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Benvolguts veïns i veïnes,
Som a finals de l’any 2007, a les portes del Nadal i
d’un nou any. I cadascú ens podem preguntar: què
he viscut aquest any? com he viscut? què hem viscut els santaeulaliencs? quines coses ens han fet
patir? Amb què hem disfrutat i gaudit? Què és el
que no ha anat bé? Què hem millorat?... Són preguntes que formen part de la vida dels homes i les
dones.
Cada any a Santa Eulàlia per aquests dies ens regalem entre tots l’Anuari que ens ajuda a assaborir
i celebrar pausadament la vida del nostre poble.
L’Anuari ens apropa els uns als altres, ens ajuda a
coneixer-nos com a poble. I les persones, quan coneixem, gaudim i estimem.
Tots notem que el nostre poble canvia. Els canvis a
voltes es desitgen i a voltes costen d’acceptar. A vegades ens agraden i a vegades no ens vénen de
gust. De segur, però, que en el cor de tots nosaltres
hi ha el desig que els canvis siguin per millorar la
vida.
A Santa Eulàlia i al món hi ha persones que viuen
amb moltes dificultats i patiments i hi ha coses que
no fem bé. Alhora hi ha exemples de veritables
aportacions positives per la nostra societat. Hem
d’agrair a les moltes persones i entitats del nostre
poble que contribuïu a la millora de la vida de
Santa Eulàlia i arreu.

Enric Barbany
Alcalde

En nom de tots els que formem l’Ajuntament us
desitjo un bon Nadal i que visqueu plens de vida
l’any 2008.
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Ple ordinari:
30 de novembre de 2006
Sol·licitud de crèdit
S’acorda aprovar un préstec per import de
390.000,— euros, per finançar part de les
inversions incloses en el pressupost vigent, a
concertar amb l’entitat bancària BBVA.Banc
de Crèdit Local.
Sol·licitud de subvenció per aplicació
de la llei de protecció d’animals
S’acorda ratificar la resolució d’Alcaldia de
data 16 de novembre per la qual es sol·licita
al departament de Medi Ambient i Habitatge
subvenció per al finançament de la campanya de sensibilització projectada per aquest
ajuntament, per tal d’evitar l’abandonament
d’animals, així com per fomentar l’adopció
d’animals en aquests centres d’acollida.
Aprovació padró municipal a data 1
de gener de 2006
S’ aprova la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de
2006, en que el nombre total de població és
de 6112 habitants.

Atorgament de la Creu de Santa Eulàlia al Senyor Constanci Molas San José
S’acorda concedir al Senyor Constanci Molas
San José la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble, en l’àmbit de l’associacionisme, d’acord
amb el que estableix l’article 4art del
Reglament Municipal de distincions de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia al Senyor Tomás Belanche
Belanche
S’acorda concedir al Senyor Tomás Belanche
Belanche la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble, en l’àmbit de l’associacionisme, d’acord
amb el que estableix l’article 4art del
Reglament Municipal de distincions de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia al Senyor Joan Cabot i Pañach
S’acorda concedir al Senyor Joan Cabot i
Pañach la Creu de Santa Eulàlia, en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble, en
l’àmbit cultural i polític, d’acord amb el que
estableix l’article 4art del Reglament Municipal de distincions de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana.

Atorgament de la Creu de Santa
Eulàlia al Senyor Marcel Galobart i
Flaqué

Ple extraordinari:
21 de desembre de 2006

S’acorda concedir al Senyor Marcel Galobart
i Flaqué la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble, en
l’àmbit educatiu, cultural i polític, d’acord
amb el que estableix l’article 4art del Reglament Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Aprovació pressupost 2007 i
plantilla personal de l’ajuntament
S’acorda:
Primer.- Aprovar el pressupost General de
l’Entitat i els seus organismes autònoms pel
2007, amb el següent resum per capítols:
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Ple ordinari:
25 de gener de 2007

Ingressos:
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:

2.366.550,–
265.000,–
1.621.950,–
1.681.877,–
41.600,–
146.000,–
1.348.952,–
775.488,–

Total:

2.183.567,–
2.064.320,–
129.415,–
186.426,–
3.123.305,–
560.384,–
8.247.417,–

SET Comunicació

Total:

Acceptació subvenció de PUOSC per
l’obra de construcció del vial d’accés
a Can Sabater a la ctra. b-1435 de
Parets a Bigues
S’acorda acceptar la subvenció concedida a
Santa Eulàlia de Ronçana, per a l’actuació
Construcció del vial d’accés a la carretera
de Parets a Bigues BV-1435, pk 9,200 inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya,
d’import 125.000 €.
Ampliació de la Delegacó a l’ORGT
de les facultats recaptatòries de
multes de trànsit

Ingressos:
III.- Taxes i altres ingressos
IV.- Transferències corrents

S’acorda acceptar la subvenció de 108.800€
concedida pel Consell Català de l’Esport per
a la instal·lació de gespa artificial al camp de
futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

8.247.417,–

Despeses:
I.- Despeses de personal
II.- Despeses en bens
corrents i serveis
III.- Despeses financeres
IV.- Transferències corrents
VI.- Inversions reals
IX.- Passius financers

Acceptació subvenció del Consell
Català de l’Esport per la instal·lació
de gespa artificial al camp de futbol

13.500,–
72.100,–

S’acorda delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l’ens

85.600,–

Despeses:
I.- Despeses de personal
II.- Despeses en bens corrents
i serveis
III.-Despeses financeres
VI.-Inversions reals
Total:

62.500,–
13.000,–
100,–
10.000,–
85.600,–

Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica
Municipal.

El camp municipal d’esports.
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instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona, les competències
municipals, relatives a la gestió i recaptació
de multes de circulació.
Autorització Agrupació municipis
amb transport urbà per a representació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
S’acorda autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que
representi a l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana, l’objecte del qual és la millora
del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU.
Aprovació conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’ACA pel
desenvolupament de diferents actuacions de correcció hidrològica al riu
Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia
L’Ajuntament ha redactat, al llarg de l’any
2006, el document tècnic “Estudi d’alternatives per la millora del comportament davant d’avingudes extraordinàries a la riera
del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana” per
tal d’estudiar i valorar les actuacions
necessàries per reduir el risc d’inundacions,
en episodis de pluja intensa, dels diferents
sectors del municipi.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha validat tècnicament l’estudi anteriorment esmentat
redactat per l’Ajuntament.
Les dues parts han convingut les condicions
en què s’efectuarà la redacció dels projectes
constructius, la construcció i el finançament
de les diferents infraestructures derivades
del desplegament de les actuacions de correcció hidrològica 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”.
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Aprovació conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i els Ajuntaments de Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
per l’execució del projecte de condicionament de dos trams del vial
d’enllaç entre els municipis de Santa
Eulàlia i Bigues Riells pel barri de la
Font del Bou
Atès que el 25 de gener de 2005 el Govern de
la Generalitat de Catalunya va aprovar el
PUOSC 2005 en el que s’hi inclogué l’actuació de caire supramunicipal denominada
“Projecte de condicionament de dos trams
del vial d’enllaç entre els municipis de
Bigues i Riells i de Santa Eulàlia de Ronçana
pel barri de la Font del Bou”, amb una subvenció de 389.785 euros,
S’ha elaborat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
els ajuntaments de Bigues i Riells i Santa
Eulàlia de Ronçana per a l’execució del Condicionament de dos trams del vial d’enllaç
entre els municipis de Bigues i Riells i de
Santa Eulàlia de Ronçana pel barri de la
Font del Bou.
S’acorda aprovar el contingut i signatura de
l’esmentat conveni.
Incorporació de carrers al nomenclator del municipi
Primer.- Incorporar al nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana, el nom dels següents
carrers i vies:
Carrer Atzavara
Carrer dels Brucs
Carretera de Barcelona
Moció sobre el Reial Decret 1513/
2006 pel qual es regulen els ensenyaments mínims en educació primària
Atès que el govern espanyol acaba d’aprovar
el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen diferents aspectes bàsics de l’Educació

Ajuntament
Primària i, molt particularment, imposa la
programació d’una tercera hora dedicada a
la llengua castellana a les escoles de
Catalunya. El fet, adoptat unilateralment i
sense comunicació prèvia al govern de
Catalunya i al conjunt de la comunitat educativa, és d’una gravetat objectiva i ha causat
una lògica preocupació en el conjunt de l’opinió pública.
S’acorda expressar el desacord amb el Reial
Decret 1513/2006, tant per qüestions de forma com de fons.
Instar al Govern de la Generalitat que requereixi al Govern de l’Estat per tal que derogui
els preceptes del Reial Decret 1513/2006, de
7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims en Educació Primària,
que són contraris a les competències en
matèria d’educació de la Generalitat d’acord
amb el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya i no es posi en discussió la continuïtat
del sistema d’immersió lingüística.
Manifestar el nostre convenciment que la
llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català
així com l’eina indispensable que possibiliti
la cohesió social del nostre país.
Fer arribar aquests acords al president del

El riu Tenes.
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Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis
i la Federació de Municipis de Catalunya, al
Govern Espanyol, al Congrés i al Senat.
Moció de CiU: Moció sobre el risc
d’accidentalitat a la carretera BV1435 realitzat pel programa europeu
de valoració de carreteres d’Europa
S’acorda Impulsar per part de l’Alcalde de
Santa Eulàlia de Ronçana una acció coordinada amb els ajuntaments de Lliçà d’Amunt
i Bigues i Riells per tal d’eliminar la perillositat d’aquesta carretera.
Demanar amb urgència una entrevista amb
el President de la Diputació de Barcelona, titular actual d’aquesta carretera, on hi participin els alcaldes de les tres poblacions juntament amb un representant de l’oposició,
per tal que l’organisme provincial prengui
amb la màxima rapidesa les mesures necessàries per superar els perills existents.
Demanar amb urgència una altra entrevista
amb el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, responsable de la gestió de carreteres,
conjuntament amb els ajuntaments de Bigues i Riells i l’Ametlla on hi participarà un
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representant del govern i un de l’oposició
per tal que en aquest any 2007 es procedeixi
a definir i a programar el projecte de la nova
carretera que des de l’actual carretera BV1435, a l’alçada de la rotonda de Bigues, comuniqui directament amb la C-17, eliminant
alhora la reserva actual de l’Eix del Tenes,
fent la corresponent dotació pressupostària
en els pressupostos de la Generalitat que en
aquests moments s’estan elaborant, per evitar d’aquesta manera l’alt risc d’accidentalitat, cosa que repercutirà en la seguretat viària de tota la ciutadania.
Moció de CiU: Moció sobre la
discriminació de la gratuïtat de
determinats trams de l’autopista
C-33 de la Generalitat de Catalunya
S’acorda demanar al President de la Generalitat de Catalunya la modificació de la normativa respecte a la gratuïtat o bonificació
dels peatges de la C-33 de Barcelona a
Montmeló per tal d’incloure-hi també l’entrada i la sortida 2 de Parets del Vallès.
Encarregar a la Comissió de Mobilitat de
l’Ajuntament que impulsi i faci un seguiment de les actuacions a realitzar per aconseguir la gratuïtat de l’autopista C-33.

Ple ordinari:
29 de març de 2007
Donar compte de la liquidació de
l’exercici 2006 de l’Ajuntament i
Organisme Autònom SET
Comunicació
L’alcalde dóna compte de la liquidació de l’exercici 2006 de l’Ajuntament i de l’Organisme SET Comunicació, i com sempre es troba
a disposició dels grups per a qualsevol consulta que vulguin fer.
Donar compte document “AS-BUILT”
obres i urbanització PPo-5 El Rieral i
del conveni entre Ajuntament i Junta
de Compensació del PPO-5
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L’Alcalde dóna compte de l’aprovació inicial
a la Junta de Govern Local en la seva sessió
de data 22 de febrer de 2007, del document
”As-built” de les obres d’urbanització del
PPO5 El Rieral, als efectes d’integrar el Text
Refós del projecte d’Urbanització del PPO5
El Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana, així
com del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Santa Eulàlia i la Junta de
Compensació del PPO5 El Rieral, per al finançament parcial de les obres de connexió
del clavegueram al Camí del Gual.
Ratificar la sol·licitud de subvenció
per campanya de sensibilització
d’animals domèstics
S’acorda ratificar la sol·licitud de subvenció
al Departament de Medi Ambient i Habitatge, per import de 4.000 €, d’acord amb la
resolució MAH/3247/2006 de 26 de setembre per la qual s’obre convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals, per al finançament de la
campanya de sensibilització projectada per
aquest ajuntament.
Acceptació subvenció del departament
d’Educació per al curs 2006-2007 de
l’Escola Bressol Municipal
S’acorda acceptar la subvenció atorgada pel
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, d’import 176.400 €, per a
l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Aprovació pla de serveis 2007 del
servei de transport urbà municipal
S’acorda aprovar el Pla de Serveis per l’any
2007 amb l’ampliació del servei que consisteix en incloure els dissabtes, i el mes d’agost
i ampliació del servei dels dijous.
Aprovació renovació del conveni
amb Drenatges Urbans Besòs
S’acorda aprovar l’esborrany de conveni de
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cooperació per a la gestió del servei de manteniment del clavegueram de Santa Eulàlia
de Ronçana a signar entre l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, el Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu Besòs i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Aprovació tarifes per subministrament d’aigua per part de Sorea.
S’acorda informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del Servei Municipal
d’abastament d’aigua potable proposades
per l’empresa concessionària del servei segons el detall que segueix:
Mínim de consum: 15m3/abonat/mes facturable
Tarifes de subministrament:
Fins a 15 m3/abonat/mes
0,5598 € /m3
De 15 a 30 m3/abonat/mes
1,5684 €/m3
De 30 a 45 m3/abonat/mes 1,6800 €/m3
Excés de 45 m3/abonat/mes 2,2800€ /m3
Conservació de comptadors 0,57 € /abonat
/mes

L’Escola Bressol Municipal l’Alzina.
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Desafecció dos camins d’ús públic
per desús
S’acorda constatar que els béns d’ús públic
consistents en el camí de la Ferreria i el
Camí de Can Burguès a l’actualitat no són
objecte d’ús i que, per tant, resulten innecessaris atès que amb la nova vialitat de l’àmbit,
es garanteixen els accessos i la circulació per
al trànsit rodat i per als vianants i desafectar
els esmentats béns del domini públic.
Convocatòria 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 de Santa Eulàlia de Ronçana,
amb el límit pressupostari de 17.000 €; per a
la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit pressupostari
de 5.000€; totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament
Convocatòria Fons de Solidaritat
S’acorda convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a l’e-
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xercici d’enguany, amb el límit global de
34.826 €, per projectes que contribueixin a
reduir les desigualtats entre pobles del món,
per mitjà d’accions de cooperació al desenvolupament que es basen en projectes a
mitjà i a llarg termini.
Adhesió al Consorci de Turisme del
Vallès Oriental
S’acorda l’adhesió al Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, d’acord amb els seus estatuts.
Nomenar al senyor Enric Barbany i Bages
com a representant de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana al Consorci de
Turisme del Vallès Oriental.
Moció de CiU: Anomalies en el funcionament dels trens de rodalies RENFE
Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies, entre els que hi ha un gran nombre de
veïns de Santa Eulàlia, el servei és, massa sovint, molt deficient, especialment a les hores
punta on les aglomeracions són habituals:
insuficient capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards sense
que se n’informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur destinació; constants avaries tant de la superestructura com del material mòbil; trens, estacions
i màquines expenedores de bitllets no adaptades per a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, etc.
S’acorda:
Primer.- Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE de
Barcelona, i la falta de solucions correctes
donades per la companyia i el ministeri de
Foment.
Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de
Mesures Urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i d’una
comissió tècnica creada ad-hoc i depenent
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de l’ATM que avaluï l’estat de la xarxa i les
mesures que el govern de l’Estat implementi.
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la Generalitat dels serveis de transport de viatgers
amb origen i destinació en el territori de
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article
169 de l’Estatut de Catalunya, amb la incorporació d’un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d’inversions acumulat i a les necessitats futures de la xarxa
de rodalies i regionals.
Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat- Generalitat de 27
de setembre 2006 que preveu una inversió
de 2.363 milions per a la millora de la xarxa
ferroviària a Catalunya en els pròxims 6
anys.
Cinquè.- Sol·licitar al Govern Central que,
tal i com va acordar, augmenti el nombre de
trens en hores punta per tal de reduir el
col·lapse que pateix aquest servei.
Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori
un informe sobre la puntualitat del servei de
rodalies de Barcelona
Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè s’eliminin totes les barreres arquitectòniques i
d’accessibilitat existents en els mateixos
trens, per tal de millorar-ne la seva mobilitat
i fer el servei accessible al conjunt de tota la
ciutadania.
Vuitè.- Sol·licitar que RENFE indemnitzi als
usuaris afectats pels retards patits a
Catalunya en els últims mesos amb bonificacions als abonaments durant un període mínim de 3 mesos.
Novè.- Comunicar l’adopció d’aquests
acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, al Congrés i al Senat, al
Govern Central, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya.

Ajuntament
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Ple ordinari:
17 de maig de 2007
Atorgament de subvencions pel fons de solidaritat
S’acorda destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord amb la distribució següent:
Projectes

Entitat

Població

Subvenció

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

Vallès Obert
Manuel Pedraza

UCRAÏNA

3.000€

“Colònies per a infants sahrauís”

Acció solidària amb el Sahara Poble Sahrauí
Dolors Soriano

2.100€

“Escola especial a Iquitos”

Mosaic
Eva Cansino Iquitos

Perú

2.000€

“Ajuda per a casos socials de
Fraternitat Missionera
minusvàlids indigents a Kinshasa” Verbum Dei
Roser Morera Sardà
Nelson Traslaviña

Kinshasa
R.D del CONGO

2.000€

“Conversant d’educació; organitzem la vall de Tierra Amarrilla”

Tierra Amarrilla
Atacama
Xile

2.000€

Amautas
Francesc Sagalés
Nelson Traslaviña

“Electrificació barri Santa Eulàlia” Ajuntament de Bigues i Riells Somotillo
i Santa Eulàlia de Ronçana
Chinandenga
NICARAGUA

5.000€

“Plantem un arbre”

Agermanament Santa Eulàlia Blangoua
Blangoua
Camerun

400€

“Construcció d’un gual”

Agermanament Santa Eulàlia Blangoua
Blangoua
Camerun

12.000€

“Projecte d’ assessoria legal per
dones anys 2006-2007-2008
municipis d’Amunorchi”

Fundació Pau i Solidaritat
Joseba Mendizabal

Amunorchi
NICARAGUA

750€

“Escola secundària de noies
de Gannan”

Rokpa
Lídia Montsant Tsö

NEPAL

750€

I destinar la resta de límit pressupostari, d’un import de 4.826€ al Fons Català de Cooperació
al desenvolupament (obligacions com a socis) i a Situacions d’emergència.
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Atorgament 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 29 de març de 2007, les
següents subvencions:
Entitats i activitats culturals
Esplai Santa Eulàlia
1500,–
Casal d’Avis
3000,–
Coral Santa Eulàlia
3000,–
Grup de Teatre del Casal
2000,–
“Ronçana”Revista de La Vall del T.” 1000,–
Fundació Arts Musicals
1200,–
El Ganxo
650,–
El COP
1000,–
Assoc. Dones del Tenes
50,–
Ball de Bastons “Trinxaires”
800,–
Santa Eulàlia Camina
1000,–
APINDEP
1400,–
Límit pressupostari:
17.000,–
Total adjudicat:
17.000,–
Entitats i activitats esportives
Societat de Caçadors
800,–
Club d’Escacs Ronçana
1000,–
Jordi Vilardebò Casas
525,–
Club Ciclista Vall del Tenes
1000,–
Club de Petanca Can Marquès
300,–
Límit pressupostari:
5.000,–
Total adjudicat:
3.625,–
Aprovació, si s’escau, de la concessió
del servei de bar i consergeria de les
instal·lacions de Pinedes Castellet
S’adjudica a Jordi Sánchez Moreno el contracte de gestió de les instal·lacions de
Pinedes del Castellet en règim de concessió.
Aprovació conveni de col·laboració
en el pla de vigilància d’incendis
forestals
S’acorda aprovar l’esborrany de conveni que
formalitza la col·laboració de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana en el Pla de vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 2007, i facultar expressament el
senyor Alcalde per a la seva signatura i per al
desplegament d’aquest acord.
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Per tancar la sessió, l’Alcalde Jaume
Dantí i Riu, desitja sort als qui es
presenten, de cara a les properes
eleccions del dia 27, així com també
a aquells que no continuen. I dóna
les gràcies a tots per aquests quatre
anys passats plegats.

Ple extraordinari de constitució
del nou Ajunament:
16 de juny de 2007
A la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, a les dotze hores del
migida del dia 16 de juny de 2007, concorren els regidors/es electes en les darreres
eleccions municipals i que són els següents:
Regidors/es assistents
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
ANDREU GUAL I TOMBAS
ISABEL VALLS I BASSA
MIQUEL MORET I ESPINOSA
MARIA BOVER CASANOVAS
ENRIC BARBANY I BAGES
JORDI SALA I DRUGUET
ANNA ARNELLA I VENTURA
SANTI MARTÍ I DÍAZ
MARTÍ FERRÉS I OLLÉ
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
ANNA BLANCH I LÓPEZ
FRANCESC MONTES I CASAS
Constitució de la Corporació
Declarada oberta la sessió, es constitueix la
mesa d’edat formada pels regidors/es de
major i menor edat i la secretària de la Corporació, quedant constituïda de la següent
manera :
President: JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Vocal: ANNA BLANCH LÓPEZ
Secretària accidental: LURDES GIMENO I
MASPONS
Seguidament, i per adquirir la plena condició
del càrrec de regidor/a, els candidats electes
juren o prometen acatament a la constitució.

Ajuntament
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Elecció Alcalde
Es presenten com a Candidats per a l’alcaldia els regidors següents:
Candidats

Llista electoral/Vots

JOAQUIM BRUSTENGA
ENRIC BARBANY
MARTI FERRÉS

CIU/884
I-ERC-AM/872
PSC-PM/541

Efectuada la votació pels regidors i regidores
mitjançant paperetes secretes es produeix el
resultat següent:

Contestant el Sr.Enric Barbany i Bages: “Si
per imperatiu legal ho prometo”.
Complert l’objecte de la convocatòria,
l’Alcalde-President ENRIC BARBANY I BAGES, dirigeix una afectuosa salutació als regidors i les regidores expressant el seu desig
d’obtenir la col·laboració de tots i de cadascun d’ells i elles, per tal d’assolir una fructífera fita en benefici del Municipi.

Ple extraordinari:
19 de juliol de 2007

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI: cinc
ENRIC BARBANY I BAGES:
set
MARTI FERRÉS I OLLÉ
EN BLANC:
un

Periodicitat de sessions del ple i de la
Junta de Govern Local

Atès que el candidat ENRIC BARBANY I
BAGES ha obtingut la majoria absoluta dels
vots, el President de la Mesa proclama
Alcalde electe de l’Ajuntament al Sr. ENRIC
BARBANY I BAGES que encapçala la llista
presentada per I-ERC-AM.

Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament celebri
sessions ordinàries amb una periodicitat bimensual, en els mesos de gener, març, maig,
juliol, setembre i novembre, i s’assenyala la
primera sessió ordinària per al proper mes
de setembre de 2007.

Presa de possessió

Segon.- Que la Junta de Govern Local celebri sessions ordinàries amb una periodicitat
setmanal.

Acte seguit per la Presidència de la Mesa
d’Edat es formula al Sr. ENRIC BARBANY I
BAGES la següent pregunta:
“Jureu o prometeu per vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcalde amb lleialtat al Rei, guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”

El nou equip de Govern municipal.

S’acorda:

Creació i composició de les comissions informatives permanents
S’acorda:
Primer.- Constituir dues Comissions Informatives Permanents:
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Comissió Informativa de Territori, Economia, Règim Interior i Serveis, que presidirà
L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Comissió Delegada: Jordi Sala, Martí Ferrés,
Joaquim Blanch, Santi Martí, Andreu Gual,
Francesc Montes.

Comissió Informativa d’Atenció a les Persones i Participació ciutadana, que presidirà
L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Comissió Especial de Comptes: Santi Martí,
Joaquim Brustenga, Francesc Montes,
Joaquim Blanch.

Segon.- Les Comissions Informatives hauran
d’examinar i dictaminar, de forma preceptiva
i no vinculant, els assumptes que s’hagin de
sotmetre a la decisió del Ple, i que estaran integrades pel President i un representant de
cada grup municipal designat per aquest.

Consell Escolar Municipal: Anna Arnella,
Isabel Valls, Anna Blanch, Francesc Montes.

Podran assistir a les comissions, amb veu
però sense vot, els regidors delegats titulars
d’encàrrecs específics de gestió.

Nomenar president de la Junta de Govern
de l’Organisme Autònom Local SETComunicació, el Sr. Enric Barbany i Bages,
Alcalde de l’Ajuntament.

Ambdues Comissions Informatives Permanents celebraran sessió ordinària amb una
periodicitat bimensual, i seran convocades
amb antelació suficient per poder dictaminar
els assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple.

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

Nomenar vocals de l’organisme autònom els
Srs/es següents:
Sra. Anna Arnella, en representació del grup
municipal de Indep-ERC.

Composició de la Comissió Delegada
de Govern

Sr. Joaquim Blanch, en representació del
grup municipal de PSC.

S’acorda constituir la Comissió Delegada de
Govern, que serà integrada per l’Alcalde o
regidor en qui delegui, que la presidirà, i un
regidor de cada grup municipal designat per
aquest.

Sra. Maria Bover en representació del grup
municipal de CIU.

Nomenament de representants en
òrgans col·legiats
Òrgans col.legiats:
L’Alcalde fa saber que en aquest acte, els
representants dels grups municipals han
designat el seus representants en els
següents òrgans col·legiats municipals.
Comissió Informativa de Territori, Economia, Règim Interior i Serveis: Jordi Sala,
Martí Ferrés, Joaquim Brustenga, Francesc
Montes.
Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones i Participació ciutadana: Anna
Arnella, Joaquim Blanch, Maria Bover,
Francesc Montes.

Sr. Francesc Montes en representació del
grup municipal de PP.
Sr. Xavier Cabot, Sr. Josep Ciurans, i Sr.
Manel Roca, en representació de l’Associació Cultural Canal Set.
En representació d’altres associacions culturals del poble, pendent de designar.
En representació d’associacions de veïns del
municipi, pendent de designar.
Nomenar gerent de l’organisme autònom el
Sr. Manel Roca Domingo.
“Promotora d’Habitatge de Santa Eulàlia de
Ronçana”: Santi Martí, Martí Ferrés, Miquel
Moret, Francesc Montes.
Representants de l’Ajuntament en
altres òrgans
Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental: Sr. Martí Ferrés.

Ajuntament
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs: Sr. Santi Martí.
Consells Escolars: IES, Escola de Primària,
2a Escola de primària: Sra. Anna Arnella.
Consorci Localret: Sr. Santi Martí.
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sr. Enric Barbany.
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes: Sr. Enric Barbany, Sra. Anna Arnella
i Sr. Joaquim Blanch.
Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”:
Sr. Martí Ferrés.
Associació Catalana de Municipis: Sr. Enric
Barbany.
Federació de Municipis de Catalunya: Sr.
Martí Ferrés.
Consorci de Turisme: Sr. Enric Barbany.
L’Alcalde explica que els dos representants
que falten, de les associacions culturals del
poble i de les associacions de veïns en la
darrera legislatura van ser escollits per la
Comissió de Cultura i per la Comissió de
veïns respectivament. La proposta és que
continuïn sent els mateixos representants, i
que el canvi sigui a proposta dels canvis que
decideixin les dues comissions.
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Constitució dels Grups Municipals
L’Alcalde dóna compte al Ple que han formalitzat la seva constitució com a grups municipals i nomenat els seus portaveus, els següents:
Independents - Esquerra Republicana de
Catalunya: Anna Arnella Ventura.
Convergència i Unió: Joaquim Brustenga
Etxauri.
Partit dels Socialistes de Catalunya: Joaquim Blanch Conejos.
Partit Popular: Francesc Montes Casas.
Coneixement de les resolucions de
l’alcaldia en materia de nomenaments i delegacions
L’Alcalde dóna compte al Ple de les següents
resolucions dictades en matèria de nomenaments i delegacions:
1.- Efectuar les delegacions especials per a
encàrrecs específics a favor dels següents
regidors:
Sr. Jordi Sala i Druguet, Serveis Municipals,
Cultura i Festes.
Sra. Anna Arnella i Ventura, Educació i
Comunicació.
Sr. Santi Martí Díaz, Obres, activitats i
Habitatge.
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Sr. Martí Ferrés i Ollé, Serveis Ambientals i
Esports.

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS
GRUPS MUNICIPALS

Sr. Joaquim Blanch Conejos, Barris i
Relacions Ciutadanes i Acció Social.

S’acorda assignar, amb càrrec al Pressupost
municipal, una dotació econòmica als grups
municipals, d’acord amb la quantia mensual
de 150€ per grup, més 135€ per regidor que
integri el grup, durant les 12 mensualitats de
cada any.

Sra. Anna Blanch Lopez, Joventut i Salut
Pública i Consum.
2.-Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors
següents:
1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Martí Ferrés Ollé.
2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Sala Druguet.
3r. Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim Blanch.
4rt. Tinent d’Alcalde, Sr. Santi Martí Díaz.
3.- Que la Junta de Govern local, presidida
per aquesta Alcaldia, sigui integrada a més
pels regidors següents:
Sr. Jordi Sala Druguet.
Sr. Santi Martí Díaz.
Sr. Martí Ferrés Ollé.
Sr. Joaquim Blanch Conejos.
Assignacions econòmiques als regidors
S’acorda:
– Fixar el règim de retribucions per l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, amb un import brut anual de
52.875 euros.
– Establir les quanties següents en concepte
d’indemnitzacions i dietes als regidors:
1.1. Assignació a regidors amb responsabilitats de govern, que es computarà per hores
de dedicació justificada, en onze mesos:
a) Tinents d’Alcalde i Regidors amb delegació específica: fins a un màxim de 660 €
mensuals.
1.2. Per assistència a sessions, per als regidors sense responsabilitats de govern:
60 € per assistència a sessió del Ple.
30 € per assistència a sessió de la Comissió
Delegada.
20 € per assistència a sessió de Comissions
Permanents i tribunals de selecció de personal

Declaració d’inhabilitat del mes
d’agost
S’acorda declarar inhàbil, als efectes de
còmput de terminis de les actuacions municipals, el mes d’agost.

Ple extraordinari:
26 de juliol de 2007
Aprovació provisional d’imposició i
ordenació de contribucions especials
per les obres d’urbanització del
carrer Pompeu Fabra
S’acorda:
- Imposar les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra d’Urbanització del carrer Pompeu Fabra entre el
c/Josep Mª Folch i Torres i la Ctra. de
Barcelona l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici
o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
- Ordenar simultàniament el tribut concret
d’acord amb les següents determinacions:
El cost previst de l’obra es fixa en 114.591,35
€,
El cost suportat per l’Ajuntament és de
30.022,93€, equivalent al 26.2%,
Es fixa la quantitat que s’han de repartir els
beneficiaris en 84.568,42€, corresponents al
73,8% del cost suportat.
Aprovar la relació de subjectes passius i les
quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris
el valor dels mòduls aplicables.
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Ple ordinari:
27 de setembre de 2006
Donar compte del document de compromís del corredor de Bus Exprés
de la Vall del Tenes
L’Alcalde dóna compte del document de
compromís signat pels municipis de la Vall
del Tenes: Parets del Vallès, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall, Bigues i Riells i Santa Eulàlia
de Ronçana, i l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic per tal d’impulsar conjuntament la consecució del servei de Bus
Exprés del corredor de la Vall del Tenes
Ratificar nomenament representant
AMTU
S’acorda ratificar el decret d’Alcaldia de nomenament del Sr. Jordi Sala Druguet com a
representant de la corporació municipal a
l’AMTU.
Aprovació compte general
Ajuntament i òrgans autónoms
exercici 2006
Vist l’expedient del Compte General del
Pressupost Únic de l’exercici 2006, i censurat el mateix, trobat conforme, es procedeix
a la seva aprovació.
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Modificació preus públics Escola
Bressol
S’acorda aprovar l’establiment dels preus
públics per al Servei d’Escola Bressol Municipal segons les tarifes següents:
Preus públics per la prestació del
servei d’Escola Bressol Municipal
*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat:
139 € X 10 mensualitats.
Tarifa 2. Altres serveis:
Dinar diari fix: 6,5 €/dia.
Dinar esporàdic: 7,5 €/dia.
* Hora extra diària (durant tot el mes): 31
€/mes.
* Hora extra esporàdica: 2,25 €/hora extra.
* Aquests serveis s’incrementaran un 30%
per als no residents a Santa Eulàlia de
Ronçana.
Aprovació perfils lingüístics dels
llocs de treball de l’Ajuntament
S’acorda aprovar els perfils lingüístics dels
llocs de treball inclosos en el catàleg i la
plantilla de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana. S’establiran en funció dels grups
de classificació o tipus de titulació acadèmica exigida per a cada plaça.
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Incorporar en la propera plantilla i el catàleg
dels llocs de treball els perfils lingüístics anteriorment aprovats.
Adhesió al conveni AEAT FEMP
S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari.
Aprovació cessió en dipòsit del fons
de la Baronia de Montbui a l’Arxiu
Comarcal del Vallès Oriental
S’acorda cedir en dipòsit del Fons de la
Baronia de Montbui a l’Arxiu Comarcal del
Vallès Oriental.
Comunicar prèviament a l’Ajuntament de
Granollers que es deixa sense efecte la cessió
en dipòsit feta l’any 1963.
Modificació nomenclàtor
S’acorda modificar el nomenclàtor de Santa
Eulàlia de Ronçana, establint que per a la casa que actualment consta al padró municipal
com a Can Burc, hi figuri en el seu lloc, el
nom de “Molí d’en Burc”.
Aprovació Festes Locals
S’acorda establir com a dies de festa local el
10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 25 de
juliol, Festa Major d’Estiu.
Moció Correllengua 2007
S’acorda donar suport al Correllengua 2007
com un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització i de l’ús
social de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana i a favor del respecte
a la seva unitat.
Donar suport a la necessitat d’un nou marc
legislatiu per a la nostra llengua, que es con-
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creti amb una nova llei de Política lingüística.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua
i aportar la infraestructura necessària per al
normal desenvolupament de les activitats
programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a
tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), i als organitzadors del
pas del Correllengua pel municipi.
Moció pel retorn dels papers
Salamanca
S’acorda adherir-se a la denúncia d’aquesta
situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que immediatament
prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de la
Guerra Civil requisats a persones i entitats
catalanes.
Que un cop corroborada la identificació, la
Comissió Mixta Ministeri de Cultura - Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de Catalunya els documents i objectes arrabassats
per la força el 1939, amb la finalitat que
aquesta en pugui fer efectiva la restitució als
seus legítims propietaris.
Adherir-se a l’acte convocat per la comissió
de la dignitat pel dia 21 d’octubre al Palau
Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana
diu PROU, volem tots els papers”.
Comunicar aquesta moció al Ministre de
Cultura, al Conseller de Cultura de la Generalitat i la Comissió de la Dignitat.
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Ple extraordinari:
8 de novembre de 2007
Aprovació modificació Ordenances
Fiscals 2008
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
Número 1.- Impost s/béns immobles
Número 2.- Impost s/vehicles de tracció
mecànica
Número 3.- Impost s/construccions, installacions i obres
Número 4.- Impost s/increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
Número 6.- Taxa per expedició de documents administratius
Número 7.- Taxa de llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa llicències obertura establiments
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació
d’escombraries
Número 11.- Preus Públics
Número 13.- Impost s/activitats econòmiques
Modificació i habilitació de crèdits
pressupost 2007
S’acorda aprovar l’expedient número
1/2007, D’HABILITACIONS i SUPLEMENTS DE CRÈDIT, al Pressupost General
d’enguany amb el següent resum:
Import partides a habilitar

44.026 €

Import partides a suplementar

335.804 €

TOTAL EXPEDIENT:

379.830 €

Modificació puntual NSP sector
ca l’Esperdenyer
Vista la memòria elaborada pels Serveis
Tècnics Municipals de modificació de les
Normes Subsidiàries de Planejament en el
sector de Ca l’Espardenyer, en que la proposta que es planteja és requalificar la part

de la finca de Ca L’espardenyer que conté la
masia com a zona d’edificació tradicional,
casc antic (clau 1), incloure la masia en la relació d’elements d’interès historicoartístic
que figura a l’article 16.6 de les NSP, afegir
un paràgraf en l’esmentat article sobre els
condicionants de protecció que impedeixin
les obres d’enderroc i/o ampliació, i redefinir les alineacions viàries del tram de la Ctra.
de la Sagrera que afecten la masia.
S’acorda aprovar inicialment la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en el sector de Ca L’Espardenyer.
Resolució al·legacions i aprovació
definitiva de contribucions especials
urbanització c/ Pompeu Fabra
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials
per l’obra “d’urbanització del carrer Pompeu
Fabra entre el c/Josep Mº Folch i Torras i la
Ctra. de Barcelona” es van presentar dues
reclamacions:
S’acorda desestimar les reclamacions presentades i aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions especials per l’obra “d’urbanització del
carrer Pompeu Fabra entre el c/Josep Mº
Folch i Torras i la Ctra. de Barcelona”.
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Resum dels informatius de Canal SET
Presidenta: Muntsa Palomera - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com- Web: www.canalset.com

Novembre 2006
A principi de novembre i amb els únics vots
a favor de l’equip de Govern, l’Ajuntament
donava llum verda a les ordenances fiscals
del 2007. Els impostos i taxes municipals
s’apujaven un 3% i, a més, es van aprovar diverses bonificacions.
D’altra banda, Convergència i Unió era la
força més votada a Santa Eulàlia en les eleccions al Parlament. CiU, que va augmentar
en percentatge de vot, es va imposar al PSC i
a ERC. IC-V es va situar com la quatra força
al poble i va desbancar el PP.
També al novembre, el Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu Besós iniciava
les obres del col·lector que ha de recollir les
aigües residuals a quatre barris de ponent de
Santa Eulàlia: La Vall, Font d’Abril, Font de
Sant Joan i Lledoners.
A mig mes, l’Ajuntament presentava una
al·legació a una modificació del planejament
urbanístic de Lliçà d’Amunt, que el municipi
lliçanenc havia aprovat a finals de setembre.
L’objectiu de Santa Eulàlia era ratificar, davant la Generalitat, la necessitat de disposar
d’un accés directe a la C-17. Les al·legacions
es van aprovar en un ple extraordinari convocat a instàncies del grup municipal de CiU.
Aquests dies, apareixia una espectacular capa d’escuma en diversos punts del Tenes.
Sobretot en els saltants d’aigua del riu.
L’Ajuntament va obrir una investigació per
determinar la procedència i l’origen de la
contaminació. A final de mes, el SET Informa explicava que el registre civil del jutjat de
Pau s’informatitzaria. Un acord entre els
ministeris d’Indústria i de Justícia havia de
permetre el desenvolupament d’un programa de registre civil en xarxa.
Els Mossos d’Esquadra detenien dos joves
de Mollet del Vallès, acusats del robatori

nocturn al bar de la Sala, comès a principi de
mes. Els detinguts, que acumulaven gairebé
35 antecedents per delictes semblants, van
quedar en llibertat amb càrrecs.
En crònica cultural, una desena d’artistes
vallesans i de Santa Eulàlia van pintar diversos graffitis en una de les parets del pont de
Can Burguès. La intervenció artística, que
promovia l’Àrea de Joventut, va atraure
força públic al costat de La Fàbrica. D’altra
banda, unes 150 persones van assistir al concert de cant coral argentí que van oferir el
Coro del Seminario i el Grup Magüey.
Finalment, l’última setmana de novembre,
el romancer Jaume Arnella va rebre el sisè
premi Xammar, a la gent de la cultura que
entrega Òmnium Cultural del Vallès Oriental. El jurat va premiar Arnella per la seva
tasca en l’àmbit de la cançó popular.
Qui també obtenia un premi a finals de novembre era l’historiador de Santa Eulàlia,
Xavier Ciurans. Ciurans es va endur la Beca
de Recerca històrica Montornès per una proposta d’estudi sobre una masia d’aquest municipi del Vallès Oriental.
En esports, el fet més destacat del novembre, i potser de la temporada, va ser la inauguració de la gespa artificial al camp municipal d’Esports. Unes 300 persones es van
reunir a l’acte, que va incloure la presentació
de tots els equips del Club Esportiu Santa
Eulàlia. La diada va finalitzar amb el torneig
Brustenga-Oller, que es va endur el Primer
equip.

Desembre
A principi de desembre, l’Ajuntament
aprovava el segon crèdit de l’exercici. Eren
gairebé 400.000 euros, per afrontar una desena d’inversions abans d’acabar el 2006.
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Entre els projectes previstos hi havia l’arribada de la xarxa d’aigua municipal al barri
del Bonaire, la pavimentació de l’accés al
barri de la Font del Bou o el condicionament
d’un pas de vianants entre la Fàbrica i el barri de Sant Isidre. L’aprovació es va fer amb
els vots en contra de CiU i l’abstenció del PP,
que van tornar a manifestar que l’endeutament municipal era massa elevat.

amb Jaume Arnella al capdavant, i la Fira
d’artesans i d’entitat solidàries. El 10 de desembre, dia de la patrona del poble, l’Ajuntament va entregar les quatre primeres
Creus de Santa Eulàlia, en un acte institucional a la Fàbrica. Els guardonats van ser
Marcel Galobart, Constanci Molas, Tomàs
Belanche i Joan Cabot, que van agrair la distinció.

Mentrestant, es feia públic el canvi de responsable a la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Caldes de Montbui, de la que
depèn Santa Eulàlia. El cap Roger Sales
deixava el seu lloc al també sotsinspector
Xavier Gandia.

Durant aquest dies el poble va tenir dos
hostes il·lustres: l’alcalde i el secretari de
l’Ajuntament de Blangoua, el municipi del
Camerun amb el que Santa Eulàlia s’havia
agermanat al març. Tots dos van participar
en alguns actes de la Festa Major d’Hivern i
van visitar entitats i activitats productives de
Santa Eulàlia.

Dies més tard, es produïa una de les notícies
de la temporada. El fins aleshores rector de
la parròquia Jordi Maria Herrero anunciava,
per sorpresa, que deixava el sacerdoci per
motius personals. El Bisbat de Terrassa va
nomenar un administrador, l’arxiprest de
Puiggraciós, Mossèn Santi Cullel.
Enmig d’aquesta renúncia, Santa Eulàlia va
celebrar una Festa Major d’Hivern molt participativa i amb molts actes. Entre els més
destacats, l’actuació del mític Grup de Folk,

A mig desembre, les notícies de la crònica de
successos marcaven l’actualitat. Tres individus, que es van detenir dues setmanes després, van cometre un robatori amb violència
en un habitatge del barri de la Primavera.
També aquests dies, la policia local identificava, gràcies a la col·laboració ciutadana,
tres ciutadans de l’Europa de l’Est com a autors d’una sèrie de robatoris en botigues de
la Vall del Tenes a principi de novembre.

Joan Cabot i Pañach, Marcel Galobart i Flaqué, Constanci Molas San José i Tomás Belanche Belanche,
acompanyats per l’Alcalde Jaume Dantí, després de rebre la Creu de Santa Eulàlia.
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A finals de mes, l’Ajuntament va donar llum
verda als pressupostos municipals per a
l’exercici 2007. El projecte es va aprovar
amb els vots en contra de CiU i l’abstenció
del PP. L’equip de Govern, d’Ind-ERC i PSC,
va defensar un pressupost que baixava un
3% respecte el del 2005 i que retallava les inversions en 15 punts. L’educació era una de
les apostes del govern municipal per al nou
any.
Mentrestant, l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) movia fitxa i autoritzava, conjuntament amb el consistori, la concessió de les
primeres llicències d’obra als barris propers
del Tenes. Era una declaració d’intencions
que la Comissió de Veïns acollia amb satisfacció. Alhora, es convocava una trobada a
Barcelona per començar a treballar un calendari per a les obres que havien de solucionar els problemes d’inundabilitat del riu.
Un gran concert acomiadava el 25è aniversari de la Coral Santa Eulàlia. La formació va
interpretar el Glòria, de Vivaldi, amb ofici,
qualitat i amb la música de l’Orquestra
Contrapunctum. Dies abans, durant la Festa
Major d’Hivern, l’entitat va celebrar un dinar popular a la Fàbrica i va inaugurar una
exposició fotogràfica.
Precisament, l’Agrupació Fotogràfica Santa
Eulàlia (AFSE) i el poeta Josep Margenat
col·laboraven en la realització d’un nou calendari municipal, que es titulava Santa
Eulàlia, tot un món. Els actes de pre-Nadal,
tant a les escoles com al Casal d’Avis Santa
Eulàlia, donaven la benvinguda a les festes
que acostumen a tancar l’any.
El 31 de desembre, el bisbe de Terrassa,
Josep Àngel Saiz Meneses va visistar Santa
Eulàlia i va confirmar que s’estava treballant
en el nomenament d’un nou responsable parroquial, que es coneixeria a finals de juny.
En esports, una cinquantena de nens i
nenes van participar en el 3 x 3 de minibàsquet del Club Escola de Bàsquet Ronçana.
Aquest torneig es va celebrar per primera
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vegada coincidint amb la Festa Major
d’Hivern. El Primer equip del Club Esportiu
Santa Eulàlia seguia intractable a casa, amb
dues golejades consecutives a final d’any
contra el Sant Celoni B i el Martorelles. El
bon joc i els resultats situaven l’equip
d’Antonio Pérez en tercer lloc de la classificació. D’altra banda, el Club Patí Santa
Eulàlia acomiadava el 2006 amb un nou festival de Nadal de Patinatge i la nedadora
Cassandra Gimeno aconseguia el cinquè lloc
en el campionat d’Espanya jove en la modalitat de 400 metres estils.

Gener 2007
Canal SET començava un 2007, que estaria
marcat per les eleccions municipals, parlant
de successos. La policia local alertava d’un
augment de robatoris a pobles de la rodalia.
D’altra banda, s’iniciaven les obres dels
col·lectors del camí de Caldes i del camí de la
Vall. A més, el consell econòmic feia públic
que el poble disposava de gairebé 400 empreses i professionals per sectors. L’etnobotànica, Maria Àngels Bonet publicava el seu
tercer llibre Plantes, remeis i cultura popular del Montseny.
A mig gener, reapareixien el robatoris silenciosos. Almenys quatre persones es van
passejar, de nit, per diverses cases dels barris de La Serra i el Rieral. Van intentar robar
en quatre habitatges i, finalment, només van
aconseguir fer-ho en una casa. A tot això,
l’informe anual de la policia local demostrava que el 2006, els robatoris a l’interior
d’habitatge -incloent-hi els silenciosos- van
crèixer un inapreciable 3%.
També al gener, la Generalitat adjudicava el
projecte i les obres de la segona escola, que
no es van inciar fins al setembre. Mentrestant, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i
l’Ajuntament aprovaven el conveni per
resoldre la inundabilitat als barris del Tenes.
La previsió era que les obres, amb un cost de
23,5 milions d’euros, havien d’estar acaba-
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des la tardor del 2010. D’altra banda, el consistori encetava una campanya per promoure la tinença responsable d’animals de
companyia. L’objectiu: censar i identificar,
sobretot, gossos i gats.
A finals de mes, l’arqueòleg i historiador,
Eudald Carbonell va visitar Santa Eulàlia en
una de les conferències del Ganxo.
En esports, el futbol local començava el
2007 amb bon peu. El Primer equip del Club
Esportiu es mantenia tercer a la lliga després
de tres victòries consecutives. Mentrestant,
el copilot de ral·lis Rafa Tornabell havia d’abandonar el Dakar per problemes mecànics
en el seu vehicle.

Febrer
A principi de febrer, el PSC feia públic el
candidat per a les municipals del maig. Era
Martí Ferrés, que repetia per tercera vegada
consecutiva com a alcaldable. CiU, per la seva banda, canviava de president local. Josep
Uñó donava pas a Josep Ciurans i Mas.
Aquests dies, Canal SET recordava que, l’1
de gener, havien entrat en vigor les bonifica-
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cions de la taxa d’escombraries per fer autocompostatge casolà o per ser usuari habitual
de la deixalleria. Un veí podia optar al 25%
del descompte en el rebut.
D’altra banda, Santa Eulàlia celebrava un
dels Tres Tombs més participatius dels últims anys, amb una vuitantena de carros,
tractors i cavalls en la cercavila en honor al
sant.
A mig mes, es coneixia el tercer candidat a
les eleccions municipals del maig. Ind-ERC
escollia a Enric Barbany com a alcaldable, en
substitució de l’aleshores alcalde, Jaume
Dantí. Dantí va explicar que renunciava a
tornar a encapçalar la formació per motius
professionals. Dies després, el nou radar fix
de la carretera patia dos sabotatges en només 10 dies de diferència.
En crònica cultural, s’inaugurava oficialment l’Escola de Música de la Vall del Tenes
amb un acte a la Fàbrica. A tot això, l’estudiant de l’IES La Vall del Tenes, Edu Sola,
presentava el seu primer curtmetratge rodat
a Santa Eulàlia. La projecció de La història
de quan el vent bufa i les fulles no cauen va
omplir a vessar l’espai Polivalent del centre
cívic i cultural.
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Aquests dies també se celebrava el carnestoltes. Unes 1.300 persones, segons fonts municipals, van participar en les dues festes que
van tenir lloc a la Fàbrica. La més concorreguda va ser la infantil que va deixar petita la
Sala Gran i les instal·lacions del centre cívic.
Mentre s’anunciava l’ampliació de l’horari
del bus urbà als dissabtes al matí i durant
l’agost, l’Ajuntament iniciava una campanya
per reduir el consum domèstic d’aigua. Un
estudi revelava que un santeulalienc en gastava cada dia prop de 166 litres. Això significava el 200% del que recomanava l’ONU.
D’altra banda, Unió de Pagesos va ser el
sindicat més votat, a Santa Eulàlia, en les
eleccions a les cambres agràries.
A finals de febrer, la calçotada popular va reunir més de 500 persones que van consumir
més de 12.000 calçots i la il·lustradora i autora de contes infantils Teresa Jiménez traduïa al coreà la seva darrera obra Marcel·la
què fas?
En esports, el Sènior femení del Club
Escola de Bàsquet Ronçana perdia l’oportunitat de convertir-se en líder de la seva lliga.
Les verd-i-blanques van protagonitzar el
millor partit de la temporada davant el
primer classificat, però van caure als últims
minuts de partit. Mentrestant, l’Amateur del
Club Esportiu golejava el Lliçà d’Amunt al
municipal d’esports i el Primer equip abandonava, a finals de mes, una ratxa negativa
amb una victòria a casa per la mínima sobre
el Sentmenat.

Març
El març arrencava amb la proclamació del
quart candidat a l’alcaldia de Santa Eulàlia.
Era el regidor del PP a l’Ajuntament, Francesc
Montes. Era la tercera vegada que Montes es
presentava a uns comicis pel Partit Popular
després de les experiències de 1991 i 2003.
S’iniciava el Projecte Educatiu de Poble
(PEPiLAIA) amb un taller participatiu amb
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més de 100 persones, i l’Ajuntament i
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) signaven el conveni per a les obres de correcció
hidrològica al riu Tenes. A mig mes els
Mossos d’Esquadra trobaven 6 bidons amb
marihuana en un habitatge del poble. En
crònica comarcal, la mestra Teresa Valls
s’enduia el certamen literari De dona a
dona, que va organitzar l’Ajuntament de
Granollers en motiu del dia internacional de
la Dona. Dies més tard, es presentava el diccionari bibliogràfic dels alcaldes del Vallès
Oriental del segle XX.
Mentre ICV i EUiA tractaven de posar-se
d’acord per consensuar un candidat a l’alcaldia, Canal SET explicava que, en dos mesos i
mig, s’havien produït tres accidents de trànsit relacionats amb senglars a les carreteres
de Santa Eulàlia.
Dies després, l’equip de Govern va organitzar la darrera sessió per explicar la seva
gestió al capdavant del consistori. Els regidors d’Independents-Esquerra i el PSC van
desgranar els aspectes més destacats dels últims 10 mesos. CiU, que va tornar a qüestionar aquest tipus d’actes, va criticar el nou
format de la presentació.
I sobre aquesta casa i amb la incertesa de la
implantació de la TDT, Canal SET va celebrar 15 anys amb l’esperança de poder continuar les emissions regulars. Prop de 200
persones van asistir a un sopar-espectacle
de la Fàbrica, ple de records i emocions. A finals de mes, la mestra i filòloga santeulalienca Olga Vilarrasa, guanyava el tercer
premi del certamen literàri Mercè Rodoreda, organitzat per l’Ajuntament de Molins de
Rei, amb un relat breu.
En esports, el futbol i el bàsquet marcaven
l’agenda. El Primer equip del CE Santa
Eulàlia aconseguia una golejada de prestigi
davant el Vilamajor i recuperava posicions a
la classificació. D’altra banda, el Sènior femení del Club Escola de Bàsquet Ronçana es
mantenia segon a la lliga amb clares opcions
d’ascens.
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Abril
L’arribada de pluges, amb una remullada festa de Rams inclosa, coincidia amb l’aprovació,
en ple municipal, dels nous preus públics de
l’aigua. L’acord es va fer amb l’abstenció de
CiU. La tarifa per a la majoria de la població
augmentava gairebé un 5%. Tot i això, la
novetat destacada era la inclussió de dos nous
trams de consum per promoure l’estalvi.
L’institut acomiadava el trimestre amb dues
jornades dedicades al medi ambient. Els
alumnes van participar en una vintena de
tallers. Mentrestant, els joves de Santa
Eulàlia demanaven el foment de l’habitatge
jove, la creació d’un web i d’una borsa de treball, durant una assemblea.
Amb les caramelles encara ben vives, s’adjudicava el projecte del pas de vianants entre
la Fàbrica i els barris del Tenes, una reivindicació històrica dels veïns de la zona.
CiU obria la precampanya de les eleccions
municipals del 27 de maig, amb la presentació de la candidatura, que encapçalava
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Joaquim Brustenga. La renovació arribava
pràcticament al 70%. Mentrestant, el debat
del 4t Cinturó es reobria a un mes dels comicis. La Generalitat licitava un estudi de viabilitat per al tram Sabadell-La Roca. Dies
més tard, el president José Montilla deia que
l’autorvia orbital es construiria però s’ajornava el procediment d’urgència per a aquest
estudi de viabilitat.
ICV i EUiA anunciaven, finalment, que es
presentarien en coalició a les eleccions municipals a Santa Eulàlia. A darrera hora, les
direccions nacionals dels dos partits van arribar a un acord després de setmanes d’estira i arrossa a l’hora de definir qui seria el cap
de llista. Finalment, la candidata de la formació va ser Maria Dolors Soriano seguida
del coordinador de l’assemblea local d’EUiA,
Eduard Romero.
La Coral Santa Eulàlia encetava la setmana
cultural amb el concert de Primavera. L’entitat va dedicar l’actuació a d’un dels primers
cantaires de la Coral, Josep Ciurans i Cabot,
mort sobtadament unes setmanes abans.
Poc després, Santa Eulàlia va viure una jor-

Tots els col·laboradors de Canal SET assistents a la Festa dels 15 anys dalt de lescenari.
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nada de Sant Jordi farcida d’actes als tres
centres docents. L’Escola Ronçana i l’institut
van celebrar la diada amb els certàmens literaris i l’Escola Bressol l’Alzina, amb una
obra de teatre a càrrec dels pares i mares.
A finals d’abril, Ind-ERC era el segon partit
que presentava la candidatura per a les eleccions municipals. L’alcaldable era el regidor
Enric Barbany, amb una llista renovada en
un 50%.
L’Ajuntament donava a conèixer un estudi
d’ordenació sobre la nova àrea esportiva al
costat del pavelló. Un dels principals equipaments que s’hi hauria de construir era la segona pista poliesportiva coberta. Mentrestant, el missioner de la Garriga, Jordi Mas,
rebia el primer premi de Cooperació Internacional pel desenvolupament humà del
Consell Comarcal. El reconeixement va
comptar amb el suport de Santa Eulàlia.
D’altra banda, es constituïa una Xarxa de
Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient. Aquesta iniciativa promoguda per la
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus agrupa, encara avui, diversos comerços del nostre poble on s’hi pot comprar
sense generar residus innecessàris. Finalment, els últims dies d’abril, el grup de
Heavy Sargon preparava el que seria el
primer DVD d’un dels seus concerts.
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En esports, el ciclista de descens, Bernat
Guàrdia, obria la temporada amb una valuosa
tercera plaça a la prova inaugural de l’Open
estatal de descens que es va fer a Vall d’Uixó.
En futbol, el Primer equip del Club Esportiu
baixava fins a la novena posició de la lliga.

Maig
A només, quatre setmanes per a les eleccions
municipals, la vida política bullia. El primer
cap de setmana de maig, el PSC i ICV-EUiA
van presentar les seves candidatures. Els socialistes, amb Martí Ferrés, i Iniciativa, amb
Maria Dolors Soriano, com a alcaldables.
Aquests dies, l’Ajuntament anunciava que la
segona promoció d’habitatge de protecció
oficial es construiria al Rieral, darrera les
cases d’en Lluïset. Serien 20 cases plurifamiliars de lloguer, per a joves i gent gran i el
consistori preveia lliurar-les l’any 2009. A
més, el consistori donava a conèixer els principals aspectes de la futura biblioteca-casa
de cultura, de la que destacava una sala auditori per a conferències i concerts.
Paral·lelament, l’Escola Bressol l’Alzina presentava el segon recopilatori de cançons del
centre. En aquesta ocasió, pares i familiars
van col·laborar en la gravació del disc compacte que també incloia l’edició d’un
cançoner.
15 dies abans de les eleccions municipals,
Canal SET va emetre una entrevista amb
cadascun dels cinc candidats als comicis. Els
caps de llista d’Ind-ERC, CiU, el PSC, PP i de
la coalició ICV-EUiA van participar en una
ronda d’entrevistes i també en un debat al
Casal Parroquial.
L’última setmana de la campanya electoral,
que s’havia desenvolupat amb normalitat, va
saltar la polèmica. En el míting de final de
campanya de CiU, el candidat Joaquim Brustenga va afirmar que existia un pacte previ
entre els dos partits de govern de l’últim mandat per repetir la coalició a l’Ajuntament.
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Preguntats per Canal SET, Ind-ERC i PSC
van negar l’existència de cap acord i van dir
que calia esperar al que deparessin les
urnes.
En l’últim ple municipal del mandat es van
aprovar les subvencions per a les entitats esportives i culturals, i l’alcalde Jaume Dantí
es va acomiadar de 4 anys al capdavant de
l’Ajuntament.
Només pocs dies després, Santa Eulàlia va
viure unes eleccions municipals igualadíssimes amb un avantatge mínim per Convergència i Unió que, per 12 vots sobre Independents-Esquerra, recuperava l’hegemonia
perduda quatre anys abans. CiU va obtenir 5
regidors, un per davant d’Ind-ERC, que
mantenia els 4 que tenia. Tot i això, la formació que liderava Enric Barbany va perdre
gairebé 200 paperetes respecte els últims
comicis. Com el 2003, el PSC tornava a tenir
la clau de la governabilitat, amb l’afegit que
pujava un regidor i passava de 2 a 3. El PP,
que va baixar, va mantenir el seu re-presentant i ICV-EUiA es va quedar sense regidor,
la primera vegada que presentava una llista
al poble.
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D’altra banda, la Festa Jove de les Lletres
Catalanes d’Òmnium Cultural va premiar els
treballs de quatre estudiants d’ESO de l’institut. A finals de maig, el grup santeulalienc
De cara a la pared va enregistrar un concert, amb temes del seu darrer disc, Bienvenidos al teatro, com a element destacat.
Finalment, la il·lustradora Teresa Giménez
publicava una trilogia de contes amb en
Popus, un simpàtic gat, de protagonista.
En esports, el Sènior femení del Club
Escola de Bàsquet Ronçana se situava líder
de la categoria. El Club Patí Santa Eulàlia
feia un bon paper a la segona fase de
l’Interclubs de patinatge. Set patinadores locals es van classificar per a les semifinals
d’aquest campionat. En l’últim partit de lliga, el Primer equip del Club Esportiu, empatava amb l’Olímpic de la Garriga i acabava
la temporada en el cinquè lloc de la classificació.

Amb aquests resultats, el nom del pròxim alcalde de Santa Eulàlia quedava a l’aire i tornava a ser necessari un pacte. En les va-loracions del vespre dels comicis, els candidats no van voler pronunciar-se i van dir que
era l’hora de parlar. Per tot plegat, s’obrien
diverses possibilitats, després d’una jornada
marcada per l’abstenció. A Santa Eulàlia va
superar el 45%, la més alta en democràcia,
en unes eleccions municipals.
Encara en crònica política, 150 alumnes de
20 centres de secundària de Catalunya van
aprovar, al Parlament, una llei simulada sobre el tractament i la prevenció de l’anorèxia i la bulímia. L’havien estat treballant durant tot el curs en el projecte Fem una llei.
Un d’aquests 20 instituts va ser l’IES La Vall
del Tens que va participar-hi amb la classe
de 4t d’ESO C.

Emocionant recompte de la nit electoral.
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Juny
A principi de juny només es parlava de converses de pacte. L’objectiu era formar un
govern estable que garantís l’estabilitat. Tot
i això, trascendien pocs detalls.
Mentrestant 10 famílies de Santa Eulàlia es
quedaven sense plaça a l’Escola Bressol
l’Alzina. D’altra banda, pares i nens de la
segona escola primària es movilitzaven i
protestaven pel retard en l’inici de les obres
del futur centre docent, fixades pel 4 de
juny. Començava així un seguit de concentracions que acabarien a finals de juliol, amb
una polèmica que encara s’arrossega.
Una setmana abans del ple d’investidura, el
9 de juny, Ind-ERC i PSC feien públic que
renovaven el pacte de govern dels últims
quatre anys, amb majoria absoluta a
l’Ajuntament. L’acord atorgava l’alcaldia al
cap de llista d’I-ERC, Enric Barbany per a tot
el mandat. CiU, que havia guanyat les últimes eleccions amb un estret marge de
diferència, i el PP conformaven l’oposició,
per segona vegada consecutiva.
Això passava en una setmana en què el PSC,
que tenia la clau de la governabilitat, va viure un crisi interna. El número 3 de la llista
que va sortir escollit als comicis, Francesc
Rivilla va renunciar a l’acta de regidor i es va
donar de baixa de les files socialistes. En una
nota, l’Agrupació local del PSC va atribuir
aquesta renúncia a motius estrictaments
personals. Tot i això, segons CiU, Rivilla va
abandonar el partit per disconformitat amb
la política de pactes dels dirigents socialistes
locals. La substituta de Francesc Rivilla va
ser Anna Blanch.
El 16 de juny es va investir el nou consistori.
Aquest és el moment en què el nou alcalde
de Santa Eulàlia prenia possessió del càrrec
a la Sala de plens de l’Ajuntament. Enric
Barbany rebia el suport dels quatre regidors
del seu partit Ind-ERC i dels 3 del PSC. La
sessió de constitució del nou Ajuntament va
tenir una incidència insòlita. Els regidors i
simpatitzants de CiU es van aixecar i van
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marxar de la sala de plens quan l’acabat de
nomenar alcalde començava el discurs d’investidura. Va ser una manera de protestar,
segons van dir, per la reedició del pacte entre d’Ind-ERC i PSC.
Dies més tard, l’equip de Govern enllestia el
cartipàs municipal. A més de l’alcaldia, hi
havia 15 regidories. Igual que els últims quatre anys, però amb diverses novetats. Amb la
nova organització de l’Ajuntament, el PSC
guanyava pes específic amb 6 àrees. Tot i
això Independents-Esquerra retenia l’alcaldia i les altres 9 carteres.
Mentre les escoles acomiadaven el curs 20062007, l’Ajuntament implementava mesures
perquè no hi haguessin problemes de subministrament d’aigua. L’Àrea de Medi Ambient demanava als veïns que consumissin
l’aigua racionalment i no la malbaratessin.
En crònica cultural, la revista Ronçana recuperava el tradicional sopar de la publicació i
hi introduïa alguna novetat. El tema de la
sobretaula va ser el canvi climàtic. D’altra
banda, els bastoners Trinxaires van estrenar
un ball amb la música de l’himne de la Festa
Major d’Estiu. Els Trinxaires van celebrar el
tercer aniversari de l’entitat amb les colles
de La Garriga i Canovelles. Mentrestant, el
músic santeulalienc, Ton Rutlló, actuava al
16è festival de Trobadors i Joglars del Vallès
Oriental. Rutlló i la Pegebanda hi portaven
la seva música mediterrània, mescla de
tradició i modernitat.
També al juny, un altre músic de Santa
Eulàlia, el romancer Jaume Arnella, cantava
obres del poeta francés Fraçois Villon en el
seu últim disc, Balades i testament. Les
cançons estaven basades en textos del segle
XV, traduïts per Jordi Teixidor i musicats i
cantats per Arnella. El mes s’acabava amb la
revetlla de Sant Joan i la rebuda de la flama
del Canigó.
En esports, el Sènior femení del Club
Escola de Básquet Ronçana es proclamava
campió del grup B de Tercera Territorial de-
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sprés d’un intens play-off. Les verd-i-blanques van guanyar per un punt el Marc Martí
Juràssic en una final d’infart. D’altra banda,
el Premini-mixt també es va endur la lliga de
la seva categoría. Mentrestant, l’Automòbil
Club Ronçana (ACR) continuava la seva
bona ratxa de resultats. Rallie a rallie, els pilots santaeulaliencs demostraven que aquella podia ser una gran temporada. Els podis
a l’últim rallie del Ripollès ho confirmaven i
van permetre assolir el subcampionat de
Catalunya d’escuderies. A finals de juny, començaven els cursos de natació per a infants
a Pinedes Castellet amb més de 150 inscrits.

Juliol
El primer informatiu de juliol presentava el
nou Administrador parroquial de Santa
Eulàlia. Era Mossèn Xavier Blanco, un jove
capellà, vicari a Sant Esteve de Granollers.
Blanco ja era conegut pels fidels de casa nostra perquè havia presidit algunes de les eucaristies dominicals en l’últim mig any.
També la Mancomunitat de la Vall del Tenes
estrenava gerent. L’economista lliçanenc
Francesc Delgado substituïa Jordi Pedrerol
que havia estat el responsable econòmic de
l’organisme durant els últims 20 anys. Els
comportaments incívics augmentaven de
forma preocupant, sobretot al Rieral. La darrera revetlla de Sant Joan havia deixat mobiliari urbà destrossat a la plaça Onze de Setembre i vidrieres apedregades a la Fàbrica.
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A principi de mes, el Bruguer acollia el
primer seminari sobre Turisme i Paisatge,
que promovien la Fundació Martí L’Humà
de la Garriga i la Universitat de Girona, en
col·laboració amb l’Ajuntament. Mentrestant, el consistori començava una campanya
de reforç del Pla municipal de residus. A mig
mes, el grup municipal de CiU anunciava la
creació d’11 comissions per seguir d’aprop la
tasca de l’equip de Govern.
El 7 de juliol més d’una vintena de camions
desfilaven pels carrers de Santa Eulàlia celebrant la festa de Sant Cristòfol. La benedicció va donar pas a un sopar popular. D’altra
banda, la comunitat educativa de Santa
Eulàlia expresava la seva preocupació pel retard en l’inici de les obres de la segona escola i enviava una carta a la Generalitat.
En l’últim ple abans de vacances, l’Ajuntament va aprovar les retribucions per als càrrecs electes. El sou del nou alcalde de Santa
Eulàlia, Enric Barbany es va fixar en un
53.000 euros bruts anuals. L’oposició, CiU i
PP, va estar d’acord en totes les assignacions
que es van portar a aprovació, amb una única
puntualització sobre la retribució de l’alcalde.
Els dos partits van dir que haurien rebaixat
lleugerament l’assignació de Barbany. Tot i
això, tant CiU com el PP, només es van abstenir en aquest punt, perquè van considerar
que les xifres eren moderades i coherents.
El 23 de juliol, després d’una reunió de la comunitat educativa de Santa Eulàlia amb la

Moment del discurs del nou Alcalde Enric Barbany durant el ple d’investidura.
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Generalitat, es donava una nova data per a
l’inici de les obres de la segona escola de
primària: la segona quinzena de setembre.
Aquesta era la conclusió d’una reunió a
l’Ajuntament en què va participar el departament d’Educació. La trobada va acabar
amb polèmica. El grup municipal de CiU va
denunciar que l’inici de les obres s’havia endarrerit perquè l’Ajuntament havia entregat
un document amb retard.
A finals de mes, s’inciaven els actes de la
Festa Major amb l’aplec de Sant Simple. El
parc de l’ermita va reunir prop de 1.700 persones durant el cap de setmana del 21 i 22 de
juliol. El sopar popular de dissabte i l’aplec
diumenge, d’on va sobresortir la ballada de
la colla de gitanes de Santa Eulàlia, van encetar la Festa Major.
Pocs dies després, l’alcalde de Santa Eulàlia,
Enric Barbany era nomenat president de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.
En esports, l’equip Fustes Bau-Vila s’enduia la sisena edició del Torneig de Futbol
Sala Pro Seleccions Catalanes que va organitzar el Col·lectiu Olla a Pressió (COP). Dies
després, un equip de Santa Eulàlia guanyava
el primer torneig de volei-platja que promovia el Punt Jove. A finals de juliol, el Club
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Patí Santa Eulàlia tancava la temporada
amb el Festival d’estiu. Un pavelló ple a vessar va seguir l’atractiu espectacle que van
oferir la cinquantena de patinadores de l’entitat i els convidats del festival.
Festa Major
Els últims dies de juliol Santa Eulàlia va celebrar la Festa Major d’Estiu. La música i el
ball van ser els protagonistes de les caluroses nits. A la Festa Jove, que es va organitzar
al Pavelló, es va presentar la nova web jove.
Un dels plats forts de la Festa Major va ser,
com sempre, el Joc dels Colors que es van
endur els Blaus.

Setembre
La temporada 2007-08 arrencava amb una
bona notícia. Començaven les obres de la
reivindicada segona escola de primària. Pel
que fa als terminis que es van donar, la
primera fase havia d’estar acabada a mig
febrer. El curs escolar s’iniciava amb més de
1.100 alumnes a tots els centres de Santa
Eulàlia, i amb més de 600 nens i nenes a
l’Escola Ronçana, que acollia els alumnes de
la segona escola.

Els alcaldes de la Vall del Tenes, després de signar el conveni de solicitud del “Bus express”.
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D’altra banda, el poble vivia una Diada
Nacional reivindicativa, amb un acte a la
plaça Onze de Setembre. El COP i l’Ajuntament van llegir dos manifestos mentre que
una vintena d’entitats van prendre part en
l’ofrena floral davant del monument inaugurat feia un any. A mig setembre, els alcaldes
de la Mancomunitat i Parets del Vallès
escenificaven la voluntat de crear una línia
de bus ràpid entre la Vall del Tenes i Barcelona. L’objectiu era fomentar el transport
públic i la mobilitat sostenible.
El primer ple municipal després de les vacances va ser intens. Es van aprovar els nous
preus de l’Escola Bressol i Convergència i
Unió començà a fer l’oposició dura que va
anunciar després de les eleccions. CiU va formular prop de 35 preguntes a l’equip de
Govern. Va ser la mateixa setmana en què
van aparèixer algunes pancartes antimonàrquiques, en diverses zones del poble.
Mentrestant, un accident a la carretera de
l’Ametlla, en terme de Santa Eulàlia, provocava la mort a un motorista, veí de Barcelona. En temes de mobilitat, es canviava el
sentit d’alguns carrers i s’anunciava que el
trànsit a la carretera que travessa el poble
havia augmentat un 14% en només tres anys.
El 30 de setembre, un centenar de persones
van participar en una bicicletada en motiu
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de les jornades euroepees de patrimoni. Els
ciclistes van visitar una sèrie de masies i
capelles del sector de llevant del poble. El
mateix dia, i per commemorar la setmana de
la mobilitat sostenible, l’Agenda 21 local va
promoure una sèrie de viatges gratuïts en
busos dels anys 60 i 70 per la Vall del Tenes.
En esports, l’atleta vallesà José Manuel
Ruiz va guanyar, per tercera vegada, el
Quart de Marató de la Vall del Tenes. En categoria femenina la vencedora va ser la
sabadellenca Anna Garcia. La participació
va arribar als 240 corredors. El mateix dia es
va disputar el setè Raid Hípic de Santa
Eulàlia, amb sortida i arribada al càmping
l’Esplanda. Hi van prendre part una vuitantena de genets. També a finals de setembre,
el Club Escacs Ronçana va començar a organitzar el primer obert d’Escacs de Santa
Eulàlia. El campionat, que s’havia d’acabar
el 24 de novembre, va reunir més de 100
participants de tot Barcelona.

Octubre
A principi d’octubre, la policia local incrementava la vigilància davant l’augment de
petits robatoris en empreses i botigues. A
més, les sostraccions de fil de coure que
s’havien fet famoses arreu de Catalunya

Finalment les obres de la segona escola es van iniciar al setembre.
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també afectaven Santa Eulàlia. Una desconeguts van robar el cable elèctric al camp
municpial d’esports i van malmetre’n la
il·luminació. Altres zones on es va trobar a
faltar fil de coure va ser la Font de Sant Joan
i la Sagrera.
El Casal d’Avis assolia la majoria d’edat i ho
celebrava amb l’habitual festa de cada
primer d’octubre. L’entitat va homenatjar
Tomàs Belanche i Isabel Gimeno, president i
vocals de la junta durant molts anys.
Dos centenars de joves van assistir al concert Jove que va fer a la Fàbrica, en el que
van tocar diversos grups locals i vallesans.
Mentrestant, en una matinal esplèndida,
més de 600 caminaires van participar en la
Marxa-Passeig de la Vall del Tenes.
Aquests dies, la professora de l’IES La Vall
del Tenes, Rosa Ribas, presentava el segon
llibre de la col·lecció sobre art i religió que
havia iniciat un any abans. L’obra es titulava
Culte i iconografia de Sant Abdó i Sant
Senén. Ribas hi estudiava un retaule gòtic de
Jaume Huguet.
La xarxa municipal d’aigua potable començava a arribar durant l’octubre al Bonaire.
Les obres es van iniciar a finals d’agost. Tot
plegat representava la culminació d’una vella aspiració dels habitants del barri. Aquesta
era una de les úniques zones de Santa
Eulàlia on els veïns s’abastien exclusivament
a través de pous, que en els últims anys
havien baixat considerablement de nivell a
causa de la sequera.
En complir-se tres anys del transport urbà de
Santa Eulàlia, el servei guanyava passatgers.
Des del gener, la mitjana mensual d’usuaris
del bus havia crescut en uns 500 viatges al
mes. Mentre el viticultor del Bruguer, Enric
Blajé, presentava els seu primer cava i vi de
reserva, més de 500 persones es reunien a la
Fàbrica per presenciar l’espectacle Bombolles contra el 4t Cinturó de Pep Bou.
Les donacions de sang augmentaven gairebé
un 26% respecte el 2006 en les campanyes
dutes a terme al poble. Gairebé 40 persones
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van participar en la darrera jornada de l’any.
La mateixa setmana, els actes del Correllengua es van haver de suspendre. El motiu,
segons el Col·lectiu Olla a Pressió, van ser
problemes logístics.
Els comportaments incívics, denunciats a
l’estiu, seguien. La policia local va identificar
alguns joves, majoritàriament adolescents,
que estaven al darrera d’un seguit de bretolades. Equipaments municipals com el pavelló o La Fàbrica van ser els destinataris de les
ires dels vàndals. L’Ajuntament va començar
a posar damunt la taula algunes mesures per
intentar reconduir l’actitud d’aquests joves.
Mentre Santa Eulàlia s’afegeia per primera
vegada als actes de la Setmana de l’Energia,
es va celebrar una castanyada anticipada per
a grans i petits a la Fàbrica. Els nens i nenes
van ballar i cantar amb l’animador Jordi
Tonietti mentre que els adults van menjar
castanyes i moniatos al ritme del ball de cada últim dissabte de mes.
En esports, el Club Esportiu Santa Eulàlia
va començar la lliga amb mal peu. A més, el
camp municipal d’esports va viure un gran
ensurt després que Josan, el porter del
Primer equip, va caure inconscient a terra a
causa d’un xoc involuntari amb un jugador
del Cardedeu. El verd-i-blanc va tornar en sí
quan van arribar les ambulàncies i es va recuperar de la contusió. La marató de Tai Chi
de la Fàbrica que es va fer a mig octubre va
reunir més de seixanta practicants d’aquesta
disciplina. El mestre de les sessions va
quedar satisfet de la bona acceptació que
van tenir les jornades. I finalment, el SET
Informa també explicava que l’equip de
l’ACR d’Enric Folch i Joan Argemí (Mitsubishi Lancer Evo V) s’havia endut una cursa
del campionat Aragonès de ralis de terra.

Moviment demogràfic
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Naixements
Periode del 6 de novembre de 2006 al 10 de novembre de 2007
Data
6.11.2006
6.11.2006
14.11.2006
6.11.2006
14.11.2006
21.11.2006
14.11.2006
21.11.2006
2.12.2006
3.12.2006
4.12.2006
8.12.2006
5.12.2006
9.12.2006
18.12.2006
18.12.2006
24.12.2006
30.12.2006
18.1.2007
3.1.2007
19.1.2007
4.2.2007
5.2.2007
9.2.2007
16.2.2007
16.2.2007
17.2.2007
17.2.2007
25.2.2007
3.3.2007
27.2.2007
6.3.2007
6.3.2007
12.3.2007
20.3.2007
15.3.2007
22.3.2007
17.3.2007
21.3.2007
30.3.2007
30.3.2007
9.4.2007
14.4.2007

Nom
Òscar Rubio Peirotén
Olmo Garcia Velasco
Aleix Garcia Gimeno
Àlex Sànchez Sànchez
Aina Rodríguez Aguilar
Irina Homs Moré
Noa Arimon Roselló
Elsa Díaz Tell
Ivan Osuna Arroyo
Pol Cayuela Rius
Cesc Soriano Bonet
Araya Gual Galante
Lucia Meneses Espejo
Izan Pozo Hernández
Ivan Vázquez Hernández
Abel Vázquez Hernández
Felipe Sánchez Luscán
Anna Avilès Miñarro
Oscar Rivilla González
Lucía Garcia Garcia
Elisabeth Poma Cruz
Pep Colell Altimira
Sofia Guardeño Martín
Àlex Magí Cuadros
Noemí Gutiérrez Prieto
Anna Gutiérrez Prieto
Adriana Mañes Larralde
Ariadna González Beltran
Carolina Fernández Rioja
Jaume Urtiaga Rubio
Jordi Estrada Baró
Nerea Bogas Casado
Aitana Descalzo Domínguez
Nàdia Molina Lorente
Daniela Prats Ramos
Aitor Tomás Martín Correa
Aitor Molina Miranda
Paula Almeida Cabeza
Amanda Arias Coca
Telmo Escobar Arrieta
Neus De Blas Pastor
Sergi Gumà Garcia
Jaume Uñó Parera

Data
12.4.2007
14.4.2007
25.4.2007
22.4.2007
1.5.2007
27.4.2007
9.5.2007
21.5.2007
24.5.2007
16.5.2007
9.6.2007
25.6.2007
23.6.2007
28.6.2007
13.6.2007
25.7.2007
27.7.2007
31.7.2007
17.7.2007
6.8.2007
8.8.2007
8.8.2007
6.8.2007
17.8.2007
18.8.2007
24.8.2007
1.9.2007
6.9.2007
31.8.2007
16.9.2007
2.10.2007
5.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
13.10.2007
30.10.2007
3.11.2007
28.10.2007
7.11.2007
10.11.2007

Nom
Carmen Benítez Miró
Javier Sebastian Graneros López
Ángel Buenavida Hernández
Pol Rodríguez Ferreras
Joan Collado Rivodigo
Dafne Fernández Álvarez
Max Martín Vilardebó
Oriol Vizcaino Morán
Ivan Ruíz Calero
Àlex Marín Oliveras
Ingrid Sólvez Godeo
Erika Mikaela Gimenez Morales
Mikel Muñoz Pérez
Alex Molino Riveiro
Martina Duran Padilla
Àlex Abasolo Siles
Mar Fèlix Grañena
Biel Santamaria Lora
David Bernal Gubern
Marc Querol Gomez
Josep Gutierrez Dantí
Javier Ruíz Granados
Meritxell Bataller Pérez
Hicham El Kharchafi Azyat
Martina Herrerias Baró
Irene Benítez Sánchez
Mario González Valcárcel
África Gutierrez Fontela
Tomàs Bassa Lumbreras
Nerea Girón Moliné
Pol Pérez Salvador
Laia Barba Izquierdo
Judith Imedio Manzano
Erik Imedio Manzano
Miquel Galceran Boix
Alana Saldaña González
Genis Rodés Bravo
Izan Martínez Iglesias
Abril Álvarez Rodríguez
Marta Montesino Sárria
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Casaments
Periode del 19 de novembre de 2006 al 28 d’octubre de 2007
Data
25.11.2006
31.12.2006
12.1.2007
10.2.2007
17.2.2007
2.3.2007
2.3.2007
11.3.2007
17.3.2007
12.4.2007
14.4.2007
15.4.2007
14.4.2007
18.4.2007
20.4.2007
21.4.2007
28.4.2007
4.5.2007
4.5.2007
5.5.2007
5.5.2007
11.5.2007
12.5.2007
12.5.2007
17.5.2007
18.5.2007
19.5.2007
25.5.2007
26.5.2007
26.5.2007
15.6.2007
16.6.2007
16.6.2007
22.6.2007
23.6.2007
30.6.2007
16.6.2007
8.7.2007
14.7.2007
14.7.2007
14.7.2007
14.7.2007
21.7.2007
20.7.2007
21.7.2007
27.7.2007

Nom
- Jesús Comellas Doñate i Núria Zanuy Vilardell
- Manuel Bollero Segovia i Eva Maria Baltasar Lancharro
- Rafael Avilès Linares i Carolina Miñarro Clemente
- Ramon Argemí Llobet i Mònica Martí Garbayo
- Oscar Espejo Salas i Núria López Giménez
- Marcos Riquelme Pozo i Cristina Blanco Rozas
- Miquel Gimeno Avalo i Maria Rosa Cortés Martín
- Manuel Jesús Tinoco Andreu i Maria Victória Colorado Ramírez
- Ricardo Jordà Gené i Mònica Grau López
- Moisés Herrerias Benzal i Anna Maria Baró Bonet
- Francisco Cabezuelo Garcia i Marta Espes Molina
- Sergio Martínez López i Maria Del Carmen Burgos Cubero
- Jonatan Herruzo Carrillo i Estefania Fernández Martínez
- Miguel Ángel González Cara i Laura Barranco Braso
- Juan Javier Calle Calle i Núria Alegre Olivé
- Carles Julià Teixidor i Laia Bonet Bayés
- David Martínez Alcazar i Judit Jiménez Ayora
- Carlos Amador Utrilla i Vanesa Pérez Erades
- Andrés Asuna González i Ana Belén González Rodríguez
- Jordi Nieto Rebollo i Ruth Giménez Ruíz
- Raul Prados Soto i Sílvia Vázquez Sánchez
- Valentín Pérez Martínez i Patricia Escamilla Pérez
- Juan Bejarano Nájar i Encarnación Castillo Vacas
- Francisco Buendía Fenoll i Montserrat Cano Roig
- Yendris Patterson Ricardo i Marta Paños Ollé
- Eduardo Vaz González i Maria Pilar Zapata García
- Carlos Rubio Boix i Eva Fuente Abraira
- Juan Antonio García Núñez i Esther López Morales
- Enrique Reverte Frias i Libertad Basora Pardo
- Martí Bau Vila i Neus Camp Espargaró
- Antonio Martínez Galindo i Alicia Álvarez Saiz
- Javier Juanas Santín i Adela Martos Arce
- Sergio Evora Los Arcos i Núria Rodríguez González
- Javier Pastor Fernández i Cristina Ordoñez Pacheco
- Jose Ramón Altabella Torres i Sandra Jurado Menjíbar
- Rubén Fernández Pérez i María Nuria Moreiras Salguero
- Oscar Herrera García i Anna Beroy Cortés
- Jonatan Ortíz Pastora i Cristina Doblado Bretón
- Juan Carlos Blanco Rísquez i Maria Mercedes Muñoz Piñar
- Javier López Girón i Ester Uribe Mije
- José Luís Tovar Hidalgo i Mónica López Vicho
- Juan Manuel Valle Holgado i Laura Gorrochategui Balañá
- Oriol Uroz Navarro i Gemma Vidal Canut
- Jorge Masuet Pombo i Anna García López
- Sergio Zarza De La Riva i Mireya Cordobés Valle
- Francisco Javier Pomares Gutiérrez i Samanta Roca Brabo
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Data
28.7.2007
28.7.2007
4.8.2007
20.7.2007
10.8.2007
1.9.2007
1.9.2007
1.9.2007
2.9.2007
14.9.2007
15.9.2007
19.9.2007
22.9.2007
22.9.2007
28.9.2007
29.9.2007
13.10.2007
13.10.2007
20.10.2007
12.10.2007
27.10.2007
28.10.2007
20.10.2007
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Nom
- Javier Giralt Serrano i Mireia Jiménez Vives
- Antonio Rubio Encinas i Susana Maria Estrada Terrones
- Carlos Carrasco Santidrián i Guadalupe Fuentes Cuencas
- Joan Antoni Núñez Serrano i Sandra Peruga Sánchez
- Pablo Andrés Erices i Elizabeth San Martín
- Emilio Gómez Gordillo i Silvia Cañera Delgado
- Manuel González Membrives i Olga Montes Ariza
- Sergio Ramírez Vaqué i Dória Cervelló Navas
- Francisco De Asís Gracia Giménez i Roser Barnet Canet
- Manuel López Jiménez i Maribel Tamayo Pintado
- Rafael Estirado Miranda i Ana Maria Gascón Ramón
- Nerio Ronaldo Flores Ramírez i Cinthya Patricia García Aguilar
- Aurelio Manzano Torner i Marta Poveda Cervelló
- Julio Pereira Borrueco i Montserrat Aranda Parra
- Iban Montserrat Blanco i Tamara Farrés García
- Manuel San Andrès Lòpez i Susana Hernanz Palleschi
- Jorge Ciurans Viñeta i Francisca de Asís Montilla Samaniego
- José Antonio Giráldez Pérez i Silvia Nogales Santos
- Guillermo Manzanedo Casillas i Eva Suárez López
- Alejandro Ventura Vázquez i Sheila de Pedro Jiménez
- Fermín Brunat Martín i Sílvia Eugenia Ramírez Prado
- Pablo Ramos García i María Teresa Gómez Puigagut
- David Pallarés Hernández i Anna Brustenga Barbany

Defuncions
Periode del 25 d’octubre de 2006 al 8 de novembre de 2007
Data

Nom

16-11-2006 - Andreu Queralt Grau
23-12-2006 - Miquel Esteban Pallàs
28.1.2007 - Miguel Company Manzana
1.2.2007 - José Vera Torrente
3.2.2007 - Carlos Martínez Balvenga
16.2.2007 - Rafael Blancas Moreno
1.3.2007 - Cornelia Pérez Diaz
9.3.2007 - Trinidad Vizuete Sánchez
17.3.2007 - Juan Castaño Bueno
23.3.2007 - Dominica Betes Giménez
25.3.2007 - José Martínez Navarro
29.3.2007 - Maria Bassa Padrós
14.4.2007 - Josep Ciurans Cabot
17.4.2007 - Diego Palomo Muñoz
21.4.2007 - Antonio Diaz Contreras
3.5.2007 - Rafael Luque Garcia
6.5.2007 - Joaquina Collado Torán

Data

Nom

8.5.2007 - Antonio Domínguez Romero
26.5.2007 - José Maria Bautista Amatller
6.6.2007 - Herminia Flaqué Bonet
7.6.2007 - Ángeles Zorita Hurtado
2.7.2007 - Matilde Membrive Expósito
10.7.2007 - Jaume Viadé Valls
20.7.2007 - Domingo Mansanet Oriach
16.7.2007 - Maria Carmen Gudiol Ricart
27.7.2007 - Jesus Fernández Gómez
23.8.2007 - Dolores Viaplana Arimón
24.8.2007 - Julio Zabaco Costa
10.9.2007 - Montserrat Baró Gili
20.10.2007 - Carlos Sola Lázaro
4.11.2007 - Maria Luisa Vico García
7.11.2007 - Fabiana Matías Rodríguez
8.11.2007 - Bautista González Pérez

33

34

Moviment demogràfic

Anuari 2007

Piràmide d’edats

Població per Barris

A 23 de novembre de 2007

A 23 de novembre de 2007

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

234
211
172
155
176
251
338
319
295
241
215
188
155
111
137
91
60
21
12
2

DONES TOTALS

221
173
164
145
178
262
316
294
274
254
192
198
147
129
141
102
76
47
25
9

455
384
336
300
354
513
654
613
569
495
407
386
302
240
278
193
136
68
37
11

TOTAL

3384

3347

6731

BARRI

HABITANTS

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

323
1864
1306
1187
589
812
650

Total

6.731

Padró de vehicles
A 23 de novembre de 2007

Turismes
Busos
Camions
Tractors
Remolcs
Motos

3.584
0
731
177
149
806

TOTAL

5.447

Entitats
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Centre Cívic Cultural
La Fàbrica
Dinamitzadors: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

La Fàbrica,
motor d’activitats
“La Fàbrica s’ha quedat petita”.
Amb aquesta frase tan clara i contundent podríem definir ràpidament aquest any 2007 a la Fàbrica.
I no és una crítica, és un orgull! Ja
fa 7 anys de la seva inauguració però en
aquell moment no podíem preveure ni imaginar que la Fàbrica formaria part de la majoria d’activitats, culturals o no, que es fan al
poble. Hi ha poca gent que encara no la
conegui, que no hagi vingut a un espectacle
infantil, al cinema, a ballar, a un concert, a
una festa popular, a veure una exposició, a
una xerrada, a alguna reunió o simplement
a prendre un cafè.
Des de gener fins l’últim dia de desembre les
activitats a la Fàbrica són constants tots els
dies de la setmana. Cada vegada tenim més
feina a encabir totes les propostes que se’ns
presenten i tots els cursos i tallers que s’hi
organitzen. Santa Eulàlia s’ha fet gran i les
ganes de fer coses també. Abans hi havia una
frase que en aquest poble es deia molt: “A
Santa Eulàlia no s’hi fa mai res!”. Ara, si al-

gú diu això, és perquè no en té ganes ja que
l’oferta és ben variada i la Fàbrica n’és el motor principal.
Durant aquest any la majoria de cursos i
tallers han estat plens i juntament amb els
espectacles infantils, el cinema i el ball de
saló s’han consolidat com a activitats que es
tenen presents a tota la comarca. La Fàbrica
s’ha convertit en un punt de referència no
només pels santaeulariencs.
Aquest any s’han estrenat taules i cadires i
una pantalla fixa a la sala polivalent, s’ha
inaugurat el parc infantil i millorat l’aparcament i s’ha acabat d’arreglar el camerino,
entre altres coses. Encara queda feina per fer
i tenim ganes de fer-la.
Per rebre informació de les activitats que es
fan a la Fàbrica consulteu la nostra web.
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Jutjat de Pau
Jutge de Pau: Josep Solé
Secretària: Verònica Mateos
Telèfon: 93 844 86 50

150 any de Jutjats de Pau
Aquest any 2007 s’han complert 20 anys de
la creació de l’Associació en Pro de la
Justícia (1987-2007) i també es varen concloure els últims actes dels 150 anys de la
Implantació dels Jutjats de Pau (1855-2005).
Amb motiu de tot això s’ha editat un llibre
amb títol, “Els jutges de pau, 150 anys al
Servei de la Justícia” on es recullen tot un seguit de vivències dels mateixos jutges, resum
de les trobades anyals i també el que ha estat
l’Associació Catalana a favor de la Justicía al
llarg de la seva trajectoria.
El que més ens ha distret d’ aquest llibre són
uns Goigs que hi vénen reflectits en honor
dels jutges de pau. Els goigs tenen el seu origen, com a fet religiós i popular, sorgeixen a
les acaballes de l’edat mitjana com a literatura i sempre estan a cavall del culte i de la
cultura popular i van donar tribut a la litúrgia, a la història, i a la llegenda. Són rares les
parròquies i ermites d’aquells temps que no
puguin gaudir dels seus goigs.
Els Goigs profans són composicions laudatòries entre la poesia popular i la culta,
que imiten formalment els goigs religiosos i
poden ser de contingut públic, històric o dedicats a personatges, institucions, ciutadans,
pobles, etc, etc.
Els Goigs de la fotografia han estats realitzats en motiu de la commemoració del 150 è
aniversari de la Institució dels Jutjats de Pau
(Reial Decret de 22 d’ Octubre de 1855). Per
l’ornamentació s’ha emprat, a l’orca, la branca d’olivera, símbol de la pau; per la figura
principal, els atributs propis de la justícia,
que són les balançes i l’espasa i, com a corondell, la vara o bastó distintiu dels Jutges
de Pau.
A Santa Eulàlia de Ronçana, la Justícia va
fent els seu curs sense massa canvis:
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L’Agrupació número 47, que aplega les
secretaries de Bigues i Riells i Santa Eulàlia,
s‘ha vist molt augmentada en el volum de
treball a causa de l’augment dels exhorts
tant civils com penals, i també és important
l’increment dels judicis de faltes i actes de
conciliació. Bé, suposem que tot deu anar lligat al creixement de totes dues poblacions.
Al Registe Civil, s’ha donat un increment
dels naixements que suposem que és a causa
dels nombres de ciutadans que han anat a
viure a la zona nova del Rieral, Lluis
Companys i Francesc Macià, però també hi
ha hagut una lleugera baixada dels matrimonis i, pel que fa a les defuncions, s’hi fa o no
fa, com sempre.
El que s’ha vist augmentat són les sentències
de divorcis i separacions, i això amb tot el
que comporta al respecte, és a dir, que s’ han
de fer certificacions del matrimoni en qüestió per sol·licitar el tràmit del divorci, certificacions de naixements del nombre de fills
s’hi ni ha i, a vegades, duplicats de llibres de
família.
Quan la sentència és ferma, s ‘ha d’ inscriure
en el foli i tom de matrimonis corresponent
i després tornar a fer certificats, aquests ja
contemplant l’assentament.
Aquest any, com a novetat, s’ha implantat la
informàtica al Jutjat de Pau, per estar connectats en xarxa amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i amb
els restants Jutjats de Primera Instància i
Jutjats de Pau de tot el territori català.
Aquesta informàtica també s’ha instal·lat perquè el Registre Civil pugui fer les certificacions de naixements, matrimonis i defuncions digitalment, però el que succeix és que
encara no han instal·lat el programa i no han
escanejat tots els llibres, una feina que portarà uns quants mesos en fer-se perquè encara el Departament de Justícia no ha enviat el
personal necessari per portar a terme la tasca.
Finalment, volem fer una crida a la paciència, la tolerància i al bon veïnatge, perquè cal
tenir present, que sempre és millor un mal
acord que un bon judici. BONES FESTES.
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Comissió de Festes
Responsable: Jordi Sala
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: santaeulaliaron@diba.cat
Web: www.santaeulaliaroncana.cat

Una bona colla de festes
En el cicle de l’any hi ha una bona colla de
festes. Algunes són tradicionals, d’altres que
potser no ho eren, però ja ho han esdevingut, és el cas de la calçotada, una festa ara ja
ben consolidada.
El més important és que totes són ben participades; si no, ja no tindria sentit celebrarles. I ho són, ja des de l’organització en la
que s’hi implica, i molt, la Comissió; i ho són
perquè cada any a cada festa hi participa
més gent. Aquest fet és degut, no només a
l’augment de població del nostre poble, sinó
també perquè cada any són més conegudes,
preparades, esperades… més populars.
Repassem les festes i veurem com són ben
arrelades i més participades any rera any:
Cap d’any, Reis, Carnestoltes, Calçotada,
Sant Jordi, Revetlla de Sant Joan, Festes de
barris, Sant Simple, Festa Major, Onze de
Setembre, Castanyada, Festa Major d’hivern
… A més de les que organitzen altres entitats
o colles.

La calçotada, un dia de feina intensa per a la Comissió.

La revetlla de Sant Joan va canviar d’emplaçament. La tradició segueix. La Flama del Canigó la
va anar a buscar, una any més, el Club Ciclista.

Ronçana Dancing Show
En la setmana de la Festa Major es concentra
la major despesa en festes de tot l’any. No podria ser d’altra manera, si volem fer honor al
seu nom. És també la setmana de màxima
feina per a la comissió de festes, la comissió
de colors, caps de colla i el COP, responsables, cadascú, de la seva part en la Festa.
Una bona colla d’actes pensats per a totes les
edats es van desgranant a un ritme frenètic,
concentrats tots en una setmana, però que
portem preparant des de molt temps abans.
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La prova del
dissabte al
matí va ser a
la piscina.
Però... on és
la piscina?

La novetat per enguany era l’espectacle del
divendres al vespre, després de la prova de la
cançó. Em refereixo al Ronçana Dancing
Show. Era un risc important, ja que comportava no contractar cap artista més o menys
conegut, amb més o menys gràcia, i en canvi
protagonitzar l’espectacle fort de la Festa
Major nosaltres mateixos. Un cert risc afegit
també el comportava el fet d’una certa improvisació.
L’experiència la valorem com a molt positiva, degut en part a la gran implicació d’una
bona colla de persones. Tant és així que ja
estem preparant la de l’any que ve; aviat en
rebreu notícies. Unes mil persones van presenciar l’espectacle, que a la vegada era en

L’Aplec de
Sant Simple
es va
consolidant
cada cop més.
La ballada de
les gitanes és
un dels actes
més esperats.

part la mostra d’una colla d’activitats que es
fan al poble. De retruc això ha comportat
que fossin més conegudes i valorades per
tants espectadors, i que al Setembre el nombre d’inscripcions en algunes d’elles hagi
augmentat sensiblement.
El joc dels colors és com el fil conductor de
tota la festa Major. La colla guanyadora, no
sense una certa sorpresa, va ser la dels
Blaus. Com en els darrers anys es va proclamar en el sopar de fi de festa.
Només resta agrair l’esforç a la gran quantitat de persones que d’alguna manera han
col·laborat en l’organització de tantes festes
i a tots per a participar-hi i gaudir-les.
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PIJ Can Rajoler
Tècnic de Joventut: Dani Marín
Dinamitzador juvenil: Albert Hernàndez
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: santaka.jove@gmail.com
puntjove@santaka.cat
Web: www.santaka.cat

Participes
El Punt Jove de Santa Eulàlia de Ronçana
forma part del Servei de joventut. Disposa
d’una programació estable de cursos, tallers
i activitats per a joves durant tot l’any i paral·lelament ofereix serveis especialitzats en
l’àmbit juvenil. L’assessorament en els estudis, la transició escola treball, l’associacionisme, recerca d’informació, la salut, l’oci i
la participació són els eixos principals en els
que ens movem.
El servei de connexió gratuïta a internet,
l’accés i recerca d’informació continuen sent
els usos més demanats al Punt Jove, complementats també amb la dinamització i
creació d’activitats.
També és el lloc de treball dels companys del
Programa de prevenció de drogues (PPD) i
del Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
(SOVT), que és un servei de la mancomunitat de la Vall del Tenes per la recerca de feina.

Un dels objectius del Servei de Joventut és
fomentar la implicació i participació dels joves del municipi, detectar les necessitats i
problemàtiques dels joves i buscar-hi solucions. És per això, que es realitza el projecte
Jove participa a Santa Eulàlia!, que
aquest any arriba a la seva tercera edició.
Fruit d’aquest procés, els joves, de forma assembleària, decideixen com es gasta una
part dels diners de la partida de Joventut del
pressupost municipal. De l’anterior edició
s’han realitzat la majoria de propostes decidides per l’Assemblea Jove, òrgan de
representació dels joves de Santa
Eulàlia. Destaquem accions com la borsa
de treballs esporàdics, ajudes a entitats per a
la realització d’actes, subvencions per fer
cursos de socorrisme i monitors de lleure,
suport a la creació d’un equip de futbol femení, la creació d’un camp de sorra a les instal·lacions de Pinedes del Castellet, concert
de grups locals i, durant el mes Juliol de
2007, la inauguració dins la programació
de la festa Major, de la pàgina web Jove
www.santaka.cat.
Des del Punt d’informació i el Servei de
Joventut seguim treballant amb més il·lusió
que mai per als joves de Santa Eulàlia, donant eines i recursos que responguin als interessos individuals i col·lectius dels joves
del nostre poble. Ja sabeu on ens podeu trobar, participes?
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Canal SET
Presidenta: Montserrat Palomera
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Des de Canal SET…
Arribat aquest moment de l’any, toca fer
balanç. Per Canal SET, l’any 2007 és l’any de
la celebració de més de 15 anys d’emissions
regulars.
Va ser una festa-sopar-espectacle el dia 24
de març preparada amb il·lusió i nervis durant més de 6 mesos per compartir amb
Santa Eulàlia la feina feta durant les 16 temporades. I va ser una nit per celebrar de
manera interna (i encoberta, perquè així ho
van voler) l’homenatge especial a la gent que
està al peu del canó des de la primera i segona temporada per la seva empenta i il·lusió
per treballar per un poble. I també per celebrar la feina de més de 100 col·laboradors
del projecte engegat ara ja fa 16 anys, dels
promotors econòmics, les escoles... i agrair
el suport a tantes i tantes persones que, de
manera desinteressada, han anat construint
la tele fins a tenir el que tenim ara: una
autèntica televisió local i una televisió de
qualitat, de molta qualitat.
A més, durant el 2007, la intensitat de treball es va mantenir perquè també ha estat
any d’eleccions i, una vegada més, una
trentena de persones en van fer el seguiment amb entrevistes als caps de llista de
cada partit polític, un debat amb tots ells per
encarar i confrontar propostes i, finalment,
l’Especial Eleccions Municipals 2007 per fer
el seguiment de la nit electoral. I al cap de
poc, l’Especial Festa Major!
Després de l’estiu les emissions es van
reprendre el 24 de setembre, renovant la
nostra programació amb nous espais propis
i fent la graella d’emissions més estable, a
més d’incorporar, per exemple, un nou espai
infantil pel cap de setmana.

Però no cal oblidar el futur que la TDT
planteja per Canal SET. Ara hi ha una nova
data: segons es va fer públic el dijous 8 de
novembre, totes les televisions locals han de
deixar d’emetre l’1 de gener del 2008! Ens
ho hem de creure? La resposta, de moment,
és un interrogant seguit de “mentre es pugui
evitar, no!”
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Centre de Cultura Sant Jordi
Bibliotecari: Edu Sola
Telèfon: 93 844 81 88

La lectura ofereix universos
sencers
Un 42,5% dels catalans majors de 14 anys
confessa no haver llegit mai o gairebé res durant l’últim any. Aquesta és una xifra, sens
dubte, desesperant. Què falla? L’educació?
La qualitat? L’oferta? Ni amb un tractat de
dues-centes pàgines (que, per cert, ningú no
llegiria) seriem capaços de respondre la pregunta. Sigui com sigui hi ha una clara realitat: la gent no llegeix.
La Biblioteca de Santa Eulàlia ofereix, ja des
de fa un temps, les novetats editorials més
importants, sobretot pel que fa a Novel·la.
Bimensualment es fa una compra dels llibres més demanats a les llibreries, dels més
polèmics, etc. Així doncs, llibres a disposició
del públic, n’hi ha.
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Actualment a la Biblioteca de Santa Eulàlia
som 725 socis i un total de 8.000 volums. Al
nostre poble som uns 6.000 (o més) habitants; així doncs, hi ha més d’un llibre per a
cadascun esperant-nos. Tot i així, som els
que som.
L’ésser humà progressa mitjançant l’anàlisi
del passat i del present i és això precisament
el que ens ofereix la lectura. Una novel·la,
per exemple, et dóna una visió de les persones, una altra obra et dona una visió diferent, i així successivament. Això ens demostra que no cal llegir grans tractats de medicina, filosofia o dret per a fer progressar la
nostra societat: és tan fàcil com llegir novel·les, adquirir coneixements per ser capaços d’anar endavant, seguir caminant. No
et demanem, doncs, un esforç, només una
estona d’entreteniment eficaç i barat.
La tele t’ofereix personatges i conflictes; la
lectura, universos sencers; tu tries.
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10
Web: www.comerciantsdesantaeulalia.cat

Dos anys
Ara ja podem dir que, amb dos anys de vida,
Ronçana Comerç Actiu comença a ser una
de les associacions rellevants del nostre municipi. La nostre intenció és arribar, el màxim possible, a tots els àmbits de Santa
Eulàlia, ja que pensem que el vincle que hi
ha entre el ciutadà i el comerciant és molt
important. Durant tot l’any s’ha col·laborat
en l’Hora del conte organitzat per l’AMPA de
l’Escola Ronçana, s’ha patrocinat a un equip
de bàsquet i s’han organitzat dos grans actes
molt diferents i atrevits que marquen un
abans i un després al nostre veïnat.
El primer acte que vàrem realitzar va ser a
l’estiu per la Festa Major i englobava tres
sectors: el cultural, el gastronòmic i el productor. Amb l’ajuda de cinc guies propis de
Santa Eulàlia: Lluís Galobart, Àngels Bonet,
Jaume Dantí, Martí González i Víctor Sala
vàrem conèixer la història, la cultura i la flora de casa nostra. Després tots els assistents
feien un dinar a un restaurant soci de RCA i
s’acabava la jornada amb una visita d’un
productor artesanal santaeulalienc per com-
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prendre la seva feina in situ. L’acte va ser tot
un èxit de participació, i potser es podria
destacar les il·lusions per tornar a repetir-ho
per propers anys.
I la segona gran acció realitzada per l’associació Ronçana Comerç Actiu ha estat més
festiva que l’anterior, però sempre amb la
intenció de donar a conèixer als nostres
clients les diferents possibilitats i recursos
que té Santa Eulàlia. Els restauradors van
demostrar la seva capacitat creativa a la cuina en el segon any del Tastet Gastronòmic,
al voltant de l’ànec aprofitant el nostre reconegut productor de Can Manent. Seguidament del tastet es donava pas a una desfilada de models de diferents botigues de Santa
Eulàlia i amb la col·laboració d’unes modistes de Bigues i Riells. El centre cívic La Fàbrica es quedava petit per acollir a tots els
assistents de l’acte. De nou, el resultat ha estat molt positiu per tothom (els espectadors
i els organitzadors).
La junta de l’associació Ronçana Comerç
Actiu vol agrair la participació de tota la
gent, de tots els restauradors, productors artesanals, de totes les botigues, perruqueries,
estètiques, de la brigada de l’Ajuntament,
etc.. (esperem no deixar-nos ningú) pel seu
esforç perquè tot acabi sent un èxit. La feina
ben feta, finalment, fa que s’aconsegueixi el
propòsit desitjat.
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L'Agenda 21 Local
Responsable: Toni Sànchez
Tel. 666.311.653 – 93.844.66.07
C/e: a21ser@telefonica.net
Web: http://a21ser.blogspot.com

La tasca continua
L’esperit de preservació del nostre municipi
a nivell de patrimoni natural és el pilar bàsic
en el que es mouen els ciutadans que participen a l’Agenda 21 de Santa Eulàlia de
Ronçana. Des de la pluralitat d’opinions
s’han fet debats sobre el pla de residus, la
problemàtica del transport públic o com fer
arribar l’estimació pel nostre patrimoni natural a la menudalla. La participació de la
ciutadania en les qüestions mediambientals
no és elevada però si molt satisfactòria per
aquells que estem convençuts que podem fer
coses que ajudin als nostres fills i nets a viure en un entorn saludable. Aquesta actitud
ha de contribuir a la millora del medi ambient del planeta. Per nosaltres Sostenibilitat i Solidaritat és la mateixa paraula, el mateix sentiment.
A finals del 2006, l’Agenda 21 va canviar el
seu funcionament intern i la manera de participar en les activitats de promoció en favor
del medi ambient. Es va decidir que cada
any es treballaria al voltant d’un tema monogràfic.
Durant l’any 2007 el tema escollit va ser el
del transport públic. Recordem que el
Consell de Desenvolupament Sostenible va
ser un dels principals impulsors en la creació del bus local a l’any 2004 amb el seu informe sobre la implementació d’aquest servei. L’experiència tan positiva en la mobilitat local i els coneixements que els membres
del grup van adquirir durant el procés de
creació van ser els principals motius per decidir la tria d’aquest tema.
El nostre bloc, que s’ha convertit en una eina de comunicació dirigida a tots els ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana, porta ja
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4.909 consultes des que es va crear a l’any
2006.
A continuació relacionem unes quantes accions que s’han portat a terme durant aquest
any 2007.
3 de desembre de 2006, Agenda 21 participa en la manifestació contra el quart cinturó a Sabadell i publica el manifest al bloc.
20 de gener, l’Agenda 21 es vincula a la
PTP a través del seu representant al Vallès
Oriental, Blai Dupasquier.
23 de gener l’Agenda 21 organitza una excursió a la nit de bruixes a Centelles
18 de febrer, dos membres de l’Agenda 21
participen com a ciutadans en la PRIMERA
TROBADA DE CONSELLS DE SOSTENIBILITAT, dintre del FORUM MEDI AMBIENT
I MÓN LOCAL que es va celebrar a Barcelona.
22 de febrer l’Agenda 21 impulsa una campanya: “no en llencis ni una mica”. L’ajuntament dona recolzament a la idea, es fa una
xerrada i es donen airejadors als ciutadans
que ho sol·liciten.
5 de març s’impulsa amb l’ajuntament el
taller de xerojardineria, que és un altre iniciativa per l’estalvi de l’aigua.
20 d’abril, taula rodona sobre el compostatge casolà.
6 d’abril juntament amb el Grup d’Oposició al Quart Cinturó, membres de l’Agenda
21 van passejar per senyalitzar els indrets
amenaçats per aquesta infraestructura.
1 de juliol acció de protesta en contra del 4t
Cinturó a Lliçà d’Amunt.
18 de juliol la PTP (Associació per a la
Promoció del Transport Públic) comunica a
l’Agenda 21 de Santa Eulàlia que s’està elaborant un estudi sobre l’anomenat “Bus
Exprés a la Vall del Tenes”.
Conjuntament amb el tècnic de Medi Am-
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Panells informatius sobre l’estalvi d’aigua exposats a La Fàbrica.

bient es prepara la setmana de la mobilitat
sostenible.
11 de setembre, l’Agenda 21 participa de la
Diada Nacional de Catalunya amb un ram de
flors mediterrànies.
18 de setembre es signa el manifest per a
la creació del bus exprés entre els 5 municipis de la Vall del Tenes. L’Agenda 21 participa en la proposta de creació del bus exprés
en la persona del Carmelo Justícia.
25 de setembre, pedalada per a la mobilitat sostenible.
4 Busos d’època es belluguen per la Vall del
Tenes.
26 d’octubre en Pep Bou visita Santa
Eulàlia: Bombolles en contra de la construcció del 4t cinturó. L’Agenda 21 es solidaritza
amb aquest acte.
18 de novembre, l’Agenda 21 de Santa

Eulàlia de Ronçana juntament amb membres del Grup d’Oposició al 4t Cinturó, participen de la manifestació a Granollers en
contra de la construcció d’aquesta infraestructura del tot innecessària.
Cal estalviar. L’estalvi energètic es converteix en necessari i imprescindible en el món
actual. Cal que pensem en el demà dels nostres fills i nets. En què els deixarem. És la
nostra responsabilitat individual i també la
col·lectiva, la que tard o d’hora ens passarà
la factura ecològica. Ho veiem cada dia a les
notícies. Veiem desastres que temps enrere
no succeïen. També ho veiem en el nostre
entorn. Els arbres floreixen abans i perden
la fulla després del que era habitual fins fa
uns pocs anys. Les abelles tenen dificultats
per fer la mel. És el nostre problema individual d’avui i és necessari que nosaltres hi
posem la solució. Cadascú de nosaltres és
responsable del mal que fem a l’entorn més
proper.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Arnau Queralt
Telèfon: 93 844 92 54
C/e: aqueralt@terra.es
Web: www.ccpc.pangea.org

Quart Cinturó o Ronda del
Vallès: el nom no fa la cosa
El passat diumenge 18 de novembre, la ciutat
de Granollers va ser l’escenari d’una nova
gran manifestació en contra del Quart
Cinturó, Autovia Orbital o, tal i com es coneix
ara, Ronda del Vallès. En una comarca com la
nostra, on costa reunir una massa important
de gent si no és per un esdeveniment esportiu
o un gran concert, el fet que diversos milers
de persones (fins a 5.000 segons l’organització), dos centenars de bicicletes i una seixantena de tractors es manifestessin plegats
un diumenge al matí és tot un èxit.
El fet més destacable és, però, la voluntat de
molta gent del Vallès –els que érem a la manifestació i els que es van quedar a casa però
no volen aquesta infraestructura– de continuar lluitant en contra el Quart Cinturó,
aquesta autovia que aniria de Vilafranca del
Penedès a Sant Celoni, passant pels millors
espais agrícoles i naturals d’Abrera, Viladecavalls, Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Caldes
de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà
d’Amunt, Canovelles, Granollers, les Franqueses, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i
Llinars del Vallès.
Són molts i molts anys de treball decidit, al
llarg dels quals s’ha alertat dels inconvenients
socials i ambientals del projecte i s’ha posat
de manifest les incoherències del mateix. Un
període –més de 15 anys– en el qual la
Campanya Contra el Quart Cinturó ha presentat arguments molt sòlids per oposar-s’hi i
propostes amb un nivell de solvència tècnica
molt elevat per tal d’avançar cap un nou model de planficicació i gestió del territori (on siguin compatibles els usos urbans, els industrials, els agrícoles i els ramaders).

Sovint s’ha acusat la Campanya Contra el
Quart Cinturó –i de retruc, per tant, a tots
els miles de ciutadans que també s’oposen a
aquest projecte– de formentar la “cultura
del no”. Després de tants anys de fer propostes en positiu i d’intentar evidenciar –amb
arguments tècnics– la no necessitat d’aquesta via i els seus impactes potencials, i de trobar-nos sempre amb un “NO” sense arguments al darrera (o amb arguments canviants) per part de les Administracions i de
certs sectors empresarials... qui està promovent la cultura del no?
Durant l’any 2007 s’ha continuat avançant
en el projecte en alguns trams entre Terrassa
i Abrera i encara s’està discutint el seu encaix entre Sabadell i Granollers. La realitat
és que hi ha un consens generalitzat que
aquest tram, en el qual es troben Lliça
d’Amunt i Santa Eulàlia, presenta una sensibilitat ambiental i social molt i molt elevada
i que, per tant, l’impacte que podria tenir el
Quart Cinturó podria ser molt i molt important. Ho diuen –es pot consultar a les hemeroteques– fins i tot els defensors més acèrrims del projecte.
Davant d’aquest escenari i de totes les protestes mantigudes durant aquests anys, l’Administració ha decidit canviar el nom del projecte. Un nom més suau per una mateixa infraestructura. Quart Cinturó, Autovia Orbital,
Ronda del Vallès: el nom no fa la cosa.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina
Coordinadores: Dolors Barbany, Joana Moreno
i Esther Casadesús - Telèfon: 93 844 83 16

Un viatge apassionant
Aquest serà el quart Nadal a la nostra Escola
Bressol l’Alzina. Com passa de ràpid el
temps, però, sobretot, com creixen els nens i
nenes que venen!
Els petits que van inaugurar l’Alzina ja tenen
6 anys i quan els veiem perquè ens venen a
veure o els trobem pels carrers del poble, no
podem evitar fer un gran rialla i dir “que
gran!, com has canviat!”; i recordem plegats
com van aprendre un munt de coses durant
els seus primers anys de vida, com van
evolucionar, com van experimentar i descobrir un món ple de sensacions, de textures,
d’olors, de gustos, de músiques, d’històries…
Com van començar a gatejar pel pati i més
tard a caminar pels passadissos de l’escola
fins arribar al menjador per anar a dinar,
primer amb ajuda, més tard tots sols, i si els
volies corregir ells et recordaven que ja eren
grans.
Els tres primers anys de vida d’un infant són
un viatge molt apassionant pel país dels
hàbits, de l’autonomia, de la descoberta, del
créixer i per tot l’equip de l’Alzina és un gran
honor i un enorme plaer poder acompanyar
els més petits de Santa Eulàlia i les seves
famílies durant tots aquests moments màgics.
Per nosaltres, totes les professionals d’aquesta escola, hi ha un primer objectiu que sempre tenim en ment quan treballem amb els
infants: els respecte. Per aquí comença la
nostra tasca, sempre prioritzem el benestar
del nen i la nena, sempre mirem amb ulls
d’infant, sempre vetllem perquè allò que
ofertem sigui realment el que ell i ella necessiten, i, d’aquesta manera, mai ens podem
equivocar.
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CEIP Ronçana
Directora: Pilar Lara
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@centres.xtec.es
Web: http://elcargoldigitalcs.blogspot.com

CEIP Santa Eulàlia
Directora: Marta Areñas
C/e: a8065238@centres.xtec.es
Web: www.xtec.es/~epalau/

L’Escola de Primària
desdoblada, però el nou
edifici encara en construcció
Des del mes de setembre tenim al nostre poble dues escoles d’infantil i primària en funcionament. Totes dues escoles conviuen a les
instal·lacions del CEIP Ronçana, compartint
espais i recursos, però cada una amb el seu
claustre de mestres i el seu equip directiu. Es
tracta del tan esperat i necessari desdoblament de l’escola de primària que ja s’havia
anat fent massa gran.
El nostre poble comptarà ara amb dues escoles de doble línia per acollir tots els nens i
nenes en edat escolar. L’edifici de la nova escola s’està construint a la Sagrera, al costat
de l’escola bressol i es preveu que pel febrer
tindrà acabada la primera fase. En aquell
moment s’hi traslladaran els grups de P-3 a
2on del CEIP Santa Eulàlia amb els seus
mestres. Pel curs que ve està previst que funcioni amb tots els grups fins a 6è.

Els nens i nenes de 1r. i 2n. del CEIP Santa
Eulàlia han visitat les obres de la nova escola.

L’Escola Ronçana compta ara amb un total
de 481 alumnes (de P-3 a 6è) i una plantilla
de 33 mestres. L’Escola Santa Eulàlia té 127
alumnes (de P-3 a 2on) i un equip format
per 10 mestres.
El curs va endavant amb l’esforç i la col·laboració de tots, mestres, pares, Ajuntament
i Departament.
A continuació podem veure les fotos de grup
de cada nivell, de final del curs 2006-2007,
a l’escola Ronçana.

P3A amb Carme Betorz i Cèlia.
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P3B amb Vanessa Ramon.

P3C amb Montserrat Fuentes i Célia.

P4A amb Ada Margenat.

P4B amb Mònica Estor i Paquita Tuste.

P4C amb Sílvia Navarrete i Glòria Martí.

P5A amb Sònia García i Laura Rodríguez.

P5B amb Àngela Perea.

P5C amb Laura Santano i Núria Costa.
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1rA amb Mercè Pérez i Anna Romeu.

1rB amb Lourdes Guitart i Lluïsa Bosch.

1rC amb Roser Giró i Lourdes Bassa.

2nA amb Roser Pañella i Núria Dantí.

2nB amb Concepció Bernadas i Anna Burguès

2nC amb Marga Mas i Raúl Romero.

3rA amb Elena Barrios.

3rB amb Margarida Plumé i Mariví Riera.
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3rC amb Sete Salguero i Gemma Bausells.

4rtA amb Ramon Boixader.

4rtB amb Margarida Bonet i Mireia Jurado.

4rtC amb Ma. Àngels Díaz.

5èA amb Merche Díaz i Elisabet Palau.

5èB amb Jordi Ricart i Montse Martín.

6èA amb Lourdes Moyano i Pilar Lara.

6èB amb Isabel Oliveras.
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AMPA CEIP Ronçana
President: Manel Hermosilla
Telèfon: 93 844 67 71
Web: www.ampaceiproncana.cat
C/e: ampaceipronsana@gmail.com

Adéu i hola
El curs 2006-07 (que lluny que queda amb
la bogeria dels primers mesos del curs actual!) ha estat això que diu el títol: un adéu i
un hola. Un adéu que sona a “ens veiem” i
un hola que sona a “hola de nou”.
Efectivament, ha estat el darrer curs en el
que hem viscut el final d’una realitat de
molts anys: l’existència d’una única escola de
primària. Una realitat que, de moment, és
més en el fons que en les formes fins que no
estigui acabat l’edifici de la segona escola.
Adéu
Ho diem als nois i noies, mares i pares,
mestres que opten per continuar la seva vida escolar al futur CEIP Santa Eulàlia. Però
aquest adéu no s’ha d’entendre com un comiat. Diu el Diccionari General de la Llengua Catalana sobre aquest mot: “expressió
de renúncia a una cosa que pot considerarse perduda”. I res més lluny de la realitat.
Nosaltres –els que ens quedem i els que
marxen– ho considerarem com un “ja ens
veurem” o un “fins aviat”. Perquè els lligams
forjats al llarg de tants anys de convivència
no es poden trencar amb un trasllat. Anys
jugant a les cabanes al bosc, fent equips per
saltar a corda al pati o filant prim com a
grup perquè la monitora del menjador no
vegi què hem fet amb l’enciam. Records,
amics, companys de viatge que ens trobarem pel poble.
Hola
Hola a la nova realitat del CEIP Ronçana.
Les seves parets, tant atrafegades últimament, han de viure a partir de molt poc una
vida més tranquil·la. Tornar a ser una escola de dues línies ens ha de permetre recuperar espais físics i materials. Però també
espais educacionals i innovadors per tirar

L’espectacle de màgia contractat per l’AMPA per
a la festa de fi de curs 2006-07.

endavant l’escola que tots ens mereixem
com a educadors i com a alumnes.
La situació viscuda des de 2006 i fins ara no
és, però, gens fàcil. Hem de conviure en el
mateix espai dues escoles, dos models d’entendre la vida escolar. Aquesta situació no
ha estat sempre exempta de punxes. I
perquè arribi a bon port, tots hem donat el
millor que tenim.
Des de l’AMPA volem recordar, com a exemple, la difícil, criticada i no sempre compartida per tothom, decisió de recolzar la proposta de la direcció de l’escola de no aplicar
la sisena hora fins el setembre de 2008.
Quan les administracions i els polítics (tots)
no han fet la seva feina, els pares i mares
hem demostrat que sabem estar a l’alçada
de les circumstàncies. Com sempre.
Pensem que tots estem demostrant una gran
responsabilitat. I que per sobre de les diferències de criteri i de tenir, sovint, visions
ben diferents d’una mateixa realitat, i ha el
benestar dels nostres fills i filles.
I d’aquí a un any, quan estigueu llegint
l’anuari de 2008, segurament us parlarem
de projectes, d’idees, d’il·lusions, de canvis
constants. D’una comunitat educativa que
es mou, batega i prospera entre tots. Fins
llavors, però, seguirem al peu del canó amb
aquest objectiu comú que és donar la millor
educació (acadèmica i com a persones) als
nostres fills, als vostres alumnes, als ciutadans del futur, que ja ho són.

Entitats
AFA CEIP Santa Eulàlia
President: Fèlix de Blas

Comencem el camí
L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA)
del CEIP anomenat provisionalment Santa
Eulàlia es va crear aquest mes de juny passat
amb l’objectiu que les famílies puguin participar en tot allò que afecta en l’educació
dels infants. Entenem que quants més
agents intervinguin en l’educació, més rica
serà. Per això cal una implicació a nivell escolar, familiar, municipal i de les entitats
per poder assolir aquest objectiu.
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lega a unes comissions per tal que elaborin
propostes que després s’exposen a la Junta
directiva. Tothom qui vol participar en una
Comissió ho pot fer, i, si algú vol col·laborar
esporàdicament, també ho pot fer. A hores
d’ara, les Comissions de Treball que hi ha
són aquestes:
Comissió d’Ambientació i Festes.
Comissió de Llibres.
Comissió de Seguiment d’Obres.
Comissió de Menjador.
Comissió d’Activitats Extraescolars.
Comissió de Transport.

Per això obrim l’Associació a tots els familiars (no només a mares i pares), així donem
oportunitat a que tiets i tietes, germans i
germanes grans, avis i àvies i altres familiars
dels alumnes puguin participar en les propostes, decisions i realització de les activitats de l’Associació.

L’Associació pretén donar el màxim suport a
l’equip de mestres de l’Escola i els objectius
més immediats que tenim són: vetllar
perquè els terminis d’entrega de l’obra es
compleixin per així poder descongestionar
el CEIP Ronçana. Gestionar els serveis de
menjador, extraescolars, acollides matinals i
de tarda i participar en l’elecció del nom de
la Nova Escola.

El funcionament de l’Associació es basa en
les Comissions de Treball. Aquells temes
que l’Assemblea ha cregut oportuns els de-

La nostra història és curta però molt intensa, i tenim moltes idees i ganes de dur-les a
terme. Us convidem a tots a participar-hi.

Els Alumnes i Familiars van ser els encarregats de posar la Primera Pedra de l’Escola. Aquí la teniu.
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IES Vall del Tenes
Director: Marta Jané
Telèfon: 93 844 82 25
Web: www.iesvalltenes.net
C/e: info@iesvalltenes.net

Un any més, fent Escola
Un nou any, un nou curs. Els docents
comencem els anys una mica abans de la
resta de gent. I és que, després de les vacances estivals, venim amb les piles carregades, per tornar a iniciar, amb il·lusió, la
nostra feina.
Aquest any tenim novetats. Per una banda,
el Cicle Formatiu. És un fet important tant
per als nois i noies de La Vall del Tenes com
per a l’IES ja que retornem a la filosofia amb
la qual es va iniciar l’escola, als anys 80, de
ser un centre on s’imparteixin estudis tant
de batxillerat com de formació professional.
Així doncs, a partir del curs 2007-2008,
l’oferta educativa s’amplia amb un cicle formatiu integrat de grau mitjà de gestió administrativa i de comerç. Amb la durada de
dos cursos acadèmics s’aconsegueixen dues
titulacions de tècnic simultàniament. És una
bona oferta per a tots aquells interessats en
aquesta família professional.
Un altre repte d’enguany és el desplegament
de la LOE i la consegüent modificació de
currículums a 1r i a 3r d’ESO. Aquest fet
comportarà reflexionar, discutir i revisar els
continguts i les metodologies emprades, així
com continuar treballant en l’adquisició i
consolidació de les competències bàsiques
per part dels alumnes, tant des de les
matèries com des de les tutories.
També hem començat en aquest curs la formació de parelles lingüístiques. Setmanalment, hi ha una trobada d’ un/a noi/a catalanoparlant amb un altre/a que no utilitza el
català com a primera llengua i parlen, s’intercanvien idees, riuen... Creiem que és una
experiència molt enriquidora.

Tot això sense deixar de banda aquelles accions que ens integren als nostres pobles i
que, any rere any, anem consolidant, com la
campanya solidària de recollida d’aliments,
de roba, de productes de neteja ... que fan els
nois i les noies de batxillerat, el dia de
col·laboració amb diverses organitzacions
humanitàries de la comarca (Càritas de
Santa Eulàlia, Creu Roja de Granollers), l’estada a residències d’avis, la col·laboració voluntària en l’orquestra escolar i la participació en la Nit de músics de Santa Eulàlia,
l’organització del sopar literari per Sant
Jordi, les activitas per preservar, amb el nostre gra de sorra, el medi ambient...
Alhora també estem oberts a la integració
europea i fomentem el contacte amb altres
realitats culturals mitjançant els viatges, els
intercanvis i la participació en programes
amb altres escoles a través de les TIC.
Tot plegat, petites accions que col·laboren
en la formació humana dels nostres nois/es.
I és que treballem per incentivar la pràctica
docent que estimula la implicació de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, perquè
tal com va dir el polític, inventor i científic
americà del segle XVIII, Benjamí Franklin:
Explica-m’ho i ho oblido.
Ensenya-m’ho i me’n recordo.
Implica’m i ho aprenc.
Mitjançant la il·lusió, el rigor i l’exigència en
la nostra feina diària, un any més, anirem
fent Escola.

Entitats
Casal d’avis Santa Eulàlia
President: Constanci Molas
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis@hotmail.com

La majoria d’edat
El Casal d’avis de Santa Eulàlia de Ronçana
és un col·lectiu de gent gran, jubilada i pensionista que segueix fent el seu camí des de
fa una colla d’anys, tants que ja ha arribat a
la majoria de edat. El passat ú d’octubre va
celebrar el seus 18 anys d’existència i ara ja
és una entitat veterana que pot assumir amb
tranquil·litat les seves obligacions i els seus
deures davant els nombrosos associats que
l’integren i les altres organitzacions de qui
depèn o es troba en contacte socialment i
també econòmica i administrativament.
Assemblea General
Es va celebrar el dia 25 de març –diumenge– dintre del primer trimestre de l’any, d’acord amb la normativa vigent. Hi assistiren
un centenar de socis per escoltar les activitats fetes durant l’exercici anterior, aprovar
l’estat de comptes i el pressupost d’ingressos
i despeses previst per la temporada següent.
No es va poder aprovar la renovació de la seva Junta Directiva que va quedar molt reduïda per la baixa del seu president i de la
seva senyora, vocal de festes –que van re-

Assemblea general, el 25 de març.
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nunciar a seguir per motius de salut– i no es
va poder aconseguir que es presentés cap
substitut. Donades aquestes especials circumstàncies, els restants components de la
Junta van exposar la seva voluntat de seguir
desempenyant les funcions que venen exercint, amb la finalitat d’evitar mals majors a
l’entitat, per aquest exercici, fins que sigui
possible trobar una adequada resolució, per
qual cosa demanen la col·laboració i ajuda
necessària a tots els associats, per sortir bé
d’aquest entrebanc. La Junta Directiva actual, és la següent:
- Francesc Abellan Seguí, vicepresident
- Constanci Molas San José, secretari i tresorer
- Joan Dantí Sala, vocal.
Festa de Sant Joan i noces d’or
Una festa clàssica que el Casal des de la seva
fundació ha vingut celebrant cada any, amb
molta participació, entusiasme i acurada
presentació. A la vegada és aprofitada per
honorar, com cal, aquelles parelles que han
aconseguit arribar als seus cinquanta anys
de matrimoni. Enguany han estat quatre les
parelles que han assolit aquest esdeveniment i foren invitades a presidir la festa i rebre l’homenatge dels mes de 123 companys i
familiars que es van arreplegar al seu voltant.
Els matrimonis afortunats, en Francesc
Abellàn i Carme Estrada; en Joan Fornieles i
Roser Soley; en Francesc Miralles i Marga-
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rida Manuel i en Josep Galvan i Armonía
Mascarell, van ser obsequiats pel Casal, amb
un pastís, una figura representativa i una
placa especial gravada amb les dades de
cadascú. Així mateix el Jutge de Pau de
Santa Eulàlia, en Josep Solé, els va entregar
un gràfic expressiu del fet. Tot això acompanyat d’un berenar de coques, amb cava i diverses begudes per a tots els assistents a la
festa que, com de costum, va ser gravada per
les càmeres de Canal SET. També hem de fer
constar la presencia espontània del nou
Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana el Sr.
Enric Barbany, qui va felicitar personalment
a les parelles homenatjades.
18è Aniversari del Casal
Una vegada mes, el Casal ha volgut celebrar
l’aniversari de la seva constitució amb la
solemnitat que li correspon i més tenint en
compte que enguany se celebraven el seus 18
anys, és a dir, arribava a la majoria d’edat.
El actes preparats han estat els mateixos de
sempre, si bé en aquesta ocasió s’han fet
coincidir amb un homenatge d’agraïment,
als que foren directius del Centre durant 17
anys i que ho van deixar el passat exercici,
per malaltia. Ens referim al que fou presi-
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dent, Tomàs Belanche, i la seva senyora
Isabel Gimeno, com vocal de festes, a quins
se’ls va lliurar una placa commemorativa i
un ram de flors, desprès de la celebració de
la missa, a la Fàbrica, pel nou Rector de la
Parròquia Mossèn Xavier. Tot seguit, va tenir lloc la típica enlairada de coloms, deixats
per aquesta ocasió pel nostre veí en Josep
Mª Civis, i una ballada de sardanes, tot dintre del recinte del Centre Cívic.
Mes tard, al Restaurant “La Vall”, de Santa
Eulàlia, es van arreplegar uns 130 associats
per fer un dinar de germanor, amb l’assistència de les Autoritats del Municipi i altres personalitats de relleu de la vila. El darrer acte va ser la típica cantada d’havaneres
pel grup “Marinada” oberta per a tothom,
amb degustació del rom cremat a la mitja
part, que va agradar al nombrós públic assistent.
Sortides i excursions
Les sortides o excursions del Casal segueixen fent-se, però reduïdes a una cada mes en
lloc de les dues que es feien abans. Aproximadament seran unes dotze les sortides que
és tenen previstes realitzar a diversos indrets i destins del Principat. Una d’elles ho
ha estat de caràcter cultural per visitar, comprovar i recórrer un campament base del
XVIIIè Cos de l’exèrcit popular, situat durant la guerra al poble de Pujalt, a la comarca de l’Anoia. La visita s’estructura en dues
rutes complementàries pels espais històrics
del Memorial i les restes consolidades i reconstruïdes del Campament, després de la
guerra.
En aquesta sortida, el Casal hi contribueix
en el preu a pagar pel soci, rebaixant una
part del seu valor i absorbint la despesa.
Activitats i Serveis

Excursió a Portbou – estació FFCC.

Cada dimarts a la tarda, exceptuant l’estiu,
s’ha continuat ballant sardanes al Centre,
sota la direcció d’una parella de monitors experts en aquesta matèria.
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Per altra banda, també han funcionat amb
regularitat els serveis assistencials d‘infermeria (control de tensió sanguínia), cada
quinze dies, a càrrec de professionals del
Centre de Salut de Santa Eulàlia que es desplacen als nostres locals.
El servei de podologia, tot i fent-se cada
quinze dies, segueix creixent en nombre de
pacients, atesos per una professional. D’altra
banda, els divendres, a la tarda, hi ha oberta
la barberia per a homes.
Aquest any s’ha fet la vacunació contra la
grip per a la gent gran el dia 25 d’octubre, a
les sis de la tarda, al Casal, i com de costum
ha estat atesa pels mateixos serveis del
Centre de Salut de Santa Eulàlia.
Els darrers divendres de cada mes a la tarda,
hi ha ball en directe, a la sala gran del Centre
Cívic, a càrrec de professionals que, amb les
seves interpretacions, fan més atractiva i
agradable la dansa.
Conferències
Han estat les programades al llarg de l’any.
8 novembre 2007.-“La vida comença als 65
anys”, a càrrec de “Program”.
13 desembre 2007.- “Marató de TV3” sobre
les malalties cardiovasculars.
Festes socials
Han estat com sempre, les ja conegudes festes
tradicionals que, des del seu inici, el Casal ha
mantingut d’una forma estable. La primera té
lloc la Diada de Sant Jordi, amb un berenar i
repartiment de roses i espigues a les senyores,
i llibres als homes. La segona és fa per Sant
Joan, junt amb la cerimònia d’homenatge a
les parelles que han aconseguit les seves noces d’or. La tercera, és la de l’aniversari de la
fundació del Casal, que enguany s’ha celebrat
el 2 d’octubre i finalment, la quarta, correspon a la Festivitat de Nadal on, junt amb el
berenar, és procedeix a l’entrega als socis,
–previ la recollida del corresponent tiquet–
d’un lot de productes nadalencs.

Sortida cultural a Pujalt.

Coincidint amb aquesta darrera festa, s’ha
procedit a incloure un homenatge al soci/a
de més edat, distinció que ha estat molt ben
rebuda per tots.
Dues novetats de l’any
Primera.- Les sessions de ball que s’anaven
fent la majoria dels divendres al Casal, amb
un equip de música facilitat, al seu dia, per
l’ajuntament i atès per un soci voluntari, han
quedat ajornades per falta de continuador, tota vegada que el que ho portava, ho ha deixat
i de moment no s’ha trobat substitució. No
obstant, per altra banda, l’entitat “Comerç
Actiu de Sta. Eulàlia”, s’ha ofert voluntàriament a fer-se càrrec del pagament d’una sessió de ball en directe al mes, oferiment que ha
estat molt ben acceptat per tots els associats i
participants en les tardes de ball del Centre,
que ara disposen de dos divendres mensuals
amb sessions de ball en directe.
Segona.- Des de la darrera Assemblea
General d’associats, el Casal d’avis s’ha quedat sense President, per dimissió de l’anterior
per malaltia i no haver-se cobert encara la
plaça. Actualment la Junta ha quedat reduïda
al secretari, que també actua de tresorer, el vicepresident i un vocal, situació molt precària
que necessita una urgent resolució.
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Esplai Santa Eulàlia
Responsable: Albert Ferrés
Telèfon: 93 844 82 85
C/e: esplai_elcau@hotmail.com

Petits i mitjans
Davant el sedentarisme dominant en la nostra era, l’Esplai, sense cap mena de dubte,
recomana l’acció. Per ser clars, acció és allò
que ens manté vius. Podríem dir llavors que
l’Esplai és font de vida? No siguem pedants i
analitzem la realitat: potser de vida no en
dóna, però segur que dóna vitalitat. I al cap i
a la fi, qui vol vida sense vitalitat?
Aquest any l’Esplai ha vist reduïts els seus
efectius per dues bandes: monitors i nens.
Davant d’aquestes deficiències només hem
fet dos grups, el de petits-i-mitjans i el de
grans. Ambdós mantenen la filosofia de l’entitat, però cadascú té mètodes molt diferents.
El grup de petits-i-mitjans, a falta d’un nom
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millor, ja fa dies que ha començat la seva activitat. Aquests nens i nenes són moguts cap
als valors ja coneguts de l’Esplai, el respecte,
l’amistat, l’esperit crític, etc. Per tal d’aconseguir tot això els monitors han programat
tot un conjunt de sortides i jocs al cau,
repartits al llarg del curs. Tot plegat, com ja
sabem, farà d’aquests nens, persones.
Els grans són un grup de nois i noies autogestionat: ells decideixen què fan, com, on i
quan. La temporada passada van representar “Bufa i calla” al Casal Parroquial i aquest
any s’han engrescat de nou. En definitiva els
grans han format un grup de teatre. Amb
aquests estudiants de secundària, els monitors només serveixen de base i d’espatlla,
però són ells els protagonistes. Això sí, també fan sortides i, per suposat, van al teatre.
Cadascun dels santaeulaliencs té el deure de
formar el futur del nostre propi poble; així,
doncs, l’Esplai no és més que la forma física
d’aquest deure.
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Agrupació Fotogràfica
Responsables: Jordi Iglésias i Josep M. Molist
Telèfon: 93 844 88 84 - 93 844 81 16

Estimar la fotografia
La principal activitat que duu a terme l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia (AFSE) són
les sortides fotogràfiques en grup. En aquestes sortides es comparteixen experiències i
coneixements i és una de les millors maneres d’evolucionar ja que, si ens quedem sols,
un no pot comparar les fotografies que fa
amb d’altres realitzades en les mateixes condicions per fotògrafs amb visions distintes.
Per tal de seguir evolucionant, ja fa temps
que l’Agrupació col·labora amb assiduïtat
amb l’Associació Fotogràfica de La Garriga,
assistint a les reunions setmanals i participant activament en les activitats que rea-
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litzen. En ser una entitat federada, alguns
membres de l’agrupació, a través d’ella, pertanyen a la Federació Catalana de Fotografia, participant també en els concursos patrocinats per aquesta federació i en les activitats organitzades per ella.
L’activitat més rellevant d’enguany han estat
les sortides per fer fotografíes sobre els vials
de comunicació del nostre poble. D’aquest
treball han sortit les fotografies pel calendari
de l’any 2008 que edita l’Ajuntament.
Cal recordar que aquestes activitats de
l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia estan
obertes a tots. Només fan falta ganes de treballar i compartir temps, coneixements,
ganes d’aprendre.... agradar i estimar la fotografia.
Per compartir, més que participar en les activitats, només cal posar-se en contacte amb
qualsevol membre de l’agrupació.
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Coral Santa Eulàlia
Presidentes: Maite Garmendia i Conxita Gelabert
Telèfon: 93 844 91 93 - 93 844 80 53

Passió per cantar
Aquest any La Coral vam començar les nostres activitats amb el sopar de Nadal a Can
Maspons; aquest i el sopar de juny són els
moments que la Coral ens trobem sense fer
assaig.
Vam iniciar els nostres concerts amb la
Trobada de Corals de la Vall del Tenes que
aquest any es feia a Lliçà de Vall, i com a
novetat, va ser que tornaven a cantar amb
nosaltres la coral Lo Lliri de L’Ametlla del
Vallès. Els mesos de gener, febrer i març i
part de l’abril son mesos de preparació per a
les actuacions de primavera.
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La primera actuació va ser el 15 d’abril:
Concert de Primavera a l’església parroquial
de Santa Eulàlia de Ronçana. A més de la
nostra coral, també van cantar les Corals
Infantils del Ceip Giroi de La Garriga, del
Ceip Mallorca, de Barcelona, i del Ceip
Ronçana, de Santa Eulàlia.
El 21 d’abril: Concert de Sant Jordi a
l’Església Baptista de Castellarnau de Sabadell junt al Cor de Professors de l’Institut
Ferran Casablancas de Sabadell.
El diumenge, 6 de maig: II Trobada Pasqual
de Cant Coral 2007 a la Parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida de Corró d’Avall. Ens vam
trobar les corals La Lira de Montornès,
Santa Eulàlia i Sonata de Granollers.
El 10 de juny vam anar a cantar la Missa a
TV2 de Sant Cugat. Aquí ja estem com a
casa i l’any que ve tornem.
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17 de juny: Trobada de Corals a l’Església
parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana. Ens
van acompanyar les corals La Lira de
Montornès i Voces de la Tierra de Reus.
Aquest any, després del sopar a Can
Maspons que, com cada any, és l’última activitat que fem La Coral abans de l’estiu, vam
continuar fent alguns assaigs amb les Corals
de Palau Solità i de Plegamans per a reforçar
el Cor de Cançó d’amor i de guerra que cantàrem l’11 de setembre a Palau.
Dissabte 20 d’octubre: ens va visitar La
Chorale du Lavedan d’Argelès-Gazost (Midi
Pyrénées, França); els vam allotjar al Casal
de la Visitació de l’Ametlla i el concert el
vam fer a l’església de Santa Eulàlia.
3 de novembre: Trobada de Corals (Catalunya Coral 2007) organitzada per la FCEC
(Federació Catalana d’Entitats Corals) a
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Sant Vicenç dels Horts. Ens vam trobar les
corals: Agrupació Coral Verge de la Candelera de l’Ametlla de Mar, Orfeó Vicentí de
Sant Vicenç dels Horts i La Coral Santa
Eulàlia.
4 de novembre: junt amb la Coral de
Vilanova de la Roca, vam cantar a la Missa
d’ordenació sacerdotal d’en Joan Làzaro a la
Catedral de Terrassa.
1 de desembre: vam cantar a la Nit de Músics
a La Fabrica.
10 de desembre: com cada any vam cantar a
la Missa en honor de Santa Eulàlia.
16 de desembre: el Concert de Nadal, amb el
que finalitzem les nostres activitats de l’any.
Aquest any La Coral Infantil no ens acompanyarà per manca de cantaires. Us desitgem
felicitat i bon Any 2008.
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

La cita amb la Festa Major
Les puntaires no hem faltat a la cita anual
que representa un dels actes inaugurals de la
Festa Major. Juntament amb el ball de gitanes, amb les proves del Joc dels Colors i
amb missa en honor a Sant Simplici, les
puntes al coixí ja tenen un lloc guanyat entre
les tradicions ronçanenques.
Novament vam reunir més de 160 puntaires
de moltes poblacions veïnes i més llunyanes.
Segons la tradició, aquesta dedicació és específica de les dones i, novament, varen ser
la immensa majoria. Però aquesta ocupació,
que ha estat conservada per una minoria de
dones, ara s’ofereix com una possibilitat de
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lleure i creativitat per a tots els que ho desitgin, tant dones com homes. A l’edició de
l’any passat hi va acudir algun participant
masculí, participació que esperem veure
augmentada en endavant.
Com ja és habitual, la regidoria de Cultura
va oferir a totes les persones inscrites un petit refrigeri i un obsequi en record de la
trobada. A més a més, gràcies a la col·laboració de diversos comerços del poble, com
cada any es va fer un sorteig per afegir
il·lusió a la festa i pel qual moltes puntaires
van rebre un altre regal.
Molts dels assistents a la festa de Sant Simplici van poder passejar amb curiositat i interès per les parades de les puntaires, en una
mostra de com l’art de la punta al coixí cada
cop és més admirat i valorat.
Les Puntaires de Santa Eulàlia volem agrair
el suport rebut per part de tothom.
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Casal Paroquial
Responsables: Jaume Galobart – Josep Ciurans
Telèfons: 93 844 80 82 – 93 844 81 34

A punt pel 75è aniversari
Podem dir que l’any que acabem ha estat
més aviat fluix pel Casal perquè no ha experimentat tanta activitat com en anys anteriors. Això no obstant, si repassem setmana
a setmana, veurem que ha acollit a un conjunt d’activitats no gens menyspreable:
L’orquestra de l’IES Vall del Tenes hi va enregistrar un CD.
Per Sant Jordi el grup de teatre infantil
Rodamon va representar, pels petits, l’obra
“Cirereta”.
El mateix abril, dia 28, es va projectar la
pel·lícula “El Coronel Macià”, per iniciativa
de l’Ajuntament.
El diumenge 13 de maig, un grup de rapsodes de diversos municipis va presentar
una vetllada poética plena de bellesa. Hi van
actuar, entre altres, en Josep Bové, més
conegut com “el Rapsoda del Vallès” i l’Anna
Baró, del nostre poble.
El 17 de juny l’Esplai va celebrar al Casal el
seu fi de curs.
El 20 d’octubre es va representar, en una sessió de titelles, l’obra “La rebelió a la granja”.
Com es pot veure, un seguit de manifestacions culturals ben diverses que mostren
com el Casal ha mantigut la funció acollidora que l’ha caracteritzat sempre.
També és pot observar que s’han trobat a faltar les obres dels grups locals que, com veurem més endavant, esperem que ben aviat
tornaran a ser-hi presents. De fet el que no
ha trencat la tradició han estat els Pastorets
de Josep Ma. Folch i Torres que van ser presents, un any més, per Nadal i Reis i, com
sempre, el públic va omplir el Casal i va viure
amb intensitat la representació.
Hem dit abans que el Casal ha seguit fent la
seva funció acollidora. Esperem que la
segueixi fent la temporada vinent d’una
manera especial, ja que és l’any que l’entitat
celebra el 75è aniversari de la seva fundació.

Va ser el 1932 quan Mn. Manuel Solà va tenir
la idea d’aixecar un local al costat de la parròquia pensant amb el bé cultural i espiritual
que podia fer a la gent de Santa Eulàlia. Els
joves d’aleshores van recollir la idea i van ferla realitat aportant el seu treball il·lusionat.
La perspectiva dels tres quarts de segle
transcorreguts ens fa veure tot el que ha fet
el Casal des de la seva senzillesa. Poc més
que quatre parets han estat suficients per la
representació de centenars d’obres –potser
mil·lers-, per infinitat de trobades de joves,
de grans, d’entitats ciutadanes que durant la
dictadura no trobaven altre lloc on reunirse, i que encara avui hi troben el lloc idoni.
De projectes d’excursions i, en definitiva, de
companyonia. Quanta gent de Santa Eulàlia
ens en pot contar les seves anècdotes!
Quanta gent hi ha perdut la por de parlar en
públic! Quanta gent hi ha trobat els millors
amics i les millors amigues!
Pensant en tot això, la Comissió del 75è aniversari ja ha començat a treballar. Potser
quan surti aquest anuari ja s’haurà celebrat
el Quinto per recollir diners. A partir d’aquí,
els projectes per l’any vinent són els següents:
Pel gener, un cop acabats els Pastorets, presentació del 75è aniversari.
Pel febrer, un festival infantil.
Per la primavera els dos grups de teatre (joves
i grans) tenen previst representar dues obres.
I per la tardor el programa de clausura, encara no ben definit, però que contempla la
confecció d’una publicació i d’una exposició
commemorativa.
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Revista Ronçana
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 840 22 70
C/e: roncana@e.infologic.es

Reportatges
Un any més, l’activitat de la Revista RONÇANA ha consistit en la publicació de cinc
números des del passat Nadal (del 235 al
239), amb un total de 270 pàgines, que representa un promig de 54 pàgines per
número, a les que cal afegir les corresponents portades. La novetat d’enguany ha
consistit en la incorporació, a partir del
número 238, d’un reportatge monogràfic sobre un tema d’interès, tractat sempre des de
l’òptica dels nostres pobles. Aquests reportatges ocupen dotze planes i estan acompanyats d’una àmplia informació gràfica en
blanc i negre i en color. El reportatge del
número 238 va estar dedicat a “La Festa
Major” i el del numero 239 als bolets.
Com és habitual a la revista, hem mantingut
les seccions fixes de TRIBUNA, que conté
articles d’opinió dels col·laboradors, normalment sobre temes d’actualitat, d’INFORMACIÓ, amb noticies dels pobles de la
Vall del Tenes, de les Entitats que tenen la
seva seu a Santa Eulàlia i de les Parròquies
de Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, 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. A
les diferents editorials hem intentat aportat
temes per la reflexió: L’esport i els valors,
Música mancomunada, Participació, Temps
de canvis i Bolets i llibres han estat els temes
tractats.
A banda dels reportatges, editorial i seccions
indicades, als diferents números s’han incorporat altres treballs, dels que destaquem:
• En el nº 235, l’entrevista es realitzava a
Lluís Oliván, escriptor de Lliçà d’Amunt.

Portada de l número 238.

“Temps era temps” ens recordava les Senyories eclesiàstiques a la Vall del Tenes.
• En el nº 236, Eva López Ontiveros, que
treballa a la ràdio pública britànica BBC,
era la persona entrevistada. “Temps era
temps” ens parlava de la formació de la
“pubilla del Vallès”. La revista també es
feia ressò de les properes eleccions municipals i dedicava un espai a presentar els
candidats a alcalde dels diferents municipis. També a l’apartat de Cultura es feia
una referència als campanars singulars.
• En el nº 237, incorporàvem els resultats
de les Eleccions Municipals a tots els municipis de la vall del Tenes. L’entrevista es
feia a en Fidel Sust, exdirector del Circuit
de Catalunya, i “Temps era temps” es dedicava a “Un testament de Santa Eulàlia”.
• En el nº 238, el reportatge central versava
sobre “La Festa Major”. L’entrevista a
Arnau Queralt i Bassa, director del Patronat Pro Europa, i l’article del “Temps era
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temps” dedicat a “L’impost del cadastre a
Riells del Fai (1804)”, eren els temes
d’aquest número.
• En el nº 239, un reportatge central sobre
“Els Bolets”, l’entrevista a Emili Cucala,
productor artesanal de “foie”, a Santa
Eulàlia i l’article del “Temps era temps”
era dedicat a “La Vall del Tenes al Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850)”.
El sopar de Ronçana
L’altra activitat que porta a terme l’equip de
Ronçana és organitzar el tradicional sopar
anual que, a banda de sopar, es tracta un
tema cultural d’interès.
Sí be l’any 2006 no es va realitzar aquest
sopar, enguany el vàrem recuperar i es celebrà el dia 16 de juny. El tema tractat fou “el
canvi climàtic” i la persona convidada, en
Mariano Barriendos, professor d’Història
del clima de la Universitat de Barcelona.
El professor Barriendos, ajudat amb un seguit de gràfics sobre l’evolució del clima, ens
va venir a dir, entre d’altres coses, que “el
canvi climàtic sempre ha existit, el clima
sempre està canviant, però que aquest cop és
cert que la mà de l’home està influenciant en
el canvi, la qual cosa no havia passat abans”.
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Clogué l’acte una intervenció d’un duet de
violins de l’Escola de Música Mancomunada
de la Vall del Tenes.
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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

Cinc anys de Ganxo
El Col·lectiu de promoció cultural “el Ganxo”
és una entitat sense ànim de lucre, inscrita
en el registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya a la secció 1a, núm. 29479/B.
Les activitats del Ganxo van iniciar-se el 7 de
març de l’any 2003 amb una conferencia
d’en Joan Solà i Cortassa que es va celebrar
al Museu de Granollers. L’activitat, que es va
titular “La llengua d’en Verdaguer”, va
comptar amb el suport del Consorci per a la
Normalització Lingüística del Vallès Oriental. A partir d’aquesta xerrada, el Ganxo ha
anat organitzant activitats que pretenen
acostar a la nostra comarca personatges de
la cultura i la ciència catalanes que, des del
seu punt de vista, puguin aportar continguts
de primera mà.
Així doncs, i entre altres, hem tingut entre
nosaltres el naturalista Martí Boada, l’oceanògrafa Josefina Castellví, la demògrafa
Anna Cabré, l’advocat i historiador Josep
Cruanyes, l’escriptor Alfred Bosch, el lingüista Jesús Tusón, l’editor Jordi Nadal, el
geòleg Joan Carles Mendralejo, el comunicador Xavier Guix, la sinòloga Dolors Folch,
l’ecòleg Joandomènec Ros, el matemàtic
Claudi Alsina i l’historiador Josep Maria
Figueres, el politòleg Joan Subirats, l’exalcalde de Sabadell Toni Farrés, l’especialista
en semítica Dolors Bramón, l’especialista en
Joan Coromines, Josep Ferrer, l’economista
Àngel Castiñeira, el físic Albert Bramón, la
lingüista M.Carme Junyent, el físic JosepEnric Llebot, l’economista Ramon Tremosa,
el filòsof Josep Maria Terricabras, el dramaturg Jordi Galceran, l’historiador Oriol

El periodista Xavier Graset, en la conferència del
novembre passat.

Junqueras, l’especialista en sànscrit Òscar
Pujol, la cuinera Carme Ruscalleda, el jurista David Felip, el crític musical Jaume Radigales, el palentòleg Eudald Carbonell, l’antropòleg Lluís Mallart, l’economista Arcadi
Oliveres, el director de l’Institut Català de
Nanotecnologia Jordi Pascual, l’etnobotànica MªÀngels Bonet, la directora de la revista
Nat, Mª Josep Picó, la biòloga Maria Soley,
l’activista Eliseu Climent, el biòleg Jaume
Terrades, i el periodista Xavier Graset.
Tots aquests actes que ressenyem tenen com
a objectiu principal acostar a la gent del nostre poble i de la comarca argumentacions i
criteris realitzats per 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’arre-
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Un nombrós públic va seguir les explicacions de l’activista valencià Eliseu Climent.

lament 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

El biòleg Jaume Terrades presentat per Arnau Queralt.

la promoció de la cultura a gent que, amb interessos concrets, participen d’un intent
genèric de creixement personal mitjançant
el diàleg i el coneixement.
Les activitats del Col·lectiu de promoció cultural “el Ganxo”, que a hores d’ara arriba a
altres pobles de la Vall del Tenes, arriben
aquest any 2008 al seu cinquè aniversari i
esperem poder-ho celebrar amb vosaltres.
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Col·lectiu Olla a Pressió
Responsable: Bernat Sala
Telèfon: 93 844 63 66
C/e: cop@correucatala.com
Web: www.webcop.tk

Cinc anys de COP
Tal com dèiem a l’anuari passat, aquest 2007
ha sigut l’any de celebració del nostre Vè
aniversari. El vam preparar en consonància
amb com ens agrada que sigui el Col·lectiu
Olla a Pressió: un espai de trobada de joves
on la reflexió sobre el que ens envolta ens
porti a fer accions públiques amb la intenció d’incidir en la realitat més propera.
D’aquesta manera, vam triar 30 accions o
maneres de fer que tenim en aquesta societat occidental consumista i vam fer una proposta per corregir-les i així portar una vida
més digne amb nosaltres i els altres. Aquests
30 punts els vam treballar de tal manera per
poder-los expressar en forma de text i de figura tridimensional.
Aquesta exposició, “Petits canvis, grans
efectes”, va precedir durant 15 dies la festa
de celebració del nostre cinquè aniversari a
la sala d’usos múltiples de La Fàbrica. La
festa d’aniversari, que es va celebrar el 17 de
maig, va constar d’un sopar gratuït al qual
van assistir 150 persones seguit d’un parlament de valoració d’aquests 5 anys durant el
ressopó. Per acabar la diada, el grup de les
Terres de l’Ebre, Pepet i Marieta va arrodonir una festa difícil d’oblidar pel seu caliu i la
seva significació.
Sense gaire temps per descansar, el Col·lectiu Olla a Pressió anunciava l’arribada de
l’estiu als nombrosos jugadors i jugadores
de la Vall del Tenes que any rere any, i ja en
van sis, participen al Torneig de Futbol Sala
per les Seleccions Catalanes. Enguany hem
canviat el model de competició per tal de poder augmentar la participació d’aquells
equips que en anteriors edicions quedaven eliminats i ja no podien jugar més.

D’aquesta manera els dotze equips participants van omplir de bon futbol i caliu el
Pavelló de Santa Eulàlia els últims dies de
juny i primers de juliol.
Al cap de pocs dies de descans la Festa
Major ja treia el cap, tot i que no ens venia
de nou, ja que feia mesos i mesos que la preparàvem i l’esperàvem. La d’aquest any, ha
sigut altra vegada d’èxit total de la nostra
proposta: molta gent, música de qualitat,
més programació de dia, més activitats, més
gent organitzant, més integració a la festa
dels colors i...sobretot vam omplir el Pavelló
de caliu santeulalienc els centenars de persones que cada dia ens hi trobàvem. Com a
novetat, aquest any, ha nascut una nova activitat que de segur, arrelarà molt a la Festa
Major: el Brou dels Brous. No us ho explicarem, s’ha de veure.
Per acabar aquest any hem preparat un concert de Festa Major d’Hivern amb Meztuca,
un grup de rumba catalana del barri on més
artistes d’aquest gènere han sortit, Gràcia. I
de cara el Nadal una sorprenent campanya
per reflexionar sobre la societat de consum.
Ens veiem!

Entitats
Bastoners Els Trinxaires
Cap de Colla: Jordi Ciurans
Telèfon: 626 54 18 57
C/e: bastoners_trinxaires@googlegroups.com
Web: www.trinxaires.tk

La quarta temporada
L’any 2007 ha estat carregat de canvis pels
Trinxaires. Cada vegada ens hem anat quedant amb menys balladors de la colla originària, fins al punt de només quedar el cap
de colla. Tothom que ha estat bastoner sap
què se sent al representar Santa Eulàlia
arreu de Catalunya, i el ballar en directe picant sempre molt fort. Però a la vida s’han
d’assumir molts compromisos com estudis
universitaris, anar a viure a un altre poble,
incompatibilitat d’horaris etc. Però això no
ha estat un problema pels Trinxaires, ja que
sempre ha quedat una flama i mai s’ha
apagat.
Enguany, amb la ja incorporació de la colla
de petits des de 2006 i que no ha parat de
créixer, s’ha creat una colla de pares. Per
tant, ara ja podem dir que tenim colla de
petits (de 8 a 12 anys), colla de mitjans
(de 13 a 18 anys), i colla de grans (sense límit d’edat, i format bàsicament per pares). El
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dia d’assaig segueix sent els divendres, de
19 a 20h a Can Xena, faci fred, calor, plogui o
nevi.
Les actuacions no han estat molt abundants
però sempre hem ballat amb moltes ganes i
il·lusió. Han estat a Granollers, Sta. Eulàlia
(la III Trinxada i a la Festa Major), Bigues i
Riells, Canovelles, la Garriga i l’última també ha estat al nostre poble tot celebrant el
10è Aniversari d’Arts Musicals.
A part dels nostres balls de sempre com: el
Ball de la Civada, la presó del Rei de França,
l’Inana, el Cercavila...hem creat el ball de
Sta. Eulàlia, fent el debut a la Festa Major
d’estiu.
Amb tots aquests canvis, amb incorporacions de nous músics i amb una distribució
de tasques entre els pares i joves que formem els Trinxaires, aquest 2007 ha estat un
any difícil.
Aprofitem per dir que esteu tots convidats a
formar part dels Trinxaires a partir dels 8
anys. La manera de contactar amb nosaltres
és venint els divendres als assajos a Can
Xena, trucant al número que teniu en aquesta mateixa pàgina o via e-mail.
Fins aviat i a trinxar!!!
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Amics del Cavall
President: Francesc Solé
Junta: Pedro Iruela, Antonio Barrasa, Juan
Pedro Segovia i Francisco Mateo.
Telèfon: 93 844 88 20

Sant Antoni, pel febrer
Des de la seva creació, l’any 1997, la Colla
Amics del Cavall ha anat organitzant i perfeccionant la Festa de Sant Antoni Abat,
adaptada als nostres dies. Anys enrere aquesta festa l’organitzava el Sindicat Agrícola
amb els pagesos del poble, ja que els animals
que es portaven a beneir eren l’eina indispensable per portar a terme la seva tasca
diària. Ara s’ha girat la truita i els que tenen
animals per treure a beneir, els tenen per
lleure i no per treballar. No obstant, d’uns
quants anys ençà, els pagesos ens han acompanyat traient els seus tractors que, encara
que siguin de ferro, porten molts cavalls.
No podem deixar de fer esment d’una trista
notícia, ja que a finals de l’any passat la nostra colla va perdre un membre molt apreciat,
en Pedro Segura, secretari de la nostra jun-
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ta. Des d’aquí volem agrair la seva estreta
col·laboració.
La diada de Sant Antoni Abat del 2007 es va
celebrar el 4 de febrer. El programa d’actes
va ser l’habitual: L’esmorzar a la Fàbrica i la
cercavila pels carrers del poble fins arribar a
la plaça de l’Església on el mossèn va beneir
els animals. L’organització va repartir els
panets tradicionals de Sant Antoni, per gentilesa dels comerciants de Santa Eulàlia
(Ronçana Comerç Actiu) i beneïts en la missa oficiada per a l’ocasió. A més també es
van oferir carquinyolis i vi dolç pels assistents i, davant de l’Ajuntament, l’alcalde i
membres de l’organització de la festa van
entregar l’obsequi de la diada. Seguidament,
tots els que van voler arribar-se a la Fàbrica
van trobar la taula parada amb un bon àpat,
seguit d’un animat ball.
Enguany ja estem posant en marxa els
preparatius de la Festa que es celebrarà el
proper 10 de febrer. Us volem animar a tots
a participar-hi per poder fer una festa ben
lluïda, de la que gaudim tant els organitzadors com el públic assistent. Bones festes i
us hi esperem.
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Dones del Tenes
Responsable: Montserrat Restori
Telèfon: 93 8448499
C/e: donestenes@mixmail.com

Qui som?
Som un grup de dones que l’any 1999 ens
vam constituir en una associació. La idea
parteix de Lliçà d’Amunt però ja des del començament es va veure la necessitat d’ampliar i fer extensible l’associació als quatre
pobles de la Vall del Tenes. Els objectius que
es pretenen aconseguir són:
Crear lligams entre les dones, tant de
les que treballen fora com de les que ho fan
a casa, afavorint així la xarxa relacional que
a vegades es fa difícil donada la dispersió
geográfica del nostres pobles.
Oferir un recurs per desenvolupar les nostres inquietuds en un espai comú amb iniciatives de caire social, cultural i d’esbarjo.
Lluitar per la igualtat: malgrat que avui
en dia es considera que tenim els mateixos
drets que els homes, a la pràctica encara
existeixen moltes diferències a nivell social,
laboral, en l’àmbit familiar, i també més
concretament situacions de marginació i
violencia domèstica que cal erradicar.
Oferir activitats relacionades amb els
nostres interessos, no exclusivament per a
les dones, sinó comptant amb la participació
del homes, per anar plegats i aconseguir la
societat igualitària que ens mereixem tots
com a persones.
L’Associació està formada per una junta amb
participació de dones dels diferents municipis
Les activitats que es duen a terme són
obertes a tothom i entre d’altres fem:
Cinefòrums, Tallers, Xerrades, Visites culturals, Excursions familiars, Sopars i ball.
Participació en activitats organitzades des
de cada municipi (carnestoltes, fira d’enti-

tats, festa de primavera, fira de Nadal, dia de
la dona).
Col·laboració amb als ajuntaments en activitats relacionades amb les dones.
Telèfons de contacte:
Sta. Eulàlia de R.:
Montse - 938448499
Lliçà de Vall
Josefina - 676785966
Lliçà d’Amunt
Montse - 938417123
La revista
L’Associació Dones del Tenes publica, des de
fa tres anys, una revista gratuïta, íntegrament en català.
En cada número realitzem una entrevista a
persones i entitats de la Vall del Tenes, donat que la nostra Associació abasta els municipis de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà
d’Amunt i Lliçà de Vall.
Cursos
Fem cursos de microgimnàstica (gimsuau) i
d’autoestima.
8è Aniversari
Aquest any hem cel·lebrat el 8è aniversari
amb un sopar amb música en viu.
Excursions i visites culturals
En diferents ocasions hem visitat: el Parlament de Catalunya, Catalunya en miniatura,
la Passió de Esparreguera, Girona, etc.
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“Ruteros”
Responsable: Marcel Galobart
Telèfon: 93 844 81 97

Per al Joan Lázaro, un dels
nostres grans ruteros...
Som a Nadal i és hora de fer memòria dels
bons moments de l’any que ja deixem. Ara
bé, aquest any els ruteros hem viscut amb
especial alegria l’ordenació presbiteral del
Joan Làzaro (un dels nostres grans ruteros!)
i, per això, us reproduïm l’escrit que li vam
dedicar el dia de la seva primera missa a
Santa Eulàlia.
Hola Joan!
Som nosaltres, els ruteros. En un dia tan especial com avui, no podíem estar-nos de
dir-te i recordar-te alguns dels moments
que hem viscut plegats.
Ja us ho hem dit, nosaltres som els ruteros.
“Els ruteros”? Sí! La veritat és que ja vam
estar batejats pel Joan fa un bon grapat
d’anys... Era una nit de Pasqua, quan
anàvem de Sta. Eulàlia a Montserrat a peu,
després de la vetlla Pasqual. Feia fred, molt
fred i uns quants de nosaltres, i també en
Joan, anàvem caminant en direcció a
Matadepera... Passaven cotxes a gran velocitat (ja se sap, era un dissabte a altes
hores de la matinada i, en aquells temps, estava de moda “la ruta del bakalao”); però
nosaltres, va dir en Joan, fèiem “La ruta de
la farigola”.... I és així com vam passar a
ser els de la ruta; o sigui, els ruteros... Ja ho
veieu! En Joan ja batejava fa alguns anys...
Potser és que el Pare etern ja li començava
a clicar l’ullet...
Joan, perquè sempre ens recordis, et volem
donar dues petites mostres ruteres: El
primer petit obsequi és una cantimplora

per quan et faci falta fer una parada, recuperar forces, ganyipar i tornar a caminar
amb un peu darrere l’altre (ja ho saps!).
L’altre et farà recordar alguns dels moments que hem viscut plegats. És clar que
no s’hi fan del tot explícits instants com la
descoberta gastronòmica de la magdalena
amb pera; o la utilització del fantàstic article 25; o una cuita de “xíxarus”; o quan vam
voler fer una falsa drecera al Pedraforca; o
la pedregada al Canigó i les carreres de les
rates al refugi de Mirialles; o quan vas fer
la cadireta al Marcel amb el peu trencat al
Puigpedrós; o les barres de pa seques embolicades amb l’estora dalt la motxilla; o el
viatge llampec en autobús entre Andorra i
Escaldes; o els peus escaldats després d’un
dia de camí sota la pluja...
Joan, no sabem si fa falta preguntar-t’ho.
Però... “estàs content?” Sí? Doncs digues-ho
avui i sempre i, des d’ara, intenta que els altres també sàpiguen que ser de Déu significa estar content i, alhora, dir-ho!
Joan, et desitgem que tinguis una molt
bona ruta en el camí que ja fa uns quants
dies que has iniciat. Gràcies per tot, bona
ruta i moltíssimes felicitats!
RUTEROS I RUTERES
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Santa Eulàlia Camina
Telèfon: 93 844 89 93

La dotzena temporada
Una any més és hora de girar la vista enrere i
fer un resum de les activitats que Santa Eulàlia Camina ha fet durant aquesta temporada.
Com sempre vàrem començar amb la marxa-passeig de la Vall del Tenes; a la tardor
vàrem anar de Vallfogona del Ripollès, al
Castell de Milany, tota la natura en el seu
màxim esplendor. A la festa major d’hivern
fem un tram del Petit Recorregut Ronçanenc
amb esmorzar inclòs i el camí de Ronda de
l’Estartit a Cala Montgó de l’Escala el deixem
per a ple hivern. També anirem a descobrir
uns llocs feréstecs, amb les balmes dels cingles de Tavertet; farem la camindada de la
calçotada al castell de Montbui on contemplem tota la Vall del Tenes i l’historiador
Jaume Dantí ens fa una extensa explicació
sobre els orígens de dita baronia.
El Montseny tampoc queda enrere aquesta
temporada, pugem al Matagalls des d’un
vessant diferent de l’habitual, de Sant Bernat fins al cim.
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El Lluçanès nord també ens ha captivat i la
ruta ha estat d’Alpens cap a l’església romànica de Sant Pere de Serrallonga, el
Puigdom cap al Puigcoronados passant per
Santa Margarida de Vinyoles i tornada cap a
Alpens.
La caminada que omple tot el cap de setmana ha estat de Núria a Lló, nit al Pic de
l’Àliga, i la ruta ha estat cap al naixement del
riu Segre pel coll de Finestrelles i un descens important fins a Lló i, en arribar, una
capbusada per relaxar-nos als banys termals
de la població.
L’excursió de final de temporada ha estat
una innovació; hem fet una excursió nocturna. Un recorregut pel P.R. de Lliçà d’Amunt,
del Parc del Tenes seguint el curs del riu i,
mica en mica, enfilant-nos cap als turons
des d’on tenim una vista nocurna de tota la
població i bona part del Vallès ben diferent
de l’habitual. Després, tornada cap a l’Aliança on hi tenim el sopar preparat. Una bona
cloenda de temporada.
Sols ens queda convidar-vos a venir amb
nosaltres cada segon diumenge de mes i desitjar-vos unes Bones Festes.

La sortida del novembre va ser a la Valldora. Aquí estem davant del preciós monestir romànic de Sant
Pere de Graudescales.
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Club d’Escacs Ronçana
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
C/e: escacsron@telefonica.net
Web: www.escacsron.net

2007, un any important
Aquest any dos fets importants han marcat
la història del nostre Club. Per una banda,
hem organitzat el 1er Obert d’Escacs a Santa
Eulàlia de Ronçana per jugadors federats i
que ha estat homologat per la Federació
Catalana d’Escacs. Aquesta competició ha
aplegat un total de 108 inscrits. D’aquests,
22 són del nostre Club, seguit del Lliçà i el
Llinars amb 9, Caldes i Paretana amb 8,
Montmeló amb 7 i fins a un total 28 clubs
que tenen un o diversos representants.
L’Obert té dos grups, un d’adults, amb 75
participants, i un sots-catorze, amb 33. Les
partides s’han jugat a la sala gran de La
Fàbrica durant 9 dissabtes, de setembre a
novembre, de 4 a 8 del vespre, i s’ha publicat
i donat a cada jugador, cada setmana, un
butlletí amb els resultats i la transcripció de
totes les partides que s’han jugat.
L’altre fet destacable ha estat la fusió esportiva entre el Club d’Escacs Ronçana i el
Club d’Escacs de Lliçà. Això ens permet a
ambdós clubs participar en les competicions
oficials de forma conjunta i formar un equip
sots-catorze de 6 jugadors que jugarà al
Campionat de Catalunya per Equips, mentre
que mantenim cada club la nostra autonomia de gestió i la nostra seu.
Com cada any, vàrem començar les competicions el mes de gener amb el Campionat de
Catalunya per equips. Estrenàvem la Segona
Categoria després de l’ascens de l’any passat i
hem aconseguit mantenir-nos-hi còmodament
quedant classificats a la meitat de la taula. El
segon equip, però, jugava a Tercera Categoria
i va quedar classificat a la zona baixa.
El gener també varen començar els Jocs escolars on hi varen participar nou jugadors,
d’edats entre 8 i 11 anys, del nostre Club. Els
èxits més destacables varen ser els obtinguts
per l’Arnau Masclans i l’Ivan Alonso que

varen quedar en tercera i quarta posició de
la seva categoria, del Vallès Oriental.
En la Fase Territorial de la província de
Barcelona jugada a Calldetenes, els resultats
més destacats els van obtenir l’Agustí
Fernández, en segon lloc, i el seu germà Álvaro Fernández, en sisena posició, ambdós
de la categoria benjamí.
Durant l’any 2007 també hem participat en
altres torneigs, com el X Obert Internacional
Vila de Canovelles, el Campionat de Festa
Major de Mollet, el Campionat d’Escacs
Llampec per equips de la Festa Major de
Cassà, Campionat de Festa Major de Lliçà
d’Amunt, Campionat de partides ràpides de
Llinars del Vallès, entre d’altres.
També aquest any hem fet el nostre 5è
Torneig social de primavera, amb 33 jugadors del Ronçana i del Lliçà.
Tot i ser un Club encara jove, des de la seva
fundació l’any 2002 fins avui, el Club ha
crescut en nombre de socis i d’activitats educatives i de competició. Aquest setembre
hem començat el curs amb cinc grups
d’aprenentatge: tres nivells per nens en edat
escolar i dos nivells per adults. Les classes
són impartides per socis del Club d’Escacs
Ronçana i del Lliçà i, per primera vegada,
disposem d’un Mestre Català del Club
d’Escacs Barberà que dóna classes als nens
de nivell més elevat.
Us animem a tots els que us agradi aquest
esport a unir-vos al nostre Club. Ens trobem
cada divendres a les 7 de la tarda a La
Fàbrica per jugar i aprendre.
Us desitgem a tots que passeu unes bones
festes i tingueu un feliç any 2008.

Entitats
Club Esportiu Santa Eulàlia
President: Manuel Jesús Moreno
Coordinador futbol base: Fran Padilla
Telèfon: 93 844 95 41

Dos equips més
Per segon any consecutiu estic al capdavant
del Club Esportiu Santa Eulàlia. Aquesta
temporada hem continuat augmentant el
nombre de fitxes i tenim dos equips més: un
Aleví de futbol 7 i el conjunt Femení. Cada
vegada és més complicat incrementar el
nombre de jugadors i ara cal créixer qualitativament. Per això és necessari que els nens
vinguin, juguin i disfrutin, sempre amb
compromís, serietat i, sobretot, amb respecte per als altres. Amb tots aquests ingredients, els resultats arribaran.
L’arrencada del futbol base, aquesta temporada, ha estat bona. Tenim diversos equips a
la part alta de les classificacions. Des de
Prebenjamins fins a Infantils. Tant de bo,
que algun conjunt pugui ascendir de categoria. Me n’alegraria molt pels nens.
L’assignatura pendent d’enguany ha estat la
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imposibilitat de fer un equip Cadet. Era molt
important completar la cadena però, al final,
no ha pogut ser. Difícil també serà mantenir
el Juvenil. Tot i les cares noves i la qualitat
que atresora, falta compromís.
Esperem que l’Amateur i el Primer equip aixequin el vol perquè tenen qualitat suficient
per estar més amunt a la lliga. Ànims! No
oblidem tampoc el Femení, que s’ha de consolidar i seguir molts anys.
Acabo donant la benvinguda a la nova Junta
directiva i animant a aquells que vulguin
col·laborar o involucar-se al club. I, sobretot,
gràcies a tots els nostres patrocinadors, als
socis i a l’Ajuntament.
Bones Festes!
Fran Padilla
Coordinador C.E. Santa Eulàlia

Petits (no disposem de foto): Artión Valor Terrón,
Eric Ambrosio Campos, Eric Portella Soler, Gerard
Gubern Martínez, Guillem Fructuoso Palanques,
Iker Lagos Sola, Isaías Víctor Ugarteche Flores,
Pablo Moreno, Pol Aldoma I Rovira, Victor Gragera
Uria. Ent: Marc Sala.

Primer Equip: Josan Duran, David Rodríguez, Josep Bosacoma, Jaume Saurí, Marcel Bau, Ignasi Bonet, Marc
Camps, Dani Alarcón, Edu Ramos, Fabi Huertas, Iago Mateos, Enri Hernádez, Julio Martínez, Jordi Ballester,
Sergi Ambròs, Joan Ballús, Bernat Sala, Marc Costa, Ferran Crusens, Xavi Martínez, Dani Russo. Ent: Joan
Casals Raul. Delegats: Juanandrés i Vicens.
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Escola: Arnau Ramos Ramírez, Bernat Iglesias
Rebull, César Paredes, Ferran Iglesias Mañes,
Gerard García Viaplana, Gerard Pericas, Hugo
Aguera Marco, Ignasi Serra Soto, Ignasi Miró
Pedrerol, Quim Zanuy Alvarez, Salem Flores, Sergi
Girbau Felix. Ent: Cristina Brustenga
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Femení: Tània González Ribas, Cristina Brustenga
Sunyer, Laura Carmona Catafal, Sandra Serrano
Fernández, Jessica Martín Arias, Clara Canals Casas,
Anna María Montes Cabot, Mireia Ruíz Cozar,
Marina Saucedo Fernández, Marina Alcojor Pagès,
Jana Gonzalo Ortega, Aida Portero Martínez, Marta
Guerrero Parra, Consuelo González Van Hoof, Maria
Ollé Hernández, Caterina Julià Rodríguez. Ent:
Carlos Jordá.

Prebenjamí A: Abel Segura Alaball, Arnau
Altarriba, Daniel García Rosa, Eric Ticó Llorens,
Ferran Jiménez Montes, Guillermo Agüera Marco,
Jordi Barri Andreu, Lluc Roca Valls, Marc Taberner
Ortíz, Marco Tremolaterra, Ramón Vilageliu
Arnella, Xavi Girbau Felix. Ent: Marc Montasell i
Berta Roca.

Prebenjamí B: Andrés Olivero Motero, Francisco
Esteban Machado, Guillem Cabot Foz, Ignasi
Masdeu De Velilla, José Romero Jiménez, Nacho
Moreno Gallardo, Nil González, Otoniel Ugarteche
Flores, Tony Díaz Tell. Ent: Laia Margenat i
Oriol Ferrés.

Benjamí A: Albert Dantí, Aleix Carreras
Hernando, Alejandro Hernandez Pérez, Bakta
Girbau Bassa, Javier Martínez Rubio, Joe Parraga,
Joel Guevara Martínez, Jordi Comellas Bonet, Oriol
López Gómez, Òscar López Gómez, Òscar Martín
Oya, Paula Cardona Trigueros, Roger Pericas
Garcia, Sergio Gil. Ent: Ferran García - Victor
Toro.

Benjamí B: Aaron Verdaguer González, Abel
Fàgregas Salayet, Albert Puig Artigas, Alfredo
Nicolás Franco Aguilar, Daniel Sarrión Clark, Elsa
Soler Vega, Ezequiel David Haboba, Guillem Iglesias
Mañes, Marc Brustenga Masagué, Marc Sánchez
Fajardo, Martí Ventalló Costa, Sergio Jurado
Menjibar. Ent: Pere Montes.
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Aleví F-7: Arnau Puig Llop, Josep Sancho
Rodríguez, Manuel Sender Montero, Oscar Prats
Moret, Victor Estirado Gascón, Erik Álvarez
Vázquez, Ivan Manzano Garcia, Jordán Cazorla
Gutiérrez, Pol Colell Voltas, Aleix Gutiérrez Dantí,
Oriol Fuertes Nicolás, Raul Enríquez Marín, Roger
Solé Serrat. Ent: Jordi Pey. Del: Sr. Sancho.

Alevi F-11: Aleix Cabeza, Raul Enríquez Marín,
Aleix Gutiérrez Dantí, Guillem Gutiérrez Dantí,
Roger Solé Serrat, Manel Egea Riera, Marc Gutiérrez
Pons, Raul Moyano Agudo, Oriol Villegas Santos,
Oriol Fuertes Nicolás, Victor Losada Calero, Alejandro Carmona Paredes, Juan Carlos Barroso Araujo,
Raul Ruíz Calero. Ent: Marc Montasell-Jordi.

Infantil: José Mari Bustillo Vega, Joan López
Garrell, Sergi Miró Congost, Jesús Ruíz Gordillo,
Bryan Suárez López, Eric Padilla Sola, Marc
Comellas Bonet, Javi López Gómez, Genís Soler
Vega, Axel Sans, Lionel Ponce González, Gerard
Martí Costa, David Fagregas Salayet, Jordi Poma
Güeldos, Pere Grau Garrido, Ezequiel Rita González,
Mireia Gironés Maricalva, José Luís Guzmán
Fernández, Sebastien Zajac, Josep Àngel Casado,
Guillem Català Dordal, Gabi Granados Valero. Ent:
Eugenio Julio - Ferran García.

Juvenil: Eloi Jordá Hernández, Jonathan Crespo
Jiménez, Dani Fernández Marín, Gerard Hernández
Moreno, Eric Jiménez Ferreira, Martí Claret
Llistuella, Marc Rodríguez Mas, Dídac Mateo
Jurado, Jordi Monserrat Pericas, Eduard Granados
Valero, Ibraim Domínguez Camuñas, Marc
Vilardebó Bellavista, Carlos Rojo Porras, Francesc
Jiménez Montseny, Muhamadou Jikenneh Nie.
Ent: Vicens Corbera - Ferran.

Amateur: Ferran García, Miguel Ángel Diez Espín,
Xavi Aimami Valero, Jaume Colominas, Guillem,
Victor Abueso Blancas, Oriol Ferrés, Dani Morales,
David Verduo, Carles Sánchez Domingo, Albert
Gros, Miguel Yeste, Carlos Roldán, Pol Puig,
Antonio Hermoso, Dani Ocariz, Cristian Pacheco,
Jonatan Escarabal, David Díaz. Ent: Miguel
Morales. Del: Sr. Aubeso.

Veterans: Pere Montes, Josep Pericas, Ignasi,
Jaume Dantí, Pablo, Javi Coruña, Ricard, Oscar,
Manet, Pepe, Nando, Toni, Alex Pascual, Joanet,
Fran, Sendo, Miguel, Juanan, Lluís, Pere Arimón,
Joanet, Carlos. Ent: Manolo García.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

Una gran temporada
No se li pot demanar més a aquest any que
ens deixa.
El 2007 l’equip premini mixt es proclama
campió del seu grup a la fase regular de la lliga després de guanyar tots els partits, és la
primera generació de nens i nenes formada
des dels seus inicis (5-6 anys) al club. L’equip
sènior femení s’imposa en la final a quatre i
guanya el Campionat de Catalunya 3a B,
mentre el preinfantil femení queda classificat
en tercer lloc, empatat a punts amb el segon
classificat, en el Campionat de Promoció de
Barcelona nivell B1 el que li val l’ascens a la
màxima categoria estatal, nivell A, on actualment es troba jugant la fase prèvia.
Un dels nostres entrenadors es converteix
en delegat d’equip de la selecció catalana mini femenina en el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques celebrat a Cadis; i
dues de les nostres jugadores entren a formar part del Programa de Detecció i
Perfeccionament de la Federació Catalana
de Basquetbol, l’equivalent a la selecció del
Vallès Oriental.

Participants en el II Campus de minibasquet.

Anuari 2007

Enguany s’ha consolidat també la figura del
voluntari/a del CEB Ronçana, pares, jugadors i entrenadors, sempre disposat a
col·laborar en els actes organitzats per l’entitat. Amb un somriure permanent als llavis,
enfundats en una samarreta vermella amb
l’anagrama del club i el Ronçi, la mascota del
minibàsquet, a l’esquena, aquesta cinquantena llarga de persones són les que fan possible trobades d’Escoles de Bàsquet com la
del passat 27 de maig de 2007, que sota el
lema “Fem bàsquet, fem amics” va reunir
més de 400 persones al pavelló de Santa
Eulàlia; l’anada a Badalona a veure un dels
partits dels Playoff 07 convidats pel DKV
Joventut que va mobilitzar més de 150 santaulaliencs; l’organització del 3 x 3 a la Festa
Major d’Estiu, aquest any amb un nou format nocturn per prevenir la forta calor de
passades edicions i que ens va mantenir desperts fins a la matinada; o la del Campus de
minibàsquet, amb el que, per segon any consecutiu, obrim la temporada la primera setmana de setembre i on de forma lúdica, alternant jocs i competició, sota el monitoratge de joves del club, nens i nenes entre
5 i 12 anys aprenen els fonaments del nostre
esport preferit.
Són precisament aquests voluntaris els més
importants testimonis de la filosofia d’un
club on tots treballem cada dia per ser una
mica millors.
En nom de tots ells volem desitjar-vos un
any 2008 ple de ventura i bon bàsquet.

Entitats
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Club Ciclista Vall del Tenes
Contacte: Pere Duran
Telèfon: 667 63 91 41
C/e: ccvt@mixmail.com
Web: www.ccvt.es.vg

Les 2 Hores de resistència,
després de l’estiu
Com de costum, l’activitat més destaca del
Club Ciclista Vall del Tenes (CCVT) d’aquest
2007 ha estat la passejada en BTT que va tenir lloc el 3 de juny. Aquesta vegada, l’activitat va reunir 114 participants. Els ciclistes
van poder triar entre dos recorreguts: el
llarg, de 35 quilòmetres, i el curt, de 15.
L’organització va oferir avituallaments durant la ruta, esmorzar a l’arribada i obsequis
per a tothom.
De cara a aquest any, a més de seguir amb la
passejada, el Club Ciclista Vall del Tenes vol
recuperar el que havien estat les 4 Hores de
resistencia en BTT i convertir-les en una
competició de dues hores. S’està treballant
en condicionar un circuit pels voltants del
pavelló poliesportiu. De fet, la competició
consisteix en cobrir el màxim de voltes al
traçat. Els equips són de dos ciclistes, amb
relleus, normalment cada volta. La prova
s’organitzarà, segurament, després de les vacances d’estiu.
D’altra banda, el Club Ciclista Vall del Tenes
va començar l’any escollint una nova junta.
Des de principi de gener, el nou president de
l’entitat és Pere Duran. Completen la junta
Luci Gonzàlez (Vicepresident), Paco Alonso
(Secretari), Francesc Dantí (Tresorer),
Josep Barri (Vocal), Benet Rodríguez
(Vocal), Marc Massagué (Vocal) i Paco
Martínez (Vocal).

Molts participants a la passejada en BTT del
mes de juny.

estat 11è durant bona part de la competició.
El setembre passat, en l’última prova, disputada a Maribor (Eslovènia), Guàrdia va
patir problemes mecànics que van endarrerir-lo en la classificació.
Més a prop, Bernat Guàrdia ha aconseguit
els subcampionats de la Copa espanyola de
descens i de l’Estatal de l’especialitat. La
Copa es va disputar a Ramales de la Victoria
(Cantàbria), el 22 de juliol. El podi de la prova va ser íntegrament català amb David
Vàzquez (Campió) i Òscar Sáiz (Tercer).
Bernat Guàrdia va repetir la segona posició
al campionat d’Espanya, que ha constat de 5
curses. La darrera cursa es va celebrar a
Galdakao (Bizkaia), l’1 d’octubre. El company de Guàrdia a l’equip MSC, David
Vàzquez, que ha guanyat tots els descensos,
es va endur el campionat amb 300 punts,
davant dels 202 de Bernat Guàrdia i dels
198, de l’altre català, Òscar Sàiz. De fet, es va
repetir el mateix podi que a la Copa.
Sortida a Andorra

Bernat Guàrdia, 19è a la Copa del
Món de descens
El ciclista de descens en BTT, Bernat Guàrdia (MSC), va acabar la Copa del Món 2007
en 19a. posició de la general, després d’haver

Com ja és tradició, a principi de juliol, la secció de carretera del Club Ciclista Vall del
Tenes va fer la sortida a Andorra. Van participar-hi una vintena de socis, acompanyats
de familiars i amics.
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Club Patí Santa Eulàlia
Presidenta: Conxi Girbau Peiroten
Telèfon: 620 978 401

Una temporada encoratjadora
Els nostre club té com un dels seus objectius
principals el de transmetre a les patinadores
els millors coneixements tècnics per aconseguir un patinatge de qualitat i alhora formar-les com a persones capaces de desenvolupar-se en els valors de la competició.
Per assolir les nostres expectatives disposem
de personal tècnic qualificat que instrueix a cadascun dels diferents grups existents, des del
grup més novell fins al grup d’alta competició.
En cada grup hi han marcats uns objectius
que s’han de superar per poder passar al
grup de nivell superior. D’aquesta manera
s’aconsegueix que les patinadores que hi ha
en cada grup tinguin si més no un mateix nivell. A mesura que les patinadores arriben a
un nivell on el grau de dificultat és major, és
el moment en que poden ser convocades per
superar aquests mínims i poder així competir en la categoria que els correspon.
Les competicions en les que actualment
pren part el nostre club són: Proves socials,
Proves de nivell, Trofeus, Consell Esportiu,
Interclubs, Campionat de Barcelona, Campionat de Catalunya i Campionat d’Espanya.
Fent una valoració en quant als resultats obtinguts aquesta temporada podem dir que

Anuari 2007

tot i no disposar de les hores d’entrament
necessàries (manca d’hores de pista disponibles) considerem que ha estat una temporada força encoratjadora. Tots els grups que
competien en el campionat d’Interclubs han
arribat a la final de Barcelona; en la categoria Cadet hem aconseguit competir fins al
Campionat de Catalunya (celebrat a Lleida) i
en la categoria Sènior fins al Campionat
d’Espanya (celebrat a Mallorca).
A banda que l’objectiu principal del club és el
de formar amb qualitat les patinadores per
consolidar les seves fites, també considerem
oportú gratificar-les per l’esforç esmerçat de
tota la temporada amb un Festival que celebrem el mes de juliol, just abans del començament de la Festa Major del nostre
Municipi. Un Festival en el que no hi falta de
res: decorats, vestuaris, coreografies, llum, so,
i sempre buscant un bon comunicador que
ens condueixi l’espectacle fins a bon port.
Quan celebrem el nostre Festival, no tan sols
comptem amb la participació de totes les nostres patinadores sinó que aprofitem l’esdeveniment per convidar a patinadors de gran renom a nivell europeu i mundial.
Confiem que la propera temporada sigui si
més no igual de profitosa que la d’enguany i
que els objectius que ens hem proposat siguin assolits.
Aprofitem per desitjar a tothom unes bones
festes nadalenques i que els vostres millors
desitjos pel proper 2008 es facin realitat.

Entitats
Societat de Caçadors
President: Amadeu Cortés
Telèfon: 93 844 93 46

Gaudir de la natura
El municipi de Sta. Eulàlia de Ronçana té
molta sort pel fet de continuar tenint pagesos que sembren cereals, viticultors que
cuiden vinyes, propietaris que no es venen el
bosc i, per sobre de tot, compartir un riu
Tenes amb l’aigua no contaminada i amb
una ribera poc trinxada per la mà del home.
Veurem el temps que ens durarà i si el futur
proper ens ho respecta.
Aquests quatre elements i les cada cop més
reduïdes dimensions de l’espai cinegètic, fan
que la major part de caçadors locals únicament puguem practicar la caça
menor amb gos o també la caça al
pas.
Sé que alguns dels lectors i lectores pensen que aquest espai
cinegètic encara és massa gran,
però ara no debatrem aquesta
opinió, ho deixem pendent.
A tots els caçadors, igual que a
moltes altres persones, també ens
agrada anar a buscar bolets, o anar
a buscar espàrrecs, o anar a buscar
cargols quan plou o, simplement,
anar a caminar pel bosc i el camp.
Ens agrada gaudir de la natura en tota la seva extensió i en tota la seva varietat.
Malgrat que no ho sembli, al cap de l’any i si
els comptes no ens fallen, tenim 39 dies naturals per anar a caçar.
Tot això us ho expliquem, no per justificar la
nostra afició, sinó per mostrar-vos el perfil
típic que té un caçador del nostre poble.
Per l’experiència acumulada sabem que
molts i moltes de vosaltres, crítics amb la
cacera, en el moment que coneixeu de prop i
una mica en profunditat a un caçador, automàticament acostumeu a rebaixar el to i a
matisar molt més les opinions. El següent
pas acostuma a ser comentar que el vostre
pare, algun oncle o l’avi eren molt caçadors i
que els recordeu com si fos ara quan tornaven de cacera amb alguna peça al sarró o
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penjada a la canana. També us recordeu dels
gossos que tenien i a vegades fins i tot en
sabeu el nom.
Si la relació continua, i és habitual que sigui
així, un bon dia teniu l’oportunitat de menjar carn de caça.
I us agrada. Us interesseu per com guisar-la,
penseu que, ni que fos per variar, seria bo
fer-ne per Nadal o per Sant Esteve o per Cap
d’any. Així fugiríeu de la rutina.
Després d’un temps més o menys llarg us
habitueu a la cacera i als caçadors. I ja en
sou un més a la colla.
Des de fa molt temps al camp i a pagès, la
cacera forma part del dia a dia. Així com hi
ha un temps per plantar, un temps per segar
i un temps per recol·lectar, també hi ha un
temps per caçar.
Els caçadors tal com ho fan els
pescadors, els agricultors i els
pagesos, som plenament conscients que formem part de la
natura i no en fem escarafalls, ans
al contrari, ens agrada. És així i
no cal donar-hi més voltes.
La distància que hi ha entre la
ciutat i la natura és molta més
que no pas la que hi ha entre la
natura i la ciutat.
Us heu parat mai a pensar com és
que la major part dels detractors
de la cacera són persones nascudes i residents a ciutats allunyades de la natura?. La
veuen i la coneixen pels documentals de la
televisió i des del cotxe, per l’autopista, tot
anant a esquiar a l’hivern o a la platja, a
l’estiu.
Els caçadors i la cacera no som nouvinguts a
la natura, ja fa temps que ens coneixem mutuament i som vells amics. La respectem i
ens respecta, i això tan senzill, molts d’altres
no saben fer-ho. No volem pas obligar a
ningú a anar a caçar. Insisteixo, respectem i
volem ser respectats.
Sta. Eulàlia de Ronçana és encara prou
poble com perquè aquest respecte sigui ben
palpable i reconegut.
Que per molts anys duri i que tots nosaltres
ho puguem veure amb salut.
Bon any nou a tothom.
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Automòbil Club Ronçana

passejat el nom de Santa Eulàlia de Ronçana
per tot l’Estat.

President: Pere Bonet
Telèfon: 93 844 88 06

Ha estat una temporada on hem combinat
l’entrada de nous pilots amb la continuïtat
de les joves promeses, que segueixen evolucionant i, també, els pilots habituals.

ACR: subcampió de
Catalunya d’escuderies 2007
Aquest any, l’automobilisme està de moda.
La polèmica generada per la Fòrmula 1 fa
que s’hagi parlat, més que mai, del nostre esport. Aquesta temporada 2007 les estrictes
aplicacions de reglament, les sancions imposades per la Federació Internacional
d’Automobilisme (FIA) i els suposats casos
d’espionatge industrial entre vàries escuderies de la F1 han mantingut un estat màxim
d’interès. A la darrera cursa del campionat,
la victòria va anar a parar al pilot amb menys
possibilitats, dels tres que lluitaven pel títol.
El mundial de ral·lis no ha estat menys incert i emocionant fins al final del campionat,
on un pilot català i un altre d’espanyol, han
tingut les seves possibilitats, lluitant amb els
capdavanters de l’especialitat.
Totes aquestes situacions d’actualitat han fet
que també, a casa nostra, es parlés una mica
més d’automobilisme que en les darreres
temporades.

Pel que fa a la valoració de la temporada,
hem de dir que el nostre club ha assolit una
fita mai aconseguida fins ara. L’ACR ha
guanyat el subcampionat de Catalunya de
ral·lis d’asfalt per escuderies. Volem compartir aquest èxit amb tots els nostres pilots
i copilots, encara que en aquestes poques
línies no tinguem espai per esmentar els resultats individuals de tots i cadascun d’ells.
Voldríem començar amb els nostres representants en els ral·lis d’asfalt. Com a més
destacat tenim a Raül Barrionuevo-Marta
Bonet, participants del Volant RACC per
segon any consecutiu. Fins la darrera cursa
celebrada el 17 de novembre van tenir opcions d’assolir el subcampionat. Tot i això, al
final, van ocupar una meritòria quarta posició amb un Peugeot 206 XC. Cal fer esment
que en totes els curses celebrades –un total de
7– van estar sempre en llocs capdavanters.

L’Automòbil Club Ronçana (ACR) ha
aparegut sovint en escena gràcies a un reportatge emès per Canal SET i als seus espais de notícies esportives. També altres
televisions i revistes han dedicat espais als
nostres pilots que, cursa darrera cursa, han

Seguint amb la copa de promoció del Volant
RACC –i dins del Trofeu FAE per a debutants
en l’automobilisme– el nostre pilot Carles
Palou, que tants bons resultats va obtenir
l’any passat en el món del kàrting, va participar en set curses, també amb un Peugeot 206
XC. Va obtenir tres victòries, dues segones
posicions i dos abandonaments. Aquests resultats van atorgar-li la segona posició al
Trofeu FAE, amb Joan Argemí de copilot.

Enric Folch i Joan Argemí (Mitsubishi Lanur Evo V).

Marcos Barrionuevo i Montse Tura (Citröen Saxo).

Entitats
Marcos Barrionuevo i Montse Tura van participar en sis proves del campionat de
Catalunya de ral·lis d’asfalt, en l’apartat de
grup N, reservat als vehicles de sèrie o producció. Barrionuevo i Tura van aconesguir la
desena posició final, finalitzant cinc de les
curses disputades. El seu vehicle va ser un
Citröen Saxo.
Pel que fa a Jordi Vilardebó i Marta Ylla van
participar en cinc proves del campionat de
Catalunya de ral·lis d’asfalt de grup A, amb
el seu Peugeot 106 Kit-Car. D’altra banda
també van disputar la Pujada al Farell,
guanyant la seva classe i, a més, ser setens
absoluts de la carrera.
També dins dels ral·lis d’asfalt però en l’apartat de vehicles històrics, hem assolit molts
resultats. Jordi Cañas i Jaume Muñoz van
revalidar, per cinquè any consecutiu, el títol
de campions de Catalunya de l’especialitat,
amb el seu Ford Escort MK2. Van disputar un
total de cinc curses, aconseguit tres primeres
posicions, una segona i un abandonament en
el Ral·li d’Osona. També van participar en el
Ral·li Sprint de Sant Julià i a la Pujada al
Farell, aconseguint, en les dues proves, la
primera posició com a vehicle històric.
La novetat de la temporada en les curses de
vehicles històrics ha esta la participació de
Carles Girbau i del seu fill Carles, de copilot,
en els dos darrers ral·lis del campionat
català. A la cursa on van debutar, el Ral·li
Costa Brava, prova puntuable també per al
Campionat d’Espanya, van assolir una meritòria cinquena posició. En la seva segona
participació ens van donar una agradable

Raül Barrionuevo i Marta Bonet (Peugeot 206 XC).
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sorpresa. Al Ral·li 2000 Viratges, van arribar a la meta com a guanyadors de la seva
ca-tegoria amb un VW Golf GTI.
Aquest any 2007, Pere Bonet i Francesc
Vilardebò han participat en quatre curses:
tres ral·lis d’asfalt i la Pujada al Farell. La
gran novetat va ser l’estrena d’un nou vehicle, el 17 de novembre, al Ral·li 2000
Viratges, un Sumbeam Talbot Lotus, una
gran llegenda en el món dels ral·lis.
Deixem l’asfalt però seguint en ral·lis, ara en
l’especialitat de terra. Enric Folch i Joan
Argemí amb un Mitsubishi Lancer EVO V, i a
falta d’una prova per a la finalització del campionat de Catalunya, es troben en la tercera
posició del grup N4. Cal destacar aquí, les victòries absolutes aconseguides en dues proves
del campionat d’Aragó de ral·lis de Terra a
Ayerbe (Osca) i La Muela (Saragossa).
Pel que fa a ral·lis de regularitat, Josep
Casanovas i Inès Segura, amb un Renault 12
TS, han participat en el campionat de
Catalunya, assolint la tercera posició absoluta del campionat. També han participat en
aquesta especialitat Joaquim Domínguez i
Pere Prim, Enric Grau i Pau Arbós, Pere
Bonet i Joan Vilardebò, i Miquel Comellas i
Montse Bonet.
Per finalitzar, volem agrair a tots aquells pilots i copilots, que aquí no anomenem i que
participen en nom de l’ACR en les diferents
especialitats automobilístiques, haver fet
possible, amb la seva col·laboració, la fita
que hem fet menció a l’inici d’aquest escrit:
haver aconseguit el subcampionat de Catalunya d’Escuderies.

Judi Cañas i Jaume Muñoz (Ford Escort MKZ).
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Parròquia
Administrador parroquial: Mn. Xavier Blanco
Telèfon i fax: 93 844 81 05

Un nou curs,
una nova oportunitat
Les parròquies acostumen a tenir un llarg
recorregut, de vegades un recorregut de
segles. Hi ha molta saviesa entre les parets
d’una parròquia i molt de seny i il·lusió en
les seves gents.
Per això un nou curs sempre és motiu d’alegria. Perquè la tasca d’una parròquia és insubstituïble a molts nivells. A nivell humà, i
malgrat les nostres limitacions, una parròquia és una llar acostumada a acollir tots
el seus fills i filles. A nivell eclesial és on
l’Església amb majúscula es fa present. On
enviaríeu algú que us demanés per l’Església
o els cristians? Evidentment a la parròquia!
A nivell religiós i espiritual és allà on es pot
trobar el Crist ressuscitat i a la comunitat
que s’articula al seu voltant.
Hem emmarcat la tasca de la parròquia.
Però quina és exactament aquesta tasca?
Doncs la de tota l’Església. És a dir, proclamar amb la predicació (homilies, catequesis,
cursets etc. amb la celebració (sagraments i
altres) i amb l’acció vers els germans
(Càritas, Pastoral de la Salut etc.) que hi ha
un Déu que ens ha estimat en el seu Fill
Jesucrist i ens ha obert el camí de l’Amor ja
en aquest món. I d’un amor tan gran, que ni
la mort no serà capaç d’esborrar-lo.

Ordenació presbiteral de Mn. Joan
Lázaro
Fa poques setmanes em trucava en Joan
Lázaro per donar-me la notícia que molts esperàvem: “seré ordenat de prevere (és a dir
de capellà) de mans del nostre bisbe Josep
Àngel, el diumenge 4 de Novembre a les 6 de
la tarda a la Catedral de Terrassa”.
Encara no fa ni tres anys que sóc ordenat de
capellà i puc intuir una mica el que ha passat
aquests dies pel cap i el cor del Joan. Primer
de tot, segur que en Joan ha fet memòria de
tota la seva història vocacional. I en diferents escenaris.
Primer escenari: la seva família. En tots el
que hem fet l’opció d’una vida consagrada al
Senyor, la nostra família hi ha jugat un paper molt important. L’exemple dels pares, de
germans, de tiets etc. Un és, en bona part, el
que és per la seva família.

I a partir de Jesucrist totes les realitats humanes prenen el seu just valor: el matrimoni, l’educació, el néixer, el morir, etc. En
Crist hi ha la mesura de totes les coses, una
mesura de felicitat, una mesura de valentia,
una mesura d’esperança, una mesura
d’amor.

Segon escenari: la parròquia, la nostra parròquia de Santa Eulàlia. Tot i que la vida d’un
capellà està marcada per moltes parròquies,
el fonament de la seva història es troba en la
seva parròquia d’origen. I es recordarà de
catequistes, de companys i de totes les persones que l’han acompanyat en el seu camí.
De grups de revisió, de reunions més o
menys suportables, d’estones de pregària, de
sortides, de festes i celebracions etc.

Aquí teniu la parròquia, aquí teniu casa vostra.

I d’altres parròquies, i Pasqües Joves, i Colònies de Confirmació, i tantes i tantes coses.
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Tercer escenari: Santa Eulàlia, el seu poble.
I tota la gent. I l’escola, i els infants, i els
mestres. I les botigues i les associacions i, en
definitiva, tota la vida d’un poble. I de la comarca.
Quart escenari: el Seminari: set anys, ni més
ni menys! Anys on un descobreix que
l’Església és més gran que la seva parròquia
o moviment. Anys on es passa de la possible
incertesa i il·lusionada d’una primerenca
crida vocacional a la resolució decidida i
posada en mans de Déu de seguir aquest
camí que el mateix Crist ens demana. I
acompanyant tot això, formadors, rectors,
companys seminaristes, joves d’altres parròquies, nous moviments etc.
I altres escenaris que també formen part de
la història personal de cadascú i que et
porten al llindar de l’ordenació: els com-

APINDEP

panys de feina, els amics d’Universitat, etc.
Res més, des d’aquí la nostra més gran felicitació, Joan! I no en dubtis que estem amb
tu des del dia de la teva ordenació.
Que el Senyor et beneeixi!

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

Dret al treball
“Totes les persones tenen dret a exercir activitats remunerades mitjançant un
lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida”
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ONG Mosaic
Responsable: Eva Cansino
Telèfon: 93 844 94 30
C/e: llagardo@inicia.es / associacio-mosaic@terra.es

Web: www.bcn-associacions.org/mosaic

Sí a la vida i Nuevos Passos
L’objectiu principal de MOSAIC, Món
Solidari Amb els Infants del Carrer, és el de
la col·laboració amb projectes que tinguin
com a destinataris els infants del carrer.
MOSAIC treballa i dóna suport a iniciatives
ja establertes i que funcionen des de fa algun
temps. Actualment, aquests projectes són
“Sí a la Vida”, a Nicaragua, i “Nuevos Pasos”,
al Perú.
El projecte “Si a la vida”, desenvolupa els
següents fronts de treball:
Atendre els infants que viuen al carrer, en
situació d’abandó, i que estan enganxats a la
cola (huelepegas), tenir cura de les seves necessitats bàsiques, guanyar-se la seva confiança i procurar-los una referència en cas
d’abusos o maltractaments.
Acollir a part d’aquest nens, segons la capacitat del centre, a la casa “Nuevo Amanecer”,
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per iniciar el procés voluntari de desintoxicació. En aquesta llar l’infant trobarà un
sostre, aliment, assistència psicològica i
mèdica, formació i tallers d’oficis.
Reintegrar l’infant a la seva família o bé a
una llar substitutòria.
Donar assessorament legal als infants.
Un dels reptes i propòsits d’aquest any ha
estat el desenvolupament de l’àrea de coordinació de voluntaris.
Mosaic, des de la seva fundació basa el seu
funcionament en les aportacions dels socis
però també en la feina voluntària de moltes
persones, fomenta la implicació de socis i
voluntaris, des de la serietat i el compromís.
No obstant, la seva feina més important serà
aquí, treballant dia a dia des de Mosaic, buscant subvencions, col·laborant amb les
àrees, i fent divulgació. Tot i que la relació
amb els projectes ha de ser el mes càlida
possible, Mosaic no ha de ser una agència de
viatges, ni els voluntaris han de ser uns treballadors sense sou.
Aquest és l’esperit del voluntariat de Mosaic,
fonamentat en la idea que petites peces donen forma a grans projectes.
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ONG Vallès Obert
President: Manuel Pedraza
Telèfons: 93 840 22 54, 93 870 53 53 - 93 846 70 10
C/e: mpedraza@mailpersonal.com
info@vallesobert.org
Web: www.vallesobert.org

La importància de ser-hi
L’any 1986 el podrem recordar, entre altres
coses, com l´any en que l’esclat de la central
nuclear de Txernòbil va començar a despertar moltes consciències.
Estàvem a les portes d´una globalització
econòmica salvatge i insensible que únicament estava pensada per als més rics, per als
especuladors, als usurers i deixant de banda
els mes dèbils, per als mes pobres. I els primers pensaments del nostre subconscient ja
començaven a bullir i ens començàvem a fernos moltes preguntes.
Preguntes que ens plantejàvem i que ens
feien replantejar-nos idees i pensaments fins
aquells moments adormits en la consciència
de la societat teledirigida. Guiada, controlada, asfixiada pels “il·luminats” dels polítics i
els buròcrates d’oficina i cadira fàcil.
Necessitàvem un canvi a nivell d’idees. Ja no
servien els antics valors morals i ètics.
Necessitàvem creure en alguna cosa nova per
tirar endavant. I ja en la dècada dels 90 vàren
aparèixer les ONG (si aquestes grans desconegudes que tothom coneix i que pocs sabem
el que fan. Que alguns les han fet servir pels
seus interessos, debilitats, megalomanies i
realitzacions personals). I que molts altres, la
gran majoria, les han fet servir per ajudar i
col·laborar. Aquestes petites associacions en
què la base i el més importants és el capital
humà. I que arriba a on l´administració no
arriba perquè ho fa sense demanar res a canvi. Que treballa per ajudar als qui ho necessiten, els més desprotegits, els més dèbils.
I en aquest context va néixer la nostra associació, Vallès Obert. I des de l´any 1995 es-

tem fent la nostra feina en silenci, continuadament, sense gran campanyes publicitàries.
Des de l´any 1995 han vingut i han estat acollits per famílies de la nostra comarca i d’altres de Catalunya uns 1.200 nens i nenes
afectats per les radiacions de la central nuclear de Txernobil. Han estat amb nosaltres,
a casa nostra, amb els nostres fills i amics i,
a part de marxar amb les seves defenses regenerades al màxim, i que amb aquest gest
solidari i impagable nosaltres hem contribuït a millorar la seva salut i millorar les seves expectatives de futur a nivell de salut,
ells ens han deixat la seva tendresa, el seu
afecte, el seu amor, la seva amistat, ens han
ensenyat quan dura és la seva vida al seu país
Ucraïna. Quanta injustícia tenim en aquest
món consumista. Que difícil és per ells i les
seves famílies el dia a dia al seu país.
I ens han ensenyat els privilegis de viure en
un país on no ens falta de res, fins i tot ens hi
sobren moltes coses supèrflues i que no tenen sentit.
Ens han donat la classe mes important i magistral de la nostra vida: compartir amb els
qui ho necessiten ens ha fet sentir persones
de debò.
Res de la sensibilitat estacional i que passa
sense deixar ni una sola petjada. Ni tan sols
un brisa d´ aire fresc. Ens han ensenyat a
ser-hi. A donar importància a estirar la ma i
ajudar al que ha caigut.
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Amautes
President: Nelson Traslaviña
Telèfon: 93 844 89 20 - 647 90 21 94
C/e: nelson@nti.jaztel.es

Al desert d’Atacama
Som al nord de Xile, a la Tercera Regió, en
ple desert d’Atacama, en un llogarret que
s’anomena Tierra Amarilla. La majoria dels
habitants d’aquest poble viuen de treballar
en empreses mineres internacionals o bé, les
dones, de collir raïm quan és la temporada,
també per empreses internacionals. I com és
que si treballen són pobres? Bona pregunta.
Doncs perquè els sous que paguen les multinacionals al Tercer Món són molt baixos i els
drets dels treballadors, molt minsos.
És per ajudar als col·lectius més desafavorits
(dones, joves i nens) que es crea, per iniciativa d’en Francesc Sagalès, nascut a
Granollers però que viu allà, i un grup de
persones compromeses del propi poble, la
ONG Amautas, l’any 1997. Aqueta ONG té
alguns socis a Santa Eulàlia de Ronçana.
Som aquests els qui, des de fa aproximadament 14 anys, presentem projectes a la convocatòria d’ajuts que fa l’Ajuntament del
nostre poble. Amb aquestes aportacions
s’han dut a terme diferents projectes al llarg
dels anys. Hem col·laborat en la construcció
d’una seu per a l’entitat, però també un centre cívic en una de les poblacions; es va fer
un programa d’ajut a noies mares molt joves
per tal que es formessin; s’ha treballat en la

formació i promoció dels adolescents perquè
tinguin millors oportunitats; s’han dirigit
dos orfenats i treballat amb les entitats per
tal d’anar canviant poc a poc la realitat...
Aquest any, els diners serviran per dinamitzar escoles de pares/mares a les dues escoles que hi ha al poble. Des d’Amautas també ja fa tres anys que presentem projectes de
la República Democràtica del Congo. Allà
col·laborem amb la Companyia Misionera
del Cor de Jesús, en concret, amb una germana catalana –de les poques que hi queden
en un país en guerra– que es diu Roser
Morera. Enguany hem presentat un projecte
per finançar operacions de nens en un hospital de discapacitats físics que hi ha a la
capital, Kinshasa.
Si algú vol col·laborar amb nosaltres estarem
molt content ja que, com podeu suposar, som
poquets. Això sí, de ganes no en falten.
La colegiala tenía
los ojos tan lindos.
Yo me la encontré en la tarde
de un día
domingo.
La colegiala tenía
los ojos oscuros.
Yo me sentí bueno como
un arbolito desnudo
Desde aquella tarde nos
fuimos al colegio juntos...
Pablo Neruda
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ACAPS Santa Eulàlia
Responsable: Maria Dolors Soriano
Telèfon: 93 844 94 73 – 647 687 337
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TE M PE RATU R E S
Mitjana Mitjana Mitjana Màxima
màximes mínimes del mes absoluta
ºC
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 06
GENER 07
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

13,3
14,0
16,5
19,3
22,1
26,0
30,4
32,1
29,9
27,8
22,7
15,8

00,5
00,8
03,2
03,5
08,2
10,9
14,7
16,4
16,9
14,1
10,2
03,1

06,4
06,7
09,4
10,8
14,7
18,2
22,1
24,0
22,7
20,0
15,3
08,5

Mínima
absoluta
ºC

20,3 (5)0 -4,7 (29)
21,5 (20) -4,9 (28)
21,7 (28) -1,6 (16)
24,9 (4)0 -3,5 (22)
27,0 (24) -2,9 (8)0
31,9 (24) -7,0 (4)0
35,3 (25) -9,8 (2)0
35,8 (27)-12,1 (7)00
37.2 (28)-13,8 (23)0
31,7 (16) -6,6 (28)
29,7 (3)0 -4,3 (31)
22,0 (1)0 -5,8 (18)

PLUJA
Dies de Precipit. Dia màx.
pluja
total
precipit
lt/m2
lt/m2

3
1
3
2
7
7
1
1
8
4
7
1

27
09
23
15
1070
1180
01
04
96
34
78
02

42

487

VENT
Velocitat Velocitat
mitjana màxima
km/h
km/h

14 (6)0
06 (22)
14 (17)
9 (7)
46 (3)0
73 (1)0

26 (8)0
27 (8)0
25 (17)

2,3
3,3
4,4
6,1
3,8
4,7
3,3
3,0
2,9
2,5
2,1
2,2

53,1 (23)
67,6 (23)
56,3 (12)
77,2 (10)
51,5 (15)
62,8 (14)
49,9 (15)
33,8 (9)0
46,7 (12)
45,1 (27)
46,7 (10)
66,0 (15)

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

Dies de pluja: 42
Dies de tempesta: 13
Dies de pedregada: 1
Dies de gelada: 44
Dies amb temp. màx. Superior a 30º: 36
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 0
Precipitació total: 487 lt/m2
Mes més sec: Juny i juliol.
Mes més plujós: Maig
L'any 2007, igual que el 2006, ha estat un dels més secs de les darreres dàcades.
Entre els mesos de gener i març han caigut menys de 40 lt/m2
L'hivern ha estat força cálid, però l'estiu no ha estat excessivament calorós.
La tardor ha estat més aviat seca. El mes de novembre destaca per la quasi total absència de
pluja.
En definitiva, un altre any irregular com ja estem acostumats.
Pep Margenat
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Can Just
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Agraïments

Descripció de l’espai

A la Dolors Grau, a l’Eduard Verduo i a tota la
seva família.

Can Just es troba en una de les terrasses excavades per la riera del Tenes, fruit de l’erosió efectuada durant milers d’anys, a la part
meridional del terme de Santa Eulàlia, al
barri de Sant Cristòfol. Hom hi arriba seguint el Camí de Granollers, tot passant per
sota can Maspons i l’ermita de Sant Cristòfol, deixant el carrer asfaltat al dret de can
Barnils i seguint una pista de terra que es dirigeix cap als camps de ca l’Amell Gros i
Santa Justa, a Lliçà d’Amunt.

Cases que tenen història
Alçant aquestes parets heu pres entre sos caires
lo que era abans de tots: l’espai, l’ambient, la llum:
mai més lliure un aucell travessarà aquests aires
ni una llar errabonda hi aixecarà el seu fum.
Ja és teu, amo, això. Sia! I per molts anys l’esposa
hi regni coronada del riure d’un infant,
i es tanqui aquesta porta deixant la pau inclosa,
i s’obri com uns braços als tristos que hi vindran.
I vosaltres, fillada, teniu ja un niu ben vostre.
Si aneu pel món un dia, sabreu lo que això val:
recordareu el batre la pluja en aquest sostre
i com és dolça l’ombra del porxo paternal.
En una casa nova, de Joan Maragall (1910)

Façana actual de Can Just.

Can Just és, per tant, l’última (o la primera,
depèn d’on es vingui) casa d’aquest racó de
Santa Eulàlia de Ronçana i potser per
aquest motiu, no és una de les llars més conegudes del poble.
La casa s’alça en una plana de pendents
suaus, lleugerament orientada cap a migdia i
ponent. Fins fa uns anys, l’únic desnivell important que hi havia a l’entorn de la masia
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era la timba de can Noguera, resultat del desgast produït per un torrent i per la presència
de materials tous i durs a la zona; darrerament, però, aquesta timba ha estat omplerta.
L’entorn de can Just encara és rural: els
camps d’avellaners s’alternen amb els conreus herbacis de secà i, al costat de ponent,
es poden observar clapes de boscos de pi i alzina. A més, a migdia de la finca, hi ha unes
granges en desús conegudes encara per molta gent com les Granges de can Just.
A banda de la seva ubicació, l’altra gran característica de la casa és la seva dimensió.
Can Just és una petita casa de pagès vora el
termenal amb Lliçà d’Amunt. La casa vella
és de carener perpendicular a la façana i coberta a dos vessants desiguals de teula àrab.
Al costat de ponent, se li va afegir un cos per
al celler i, en alçar-se un pis, li dóna un perfil capserrat. Al costat de llevant, hi ha un altre cos per a quadres i pallissa, en sentit perpendicular a la façana.
Els murs són de paredat de còdols a la façana
principal i l’arrebossat hi ha desaparegut. Les
obertures són molt senzilles i han estat ampliades al segle XX. Només es conserven les
llindes de fusta de la porta de la quadra i la
d’una finestra. En el mur nord, se’n conserva
una de llinda plana de pedra, sense treballar,
tapiada i el cos exterior del forn de pa, en desús.
Segons la historiadora de l’art Cinta Cantarell, el més interessant de la casa és la distribució de l’espai interior. L’entrada dóna a la
cuina; a mà esquerra hi ha els fogons i a la
dreta la llar de foc, el forn i un petit escó. De
la cuina, a mà esquerra, s’accedeix al celler,
ple de bótes de vi, tomàquets de penjar i vells
estris de pagès, i a mà dreta, per una escala
de fusta, molt recta, per sobre l’escó de la llar,
es puja al pis, on hi ha tres habitacions; la sala-dormitori principal, situada al cos central
de la casa, al damunt de l’entrada-cuina, encara conserva els festejadors al peu de la finestra. Des del peu de la mateixa escala s’accedeix a les corts, tot en molt poc espai.

Vista aèrea de Can Just i el seu entorn.

L’any 1976 es va acabar la casa nova de can
Just, de planta baixa i pis, més confortable
que la vella i petita masia, que des d’aleshores ha mantingut algunes funcions (com a
magatzem o lloc de trobada) però n’ha perdut d’altres (ja no hi dorm ningú).

Primera part:
can Just abans de can Just
(1700 aC – 1751 dC)
Les primeres formes de
presència humana
La presència humana a l’entorn de can Just
és antiquíssima. Prop de can Barnils, es va
trobar una bona quantitat de destrals de pedra, conegudes com “pedres de llamp”, que
corresponen a l’Edat de Bronze (1700-1200
abans de Crist); l’existència d’aquestes restes, habituals a altres indrets del terme (can
Figueretes, can Falgar o can Gafa), són indici
de la presència de població al poble.
Potser, aleshores van aparèixer els primers
espais conreats a la zona, dominada per les
boscúries i pel pas proper de la riera, quan
les dones i els homes encara habitaven en
cabanes i coves del territori i vivien, fonamentalment, de la caça i la recol·lecció.
Probablement, l’activitat humana hi va continuar durant el període iber (550-200 aC),
tot i que les persones d’aquella època van localitzar els seus assentaments en zones elevades, com el poblat de Mas Mitjans.
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L’ermita de Sant Cristòfol abans de la restauració
actual. (Foto: La Vall del Tenes abans i ara).

L’ermita de Santa Justa i Santa Rufina. (Foto:
Andrés de Palma, Història de la vil·la de Sant
Feliu de Codines).

En canvi, diversos autors parlen de la presència romana a partir del segle II aC a través de
les “villae”, que eren grans unitats d’explotació rurals posseïdes per un amo, que comprenien terres de conreu, la residència del senyor
i les dels servidors, així com les dependències
necessàries per a l’activitat agrària.

“villares” medievals, que eren nuclis de població rural de certa entitat formats pels habitatges d’uns pagesos i les seves famílies, potser emparentats en el seu origen, i les terres
de conreu i d’ús comunal. I a baix de tot de
l’escala del poblament, va aparèixer el mas,
documentat des del segle X, format per la casa d’un pagès, la seva família i les seves pertinences: terres, vinyes, boscos i garrigues.

No és gens estrany que a la zona de Santa
Justa, ca l’Amell Gros i can Just hi hagués
una vil·la romana des del segle II aC, tenint
en compte la fertilitat de les seves terres i la
proximitat de l’antic camí romà que anava
d’Iluro (Mataró) a Aquae Calidae (Caldes de
Montbui). En aquell moment, els conreus
mediterranis (cereals, vinyes i oliveres) degueren guanyar espai a boscos i erms, humanitzant un xic més el territori.

El poblament medieval
A partir del segle III, però, el món romà va
entrar en crisi i l’espai rural de les “villae” va
haver d’afrontar dificultats successives (l’ocupació dels visigots des del segle V, la invasió sarraïna del segle VIII i l’ocupació carolíngia a partir del segle IX). Una zona tan romanitzada com fou la Vall del Tenes va
aconseguir mantenir les terres poblades,
però els espais agraris van retrocedir enfront
de la natura i el cert és que les formes d’habitar el territori van canviar.
Les antigues vil·les romanes, senyorials i esclavistes, es van substiutir per les “villae” i els

Potser l’espai de can Just formava part d’un
indret més ampli dominat per un dels masos
més antics del poble, el “manso de ipsa
Spina”, prop de l’aleshores església de Sant
Cristòfol, esmentat ja en un testament de
l’any 1009; en l’acta de consagració de l’església de Sant Genís de l’Ametlla, de 1123,
també s’esmenta “ad Spinam” com un dels
límits meridionals d’aquella parròquia; i encara l’any 1183 hi hagué la venda d’unes terres situades a Sant Feliu de Canovelles, a
Santa Eulàlia de Ronçana, a Sant Cristòfol,
“a villa de Spina” i a Olivet.
Per tant, a l’alta edat mitjana, a l’entorn d’un
vilar o d’un mas anomenat Espina, degueren
formar-se diversos habitatges rurals i masies, molt simples, ocupats per algunes famílies, suficients com perquè Sant Cristòfol fos
una parròquia.
Però, novament, l’ocupació humana del territori i el retrocés dels espais naturals es va
aturar als segle XIV i XV, quan s’inicià una
nova crisi protagonitzada per sequeres,
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fams, plagues, terratrèmols i, sobretot, per
la Pesta Negra. Molts masos es van veure
abocats al col·lapse i a la ruïna, de manera
que van quedar abandonats i van decaure
fins a esdevenir masos rònecs.
Les antigues parròquies de Sant Cristòfol i de
Santa Justa van quedar demogràficament
tan disminuïdes, que al segle XV van esdevenir sufragànies de Santa Eulàlia de Ronçana
i de Sant Julià de Lliçà d’Amunt respectivament. Segons les notes de mossèn Mas, l’any
1413 la rectoria de Sant Cristòfol estava
arruïnada i l’església era servida pel rector de
Santa Eulàlia, ja que només hi havia dos parroquians; a més, per tal de reparar els desperfectes ocasionats per un terratrèmol, l’any
1457 es va donar permís a Gabriel Espina,
àlies Pallars, pubill de can Pallars, perquè recollís almoina per tal de reparar el temple.
Només els masos més forts o més afortunats,
com can Maspons, can Marquès, ca l’Amell
Gros, can Feu, can Pallars i can Sabater van
aconseguir superar les noves dificultats.

Els grans masos de l’època
moderna
Les famílies que van sobreviure a la sotregada
del període baixmedieval van sortir reforçades. Per una banda, es va consolidar el domini útil dels pagesos sobre les terres i es van
abolir algunes de les formes més oneroses del
control senyorial (sobretot, els anomenats
mals usos); els pagesos de mas, en la majoria
dels casos emfiteutes, podien assegurar la
producció de les seves explotacions, podien
cedir parcel·les a d’altres persones i podien
organitzar el territori segons la seva voluntat.
D’altra banda, aquests mateixos pagesos van
ampliar les seves heretats amb la incorporació dels anomenats masos rònecs, de manera que van aconseguir augmentar la seva capacitat productiva. Aquella etapa de creixement encara es reflecteix en moltes masies,
engrandides i embellides precisament en
aquesta època.

Cos de la casa utilitzat abans com a pallisa i
quadres.

Els propietaris de can Maspons de Sant
Cristòfol són un exemple d’aquest tipus de
pagesia benestant. A l’època medieval, els
Maspons posseïen el seu mas homònim, un
molí al costat de la riera del Tenes i l’any
1494, Eulàlia Maspons, pubilla del mas, i el
seu marit Rafael, també confessaven tenir
diverses peces de terra, una de les quals s’estenia per la zona de Sant Cristòfol i Santa
Justa, i un altre mas, anomenat Rotlan, rònec, prop de la capella de Sant Cristòfol.
Els Marquès també van aconseguir ampliar
la seva heretat amb béns propers que havien
estat abandonats. Concretament, l’any 1454
Elionor de Riudeperes va establir en emfiteusi la derruïda casa d’Olivet a favor d’Antic
Marquès, el qual, segons en Jaume Dantí, va
esdevenir un gran “propietari útil”.
Els Maspons o els Marquès van continuar
visquent a les seves masies i conreant les se-
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Solà. Els Solà van aportar aquesta heretat a
la família Dou mitjançant el matrimoni entre Jacint de Dou i Isabel Solà. Anys a venir,
els Dou s’unirien als Alòs.
Finalment, el mas Sabater va passar a mans
de la família Tries de Santa Eulàlia de
Ronçana. A mitjans del segle XVII, el propietari de can Tries i de can Sabater era en
Josep Tries, el qual, probablement, fou succeït per la seva filla Maria, documentada
com a Maria Tries i Sabater. A la segona
meitat del sis-cents, l’esmentada Maria Tries
i Sabater es va maridar amb l’hereu del mas
Jonc d’Alella, Pere Jonc.

L’explotació dels grans masos

En Josep Grau a Can Just. (Foto: Dolors Grau i
Eduard Verduo).

ves terres. En canvi, els matrimonis celebrats
pels membres dels masos Feu, Pallars o
Sabater van allunyar els seus propietaris del
poble i van contribuir al naixement de grans
terratinents que posseïen més d’un mas.
A mitjans del segle XVII, l’hereu de can Feu,
Jaume Feu, que també era l’amo de can
Tabac, es degué casar amb la pubilla del mas
Pedralbes, a Sant Vicenç de Sarrià, on es va
traslladar a viure i on, unes dècades més
tard, es van emparentar amb la hisendada
família Llança. Els Llança també havien esdevingut propietaris del gran mas Coll, de
Lliçà de Vall, pel matrimoni celebrat entre
Gertrudis Coll i Anton de Llança l’any 1727.
Per la seva banda, segons va escriure Josep
Claret, al llarg del segle XVII els Pallars es
van emparentar amb la família Gibert, propietària del mas Gibert de Palausolitar. Els
Gibert-Pallars van posseir el mas Pallars fins
l’any 1691, que el van vendre a un tal Jaume

Aquests hisendats, residents o absentistes,
disposaven d’una gran quantitat de terres,
habitualment disposades de la mateixa manera: prop de la casa i on hi havia les millors
terres, s’estenien les quintanes de cereals,
combinades amb horts, oliverars i vinyes; al
pla, es conservaven alguns espais forestals,
que predominaven als vessants de les muntanyes i de les serres.
Com que els propietaris d’aquells masos no
podien conrear tot sols les terres dels seus extensos masos, van haver d’utiltzar el treball de
bracers (jornalers del camp) i de petits propietaris que, d’aquesta manera, completaven
els seus ingressos treballant a les grans explotacions. Així, van aparèixer els subestabliments emfitèutics, pels quals els propietaris
dels masos cedien petites parcel·les de terra a
aquests jornalers, a canvi d’una entrada en diner i el pagament d’un cens anual.
Alguns d’aquests contractes permetien que
aquests bracers i petits propietaris poguessin construir una casa a la peça de terra que
adquirien. Solien ser cases senzilles i humils,
de poques habitacions. Consegüentment, el
paisatge, que va continuar dominat per les
masies, es va humanitzar encara més amb
les rompudes, sobretot per fer-hi vinyes, i les
petites cases de pagès.
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1. Ca l’Amell Gros. 2. Can Sabater. 3. Can Marquès. 4. Can Feu. 5. Can Maspons de Sant Cristòfol.
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Can Valls de l’Ametlla del Vallès.

Detall de la façana actual de Can Just.

La població rural es va anar polaritzant entre
els segles XVI i XVIII: els pagesos benestants
que vivien al mas familiar (com els Maspons
de Sant Cristòfol o els Marquès de Canovelles) i els propietaris absentistes, que no sempre eren pagesos (com els Llança o els Dou),
senyorejaven per damunt de petits propietaris, de bracers, de rabassaires i de masovers.

La família Valls posseïa poques terres: l’any
1734, l’hereu de la casa, Joan Valls, pagava el
cadastre per 2 quarteres de terra de conreu, 1
quartera de bosc i 5 quarteres de vinya; a més,
declarava tenir un burro i un porc. Tot plegat,
era poca cosa si ho comparem amb les més de
40 quarteres de terra, els 2 bous, el burro i els
9 porcs del proper mas Parellada (que aleshores ja era una masoveria), les 41 quarteres, els
2 bous, el burro i els 13 porcs del també veí
mas Fabrera o les 90 quarteres de terra del
mas Maspons de Sant Cristòfol.

Segona part: can Just,
dels orígens a l’actualitat
El fundador de can Just
Al costat de l’antic camí ral de l’Ametlla a
Granollers que baixava per can Reixac i seguia cap a can Marquès, ja a Canovelles, s’hi
va aixecar una d’aquestes petites cases de
pagès al segle XVII, que es va anomenar can
Valls. Segons mossèn Bassolas, l’any 1679,
un tal Joan Valls va participar en la reunió
de diversos parroquians de l’Ametlla per
ampliar l’església de Sant Genís.

L’amo de can Valls, el pagès Joan Valls, estava casat amb Eulàlia Plantada, amb qui va tenir diversos fills. El 5 de març de 1751 van batejar a una criatura que van anomenar Just
Josep Joaquim, tot i que fou conegut com a
Just Valls. Els seus padrins foren en Josep Marquès, pagès de Santa Justa, i Eulàlia Traver,
muller de Josep Traver, pagès de l’Ametlla.
En Just no era l’hereu de la llar familiar i, a
més, era fill d’una nissaga de petits pagesos,
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de manera que ben aviat s’hagué d’espavilar.
Potser, com feien molts treballadors, de jovenet se’n va anar de mosso a algun mas de
la zona i qui sap si, quan va ser adult, va esdevenir masover d’alguna casa.

Cristòfol). Aquella casa de pagès no es va
conèixer com can Just per la migradesa dels
seus béns o per la proximitat a l’ermita de
Santa Justa, sinó que rebria el nom de qui la
va fer construir o de qui la va adquirir.

El que sabem és que, quan rondava els 25
anys d’edat, se’n va anar a viure a Lliçà
d’Amunt, on feia de bracer, i que el 20 d’agost
de 1780 es va casar amb una tal Rosa Solei,
natural del mateix poble de Lliçà. La cerimònia va tenir lloc a l’església de Santa Justa i
Santa Rufina, per tant, és possible que ambdós visquessin a l’entorn d’aquella ermita. Els
testimonis de l’enllaç van ser en Josep Marquès, pagès també de Santa Justa, i en Joan
Barbany, potser el masover de can Sabater.

Poques coses més sabem sobre en Just Valls.
La seva vida no seria fàcil: disposaria d’un
patrimoni escàs i sempre deuria treballar als
camps dels altres; tindria la poca terra que
envoltava la casa i arrendaria alguna feixa
per completar les necessitats familiars; ell i
la seva dona haurien tingut diversos fills,
però no tots haurien superat la crítica infantesa i, en tot cas, cap noi hauria arribat a l’edat adulta, de manera que fou succeït per
una filla, de nom Rosa i, curiosament, cognominada “Justvalls” en algun document.

Degué ser aleshores quan en Just Valls va
fundar la seva llar. A les acaballes del segle
XVIII, la seva esposa i ell van poder aixecar
una petita casa en una minça peça de terra
que devia pertànyer a algun dels grans masos de l’entorn (can Marquès, ca l’Amell, can
Feu, can Sabater o can Maspons de Sant

Probablement, en Just Valls s’hauria casat
en segones núpcies amb Rosa Margarit, filla
de Pere Margarit i de Margarida Pineda, la
qual fou enterrada l’any 1830, a l’edat de 66
anys. Al registre del seu sepeli, es llegeix que
era la vídua de Just Valls.

La Cuina-entrada-llar de foc de can Just, amb l’escala per accedir al pis.
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El celler de can Just.

Dels Valls als Castellà
Els últims anys d’en Just Valls i els primers
de la seva filla i hereva, Rosa, també serien
difícils. A les acaballes del segle XVIII, l’agricultura a Catalunya va experimentar una
crisi reflectida en un descens de la productivitat, en el conseqüent encariment dels aliments i en la concatenació de males collites.
A més, la situació es va agreujar per la perllongada conjuntura bèl·lica (1793-1814).
De ben segur que la Guerra del Francès
(1808-1814) va afectar els habitants de can
Just, sobretot el 1809, quan els exèrcits napoleònics van rondar per la zona. El mes d’abril d’aquell any, el rector de Sant Julià de
Lliçà d’Amunt, Isidre Oliveró, va escriure:
“Estant los gabaits aposentats en Granollers, Caldes de Monbuy y Sant Feliu de
Codinas, abrigaren la parròquia de Santa
Eulària de Ronsana, bisbat de Barcelona,
seguint y robant los boscos y casas ab lo

que, entre altres, en casa Maspons de Sant
Cristòfol, sufragànea de dita parròquia,
atraparen a Esteve Pujol, fadrí, natural y
habitant de Santa Justa, sufragànea de
Llissà de Munt, de dit bisbat, fill llegítim y
natural de Francisco Pujol, masover de casa Amell, […] de edad de uns vint y dos añs,
al qual afusellaren no molt lluny de dita casa Maspons”. El mateix dia, segons el dit
rector, Pere Marquès, un noi de tan sols 16
anys, fill de can Marquès, fou víctima dels
francesos, “lo qual mataren a colps de sabres devant de dita casa Maspons”.
En Jaume Dantí va escriure a l’Anuari de
1993, que en aquells incidents també hi va morir l’Esteve de can Maspons i que moltes cases
foren saquejades (can Maspons va ser regirada i els francesos van calar foc a can Marquès).
Acabada aquella guerra, la pubilla de can
Just, Rosa “Justvalls”, casada amb un tal
Ignasi Vidal, va parir una noia, que va ser
batejada amb el nom d’Agnès (1815-1879).
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La sala de la casa amb els festejadors a la finestra.

Probablement, van tenir més fills, però no
n’han arribat notícies. De fet, només coneixem l’existència del matrimoni de dita Rosa
amb en Vidal per la seva filla. La Rosa “Just
Valls” es deuria casar en segones núpcies
amb el pagès Francesc Jonchs (1785-1840),
el qual la va deixar novament vídua i qui “no
féu testament per ser pobre”.
L’esmentada Agnès Vidal seria, per tant, la
segona pubilla consecutiva que es trobaria al
capdavant de can Just. El paper d’aquelles
dones, membres de famílies pageses pobres,
era fonamental, tal i com explica l’historiador Enric Vicedo: criaven els fills, elaboraven la roba, feien les tasques domèstiques,
participaven en l’elaboració dels derivats del
raïm i dels fruits per a l’alimentació dels
nens i dels grans, col·laboraven en algunes
tasques agràries (la verema, birbar, tenir cura del corral i sovint de l’hort).
Per la seva banda, els homes de la casa tindrien cura de la poca terra de la família, me-

narien peces dels grans masos amb algun tipus d’arrendament i participarien del mercat laboral com a jornalers en tasques com la
sembra, la sega i la batuda en el conreu dels
cereals, o les feines de cavar, podar, esporgar i veremar a les vinyes. Fàcilment, els homes de la casa haurien treballat a algunes de
les vinyes properes de ca l’Amell Gros, ja que
el seus propietaris, la família Vergés de
Calldetenes, van esdevenir un dels principals viticultors de Lliçà d’Amunt.

Dels Castellà als Grau
Pels volts de 1840, l’Agnès Vidal es va casar
amb en Pau Castellà i Lluch (1810-1883), un
pagès nascut a Bigues. D’aquest matrimoni,
només en van néixer tres criatures: en Joan
(1844-1884), el primogènit i hereu, en Josep
i en Vicenç (1854-1855), però només va sobreviure el fill gran. Curiosament, al registre
de defunció d’en Vicenç, la mare va ser inscrita amb el nom d’Agnès “Just”, és a dir,
utilitzant el nom de la casa per cognom.
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Detall del sostre de la sala, amb un cove i un pot penjats.

L’any 1860, quan es va fer el primer amillarament del poble, en Pau Castellà va declarar
tenir una “piesa de tierra de su propiedad,
que cultiva por si, sita en San Cristòfol”, de 5
quartans de secà i 3 picotons d’erm, i la casa
senyalada amb el número 25. La petitesa de
l’explotació els devia abocar a una forta dependència envers els masos del seu entorn.

va casar en segones núpcies ja tenia 32 anys,
va aportar un nen del seu primer matrimoni,
anomenat Ramon, de manera que can Just
es va omplir amb la parella dels avis Pau i
Agnès, els esposos Joan i Teresa, el fill d’aquesta última i, a més, segons el cens de
1877-1878, un jove anomenat Joan Gordi,
orfe, que feia de “dependiente”.

Ells no eren, però, els únics petits pagesos
d’aquest extrem del poble: prop de l’ermita
de Sant Cristòfol, Antic Barnils havia construït una casa pels volts de 1847 i el seu fill
Genís hi vivia amb la seva família, fent de
paleta; i al costat de ponent de can Just, hi
havia can Noguera de la Riba, una altra casa
petita, posseïda per un tal Joan Espinal i
Sala, que l’any 1860 només disposava de 6
quarteres de terra.

Cal pensar que les famílies pageses, sobretot
les que vivien als masos, solien ser troncals,
és a dir, formades per una parella d’adults
amb algun dels seus pares encara vius, algun
germà o germana, solters, i amb els fills del
matrimoni. A més, a les cases benestants,
podia haver-hi algun mosso o criada. Per
exemple, l’any 1877, al proper mas Maspons
de Sant Cristòfol, hi vivien l’amo, Joan
Maspons i Viaplana, i la seva muller, Teresa
Torres i Muntaner; el seu fill i hereu Domingo Maspons i la dona d’aquest, Dolors Dantí;
un altre fill, Jacint Maspons; els fills de l’hereu, Teresa i Jacint, i un sagal de 9 anys anomenat Joan Oliveres.

Aleshores, el paisatge d’aquell indret devia
estar caracteritzat per les vinyes, pels grans
masos (Maspons, Sabater, Marquès, Amell
Gros) i les petites cases de pagès (Rof, Barnils, Just, Noguera), pel camí de Granollers i
per la timba de can Noguera.
El 28 d’agost de 1876 l’hereu de can Just, en
Joan Castellà, es va casar amb Teresa Ballús,
natural de Marata i veïna de Lliçà d’Amunt,
vídua d’un tal Llorenç Torres, el qual havia
mort dos anys abans. La Teresa, que quan es

En canvi, les famílies de bracers, rabassaires
i petits pagesos es solien moure en el marc
d’una família simple –la parella i algun fill–.
En tots els casos, el patriarca de la família hi
tenia un paper bàsic: organitzava les activitats productives de l’explotació i dissenyava
les polítiques socials de la nissaga.
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Doncs, en poc temps, can Just va experimentar diversos canvis: al cap de gairebé un
any del seu casament, la Teresa va infantar a
una nena que va ser batejada amb el nom de
Maria, però que només va sobreviure 11 mesos, ja que una gastroenteritis la va matar el
juny de 1878; un any més tard, les males noves van continuar amb una altra mort, la de
l’àvia Agnès; i el juny de 1880, va néixer una
altra nena que també va rebre el nom de
Maria Castellà i Ballús (1880-1953).
Però el cop més dur va arribar poc temps
després. El 17 de febrer de 1883 l’avi de can
Just, en Pau Castellà, va morir a causa d’una
“afección orgánica de corazón” i el juny de
1884 el seu fill Joan Castellà, de poc més de
quaranta anys, també va ser enterrat a causa
d’una “pulmonia doble”, de manera que la
casa va perdre els seus homes adults, quedant només la vídua Teresa Ballús, el seu fill
Ramon, d’uns 14 anys d’edat, i la petita
Maria Castellà.
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La situació era molt compromesa, ja que les
vídues amb fills corrien el risc d’esdevenir
pobres de solemnitat, de manera que, probablement, la vídua degué marxar de can
Just amb les seves criatures per refugiar-se a
la casa d’algun parent, perquè en el cens de
1887, no s’esmenta cap membre de la nissaga visquent a Santa Eulàlia.
A les acaballes del segle XIX, un cop superat
el mal pas, la Teresa i els seus fills Ramon, ja
adult, i Maria tornarien a can Just. La família
es va ampliar l’any 1904, quan la pubilla es va
casar amb en Florenci Grau i Rodoreda (18801957), un pagès nascut a Lliçà d’Amunt.

La família Grau
Ben aviat, la casa es va omplir de criatures,
sobretot de nenes: Teresa (1905-1990),
Carme (1907-2002), Remei (1909-2000),
Roser (nascuda l’any 1911) i Josefa (19142001). Finalment, l’any 1918, va néixer l’he-

Florenci Grau i Maria Castellà. (Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).
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Maria Castellà i Ballús. (Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).
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Francesca Montpart i Josep Grau. (Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).

reu de can Just, en Josep Grau i Castellà
(1918-1991).
En Florenci va fer de pagès durant tota la seva vida i va ampliar les terres que la família
explotava directament quan, l’any 1917, el
propietari de can Serra de Canovelles, en
Lluís Serra i Guàrdia, li va establir en emfiteusi un tros de terra, part de conreu, part
oliverar i part de bosc, de 4,5 quarteres a
Canovelles. Les condicions d’aquell establiment preveien que en Florenci i els seus no
havien de deteriorar aquella peça de terra, ni
en podien arrencar les oliveres, i que havien
de pagar un cens anual de 72 pessetes cada
primer d’agost.
A més, a la primera meitat del segle XX, els
de can Just també tenien un trosset de terra,
de 2 quartans, a Lliçà d’Amunt, a prop del
lloc conegut com el Sot de la Vall, a la vora
de can Feu.

Aquestes terres, però, no eren suficients per
a mantenir a la família, i de ben segur que
com havien fet els homes de les generacions
anteriors i com faria el seu propi fill, en
Florenci va haver d’anar a jornal als grans
masos, i les seves pròpies filles i el seu fill
també degueren participar al mercat laboral
de l’època, com a minyones o treballadores i
com a mosso.
A mesura que van transcórrer els anys, les
noies de la casa es van anar casant i van
abandonar la llar familiar. La germana gran,
Teresa, es va casar amb en Joan Cintes, i
ambdós van viure al barri de Sant Andreu de
Barcelona, on van regentar una bodega. La
Carme també va marxar del poble i es va instal·lar a Mollet a causa del seu matrimoni
amb en Valero Ametller. Per la seva banda,
la Remei es va casar i va anar a viure a
Mataró.
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Sant Cristòfol, on hi va arribar a viure malgrat ser l’hereu d’una petita casa veïna. De
jove, va fer altres tasques, totes elles vinculades amb el món rural: anava amb la màquina de batre, feia pallers, va netejar boscos
a Bigues, va arrencar soques a la zona de
l’actual Centre Cívic la Fàbrica de Santa
Eulàlia…
Tota la seva vida, laboriosa i molt casolana
(segons recorda la seva família, en Josep era
un home afable però molt casolà, poc amic
de passar les tardes a bars i cafès com la
Sala, per exemple) es va trastocar l’any 1936,
amb l’esclat de la Guerra Civil. Com tots els
joves del poble, va ser cridat a files i es va incorporar a l’exèrcit republicà. Va ser destinat a Andalusia, on va passar penúries i tot
tipus de misèries, però mai va explicar que
hagués participat en cap batalla i fins i tot
deia que mai va arribar a disparar ni un sol
tret. Desmillorat, prim i esgotat, quan l’any
1939 va tornar a casa, la seva mare va tenir
alguna dificultat per reconèixer-lo.
En Josep Grau i la seva filla petita Dolors amb el
paller de la casa. (Foto: Dolors Grau i Eduard
Verduo).

La quarta filla d’en Florenci i la Maria, la
Roser, va treballar durant molts anys a can
Bosch de Granollers, un establiment dedicat
a la fotografia. Ella es va casar amb un home
de Palou, on va residir i és recordada, també,
perquè va ser ferida lleument al bombardeig
que va patir Granollers l’any 1938 durant la
Guerra Civil.
L’útima noia del matrimoni, la Josefa, va
treballar durant molts anys com a minyona a
can Barbany del Molí, i es va casar amb l’hereu de ca l’Espelt de Santa Eulàlia, en Jaume
Espelt.
Finalment, el 9 de setembre de 1918 va néixer en Josep Grau i Castellà. Després d’haver anat a escola, es va posar a treballar.
Primer, va fer de mosso a can Maspons de

Després de la guerra, en Josep va poder tornar a la seva vida, marcada per la feina a can
Just i pels treballs a altres cases de pagès.
Fins que un dia, potser a l’Aliança de Lliçà
d’Amunt, va conèixer a la Francesca Montpart i Nadal, la seva futura muller. Ella era
filla d’una casa de pagès de Lliçà coneguda
com can Perones. Com moltes noies de famílies treballadores, de ben petita se’n va anar
“a servir” a una casa de Palausolitar, però
s’enyorava i el seu pare la va haver d’anar a
buscar. Després, va treballar a la fàbrica La
Linera, a Lliçà mateix, una feina que va
mantenir fins l’any 1953.
Amb el pas dels anys, en Josep va anar fent
menys feines per les altres cases i es va centrar en les poques terres de can Just –el tros
del costat de la casa, la peça de Canovelles i
el trosset del Sot de la Vall– i en els camps
que menava –l’hort de ca l’Amell i alguns
camps d’avellaners i de conreu també a ca
l’Amell, a can Gafa i a can Maspons–. Tot i
això, la seva filla Dolors i el seu gendre
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Aspecte de la casa a inicis dels anys seixanta.
(Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).

Eduard recorden que, com que això no donava prou, va continuar fent alguns jornals a
can Marquès, a can Feu o a la Torre del Pla.
I amb els anys també van arribar les filles: la
Matilde (1947), la Maria (1951), la Dolors
(1957) i la Teresa (1960). Malauradament, la
petita Teresa va néixer amb una malformació coronària i, després d’estar un temps ingressada a l’Hospital Clínic de Barcelona, va
morir amb tan sols 16 mesos.
Les noies de la casa gairebé no van conèixer
els seus avis, ja que la Maria Castellà va morir l’últim dia de 1953 i el seu avi, en Florenci
Grau, ho va fer el 19 de febrer de 1957, curiosament el mateix dia que va veure néixer
la Dolors. Com que ambdós van morir intestats, l’any 1960 les seves filles Teresa,
Carme, Remei, Roser i Josefa van renunciar
als seus drets sobre l’heretat de can Just a favor del seu germà Josep, que va esdevenir
l’amo de la casa.
En Josep formava part d’una generació que
pertanyia a un món que desapareixia progressivament. El conreu dels camps i els jornals als grans masos de la vall del Tenes, les
feines que ell i els seus avantpassats van fer
per sobreviure des de la mateixa fundació de
la casa, van anar perdent valor en el marc
d’una economia cada vegada menys agrària.
Les seves filles ja van formar part d’un món
diferent, un món on les classes treballadores
es van allunyar de la misèria que tan sovint
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Les germanes Matilde, Maria i Dolors a la riera
del Tenes. (Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).

les havia amenaçat en les dècades anteriors.
A banda dels jocs, les jornades escolars i les
feines a casa, la Dolors recorda una circumstància peculiar de can Just: estaven
lluny de tot arreu; quan anaven a l’escola, o
a missa, o al Casal Parroquial, s’anaven
ajuntant amb els veïns que hi feien camí,
però, quan tornaven cap a casa, de mica en
mica, anaven perdent companys de viatge
fins que, irremeiablement, arribaven soles a
can Just, l’última casa del poble.
Les tres germanes també van treballar després de deixar l’escola, però les tres ho van
fer en el ram del tèxtil: la Matilde i la Maria
estaven a can Cladelles, mentres la Dolors va
anar a la Fàbrica coneguda com Fills de
Josep Ferrer, S.A., l’actual Centre Cívic “la
Fàbrica”. I les tres germanes es van anar casant: la Matilde ho féu amb en Jaume Unyó,
de can Galderic, i la Maria amb l’Antoni
Smith, de Vic, on es va traslladar a viure.
Per la seva banda, la Dolors va conèixer a
l’Eduard Verduo en un ball de gitanes. Ell
havia nascut l’any 1953 a Marinaleda, un poble de la província de Sevilla. Ben aviat,
però, els seus pares van emigrar i van arribar
a Catalunya l’any 1955, concretament a
Ribes de Freser, on el pare de l’Eduard va
treballar al cremallera de Núria i a unes mines. D’allí, van passar a Santa Eulàlia (el
Brugueret) l’any 1957, per treballar a la pedrera de Riells, i els seus desplaçaments van
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Els avis de can Just acompanyats de coneguts a la dècada de 1930. (Foto: Dolors Grau i Eduard Verduo).

continuar per altres cases de Bigues i de
Canovelles. L’Eduard sempre s’ha dedicat a
la construcció, de manera que per primera
vegada, amb ell, l’home de la casa ha deixat
de treballar a l’agricultura.
L’any 1978 la Dolors i l’Eduard es van casar
a l’ermita de Sant Cristòfol i van anar a viure a la casa nova de can Just, enllestida dos
anys abans i on encara resideixen en l’actualitat. Potser aquest nou habitatge és la prova
més clara de com han canviat les formes de
vida dels habitants de can Just: el creixement econòmic global del país i el treball
d’en Josep i la Francesca van facilitar la nova construcció. Probablement, la seva generació ha presenciat una autèntica “revolució
social”, com ha explicat l’historiador Eric
Hobsbawm.

El món que en Josep i la Francesca van arribar a conèixer, el nostre món actual, amb un
descens dràstic de la població pagesa, un increment de les zones urbanes, un augment de
l’escolaritat o un nou paper de les dones, ja es
troba molt lluny dels móns que van viure en
Florenci i la Maria, en Joan i la Teresa, en Pau
i l’Agnès, l’Ignasi i la Rosa o en Just i la Rosa.
Finalment, fruit del matrimoni de la Dolors i
l’Eduard, ha nascut la darrera generació de
can Just, la Gemma (1980) i en David
(1986), últims descendents d’aquell Just
Valls que a l’entorn de 1780 va decidir construir una casa nova que, avui, ja és una casa
amb història.
Text: Xavier Ciurans i Vinyeta
Fotografies: Albert Roca

