés
Manchón, Marina Sunyer, Angela Moreno, Laia
Ribera, Gemma Montes, Micaela Ferrer, Núria
Armengol. Entrenador: David Ferrer. Ajudant:
Joan Antonio Ibáñez. Coordinadora: Mari
Ortega.

Pre-Mini Masculí - Albert Callizo, David
Manchón, Eduard García, Josep Traslaviña, Alex
Contador, Lluc Roca, Dani Rodrigo, Sergi Floriac,
Dani Garcia, Arnau Valls. Entrenador: Imanol
Gómez i Jaume Rocabert. Coordinadora: Conchi
Mariño.

Pre-Infantil Masculí - Javier Aranda, Jesús
Castejón, Miquel Ventalló, Adrià Brau, Yoan
Contador, Gerard Usero, Raul Montilla, Albert
Villar, Oscar Yàñez, Daniel Serrano. Entrenador:
Adrià Castejón. Ajudants: Albert Villanueva i
Laura Turrillo. Delegat: Jaume Villar.
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Júnior Femení - Laia
Martí, Anna Barbany, Maria
Aguilar, Marta Vilageliu,
Laura Turrillo, Gisel·la
Pujante, Carla Flores, Carmen
Martínez. Entrenador: Joan
Olivé. Delegat: Albert Dantí.

Sènior Femení - Sònia
Domínguez, Imma Lloreda,
Laura Alonso, Esther Castillo,
Roser Caroz, Anna Vilà, Anna
Cortés, Isa Chacel, Maite
Pérez, Eli Artigas, Anna
Gijón, Entrenador: Joan
Olivé. Delegat: Carles Cortés.

Sènior Masculí - Miki
Martín, Albert Bigordà, Toni
Hernan, Alex Aubets, Albert
Serra, Alex Sánchez, Albert
Villanueva, Juanen Morales,
Joan Garriga, Alber Turón,
Jordi Bassa, Roger Fons.
Entrenador: Carles
Guerrero. Ajudanta: Gloria
Arnella

Entitats
Futbol Sala MACFRIN
Santa Eulàlia
Resppnsable: Ferran Garcia
Telèfon: 667 525 181

De la inquietud i ganes de diferents joves per
poder fer esport al nostre poble va anar prenent forma poc a poc el nou club de futbol
sala. Amb moltes reunions, trucades, gestions, esperes, alegries…Varem aconseguir
anar formant un grup, un equip amb jugadors i entrenadors del poble.
Amb dos entrenaments setmanals i partit el
cap de setmana competim a la divisió territorial de la Federació Catalana de Futbol
Sala. Els resultats fins el moment estant sent
molt positius; classificats per la final a qua-
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tre de la Copa Territorial i colíders a la lliga
regular després de set jornades.
Des d’aquí els convidem a assistir als nostres
partits, els dissabtes a les 20:00 hores al pavelló municipal. Aprofitem també per donar
les més sinceres gràcies al senyor Miró, propietari de l’empresa MACFRIN, a la regidoria d’esports i el seu tècnic i l’afició, que setmana rere setmana assisteix i dóna suport a
l’equip.
PLANTILLA: Ferran García, Hector Cañizares, José Morgado, Marc Rodríguez,
Andreu Batlles, Carlos Rojo, Francesc
Jimenez, David Díaz, Jordi Montserrat,
David Delgado, Miquel Angel Díez i Sergio
Galisteo. Entrenador: Pedro López. Preparador físic: José Morgado. Delegat: Marc
Sala.
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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
Correu electrònic: serratcarme@gmail.com

Una Gran temporada
El Club Patí Santa Eulàlia és una entitat esportiva que ens ofereix un dels esports més
emblemàtics com és el patinatge artístic.
Durant l’any 2010, l’entitat ha augmentat el
nombre de patinadors i patinadores de diferents nivells i categories. Això ens encoratja
a seguir endavant per assolir nous objectius.
Actualment, el club compta amb quatre
grups: el de pre-iniciació, el d’iniciació i dos
grups de competició. Per assolir els nostres
objectius disposem de personal tècnic qualificat que instrueix a cadascun dels diferents
grups. Comptem amb la Mercedes Sahuquillo, una entrenadora internacional que parti-
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cipa al programa ARC de la Federació Catalana de Patinatge. Com a novetat disposem
d’una nova entrenadora i coordinadora, la
Laura Valcárcel, que s’ha format des de petita al nostre club. Les nostres monitores titulades, Meritxell Bonet i Carol Hernández,
també compten amb un destacat currículum
i també han estat antigues patinadores del
nostre club. A més a més, dues d’elles també
són jutges provincials. Per tant, cal destacar
la seva gran qualitat de formació que ofereixen als nostres patinadors i patinadores.
Aquesta temporada hem participat a diferents competicions amb un gran nombre de
participants de diferents categories. Hem
participat a proves de nivell, al Consell
Esportiu i a Interclubs. Com a novetat,
aquest any hem participat a un trofeu internacional que es va dur a terme a Mourenx
(França), i també, al Trofeu Mediterraneo
que es va realitzar a Castelldefels.

Entitats
Pel que fa als resultats esportius, han estat
molt positius durant l’any 2010. En categoria
d’iniciació C, la nostra patinadora Carla Méndez es va proclamar campiona de Barcelona a
la Final d’Interclubs. També cal destacar que
moltes de les nostres patinadores han aconseguit 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.
Al marge de l’activitat de competició, el Club
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Patí Santa Eulàlia organitza (amb el recolzament de l’Ajuntament i de molts establiments comercials) una exhibició d’aquest
esport, que fem coincidir amb les vacances
de Nadal. A l’estiu organitza un festival en el
que participen tots els nostres patinadors i
patinadores, i a més, clubs d’arreu de Catalunya i figures de relleu internacional.
Us animem a tots els que hi esteu interessats
a que vingueu a conèixer el nostre Club, i
aprofitem per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques i un feliç any nou 2011.
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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 2010 ja està albirant
la llum del 2011 que despunta
a l’horitzó
Amb molt de gust us informem de com ha
estat aquest any 2010.
Temps de crisi
Enguany la crisi també ens ha arribat a nosaltres. Entre les baixes i les peticions d'excedència hem sofert una reducció del 10% de
socis. Malgrat la congelació de la quota
anual no ha estat possible mantenir el quòrum que teníem fins ara i per tant ens veurem abocats a fer un ajust pressupostari del
mateix ordre de magnitud.
Gestió de l'àrea privada
En el terreny cinegètic també s'ha deixat notar la crisi. Si sumem la quantitat de captures, tant de ploma como de pèl, del segon semestre del 2009 i ho comparem amb el mateix període del 2010, en general han estat
inferiors les d'aquest any.
Amb l'objectiu de donar a conèixer el bosc,
durant la festa major varem realitzar dues
activitats per a les colles dels colors. La primera consistia en decorar amb motius sostenibles, dos abeuradors ubicats en els boscos
propers a l’ institut.
La segona fou l'alliberament de vuit parelles
de perdius i vuit de conills per tal que els
nois i noies poguessin conèixer, literalment
de primera mà, com són aquests animals. La
regidoria de Comunicació ens va donar suport econòmic i moral per desenvolupar l'activitat.
La cancel·lació del projecte per instal·lar una
planta de compostatge a la zona de Rosàs ha

estat molt ben acollida pel nostre col·lectiu.
No pas per la planta de compostatge pròpiament dita ans per l’ indret on es pensava ubicar.
Estem a l’expectativa de com afectarà la tisorada pressupostària al projecte del riu
Tenes. No voldríem perdre ni un pam de terreny, ni rústic ni fluvial, ni molt menys malmetre l'entorn del riu. Sabem que els companys del GOT també volen el mateix ja que
el parc de Can Font és un paratge esplèndid
per fer-hi activitats ornitològiques. Ens esforçarem a trobar punts d'unió entre els dos
col·lectius i mirar de fer activitats conjuntes.
També estem a l’expectativa de com acabarà
la tragicomèdia del IV cinturó. Seria un bon
lema per fer un grup de facebook i segur que
captaria una colla d'amics.
Nosaltres, per si de cas, juntament amb els
companys caçadors de Caldes i de Lliçà, ens
hem apuntat al grup de treball que elabora la
Carta del paisatge de la Vall del Tenes.
Senglars i tórtores turques
El que si s'ha incrementat són els danys pro-
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vocats pels senglars. Tant en accidents de
trànsit com en perjudicis en els conreus. A
dia d'avui n’hem comptabilitzat 8 d'accidents en el nostre terme municipal. Afortunadament no hi han hagut danys personals
però si elevats danys materials.
Les companyies d'assegurances han denunciat la societat de caçadors als jutjats però
com que els accidents no eren provocats per
accions directes de caça, les sentencies ens
han estat favorables.
Els conreus i els avellaners també han estat
víctimes de les visites dels senglars. Per tal
de minimitzar els efectes d'aquestes visites
es van demanar diversos permisos per fer
aguaits nocturns amb arma de foc.
Però si els caçadors hi anàvem de 6 a 9 del
vespre, els senglars ho feien de 10 a 12 i si
nosaltres ho fèiem de 10 a 12, ells d’1 a 3.
Resumint, que no fou possible abatre’n cap.
Hem observat que la majoria de danys als
conreus són en les zones limítrofes amb el
terme de l'Ametlla del Vallès; el fet que tot el
municipi sigui zona de seguretat facilita en
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gran mesura que els senglars estiguin tranquils en qualsevol torrent o bardissar i durant la nit surtin a menjar a beure i/o aparellar-se, per les contrades veïnes.
Cada cop més les explotacions ramaderes de
Sta. Eulàlia es veuen afectades per la presència d’espècies al·lòctones o d'altres autòctones però en una expansió descontrolada.
S'ha demanat autorització per fer una batuda a les tórtores turques i coloms urbans
però a la data de redactar aquest escrit encara no ho teníem concedit i no podem informar de més detalls.
Web
La web avança tan lentament que quasi ens
fa vergonya esmentar-ho. Teníem moltes ganes de tenir-la i de fer-la molt participativa
però la manca de temps i algunes incidències tècniques ens ho estan impedint.
Avellaners adormits, freds els conreus, nu
l'any. Desembre.
Caçadors i Caçadores de Santa Eulàlia de
Ronçana.

105

106

Entitats

Anuari 2010

Automòbil Club Ronçana
President: Pere Bonet
Telèfon: 93 844 88 06

Joventut i veterania!
Com cada any, l’Automòbil Club Ronçana ha
estat present en totes les proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis, tan en asfalt com
en terra.
Jordi Vilardebò com a Pilot d’aquesta escuderia amb el Peugeot 106 kit car, ha participat a totes les carreres del campionat de
Catalunya de muntanya, on ha aconseguit

podi en vàries ocasions, cosa que el col·loca
en tercer classificat de turismes de muntanya.
Carles Palou amb el Peugeot 206, el membre
més jove de l’escuderia, ha participat també
en totes les proves del Campionat de Catalunya d’asfalt on ha aconseguit la tercera posició de la copa catalana. Cal destacar també
la seva participació en el Rally Costa Brava
que es va celebrar el mes de novembre i que
és un important debut en una prova a nivell
europeu. L’última prova de l’any ha estat en
el Ral·li Matadepera que es va celebrar també al mes de novembre. Aquest membre del
club va participar-hi amb un Mitsubishi Evo
X i va aconseguir la tercera posició.

Jordi Vilardebo
Peugeot 106 Kit Car

Carles Palou
Peugeot 206 Desafio - Mitsubishi Evo X
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Lluis Palou també ha participat a gairebé totes les proves del campionat de Catalunya
d’històrics, amb el Ford Escord MKII, i ha
aconseguit la tercera posició en la seva categoria d’històrics.
Enric Folch participa en el campionat de
Terra de Catalunya on ha aconseguit la setena posició de la copa catalana de terra i el
primer lloc de la seva classe (N4).
Cal agrair a tots els pilots, copilots i mecà-
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nics que participen en nom de l’ACR i que
han fet possible les fites anomenades, entre
d’altres, els següents:
David Sayós-Montse Ventosa, Eduard Moreno-César López, David Molero-Angel Alonso, Pere Bonet-Anna Bonet, Jordi CañasJaume Muñoz, Pere Bassa, Pere Prim, Joan
Vilardebò, Robert Brea, Isidre Espel, Jaume
Estrany, Pere Amat, Francesc Cosialls, Toni
Cosialls, Joaquim Dominguez, Raul Barrionuevo, Marcos Barrionuevo.

Lluís Palou
Ford Escord MK II

Enric Folch
Mitsubishi Evo V

107

108

Entitats
Club Cicliste La Vall del Tenes
Contacte: Pere Duran
Telèfon: 667 639 141
C/e: HYPERLINK "mailto:ccvalldeltenes@gmail
.com" ccvalldeltenes@gmail.com

Per Santa Eulàlia en bicicleta
Més de 220 ciclistes van desafiar la pluja i
van prendre part en la quinzena edició de la
pedalada en mountain bike del Club Ciclista
La Vall del Tenes. Com ja és habitual, l’entitat santeulalienca va dissenyar dos recorreguts, un de llarg de 30 quilòmetres i un de
curt, de 14, tots dos amb sortida al pavelló
poliesportiu. La pedalada en BTT busca satisfer tots els públics. El circuit curt està
pensat per un perfil més familiar, fins i tot
van participar-hi nens de poc més de 5 anys,
sempre acompanyats, d’un adult. El llarg, en
canvi, esta destinat als ciclistes més experimentats. A l’arribada tots els participants
van rebre una samarreta de la pedalada com
a obsequi, a més d’un esmorzar per recuperar forces.
Aquest any, al Club estem satisfets, especialment amb la participació de ciclistes a la pedalada. Sobretot perquè a primera hora l’aigua va fer acte de presència. Tot i això, van
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començar a arribar valents de Santa Eulàlia,
però també de Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Bigues i Riells, Parets del Vallès, l’Ametlla o
Granollers i la trobada va ser un èxit.
Com cada any, aquesta tardor, concretament
el diumenge 26 de setembre, el Club Ciclista
La Vall del Tenes va col·laborar en la passejada en bicicleta que s’emmarcava a les
Jornades Europees de Patrimoni i en la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Amb aquest doble objectiu, la nostra entitat
va posar el seu gra de sorra en una activitat
que va portar prop de 110 ciclistes, de totes
les edats, en un recorregut de prop de 10
quilòmetres per diverses masies històriques
de Santa Eulàlia. El tema de la jornada, que
va guiar l’historiador Jaume Dantí, va ser
Senyors i Barons. Alhora, aquesta marxa va
servir per estalviar 182 quilos de diòxid de
carboni a l’atmosfera.
Al marge d’aquestes extraordinàries, el dia a
dia del Club Ciclista es circumscriu a les sortides que tenen lloc cada diumenge, al matí.
El punt de trobada és la benzinera del Rieral,
a les 8. Si algú està interessat en participarhi o en fer-se soci del Club, la junta de l’entitat es reuneix l’últim divendres de mes a la
Fàbrica, a partir de les 9 del vespre.
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Càritas Parroquial
Contacte: Carolina Moret
Telèfon: 93 844 89 71
C/e.: aferrerc@gmail.com

Ha passat un any molt difícil per a molta
gent. Càritas, com aviat farà dos anys, continuem la nostra tasca sense defallir, ajudant
a les famílies que ens necessiten. Continuem
estant al servei de la gent que passa alguna
dificultat, tant donant caliu moral com ajudant a cobrir les necessitats bàsiques. Durant l’any 2010 hem lliurat els productes que
la gent ha dipositat a les caixes que teníem
distribuïdes per diferents establiments del
poble. Amb aquests, més les ajudes econòmiques rebudes, hem pogut oferir el nostre
servei. En total hem lliurat 230 lots d’aliments, per un import de 10.334 euros. D’aquests, 1.367,68 s’han destinat a la compra
de carn, 8.136,48 a la de queviures i productes diversos i finalment 920,07 euros per a
fruita i verdura.
També hem pogut ajudar en algun lloguer i
Casals d’estiu per a infants.
Des d’aquesta oportunitat que l’Ajuntament
ens ofereix a través de l’anuari, agraïm a
tots els qui heu facilitat algun tipus d’ajuda.

Per exemple, un matrimoni que celebrava el
50è aniversari de casament, ens va lliurar els
diners recollits per a la celebració. Una família fa donació d’un import mensual al compte corrent de Càritas nº 2013.0089.00.
0200598037. Els diners que s’han recollit
per l’obra de teatre que el grup TNT ha representat el dia 11 de desembre, dins els actes de celebració de la Festa Major d’Hivern
han estat donats també a Càritas.
A tots els que d’alguna manera heu col·laborat, des d’aquí us volem fer arribar el nostre
més sincer agraïment.
Caritat vol dir justícia.
Desitgem un futur millor per a tothom.
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ONG Mosaic
Responsable: Eva Cansino
Telèfon: 93 844 94 30
C/e: mosaic@yahoo.es

Web: www.bcn-associacions.org/mosaic

L’objectiu de MOSÀIC, Món Solidària amb
els infants del carrer, és el de la col·laboració
amb projectes que tinguim com a destinataris els infants del carrer. Des de fa quatre
anys l’Ajuntament de Sta. Eulàlia ha fet possible el desenvolupament dels següents programes d’intervenció a Iquitos, el Perú:
• Transport escolar gratuït: actualment s’atenen 48 infants l’any.

Carlos el primer estudiant amb discapacitat que
pot cursar la secundària a Iquitos.

L’any 2009 es van atendre 40 escoles ordinàries.
• Formació dels mestres del CEBE 9 de Octubre.
• Formació dels mestres de les escoles ordinàries en inclusió eductiva i estratègies
d’intervenció a l’aula.

Mares i nens esperant per ser atesos a l’aula d’estimulació primerenca i rehabilitació.

• Rehabilitacions: a domicili, al CEBE 9 de
Octubre i a la clínica de San Juan de Dios. El
nombre anual és variable, però en aquests 4
anys calculem que han estat benficiaris uns
150 infants amb discapacitat.
• Atenció sanitària integral: neuròleg (atenció a nens i nenes amb convulsions);
odontòleg i medicina general. L’any passat
es van atendre 66 infants. En 2 anys es van
aconseguir reduir les defuncions per convulsions a 0. Aquest 2010 només ha mort 1
(abans del programa moria una mitjana de 8
nens l’any).
• Atenció farmacològica. L’anys 2009 se’n
van benficiar 78 nens i nenes.
• Inclusió educativa: donant suport directe a
l’aula i als mestres de l’escola ordinària.

• Tallers ocupacionals d’horticultura i criança de pollastres. L’any 2009 es van beneficiar directament 20 adolescents participants
als tallers. Indirectament, els 200 alumnes
matriculats a l’escola ja que part de la producció va anar destinada a l’alimentació dels
nens i nenes de l’escola.
• Signatura de convenis de col·laboració amb
la Municipalidad de Belén i el Gobierno
Regional de Loreto (similar a la Generalitat
de Catalunya).
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Amautes
President: Nelson Traslaviña
Telèfon: 93 844 89 20 - 647 90 21 94
C/e: trascortes@telefonica.net

Estem en temps de crisi econòmica i el nostre país, Catalunya, no se n’escapa. Cada vegada coneixem més persones del nostre poble i del nostre cercle d’amics i familiars que
es troben a l’atur o que han d’acceptar feines
molt per sota de la seva categoria professional. I és veritat que ens fan patir les seves dificultats. És en moments com aquests que
ens preguntem amb qui cal ser solidari, amb
els d’ aprop o bé amb els de lluny.
Hem cercat el que vol dir la paraula solidari
i el diccionari diu: “ Que és comú a diferents
persones de manera que cadascuna d’elles
en respon plenament”.
Si parlem de persones, d’éssers humans, ens
hauríem de sentir propers a qualsevol, sigui
d’on sigui, ja que tots formen part de la nostra espècie. Però durant molt de temps ens
hem acostumat a sentir les estadístiques fredes dels nens que moren de gana als països
del tercer món. De molts països on no es respecten els drets fonamentals de les persones
i molt menys els de les dones, que es veuen
obligades a ser ciutadans de segona. De les
morts sagnants en guerres inútils. I com que
no en coneixem cap de prop, ens hi acostumem.
En canvi ens xoquen les situacions difícils
dels qui coneixem amb noms i cognoms, la
seva família, el seu entorn. I això ens hauria
d’activar a fer accions per minimitzar els
efectes que la manca del mínim necessari té
en qualsevol persona.
Però en la nostra opinió una opció no exclou
l’altre i molts cops qui és sensible a les necessitats del seu veí també ho és de l’ésser
humà de més lluny que no coneix i que sap
que pateix .

Imatge de l’Hospital de Minusvalids de Kinshasa,
RD del Congo.

I no tot es soluciona aportant diners, a vegades poder escoltar, fer una proposta positiva, acompanyar a fer una gestió, fer alguna
tasca de voluntariat atenent nens mentre la
seva mare pot dur a terme una feina..... també són cops de mà.
A la nostra ONG s’ajuda a famílies amb dificultats del nord de Xile i a l’Hospital de minusvàlids de Kinshasa capital de la República Democràtica del Congo on aquest any,
des del nostre poble, hem finançat matalassos i llençols per l’hospital. Ja sabem que
sembla poca cosa però en un país pobre les
prioritats són molt diferents de les que nosaltres establiríem des d’aquí. I és per això
que els demanem a ells què els fa falta i en
què podem col·laborar en que puguin desenvolupar-se com a persones i com a ciutadans, ells ens contesten, enviant-nos els seus
projectes i nosaltres ( tots els habitants de
Santa Eulàlia) com, a persones solidàries, els
aportem allò que podem.
Cal no oblidar però els qui tenim al costat i
cal col·laborar també en les recollides d’aliments de Caritas, i les demandes d’ajut que
fan des dels Serveis Socials del nostre poble,
que a vegades sols consisteix en una mica del
nostre temps.
Que tots, els d’aquí i els d’allà, tinguem un
millor any 2011!
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 2009
GENER 2010
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

12,2
10,6
13,1
16,5
21,2
23,2
28 0
33,5
31,3
27,4
21,5
14,4

02,9
02,9
01,9
03,6
07,1
09,9
13,9
18,8
17,6
14,3
09,5
03,7

07,2
06,3
7
09,4
13,5
16
20,7
25,8
23,8
20,2
14,6
08,6

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

18,6 (7)0 -5,7 (19)
14,6 (15) -2,6 (10)
19,2 (25) -5,7 (12)
23,1 (20) -3,8 (10)
28,2 (26) 3,3 (3)29,8 (31) -5,2 (15)
33,7 (29) 10,6 (12)37,4 (11) 16,2 (2)--36,8 (27) 14,2 (16)32,9 (6)0 -9,7 (29)
27,2 (6)0 -0,7 (26)
21,1 (2)0 -2,7 (25)

PLUJA
Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

6
7
8
6
4
110
8
3
5
5
5
1

50
56
89
56
52
1440
48
34
58
1020
85
16

16 (22)
16 (5)0
24 (19)
24 (8)0
20 (26)
50 (3)0
11 (9)0
23 (30)
27 (19)
71 (17)
42 (10)
10 (30)

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

62,8 (23)
69,2 (1)0
80,5 (24)
6 (30)
45,1 (4)0
43,5 (3)0
40, (11)
67,6 (4)0
38,6 (14)
30,6 (17)
62,8 (6)0
33,8 (4)0

690

7900

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

Dies de pluja: 69
Dies de tempesta. 25
Dies de pedregada: 3
Dies de gelada: 32
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 89
Dies de boira: 3
Dies de nevada: 2 (el 27 de gener una petita enfarinada i el 8 de març 10 cm)
Temperatura màxima absoluta: 36,8º (dia 27 d’agost)
Temperatura mínima absoluta: -5,7º (dies 19 de desembre i 12 de febrer)
Precipitació màxima en un dia: 71 lt/m2 (dia 17 de setembre)
Precipitació total: 790 lt/m2
Mes més sec: Novembre.
Mes més plujós: Maig
De tot el recull de dades cal destacar els següents punts:
La pluja ha estat molt superior a la normal.
En tots els mesos menys el novembre s'ha superat la mitjana.
L'hivern ha estat fred, amb temperatures mínimes no excessivament baixes.
El dia 8 de març hi va haver una nevada d'uns 10 cm.
L'estiu no ha estat excessivament calorós.
La tardor s'ha comportat com a tal, amb pluges i temperatures no massa altes.
Pep Margenat
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Coinstanci Molas
“El casal em
va servir per
poder dedicar
el que sabia
a benefici de
la gent del
poble”
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Però vostè n’havia fet moltes altres de
coses, abans d’arribar aquí
Ui sí! De fet, vaig formar part de la “lleva del
biberó”. Per tant, vaig fer la guerra que, de
fet, va tenir dues fases. La primera va ser
autènticament de guerra al front: des de l’abril del 1938 fins que, amb la retirada de les
tropes, vaig passar quatre mesos en camps
de concentració a França. Més tard, vaig poder sortir i a peu vaig travessar la frontera i
retornar a Sant Joan de les Abadeses, a on jo
vivia. Jo m’havia incorporat a l’exèrcit just
havent fet els disset anys, al Centre de
Reclutament de Girona i des d’allí ja ens havien fet anar al front, a Balaguer, havent fet
instrucció en els pobles que ens anàvem aturant. Ens van donar uns fusells txetcs, bruts,
que eren més llargs que nosaltres i el mes de
maig ja entràvem en combat. La veritat és
que hi va haver unes matances terribles i, joves com érem, ho vam patir doblement.
Després de Balaguer, vaig estar a l’Ebre fins
al setembre i des d’aquell moment, la retirada constant cap a França.

Com va arribar a Santa Eulàlia de
Ronçana?
Jo vaig venir a Santa Eulàlia de Ronçana per
primra vegada a l’any 1970. Aleshores, vivíem a Barcelona, a prop de la plaça Maragall
i quan ja començava el bon temps, a la primavera, sortíem sovint a esbargir-nos amb
la família. La ruta que fèiem ens portava sovint cap a Caldes de Montbui, Santa Feliu de
Codines i baixàvem per Bigues i Riells i
Santa Eulàlia de Ronçana. Va passar que en
una d’aquestes rutes vàrem veure un rètol
aquí, a Santa Eulàlia, que deia que s’hi construïen cases. Allò ens va cridar l’atenció i ens
vam posar en contacte amb l’ajuntament,
que aleshores presidia l’alcalde Maspons, i
vam començar a parlar d’unes parcel·les que
estaven en venda.

Una vegada ja retornat a Catalunya em van
tornar a cridar a files i, com que jo figurava
com a estudiant i havia fet pràctiques de
francès, comptabilitat i mecanografia, em
van destinar al govern militar de Girona i
d’allà a la caixa de reclutes a on vaig haver
d’estar-m’hi durant tres anys i mig. Havien
estat, doncs, set anys de la meva vida: dels
disset als vint-i-quatre anys.
I després, tornar a començar
Va passar que un dia, anant pel Passeig de
Gràcia em vaig trobar amb un guàrdia urbà
que havia estat amb mi a Girona i em va explicar que treballava a l’Institut Nacional de
Previsió, el que seria ara la Seguretat Social.
Vaig pensar que allò a mi m’aniria bé i m’hi
vaig presentar. Em van fer unes proves i,
efectivament, vaig aprovar. A partir de la
meva entrada allà, tot va anar sent concursar
en oposicions diverses i acumular anys de
treballs. Hi vaig treballar quaranta anys
però, alhora, i amb diverses beques, em vaig
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nes. Va ser amb tot plegat que, més tard,
vaig poder arrelar-me a Santa Eulàlia de
Ronçana.
Vostè sempre ha encarat la vida d’una
manera positiva
Sempre he estat una persona optimista i activa. Ja quan vaig arribar al poble em vaig
integrar ben ràpidament en les activitats que
hi havia i, així, vaig col·laborar ben aviat
amb l’associació de caps de família (en
Cabot, en Margenat, etc) i vaig intervenir
tant com vaig poder en l’assignació del primer metge.
El primer metge?
Sí, és clar! Jo aleshores treballava a la secció
de cotització de l’INP i tenia coneguts directes que treballaven a la secció de sanitat, cosa que em va possibilitar de fer els contactes
i, vist que Santa Eulàlia de Ronçana era massa petit per tenir un metge, vam fer de manera que s’ajuntessin amb el poble de Lliçà
d’Amunt i, així, ja van poder presentar el
nombre necessari de cartilles i, efectivament, s’hi va poder assignar un metge!
En Constanci i l’Angelina el dia del seu casament.

Vostè coneixia les interioritats de l’administració

matricular a l’Escola Social i vaig a treure’m
el títol de Graduat Social perquè, és clar, tota la meva joventut l’havia passat amb la
guerra i el posterior servei militar. Des del
moment en què va esclatar la guerra, que jo
tenia quinze anys, fins que em van llicenciar
havien passat gairebé deu anys en què jo no
havia pogut fer massa res.

És clar! De fet, un mestre d’escola se sap la
lliçó amb què va instruint, any rere any, els
alumnes. Doncs igualment jo: de tants anys
d’estar treballant en qüestions relacionades
amb el treballs, les cotitzacions, etc. en sabia
prou com per, una vegada jubilat, posar-ho
al servei de les persones del poble. Havia estat deu anys a la secció de cotització, després
vaig passar a ser el cap de patrimoni de la
Seguretat Social gestionant totes les obres
que es feien en hospitals (com una part del
de Granolers o el de can Ruti, entre moltes
d’altres), ambulatoris, etc. En aquest apartat
m’hi vaig estar cap a vint anys, però els darrers anys laborals els vaig passar com a cap
de la secció d’informàtica en què vaig haver
de compaginar aquestes responsabilitats.
Em vaig jubilar el dia que vaig complir els
seixanta-sis anys.

I endavant!
I tant. I amb la dictadura entremig, que no
ajudava massa, però haig de dir que, jove
com era vaig aprendre ben aviat a esquivar
els incovenients, que n’hi havia i molts! A
l’any 1947 em vaig casar amb l’Angelina i,
treballant matins i tardes, vaig poder anar
fent: al matí treballava a l’Institut Nacional
de Previsió (INP) i a les tardes, amb el títol
de Graduat Social, vaig anar fent altres fei-
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Amb la primera junta del Casal d’avis i les representants de l’Ajuntament, l’any 1992..

A casa seva el dia de l’entrevista.
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El moment de l’entrega de la Creu de Santa Eulàlia, per part de l’Alcalde Jaume Dantí, i la foto amb tots els
guardonats de l’any 2006.
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I què va significar per vostè la jubilació?
Doncs, la veritat és que quan em vaig jubilar
ens vàrem integrar totalment a Santa Eulàlia
de Ronçana. A la meva dona li agradava molt
ser aquí i, de fet, quan jo treballava, a l’agost,
ella ja es quedava aquí. Així que quan em
vaig jubilar, vàrem deixar el pis de Barcelona
i vàrem venir a viure aquí.
I ben aviat es va integrar a la vida associativa del poble
Sí, quan feia molt poc que vivíem aquí vam
rebre una carta en què se’ns anunciava l’obertura d’una llar d’avis i m’hi vaig presentar. A mi ja se’m coneixia com el secretari de
la urbanització de can Mallorca i quan vaig
veure que es volia fer una junta i no hi havia
massa gent per ocupar-ne els càrrecs, em
vaig presentar per ajudar en el que fos. I en
vaig ser el secretari. N’he estat, de fet, gairebé vint anys. El nom de la Llar d’avis inicial
em va semblar que no era tan ample com
“casal”, perquè així com “la llar” és propi
d’una família, “el casal” és una cosa de tots.
També ben aviat ens va semblar que el Casal
d’avis havia de ser una entitat amb estatuts
propis i personalitat, de manera que vaig
parlar amb el secretari de l’ajuntament d’aleshores i vam tirar endavant per ser una entitat independent.
Per tant, vostè n’és fundador, del casal
Doncs sí. En sóc soci fundador i, a més, en
les activitats que fèiem (i que encara es fan)
com les noces d’or, jo tenia l’avantatge que,
com a graduat social, sabia com es presentava tota la paperassa per accedir-hi i, així, feia
tots els tràmits i els socis i sòcies que hi tenien dret, hi accedien sense problemes. La
veritat és que en aquells moments tothom hi
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va posar el que sabia i, per la meva part, jo
també. Jo havia estat en contacte durant
anys amb tota aquesta realitat de gestionar
serveis i, per tant, ho vaig continuar fent des
del Casal d’avis, gestionant jubilacions o
preparant papers per accedir a serveis diversos. Puc dir, doncs, que el Casal em va servir
per poder dedicar el que sabia a benefici de
la gent poble. I, alhora, em vaig seguir formant perquè em vaig trobar que el llenguatge administratiu que havia utilitzat tants
anys era en castellà i aquí jo volia utilitzar el
català. I no en sabia prou, de manera que em
vaig apuntar als cursos de català per treure’m els títols que m’acreditessin i que em
permetessin poder redactar correctament
amb la meva llengua. I també em va semblar
que podia ajudar en les Agrupacions de
Defensa Forestal i vaig fer cursets per ser
ajudant de bomber per quan calgués. O també vaig fer els cursos d’informàtica que s’oferien per a la gent gran…
Vostè és una persona ben inquieta…
Sí, si fins i tot en el camp de concentració
francès em vaig oferir per netejar el quarter
dels gendarmes o, quan estàvem de retirada
a la guerra, m’oferia per anar a les cases de
pagès a demanar menjar pels soldats…
Anys després aquest esperit generós li
va valer rebre la Creu de Santa Eulàlia
Sí, això va ser una cosa molt bonica i que recordo amb especial emoció. I encara més
quan penso que els meus companys d’homenatge ens han deixat… És una satisfacció haver rebut la medalla i, a més, ser dels primers que la van rebre en l’any de la seva instauració com a medalla honorífica de Santa
Eulàlia de Ronçana.
Ramon Vilageliu i Relats

