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Benvolguts veïns i veïnes,

De vegades es diu que "ja ha arribat Nadal i sense ado-
nar-nos-en", per referir-se al de pressa que passa el
temps; també és cert que aquesta expressió és més
corrent entre les persones que gaudeixen de benestar. A
tot plegat hi contribueix un tipus de vida que massa
sovint se'ns imposa, en el que tot s'ha de fer amb el
mínim de temps possible, sense gaire reflexió ni espai
per a valorar-ho. A contracorrent, l'oferiment de
l'Anuari vol ser un petit instrument per repassar pausa-
dament tot el què hi ha hagut de bo en la vida de les
entitats durant aquest any que s'acaba, i per conèixer i
estimar una mica més el nostre poble.

Al bell mig de la cridòria consumista que envolta aques-
tes festes, on sembla que la felicitat es pugui comprar,
de ben segur que també trobareu aquell espai de tran-
quil·litat, aquella hora de conversa distesa amb la famí-
lia o els amics, que és el què permet destriar el superflu
del necessari, el positiu del negatiu, i sobretot poder
encarar amb ànims renovats el present i el futur imme-
diat. D'altra banda, també és bo d'aprofitar aquest
temps, que desitgem poder-lo compartir amb altres
persones, per confirmar-nos en la idea que només així
la vida pren tot el seu sentit. Aquesta ha de ser una
opció constant i no pas de temporada.

Arribats a cap d'any hi ha el costum i la temptació de
mirar enrere, cosa bona de fer si es planteja en termes
de superació, de millorament personal i col·lectiu. Des
de la responsabilitat pública hom pensa en allò que no
s'ha fet prou bé i sobretot en el que ha quedat per fer,
però en aquest capmàs el més valuós serà sempre el
resultat de l'atenció a les persones. No es tracta només
de fer sinó sobretot de ser.

En nom propi i de tots els que formem l'Ajuntament us
desitgem que el Nadal i el nou any us augmentin el goig
de viure.

Jaume Dantí
Alcalde



Ple ordinari:
25 de novembre de 2004

Proposta nomenament Jutge de Pau

Proposar el nomenament per al càrrec de
JUTGE DE PAU TITULAR del municipi el
SR. JOSEP SOLÉ I PADRÓS, actual Jutge de
Pau Titular, i de JUTGE DE PAU SUBSTI-
TUT del municipi la SRA. TRINITAT
FOLCH I SAMPERA actual Jutge de Pau
Substitut.

Cessió d’ús de terrenys 
per deixalleria

S'acorda posar a disposició del Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès Oriental la
resta de la finca de propietat municipal de
915 m2 de superfície, per a destinar-los a la
prestació dels serveis de residus vegetals,
qualificada d'equipament públic de la UAU-
38.

Modificació preus públics
instal·lacions esportives municipals 

S'aprova l'establiment dels preus públics per
a activitats esportives i ús d'instal·lacions
esportives municipals.

Adhesió conveni 
departament de justícia

S'Aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al conveni de col·labo-
ració subscrit entre el Departament de
Justícia i Interior de la Generalitat de Cata-
lunya, l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya en data 21 d'octubre de 2004, per
tal de col·laborar en l'execució de programes
en l'àmbit de competències de la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, rehabilitació o
Justícia Juvenil.

Manifest contra 
la violència de gènere

La violència vers les dones és avui un dels
problemes més importants que té la nostra
societat: Un problema social que s'ha vingut
exercint històricament i que, malgrat els
avenços obtinguts en el camí vers la igualtat
entre sexes, es continua manifestant d'una
forma cruel i reiterada.

S'acorda adherir-se al manifest contra la vio-
lència de gènere i complir amb els compro-
misos que se'n deriven.

L'Alcalde diu que és oportuna la lectura del
manifest ja que avui dia 25 es celebra el Dia
Internacional per a l'eliminació de la violèn-
cia contra les dones. I afegeix que no s'ha de
recordar aquest greu problema un sol dia, i
en aquest sentit recorda que la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes va aprovar recent-
ment un Protocol per a tractar tota aquesta
problemàtica.

Moció per un retorn íntegre 
dels documents catalans espoliats 
a Salamanca

S'acorda:

– Expressar el suport a la Comissió de la
Dignitat, entitat cívica que des del 2002
lluita pel retorn dels "Papers de Salaman-
ca".

– Demanar al Govern espanyol el retorn
íntegre de tots els documents i d'altres
materials espoliats per la DERD (Dele-
gación del Estado para la Recuperación de
Documentos) i d'altres organismes els
anys 1938 i 1939 al nostre país i retinguts
avui a l'Arxiu de Salamanca.

– Expressar el suport a tots aquells ajunta-
ments i altres entitats i particulars que
lluiten pel retorn dels seus arxius.
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Moció pel reconeixement 
internacional de seleccions
esportives catalanes

S'acorda:

– Demanar que l'esport federat català sigui
objecte del suport institucional, tant de la
Generalitat de Catalunya com del Parla-
ment, suficient per tal d'assolir la plena
sobirania i pugui formar part, de ple dret,
de les federacions internacionals respec-
tives.

– Demanar el reconeixement de les federa-
cions esportives catalanes per part de les
homòlogues internacionals i, conseqüent-
ment, el reconeixement per part del
Comitè Olímpic Internacional, del Comitè
Olímpic Català.

– Demanar als partits polítics del Parlament
de Catalunya el suport necessari en forma
d'actuacions i/o disposicions perquè les
federacions esportives catalanes puguin
actuar i, en conseqüència, competir a
escala internacional.

Moció reconeixement vies verdes 
del Vallès

S'acorda adherir-se al document anomenat
"Manifest de Sant Celoni per al reconeixe-
ment de les vies verdes del Vallès", signat en
data 13 de juliol de 2004 per part dels repre-
sentants de la Universitat de Girona, la
Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de
Sant Celoni.

Ple extraordinari:
23 de desembre de 2004

Aprovació pressupost 2005 i plantilla
personal Ajuntament

Aprovar el pressupost General de l'Entitat i
els seus organismes autònoms pel 2005,
amb el següent resum per capítols:

Ajuntament

Despeses:

Capítol I.- Despeses de personal 1.825.090
Capítol II.- Despeses en bens 

corrents i serveis 1.831.253
Capítol III.-Despeses financeres 67.440 
Capítol IV.- Transf. corrents 165.660 
Capítol VI.- Inversions reals 4.561.050
Capítol IX.- Passius financers 393.715

Total:       8.844.208 €

Ingressos:

Capítol I.- Impostos directes 2.256.242
Capítol II.- Impostos indirectes 235.000
Capítol III.- Taxes i altres ingres. 2.083.298
Capítol IV.- Transf. corrents 1.023.816
Capítol V.- Ingressos patrimonials 38.600
Capítol VI.- Alienació inversions

reals 252.984
Capítol VII.- Transf. de capital 1.789.233
Capítol IX.- Passius financers 1.165.035

Total:      8.844.208 €

Set Comunicació

Despeses:

Capítol I.- Despeses de Personal 53.300
Capítol II.- Despeses en béns 

corrents i serveis 12.350
Capítol III.-Despeses financeres 30
Capítol VI.-Inversions reals 9.000

Total:      74.680 €

Ingressos:

Capítol III.-Taxes i altres ing. 9.680
Capítol IV.- Transf. corrents 65.000

Total:      74.680 €
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Resum

Ajuntament 8.844.208 €
Set Comunicació 74.680 €

Total:     8.918.888 €

Deducció: Aportacions Internes 65.000  €

Total consolidat:     8.853.888 €

Concertació operació de crèdit 
pressupost inversions 2004

Primer.- S'acorda concertar amb la
Diputació de Barcelona ( Programa de Crèdit
Local-Caixa d'Estalvis de Catalunya), un
préstec d'import 720.000,– €, amb les
condicions següents:

Tipus d'interès: Euribor + 0,10 % Revisió
trimestral

Comissió d'obertura: 0,10 %
Termini: 10 anys.

Acceptar la subvenció del Programa de
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona,
d'import 63.708,54 euros, per subvencionar
el tipus d'interès del préstec de 720.000,–
euros.

Segon.- Concertar amb la Caixa de Crèdit de
Cooperació Local de la Diputació de Bar-
celona, un crèdit per import de 125.000,– ,
amb les condicions següents:

Tipus d'interès: sense
Comissió d'obertura: sense
Termini: 10 anys.

Tercer.- Concertar amb l'entitat bancària
Banc Bilbao Biscaia Argentaria (Banc de
Crèdit Local), un crèdit per import de
386.569– €, amb les condicions següents:

Tipus d'interès: Euribor + 0,16 % Revisió
trimestral

Comissió d'obertura: sense
Termini: 10 anys.

Aprovació inicial projecte 
urbanització Can Feu 1a fase

S'Aprova inicialment el projecte d'Urba-
nització dels carrers de la UAU-26 Can Feu

(Fase 1a), redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost d'execució
de 860.670,98 €.

Aprovació inicial projecte 
urbanització Torre del Gos 1a fase

S'aprova inicialment el projecte d'Urba-
nització dels carrers de la UAU-13 Torre del
Gos (1ª Fase), redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost d'execució
de 147.289,84 €.

Aceptació de cessions Promocions
Vallès 2002 a la UAU-44 Can Serra

S'accepta la cessió de sòl públic a favor de
l'Ajuntament, que efectua Promocions Vallès
2002, SL., amb una superfície total de
2.193,90 m2, segons el detall particular
següent: 

834 m2 destinats a vials (V-VP).
499,15 m2 destinats a Parcs i Jardins.
860,75 m2 afectes a protecció de lleres.
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Ple extraordinari urgent:
27 de desembre de 2004

Aprovació definitiva 
ordenances fiscals 2005 

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va acordar en data 4 de novembre
de 2004 aprovar provisionalment per a l'any
2005 la modificació de les ordenances fiscals
següents:

Número 1.- Impost s/ béns immobles.
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció

mecànica.
Número 3.- Impost s/ construccions, ins-

tal·lacions i obres.
Número 4.- Impost s/ increment de valor

dels terrenys de naturalesa urbana.
Número 7.- Taxa llicències urbanístiques.
Número 8.- Taxa llicències obertura establi-

ments.
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació

d'escombraries.
Número 13.- Impost s/ activitats econò-

miques
Número 15.- Taxa per entrada de vehicles a

través de les voreres, i reserva de la via
pública per aparcaments, càrrega i descàr-
rega de mercaderies.

Atès que dins el termini d'exposició pública
s'ha presentat un escrit de reclamació que ha
estat informat per la secretària interventora,

S'acorda desestimar les reclamacions pre-
sentades i aprovar definitivament la modifi-
cació de les ordenances fiscals.

Ple ordinari:
27 de gener de 2005

Sol·licitud de subvenció 
per al consultori de Santa Eulàlia 

Atès que en data 11/08/2003 li va ser conce-
dida un subvenció de 36.819€ per a la 1ª fase
de remodelació i equipament del consultori,

S'acorda sol·licitar al titular del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per import de
95.957,41€ corresponent a la 2ª Fase del
projecte de remodelació i equipament del
consultori mèdic provisional de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Acceptació subvenció Generalitat 
de Catalunya

S'accepten les següents subvencions:

– Subvenció per a inversions en béns immo-
bles destinats a activitats amb infants i
joves, per la "Rehabilitació de la casa
annexa a la capella de Sant Simple per a
local d'esplai" 11.000 €.

– Subvenció per a la introducció de les noves
tecnologies en la prestació de serveis dels
ens locals de Catalunya, per la "Implanta-
ció de sistemes de gestió interna i de
serveis per internet" 13.654 €.

Subvencions adjudicatàries 
habitatges socials

S'acorda que l'aportació acordada en data 18
de desembre de 2001 es dividirà entre els 14
adjudicataris, resultant una subvenció de
5.151,42€, que es descomptaran a cada adju-
dicatari del pagament inicial a efectuar.

Suspensió potestativa de tramitacions
i llicències urbanístiques

El Ple de l'Ajuntament de data 8 de juliol de
2004, va adoptar per unanimitat l'acord de
revisar el vigent planejament urbanístic
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municipal i iniciar la formulació del POUM,
així com també es van aprovar els objectius
que haurà d'assolir el POUM.

En l'article 3.3 de la normativa de les
Normes Subsidiàries de Planejament es con-
creten els supòsits que justificaran la seva
revisió, i actualment es donen diverses cir-
cumstàncies que justifiquen aquesta revisió.

L'informe emès per l'equip redactor del
POUM recomana a l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de procedir a la suspen-
sió potestativa de tramitacions i de llicències
urbanístiques en els següents àmbits espe-
cífics:

– Sols d'articulació urbana i redotació. Nous
fronts i façanes urbanes.

En sòl urbà:

Polígons d'actuació urbanística (PERI i UA).
Tot l'àmbit del PERI 1. Camí de la Serra.
Tot l'àmbit de l'UA-31. Can Mataporcs.
Tot l'àmbit de l'UA-40. Pitarra.
Àmbits delimitats especialment en el plànol

adjunt.
Barri Salve Regina (en part).

En sòl urbanitzable:

Sectors en sòl urbanitzable.
Tot l'àmbit del Sector 1. PPO-1 Can Naps.
Tot l'àmbit del Sub-sector 2 del Sector 2.

PPO-2 (SS2).Camí de Caldes.
Tot l'àmbit del Sector 3. PPO-3. Can Miravall.

– Sols urbans afectes a l'avaluació d'alterna-
tives de sistema general viari, de sistema

d'espais lliures i de replantejament dels usos
industrials

En sòl urbà:

Polígons d'actuació urbanística (UA).
Tot l'àmbit de l'UA-38. Hopresa.

– Àmbits residencials potencialment inun-
dables

En sòl urbà

Àmbits delimitats especialment en el plànol
adjunt.

Barri de La Campinya (en part).
Barri de Sant Isidre (en part).
UA-18. Can Sabater (en part).
UA-19. C/ de la Font de Sant Cristòfol.
UA-20. Carrer de la Riereta.

S'acorda aprovar, com a mesura preventiva,
la suspensió de tramitacions i de l'atorga-
ment de llicències urbanístiques pel termini
d'un any i en els àmbits proposats delimitats.

Ple extraordinari:
17 de febrer de 2005

Aprovació definitiva escut heràldic
municipal 

S'aprova definitivament el blasonament de
l'escut que segueix: 

Escut caironat: de sinople, amb un sautor ple
o creu en aspa de Santa Eulàlia, d'argent. Per
timbre una corona de baró. 

Aprovació inicial de l’ocupació 
directa d’uns terrenys del sector de sòl
urbanitzable del PPO-1 Can Naps per
destinar-los a sistemes urbanístics
d’equipaments escolars

S'acorda aprovar inicialment l'ocupació
directa dels terrenys que, afectats pel sector
de sòl urbanitzable a sistemes urbanístics
d'equipaments escolars, es destinaran a la
construcció d'un nou Centre Públic d'Ense-
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nyament Infantil i Primari (CEIP) a Santa
Eulàlia de Ronçana, d'acord amb la justifi-
cació de la necessitat de l'ocupació, l'execu-
tivitat i la concreció de l'àmbit de repar-
cel·lació que resulten dels informes elaborats
a tal efecte. 

Ple ordinari:
31 de març de 2005

Donar compte liquidació 
Pressupost 2004

L'Alcalde dóna compte de la liquidació del
pressupost i informa als grups que en podran
fer l'anàlisi durant el mes d'abril. Entre finals
d'abril i principis de maig es farà la reunió de
la Comissió Especial de Comptes.

Aceptació cessió de la promotora
d’habitatges socials

S'accepta la cessió gratuïta de la porció se-
gregada, de superfície total de 95,52m2 a fa-
vor de l'Ajuntament, que efectua la Promo-
tora d'habitatges de Santa Eulàlia de Ron-
çana, S.L., i facultar expressament el Sr.
Alcalde perquè en nom de l'Ajuntament pro-
cedeixi a la incorporació i agrupació de la
porció de terreny a la finca veïna de propie-
tat municipal, i per tal que formalitzi l'es-
criptura pública i inscripció registral d'aques-
ta cessió.

Ratificació cessió ús terreny per cons-
trucció E.T. al PPO-2 Camí de Caldes

S'acorda cedir de forma gratuïta i posar a
disposició de l'empresa elèctrica "ESTE-
BANELL Y PAHISA ENERGIA, S.AU" l'ús
del sòl situat al Pla Parcial PPO-2 Camí de
Caldes de superfície 20m2 per tal d'albergar
un Centre de Transformació.

Acceptació concessió de crèdit pel
pas de vianants, de La Caixa de
Crèdit de Cooperació Local

S'acccepta el crèdit amb càrrec a la Caixa de
Crèdit de Cooperació Local, per import de
125.000,00 € destinant al finançament de
l'actuació del Pas de Vianants Ctra. BV-1435,
amb un tipus d'interès del 0%, i a retornar en
10 anualitats

Aprovació provisional modificació
puntual normes subsidiàries de
planejament

S'acorda aprovar provisionalment la modifi-
cació puntual de l'article 44 de les vigents
Normes Subsidiàries de Planejament de
Santa Eulàlia de Ronçana, i trametre l'expe-
dient a la Comissió Territorial d'Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.

Acord ampliació delegació de
funcions a la Diputació de barcelona

S'acorda delegar en la Diputació de
Barcelona, les funcions de recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s'especifiquen:

Els Ingressos derivats de l'exercici de l'exe-
cució subsidiària.

Taxa per ocupació del sol, vol o subsòl de la
via pública.

Convocatòria subvencions 
entitats i activitats culturals, 
juvenils i esportives

Es convoca el concurs públic per a la conces-
sió de subvencions a entitats i activitats cul-
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turals de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el
límit pressupostari de 16.000 €; per a la con-
cessió de subvencions a entitats i activitats
esportives amb el límit pressupostari de
5.000 €; i per a entitats i activitats juvenils
amb el límit pressupostari de 3.090 €, totes
elles amb subjecció a les bases generals
aprovades per l'Ajuntament .

Convocatòria subvencions 
fons solidaritat

Es convoca concurs per a la destinació de
fons de solidaritat corresponents a l'exercici
d'enguany, amb el límit global de 32.160 €.

Resolució al·legacions projecte 
d’urbanització de primera fase dels
carrers de la UAU-13 Torre del Gos

S'acorda desestimar les al·legacions presen-
tades a l'acord d'aprovació inicial del pro-
jecte d'urbanització dels carrers de la Torre
del Gos i aprovar definitivament el Projecte
d'urbanització de primera fase dels carrers
de la UAU-13 Torre del Gos de Santa Eulàlia
de Ronçana.

Licitació obres del col·lector unitari 
i urbanització complementària 
del camí del gual

S'aprova el Plec de clàusules econòmico-
administratives particulars, que han de regir
la licitació, mitjançant el procediment obert
amb concurs, per a la contractació de les
obres del Col·lector Unitari i urbanització
complementària del Camí del Gual i procedir
a la licitació per a contractar les esmentades
obres.

Ple extraordinari:
12 de maig de 2005

Aprovació cessió de terreny 
al Servei Català de la Salut per a 
la construcció del CAP

Atès que els Serveis Tècnics del Servei Català
de la Salut ja han determinat la superfície
exacta necessària per a la construcció, d'a-
cord amb el projecte del nou Centre d'Aten-
ció Primària, 

S'corda cedir gratuïtament a favor del Servei
Català de la Salut, el domini de 1.920m2, de
la finca inscrita en l'Inventari de Béns del
Municipi com a bé patrimonial 

La finca objecte de cessió s'ha de destinar
per a la ubicació d'un Centre d'Atenció
Primària, mitjançant la seva construcció i ús
per a tal finalitat. 

A tals efectes, si la finca cedida no es destina
a la finalitat esmentada en el termini de 5
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat
dins dels 5 anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret
a favor de l'Ajuntament cedent.

Ratificació acceptació 
de cessions de terreny

Ratificar l'acceptació de les cessions de dues
superfícies de 379,40 m2 i 226,15 m2, de les
finques propietat de Francesc Cladellas
Bonet, afectades per les obres de la carretera
i del Pas de Vianants, de Santa Eulàlia de
Ronçana. 

Resolució al·legacions plec 
de clàusules obres col·lector 
i urbanització Camí del Gual

S'acorda estimar parcialment l'al·legació i
desestimar la resta d'al·legacions presen-
tades.

Declarar la urgència de la licitació de les
obres del Col·lector Unitari i urbanització
complementària del Camí del Gual, aprovar
el nou Plec de clàusules economicoadminis-
tratives particulars que han de regir la lici-
tació de les obres, i procedir a la licitació per
a contractar les esmentades obres.
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Ple ordinari:
26 de maig de 2005

Aprovació Pla Local de Joventut

Atès que des de l'Àrea de Joventut s'ha estat
treballant en l'elaboració d'un Pla Local de
Joventut a partir del qual s'han de dissenyar
les polítiques de joventut dels pròxims anys
2005-2007, i a partir del qual es pretén
assolir un major coneixement de la realitat

juvenil del municipi,

S'acorda aprovar el Pla Local de Joventut de
Santa Eulàlia de Ronçana.

Adjudicació subvencions 
fons de solidaritat

S'acorda destinar el fons de solidaritat corres-
ponent a l'exercici d'enguany d'acord amb la
distribució següent:

I destinar la resta del límit pressupostari a:
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PROJECTES ENTITAT POBLACIÓ SUBVENCIÓ

Enllumenat al "barri Alcaldia de Somotillo SOMOTILLO 
de Santa Eulàlia" Miquel Ricart NICARAGUA 8.000 

Ampliación de red de Agua Alcaldia de Somotillo SOMOTILLO 
potable del barrio Sta Eulàlia Miquel Ricart NICARAGUA 2.000 

Manteniment de l'Orfenat Rokpa Sershul
de Sershul Lídia Montsant NEPAL 1.500

Diagnostico participativo y ONG Amautas Tierra Amarilla
propositivo de Tierra Amarilla Nelson Traslaviña XILE 1.600

Francesc Sagales

Construcció de sanitaris Fraternidad Misionera Kinshasa 
per l'Hospital Verbum Dei R.D del CONGO 3.000

Nelson Traslaviña, 
Roser Morera Serdà

Estades nens i nens afectats Vallès Obert
per les radiacions de Txernòbil Manuel Pedraza UCRAÏNA 3.000

"Sí a la vida" Mosaic, Eva Cansino NICARAGUA 3.000 

Proyecto de asesoria legal mujeres, Fundació Pau i Solidaritat SOMOTILLO
municipios de el Sauce y Achuapa Joseba Mendizabal NICARAGUA 2.000

"Colònies d'estiu per a infants ACAPS
saharauís estiu 2005" Dolors Soriano Poble Saharaui 1.900

"Ampliació de la cobertura Mans Unides Kitale
educativa una zona rural" Josep Mª Pagès KENYA -----

TOTAL........26.000 €

– Fons Català de cooperació al desenvolupament 1.500€.

– Emergències i/o prospecció de la zona d'agermanament 4.660€. 



Adjudicació subvencions 
a entitats i activitats culturals, 
juvenils i esportives

S'acorda adjudicar d'acord amb les bases i la
convocatòria acordada a la sessió ordinària
del Ple de data 31 de març de 2005, les
següents subvencions:

Entitats i activitats culturals:

Esplai Santa Eulàlia 3.000
Bastoners "Trinxaires" 1.137
Casal Parroquial - Grup de Teatre 1.800
Fundació Arts Musicals 

de la Vall del Tenes 1.000
Casal d'Avis 2.000
Coral Santa Eulàlia 3.000
Associació Dones Tenes 450
Revista "Ronçana" 800
El Ganxo 630
Santa Eulàlia Camina 1.000
AAVV Can Font 500

Límit pressupostari: 16.000
Total adjudicat: 15.317 

Entitats Esportives:
Societat de Caçadors de Santa Eulàlia 400  
Club Escacs Ronçana 700 
Club Patinantge Sta Eulàlia 1.000
Club Escola de Bàsquet Ronçana 2.250 
Club Ciclista Vall del Tenes 650

Límit pressupostari: 5.000 
Total adjudicat: 5.000

Convocar un nou termini de presentació de
sol·licituds de subvenció per a activitats i
entitats juvenils, amb el límit pressupostari
de 3.090 €, amb subjecció a les bases de la
convocatòria.

Licitació obres Can Feu (fase 1) 
i Torre del Gos (Fase 1)

S'aprovar el Plec de clàusules econòmico-
administratives particulars, que han de regir
la licitació, mitjançant el procediment obert
amb concurs, per a la contractació de les
obres de "Projecte d'urbanització dels car-
rers UAU-13 Torre del Gos (Fase 1) i Projecte

d'Urbanització dels carrers UAU-26 Can
Feu" i procedir a la licitació per a contractar
les esmentades obres.

Lloguer d’oficines municipals

Atès que a les dependències municipals ubi-
cades a la Plaça de l'Ajuntament núm. 4 1er
2a, s'hi troba el Jutjat de Pau del municipi,
incrementada recentment la seva plantilla
en dues persones, degut a la recent desig-
nació de santa Eulàlia com a seu de l'agru-
pació de Secretaries de Jutjats de Pau núm.
47, integrada per Bigues i Riells i Santa
Eulàlia; i s'hi troben també les oficines de
l'empresa Sorea.

Les dependències esmentades no complei-
xen amb les necessitats bàsiques per al fun-
cionament d'aquests serveis, tant pel que fa a
espai com a supressió de barreres arquitec-
tòniques, entre d'altres insuficiències.

S'aprova la subscripció d'un contracte de
lloguer entre l'ajuntament i la propietària del
local situat a la carretera de la Sagrera núm.
5, d'acord amb la legislació vigent en matèria
de contractació. 

Resolució al·legacions a aprovació
inicial d’ocupació directa dels ter-
renys del PPO1 Can Naps per la seva
destinació d’equipament escolar

S'estima l'al·legació presentada per Mª Do-
lors Estapé Ganduxé i Pere Boix Subirachs, i
Josep Estapé Comas, en el punt tercer, en el
sentit que s'ha identificat erròniament als
propietaris del terreny, sobre l'aprovació ini-
cial d'ocupació directa dels terrenys del
PPO1 Can Naps, per la seva destinació a
equipament escolar, tot anul·lant l'acord
pres.

Arxivar l'expedient i conseqüentment les
actuacions que es referien en l'acord de ple
de data 17 de febrer de 2005.
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Ple extraordinari:
30 de juny de 2005

Sotmetre a informació pública 
l’avanç del POUM de Santa Eulàlia
de Ronçana

Atès que, dins del procés de redacció del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana, iniciat el 8 de juliol del
2004, i atès que l'equip redactor ha elaborat
els treballs inicials d'elaboració del POUM,
confeccionant l'anomenat AVANÇ, 

Per tal que els ciutadans disposin d'un ter-
mini per a fer els suggeriments i comentaris
que consideren oportuns i per tal de facili-
tar-ne la divulgació i informació, 

S'acorda sotmetre a Informació Pública dels
ciutadans i d'institucions l'AVANÇ dels tre-
balls d'elaboració del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana, pel termini d'un mes, des de la
publicació d'aquest anunci, mitjançant la
publicació al BOP, al tauler d'anuncis i a la
premsa, per tal de facilitar la seva divulgació
i la participació en aquest procés.

Atorgament de subvencions 
a entitats juvenils

S'acorda adjudicar d'acord amb les bases i la
convocatòria acordada a la sessió ordinària
del Ple de data 31 de març de 2005, les
següents subvencions:

Entitat Subvenció atorgada

Col·lectiu Olla a Pressió (COP) 1.440
APINDEP 1.650

Ple ordinari:
21 de juliol de 2005

Donar compte assumptes 
de personal

L'Alcalde dóna compte de les darreres con-
vocatòries i contractacions de personal de
l'Ajuntament. D'una banda s'han cobert les
dues places d'agents de la Policia Local i la
plaça d'interí, per Casimiro Barragán Pérez,
Antonio González Parra i Francisco Javier
Nevado.

També la vacant de conserge del pavelló es-
portiu municipal, s'ha cobert amb Francisco
Miguel Ruiz.

També dóna compte de la contractació d'una
educadora per l'Escola Bressol, ja que l'aug-
ment d'alumnes ha fet necessari disposar de
més personal.

I finalment, s'ha cobert amb Ferran Pauné la
plaça de tècnic de Medi Ambient.

Esmena a l’informe de l’avanç 
del POUM i exposició a informació
pública

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de
30 de juny de 2005, va adoptar l'acord de
sotmetre a informació pública dels ciutadans
i d'institucions l'AVANÇ dels treballs d'elab-
oració del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, 

Atès que en la documentació de l'avanç
objecte d'informació pública s'incorporaven
aspectes específics en l'àmbit de la delimi-
tació de sòl inundable i de les actuacions en
sòl urbà que en deriven, que en el procés de
participació ciutadana s'ha considerat inade-
quat incorporar, i havent-hi fet les correspo-
nents modificacions i esmenes d'acord amb
la voluntat majoritària de la ciutadania i amb
el compromís adquirit per l'equip de govern. 

S'acorda anul·lar l'acord adoptat en el Ple del
30 de juny de 2005, relatiu a sotmetre a
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informació pública l'avanç del POUM, i sot-
metre a informació pública dels ciutadans i
d'institucions l'AVANÇ dels treballs d'elabo-
ració del Pla d'Ordenació Urbanística Mu-
nicipal de Santa Eulàlia de Ronçana, pel ter-
mini d'un mes des de la publicació d'aquest
anunci, mitjançant la publicació al BOP, al
tauler d'anuncis i a la premsa, per tal de
facilitar la seva divulgació i la participació en
aquest procés.

Declaració d’inhabilitat 
del mes d’agost

S'acorda declarar inhàbil, als efectes de còm-
put de terminis de les actuacions municipals,
el mes d'agost.

L'Alcalde comenta que aquest és l'acord que
es pren cada any, per tal que no corrin ter-
minis durant el mes d'agost.

Aprovació tarifes servei d’aigua

Informar favorablement la sol·licitud de
revisió de tarifes del Servei Municipal
d'abastament d'aigua potable en el benentès
que inicialment s'aplicarà un increment
màxim del 5% sobre les tarifes, fins a nova
revisió.

Festes Locals 2006

Atès que segons l'article 37.2 de l'Estatut
dels Treballadors, de les catorze festes labo-
rals, dues són locals i han de ser fixades per
ordre del Conseller de Treball, a proposta

dels municipis respectius.,

S'acorda establir com a dies de festa local el
5 de juny, Segona Pasqua; i el dia 28 de ju-
liol, Festa Major d'Estiu.

L'Alcalde explica que normalment a Santa
Eulàlia s'han pres coma dies festius el de
santa Eulàlia i la festa Major d'Estiu. Atès
que aquest any serà festiu el dia de santa
Eulàlia, l'alternativa és el dilluns de Segona
Pasqua, i l'altra, el divendres de Festa Major.

Modificació Estatuts de la junta de
Compensació del PPO-5 El Rieral

S'aprova la modificació dels estatuts de la
Junta de Compensació del PPO-5 El Rieral,
que incorpora el nou domicili de la Junta.

Acceptació cessió de terreny 
per part de Josep Dantí

S'acorda ratificar l'acceptació de la cessió
d'una superfície de 113,67 m2 de la finca
propietat del Sr. Josep Dantí Sala, afectada
per les obres d'urbanització del primer tram
del Camí del Gual (tram de la carretera al
PPO-5) de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Acceptació subvenció Escola Bressol

S'acorda acceptar la subvenció atorgada pel
Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, d'import 81.400 €, per a l'Escola
Bressol L'Alzina de Santa Eulàlia de Ron-
çana. 
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Acceptació subvencions PUOSC

S'acorda acceptar les subvencions conce-
dides, per a les actuacions incloses en el Pla
d'Obres i Serveis de Catalunya

– Pavimentació dels camins del Serrat i
Salve Regina.

Subvenció PUOSC: 113.495 €.

– Remodelació d'un tram del camí del Gual i
renovació del col·lector unitari del barri
del Rieral.

Subvenció PUOSC: 278.307 €.

Aprovació pressupost 
Escola Bressol Municipal

S'aprova 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
126,5 € x 10 mensualitats.

– Tarifa 2. Altres serveis:
Dinar diari fix: 6 €/dia.
Dinar esporàdic: 7 €/dia.

– *Hora extra diària (durant tot el mes) 28
€/mes.

– Hora extra esporàdica: 2 €/hora extra.

* Aquests serveis s'incrementaran un 30% per
als no residents a Santa Eulàlia de Ronçana.

Aprovació inicial Ordenança Fiscal 
i Reglament de funcionament
d’Aparcament Municipal de Camions

Vist l'expedient tramitat per la implantació del
Servei municipal d'aparcament de camions, 

S'acorda aprovar inicialment el Reglament
de funcionament del servei d'aparcament
municipal de camions, així com la taxa per a
la prestació del servei, d'acord amb l'orde-
nança Fiscal.

Adjudicació de les obres de 
reurbanització dels barris de Can
Feu (1a fase) i Torre del Gos (1a fase)

S'acorda declarar vàlida la licitació i adju-
dicar definitivament el contracte a l'em-
presa Obres i Serveis ROIG pel preu de
796.990,63.€, per a la realització de les
obres d'urbanització dels carrers UAU-13
Torre del Gos (fase 1) i Urbanització dels car-
rers UAU-26 Can Feu (fase 1) d'acord amb el
projecte i plec de clàusules, amb incorpo-
ració de les millores i terminis de la propos-
ta de l'adjudicatari.

Moció sobre la sequera

S'acorda instar al Govern de la Generalitat
de Catalunya a que apliqui les mesures polí-
tiques i financeres necessàries per fer front a
aquesta situació extraordinària provocada
per la sequera, amb criteris que tinguin en
compte l'afectació real de cada municipi, i
amb compensacions socialment justes segons
la situació dels pagesos i pageses afectats, i a
dotar amb els recursos econòmics i logístics
pertinents les diferents polítiques que s'a-
cordin sobre la sequera, de forma que les
diferents mesures es puguin aplicar en el
moment adient, obtenint així una major efi-
ciència.  

Moció de CiU: Campanya informativa
de les Pensions del Sovi

El proper 1 de setembre de 2005 entrarà en
vigor una proposició de llei presentada per
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CIU al Congrés dels Diputats que permetrà
la compatibilitat del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI) amb les pensions de
viduïtat. 

S'acorda: Prendre les mesures necessàries
per tal que des dels serveis socials munici-
pals es tingui coneixement ple d'aquesta
mesura i s'endeguin les accions necessàries
per tal d'informar a la ciutadania, en espe-
cial, al col·lectiu de la gent gran que és a qui
més afecten aquestes mesures, per tal de
deixar clars quins són els seus drets i deures,
perquè es puguin beneficiar d'aquesta mesu-
ra adoptada.

Demanar al Govern de la Generalitat, que en
la línia de cercar millores socials i econò-
miques del catalans i catalanes i en compli-
ment dels acords del Pacte del Tinell i de
l'Acord Estratègic per a la Competivitat, la
millora de l'ocupació i la internacionalit-
zació de l'economia catalana, redacti i pre-
senti al Parlament de Catalunya per a la seva
aprovació, una llei d'ajuts de prestacions
assistencials. Aquesta Llei ha de tenir com
objectiu situar les pensions més baixes com a
mínim al 80 per cent d'un indicador de ren-
des propi de Catalunya, tot tendint a que
assoleixin aquest nivell de rendes al llarg de
la legislatura.

Acceptació de la renúncia 
d’un regidor

L'Alcalde dóna compte al Ple de la pre-
sentació de la renúncia a la seva condició de

regidor per part del Sr. Lluís Velasco i Batlle.

S'acorda acceptar la renúncia del regidor
d'aquest Ajuntament, Sr. Lluís Velasco i
Batlle, i comunicar-ho a la Junta Electoral
central per tal que lliuri la credencial del
regidor que ha de substituir-lo.

El regidor Lluís Velasco llegeix un escrit de
comiat, que es transcriu literalment: 

En primer lloc explicar que el motiu de la
meva renúncia es per qüestions professio-
nals i personals.

A nivell professional, en aquests dos últims
anys la meva situació ha canviat, havent
d'assumir una major responsabilitat i modi-
ficacions en el meu equip, variant per tot ple-
gat el volum i la tipologia de la feina a fer en
el meu lloc de treball com a director d'un
parc natural.

Aquestes modificacions les he anat compa-
ginant i encaixant amb la meva responsabil-
itat aquí a l'Ajuntament, però ha arribat un
punt en que la suma de les dues dedicacions
ha resultat insostenible: raons de salut no
em permeten continuar el meu compromís,
i he hagut de prendre la determinació de
renunciar a aquest servei com a regidor
d'aquest Consistori.

En segon lloc vull manifestar la meva satis-
facció per haver pogut participar durant
aquest temps en aquest projecte al servei de
Santa Eulàlia i vull agrair a l'alcalde i als
companys regidors d'haver pogut participar
en tot allò que de forma conjunta s'ha fet i
s'està fent per intentar millorar el nostre
poble.

Igualment i de forma molt especial, vull
agrair la dedicació, el treball i la comprensió
de tots els treballadors municipals sense
excepció i de forma especial a tots els col·la-
boradors més propers i amb els que hem
compartit més hores de treballs, angúnies i
satisfaccions.

En tercer lloc vull demanar disculpes i perdó
a tots i cada un dels santaeulaliencs, als tre-
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balladors de l'Ajuntament i als companys de
Consistori, per tots els errors, per totes les
desatencions, per tots els descuits que hagi
pogut cometre.

En quart lloc vull somniar que aquest consis-
tori, amb l'ajut dels ciutadans i amb la com-
plicitat de tots els grups polítics, sabrà seguir
avançant en aquest nou model de fer política

– on l'obertura i la participació serveixin per
aprofundir en els autèntics valors de la
democràcia.

– On l'eficàcia i l'eficiència siguin les priori-
tats en la gestió.

– On les discrepàncies no siguin una ame-
naça o una eina de pugna política, sino
una oportunitat per ampliar mires i per
millorar els resultats.

Finalment deixeu-me, per acabar, dir que
per les raons que ja he esmentat, avui s'aca-
ba per a mi una etapa en aquesta voluntat de
servei a Santa Eulàlia que he tingut, que tinc
i que seguiré tenint. Estigueu segurs que,
després d'aquest parèntesi que la meva salut
m'obliga a fer, trobaré, trobarem nous
camins per seguir treballant pel meu poble,
per seguir treballant per Santa Eulàlia.

I, com deia el poeta: 

" Home so i és humana ma mesura
per tot quan puga creure i esperar".

L'Alcalde agraeix el temps dedicat a
l'Ajuntament, destaca la seva qualitat no
només com a polític, sinó sobretot com a
persona. La seva eficàcia en el treball ha fet
que per la seva gestió tinguem ara el bus
municipal, disposem de tècnic de medi
ambient, s'hagi millorat l'equip de manteni-
ment o tinguem a punt el nou pla de residus,
entre d'altres coses. "Gràcies per tot i volem
continuar comptant amb el teu ajut". 

La resta de regidors se sumen, i lamenten la
renúncia del regidor, destaquen el seu tre-
ball a l'Ajuntament, i li desitgen sort i que es
recuperi ben aviat. 

Ple extraordinari:
6 de setembre de 2005

Presa de possessió d’un regidor 

L'Alcalde dóna compte que la Junta
Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor SANTIAGO MARTÍ DÍAZ, en substi-
tució del regidor LLUÍS VELASCO I BAT-
LLE.

L'Alcalde demana que el nou regidor declari
si l'afecta alguna causa d'incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació.

El Sr. Santiago Martí Díaz manifesta que no
és afectat per cap causa d'incompatibilitat
sobrevinguda.

Tot seguit l'Alcalde demana al Sr. Santiago
Martí Díaz que presti jurament o promesa
tot utilitzant la fórmula següent:

"Jures o promets complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fona-
mental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?"

El regidor respon "Sí, ho prometo, per
imperatiu legal".

L'Alcalde dóna formalment possessió del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Santiago Martí
Díaz. 

Ajuntament Anuari 2005 15

Santi Martí i Díaz



Tot seguit, l'Alcalde expressa la seva alegria
per la incorporació del nou regidor i per l'a-
portació que farà a l'Ajuntament i a Santa
Eulàlia de Ronçana, i destaca la seva capaci-
tat de treball.

El regidor David Duran dóna la benvinguda
al nou regidor i en nom de CIU es posen a la
seva disposició per allò que calgui. 

El regidor Martí Farrés se suma a donar la
benvinguda i espera un bon treball en con-
junt. 

El regidor Santi Martí agraeix la benvinguda
i ressalta el treball ben fet pel Lluís Velasco i
que tot allò que ha estat al seu càrrec ho
deixa molt ben fet i preparat. Manifesta la
seva intenció d'aportar la màxima capacitat
personal per tal de treballar per la ciutada-
nia, esperant ajudar el màxim possible, amb
la col·laboració de tots. 

Donar compte de delegacions 
de l’alcaldia

L'Alcalde dóna compte al Ple de la següent
resolució dictada en matèria de nomena-
ments i delegacions:

Modificar les delegacions especials per a
encàrrecs específics a favor dels següents
regidors:

Sr. Jordi Sala i Druguet: Educació, Festes,
Serveis.

Sr. Santiago Martí Díaz: Medi Ambient,
Informació i Participació ciutadana

Designació representant 
del Consorci del Besòs

S'acorda nomenar el següent representant
en un dels òrgans del qual en forma part:

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs:

Santiago Martí Díaz

Ple ordinari:
29 de setembre de 2005

Aprovació compte general
Ajuntament Òrgans Autònoms 
exercici 2004

Vist l'expedient del Compte General del
Pressupost Únic de l'exercici 2004, i cen-
surat el mateix, trobat conforme, es pro-
cedeix a la seva aprovació.

Aprovació Pla de Residus

D'acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus, modificada per la
Llei 15/2003 de 13 de juny, els municipis de
més de cinc mil habitants de dret han d'ins-
taurar la recollida selectiva en el servei de
gestió dels residus municipals i és amb
caràcter obligatori pel que fa al lliurament
separat al servei de recollida dels residus
orgànics. 

Atesa la normativa vigent, el nou model de
gestió dels residus a implantar a Santa
Eulàlia de Ronçana, consensuat amb tots els
grups municipals, es basa en un nou sistema
de recollida domiciliària on es recolliran
porta a porta les deixalles domèstiques, frac-
cions orgànica, inorgànica, cartró-paper, vo-
luminosos i esporga; l´oferiment de recolli-
da per separat als establiments comercials i
de serveis (de la FORM, FIRM, cartró i
residus singulars), elements que es recullen
detalladament al document "Pla de Residus
de Santa Eulàlia de Ronçana 2005". 

Per tal d'implantar el nou model de recollida
d'escombraries, es realitzarà una campanya
d'informació i comunicació als habitants del
municipi.

S'acorda: Aprovar el nou Pla de Residus de San-
ta Eulàlia de Ronçana, i adquirir el compro-
mís de mantenir les taxes actuals d'aquests
serveis als veïns, només amb l'increment de
l´IPC a Catalunya fins el final d'aquesta leg-
islatura i per dos exercicis més, en cas de
seguir governant la mateixa coalició actual.
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Modificació del contracte de recolli-
da domiciliària d’escombraries

S'acorda iniciar expedient per a la modifi-
cació del contracte de recollida domiciliària
d'escombraries, tot incorporant les presta-
cions pròpies de la recollida separada de la
fracció orgànica i a aquest efecte encarregar
als serveis tècnics els estudis tècnics i
econòmics que han de servir de base a la
modificació contractual.

Aprovació projecte ampliació Escola
Bressol i sol·licitud subvenció 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha con-
vocat subvencions per a la creació i consoli-
dació de places per a infants de 0 a 3 anys en
llars d'infants de titularitat municipal, 

Atès que es considera necessària l'ampliació
de les instal·lacions de la recent estrenada
Escola Bressol municipal, i per tant la
creació de noves places per a infants de 0 a 3
anys, 

S'acorda aprovar el projecte d'obres d'am-
pliació de l'escola Bressol Municipal, i
sol·licitar la subvenció del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya
per a la creació de 20 noves places per a
infants de 0 a 3 anys.

Aprovació Pacte de Salut

D'acord amb la voluntat de treballar en
col·laboració amb les diferents administra-
cions responsables de les àrees de salut i
benestar, i amb l'objectiu de millorar els
serveis en el sector de la salut planificant i
coordinant recursos, 

S'acorda aprovar el conveni del Pacte de la
Salut, a subscriure entre l'Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i el
Servei Català de la Salut.

Acceptació de cessió de terreny

Atès que en data vint-i-set de juliol de 2005
l'Ajuntament va subscriure un conveni amb
Associated Investiment, S.L. en què aquest
darrer cedia anticipadament a l'Ajuntament,
a efectes de la seva destinació a sistema d'e-
quipament públic escolar i vial, una superfí-
cie de 2.773m2 com a cessió anticipada a
compte de les futures obligacions de cessió
de sistemes locals del PPO-1 Can Naps, 

S'acorda acceptar la cessió gratuïta de super-
fície total de 2.773m2 a favor de l'Ajunta-
ment, que efectua Associated Investiment,
S.L.
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Designació representant per a:
Xarxa de ciutats i pobles 
cap a la sostenibilitat i Agrupació 
de Defensa Forestal “L’Alzina”

S'acorda nomenar el següent representant,
en un dels òrgans dels quals en forma part:

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibili-
tat i Agrupació de Defensa Forestal “L'Alzina”:

Santiago Martí Díaz

Aprovar resolució Diputació de
Barcelona en referència al Padró
Municipal d’Habitatges

S'aprova la revisió anual del padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2005,
en que el total de població és de 5.814 habi-
tants".

Modificació nomenclator municipal

S'acorda modificar el nomenclàtor de Santa
Eulàlia de Ronçana, establint: 

Per al carrer que va des de la Plaça de l'Era
de Can Naps fins al carrer mestre Joan
Batlle, fins ara sense nom, el nom de
Passatge de Can Sastre.

I per la casa situada al Camí del Brugué, el
nom de "Cal Mariterra".

Afers urgents i sobrevinguts:

Moció de suport al correllengua 2005

S'acorda donar suport al Correllengua 2005
com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització i de l'ús
social de la llengua catalana arreu dels terri-
toris de parla catalana i a favor de la seva
unitat.
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NOVEMBRE 2004

Santa Eulàlia incrementava una mitjana del
6,4% les ordenances fiscals del proper any.
Els nous impostos i taxes s'aprovaven amb
els vots en contra de Convergència i Unió,
que considerava els augments excesius.
L'equip de Govern afirmava que la pujada
era la necessària per afrontar serveis com el
bus urbà, l'escola bressol o l'increment de
dedicació dels Serveis Tècnics. 

L'escriptora i periodista de Santa Eulàlia,
Carme Badia, recollia en un llibre l'humor
popular a la Vall del Tenes. La publicació
reuneix 441 acudits i anècdotes gracioses
dels quatre pobles. La Mancomunitat de la
Vall del Tenes col·laborava en l'edició de l'o-
bra.

A mitjans de novembre, el convergent Joan
Iglesias ocupava la vacant que deixava Rosa
Maria Cortiella al grup municipal de CiU. El
nou regidor es comprometia a treballar pel
municipi, encara que fos des de l'oposició. 

Santa Eulàlia adjudicava la redacció del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal a l'em-
presa Interlands, de Sant Cugat del Vallès,
per un import d'uns 200.000 euros.
L'Ajuntament preveia una propera sessió
informativa oberta a tots els veïns per pre-
sentar l'equip redactor i explicar els objec-
tius del Planejament, la metodologia i el
procès de participació ciutadana. 

L'expresident de la Generalitat inaugurava
oficialment la seu de Convergència i Unió a
Santa Eulàlia. Jordi Pujol també va visitar la
masia de Can Brustenga i participava en un
sopar amb més de 200 persones a Can
Farell. La vetllada es tancava amb un acte de
reconeixement als nous militants i als inte-
grants de les llistes de CiU, a Santa Eulàlia,
dels últims 25 anys.

Catalunya i Europa centraven la vetllada cul-

tural anual de la revista Ronçana. La trobada
reunia unes 150 persones. Els convidats del
sopar van ser el director teatral Joan Lluís
Bozzo i la periodista de Catalunya Ràdio,
Carme Colomina. El romancer de Santa
Eulàlia, Jaume Arnella tancava la nit amb la
interpretació d'alguns romanços. 

La Passejada popular en BTT aplegava gaire-
bé 140 ciclistes de totes les edats. La marxa
ciclista oferia dos recorreguts alternatius. Un
de llarg que arribava fins a St. Feliu i un de
més assequible que es feia pels camins de
Santa Eulàlia. Una botifarrada pels partici-
pants tancava la passejada. 

El pilot Lluís Codina, de Sant Feliu de
Codines, s'enduia el sisè Eslàlom de
l'Automòbil Club Ronçana. En segona posi-
ció es classificava el santeulalienc Jaume
Barbany. La competició va aplegar 45 parti-
cipants al circuit de la Rovira. En categoria
femenina es proclamava guanyadora la pilot
de Santa Eulàlia Marta Bonet. 
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DESEMBRE 2004

A principi de desembre, s'homologava el nou
escut muncipal. El distintiu havia superat els
tràmits al departament de Governació i a
l'Institut d'Estudis Catalans. El ple munici-
pal donava el vist-i-plau, per unanimitat, a
l'escut que recuperava la creu en aspa, de
Santa Eulàlia. El distintiu és caironat i incor-
pora el verd i el blanc i la corona baronal, en
record de la baronia de Montbui. 

La Nit de Músics, la mostra fotogràfica sobre
el riu Tenes i l'exposició Jocs del Món ence-
taven la Festa Major d'Hivern. La Nit de
Músics arribava a la desena edició amb una
cinquantena d'intèrprets i una vintena d'ac-
tuacions. La Festa Major finalitzaria amb les
fires d'artesans i d'entitats solidàries, com a
activitats destacades. L'entitat Santa Eulàlia
Camina presentava el tríptic del sender de
petit recorregut del poble.

La Coral Infantil Ronçana cantava per
primera vegada en públic a l'Església
Parroquial, un mes i mig després de la seva
creació. El cor de nens i nenes de l'Escola
Ronçana acompanyava la Coral Santa
Eulàlia en Concert de Nadal, totes dues for-
macions dirigides per Gabriela Zabala. 

Els pressupostos municipals per al 2005
arribarien gairebé als 9 milions d'euros i
tornarien a ser els més elevats de la història.
Les inversions augmentaven un 26% i la
despesa ordinària, 18 punts. Els números
que va presentar l'equip de Govern d'In-
dependents-Esquerra i del PSC s'aprovaven
amb els vots en contra de Convergència i
Unió. 

El Ministeri d'Educació i Ciència premiava
un projecte de millora per la biblioteca de
l'IES La Vall del Tenes amb 20.000 euros.
L'Institut de Santa Eulàlia s'emportava un
dels sis tercers premis d'aquest concurs
d'abast estatal. 

El Casal Parroquial acollia el dia de Nadal la
representació dels Pastorets Intergeneracio-
nals, que reunia dalt de l'escenari un cente-

nar d'actors i actrius de diverses edats. El
projecte, que s'havia començat a gestar el
mes de novembre, rebia una excel·lent aco-
llida per part del públic.

El metge jubilat, Francesc Puig, publicava la
seva autobiografia, sota el títol Què m'ha
passat? Puig explica el seu propi itinerari
vital a partir de les cartes que, de jove havia
enviat a la seva mare, des de països com Xile,
on va viure de 1963 a 1973. 

El Club Esportiu Sta. Eulàlia presentava al
públic tots els seus equips en una festa cele-
brada al municipal d'esports. Totes les for-
macions desfilaven pel camp i es feien la
fotografia d'equip. L'acte acabava amb el
partit del 1r equip que va guanyar 2 a 0 con-
tra el Llerona. 

El Club Patí Santa Eulàlia acomiadava la
temporada del seu 20è aniversari amb el
tradicional Festival de Nadal. La trentena de
patinadores de l'entitat exhibien les coreo-
grafies assajades durant l'any davant un
públic nombrós aplegat al pavelló polies-
portiu, dissabte al vespre. La festa del Club
acabava amb regals per a tothom. 

GENER 

L'Ajuntament presentava a mitjans de gener
l'equip redactor del Pla d'Ordenació Urba-
nística Municipal, en una sessió oberta als
ciutadans. L'objectiu proposat era replante-
jar el territori i construir Santa Eulàlia amb
sentit comú, amb la participació dels veïns. 

La Generalitat declarava Santa Eulàlia zona
vulnerable per nitrats agroramaders junta-
ment amb 20 pobles més de la comarca, tot i
que els nivells de nitrats a l'aigua eren infe-
riors als que marcava la llei. Agricultors i ra-
maders del poble mostraven el seu malestar
per la decisió dels departaments de Medi
Ambient i Agricultura. 

Durant el mes de gener, tres cases dels bar-
ris de Salve Regina, el Rieral i Can Juli
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patien robatoris en ple dia. Els lladres, que
actuaven quan els propietaris no hi eren,
s'enduien diners, joies i petits electrodomès-
tics. La policia local especulava que la banda
dels lladres silenciosos podrien ser-ne els
autors, i demanava de nou col·laboració ciu-
tadana.

L'Ajuntament redactava un informe desfa-
vorable sobre un estudi informatiu del tram
Terrassa-La Roca del Quart Cinturó, que
havia rebut del Ministeri de Foment. El do-
cument del Ministeri, ple d'errors, incloia
quatre possibles trajectes per al Quart
Cinturó que seccionaven el Vallès Oriental. 

L'Agrupació dels Jutjats de Pau de Santa
Eulàlia i Bigues i Riells es feia efectiva. Una
agent judicial i una secretària van començar
a prestar servei als dos municipis. L'Agru-
pació dels jutjats i la incorporació de les dues
funcionàries alliberaven de feina el jutge de
Pau i la seva secretària. 

A finals de mes, l'Ajuntament suspenia la
tramitació i atorgament de llicències urba-
nístiques a 13 zones de Santa Eulàlia, com un
pas més en el procés del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal. La mesura s'aprova-

va amb els vots en contra i crítiques de
Convergència i Unió i del Partit Popular. 

Tot i no començar amb bon peu, el copilot de
Santa Eulàlia Rafa Tornabell completava la
millor actuació del seu palmarés al Ral·li
Barcelona-Dakar, aconseguint la novena
posició a la general de cotxes, al costat del
pilot castellonenc José Luís Monterde.

Sant Simple acollia una exhibició de Free
Ride on es van reunir els deu millors corre-
dors i saltadors de l'esport de dues rodes. 

FEBRER

L'Ajuntament impulsava un pla de dina-
mització del comerç local. Durant el mes de
febrer, el consistori iniciava la recollida
d'opinions entre els botiguers del poble i
entre els possibles consumidors. Les conclu-
sions servirien per potenciar el comerç local. 

En la crònica de successos, a principi de mes
quatre establiments comercials del Rieral
patien un intent de robatori durant la mati-
nada del cap de setmana. Els lladres van
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forçar els accessos a les botigues però no van
aconseguir endur-se’n res. A mitjans de febr-
er, es produïen fins a quatre topades entre
vehicles, un dels quals es va saldar amb una
dona amb ferides greus en un accident a
prop del pont de Ca l'Unyó.

L'Ajuntament aprovava, amb l'abstenció de
CiU, l'ocupació directa d'uns terrenys per a
construir la segona escola de primària. El
consistori adoptava aquesta decisió davant
la necessitat de cedir els solars a la Genera-
litat i després d'esgotar la via negociadora
amb dos dels tres propietaris dels terrenys. 

El Ganxo presentava unes gravacions de veu
inèdites de l'expresident de la Generalitat,
Lluís Companys, el protagonista de la xerra-
da del mes de febrer. El convidat era l'histo-
riador Josep Maria Figueres que va portar
cinc discursos de Lluís Companys, de prin-
cipis de la guerra civil, fins llavors descone-
guts. 

Carnestoltes, Tres Tombs i Calçotada Popu-
lar protagonitzaven el calendari festiu del
mes de febrer. A finals de mes, unes 600 per-
sones participaven en la tretzena calçotada
popular, amb consum de 15.000 calçots. Una
caminada per la llera del Tenes i un recital
d'Havaneres van ser els altres actes de la
festa.

L'equip de futbol sala El Serrat es mantenia
líder a la classificació, sense cap partit per-
dut. El bon estat de forma dels locals els do-
nava opció a pujar de categoria a finals de
temporada. Mentrestant, el primer equip del
Club Esportiu Santa Eulàlia tancava la pri-
mera volta de la lliga en quarta posició.

El Santaeulalienc Santi Olivé es proclamava
campió de Catalunya de tir amb arc tradi-
cional. L'arquer del Club de Tir les Franque-
ses revalidava, per segon any consecutiu, el
primer lloc en el Campionat de Catalunya
que es celebrava a Lleida la pri-mera set-
mana de febrer. Sumava tres títols durant la
temporada. 

MARÇ 

La Mancomunitat de la Vall del Tenes actua-
litzava el pla de prevenció de drogodepen-
dències amb la contractació d'un tècnic. Els
objectius eren informar els ciutadants i
ampliar les activitats. També dins l'Àrea
d'Acció Social de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia es reactivava el projecte de Volunta-
ritat. Aquesta iniciativa buscava ampliar la
borsa de Voluntaris creada el 2001 i que amb
el pas dels temps havia minvat.

La Cambra de Comerç de Barcelona recla-
mava una altra vegada la construcció del 4t
Cinturó. En una xerrada amb l'empresariat
del Vallès Oriental, el president de la
Cambra afirmava que l'autovia orbital s'hau-
ria de començar a construir el 2005. 

Per la seva banda, el Consell Municipal pel
Desenvolupament Sostenible lliurava quatre
informes sobre entorn natural i entorn urbà
a l'equip redactor del POUM, en què es
destacava l'exclusió del quart cinturó i la
potenciació de l'entorn fluvial del riu Tenes.
Mentrestant, l'Agenda 21 treballava en una
ordenança mediambiental per a les activitats
econòmiques del municipi i en un document
sobre contaminació acústica per presentar-
les a l'Ajuntament. 

El grup de teatre Nyoca inaugurava el 2n
cicle de teatre del Casal Parroquial amb el
drama Llum de Gas. Mentrestant, havien co-
mençat els assajos de Diner Negre, una co-
mèdia d'equívocs i d'humor que preparava el
Teatre Nacional del Tenes, de Santa Eulàlia. 

La colla de Trinxaires organitzava a final de
març una trobada bastonera que servia per
celebrar el seu primer aniversari. Quatre
colles vallesanes participaven a la festa que
s'iniciava amb un taller infantil de bastons.
Els Trinxaires van ser una de les colles desta-
cades de la jornada per la seva tècnica.
Durant la diada, els trinxaires van fer públic
el seu nou logotip.

Santa Eulàlia va iniciar, el mes de març, una
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nova escola esportiva. Es tractava del Club
de Tennis Pinedes Castellet, que organitzava
classes de tennis tant per adults com per a
infants tots els dies de la setmana. La nova
escola fixava la seu a les instal·lacions
municipals de Pinedes de Castellet.

ABRIL

El Consorci per la Defensa de la conca del
Besós negociava amb l'Agència Catalana de
l'Aigua la construcció d'un col·lector d'aigües
residuals per a Bigues, Caldes i Santa Eulà-
lia. Es tractava d'un important projecte de
sanejament que permetria depurar uns
2.000 metres cúbics d'aigua diaris de zones
aïllades dels tres municipis.

La massificació de l'Escola Ronçana eviden-
ciava la necessitat d'una segona escola de
primària al poble, després que es conegués
que el centre educatiu superaria, el curs
vinent, els 500 alumnes. Cinc dels nou cur-
sos del centre docent tindrien tres classes,
quan l'escola té només dues línies. 

L'Associació APINDEP va haver d'aturar el
projecte empresarial que va començar al
desembre. Problemes econòmics de l'empre-
sa de manipulats que havia de col·laborar
amb APINDEP frenaven la iniciativa. A
finals d'abril APINDEP participava en un
Fòrum de la Fundació Johan Cruyff sobre
Esport i accessibilitat. 

Durant el mes d'abril s'iniciaven de nou els
assajos de la nova colla de Gitanes local,
després de gairebé 4 anys d'absència. El
debut es fixava per finals de juliol, durant
l'aplec de Sant Simple. La nova colla la
dirigeix Josep Solé i té previst actuar només
en diades assenyalades.

L'Esplai Santa Eulàlia celebrava el 25è
anivesari de l'entitat. Unes 200 persones
assistien al dinar popular que tancava el pro-
grama d'actes. La Macrogimcana de diu-
menge i el sopar d'exmonitors de dissabte es
convertien en els actes més emblemàtics de
la festa. 

Els llibres, les roses i els certamens literaris
centraven el protagonisme de la diada de
Sant Jordi a Santa Eulàlia. El llibre del san-
taeulalienc Francesc Puig Que m'ha passat?
se situava entre els més venuts a la comarca.
Mentrestant, la mestra de Granollers Rosa
Serra publicava el primer llibre de contes,
Contes de llum i de lluna. L'autora, que va
ser mestra a Santa Eulàlia, ha publicat a la
revista Ronçana i participa regularment en
la vetllada de contes de l'Esplai. 

El Club Patí Sta. Eulàlia triomfava a la sego-
na fase de la final comarcal amb 10 podis
repartits en 7 categories diferents. El cam-
pionat es celebrava amb èxit al pavelló mu-
nicipal d'esports que per primer cop acollia
aquesta competició. Els resultats aconse-
guits per les patinadores verd i blanques
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deixaven en molt bona posició el nivell del
Club Patí Sta. Eulàlia.

El Club Esportiu Santa Eulàlia destituïa l'en-
trenador del 1r equip, Àngel Valor, i el subs-
tituïa pel biguetà Manuel Fernández. En el
debut del nou tècnic, el primer equip
empatava a 0 amb el Castellterçol. Així, amb
un punt més, el primer equip es situava al
dotzè lloc de la classificació, amb 35 punts.

MAIG

A principis de maig, el Consell Comarcal
publicava una guia d'ajuda a les dones que
patien maltractaments, basada en el proto-
col contra la violència domèstica de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes. Feia un
any que la Mancomunitat havia posat a dis-
posició de la resta de la comarca aquesta ini-
ciativa que es va traduir en l'edició de la guia
Vine, no està sola. 

Unes 160 persones participaven a la segona
trobada socialista de la Vall del Tenes, al
càmping l'Esplanada. La diada coincidia
amb el primer de maig i aplegava les agrupa-
cions locals dels PSC de sis municipis de la
riba del Tenes, entre aquests Santa Eulàlia.
La consellera d'Interior, Montserrat Tura,
presidia la jornada. 

El ple de l'Ajuntament cedia a la Generalitat
els terrenys on s'havia de construir el futur
centre d'assistència primària. Mentrestant,
el consistori esperava el projecte bàsic de
l'edifici, que es podria començar a construir
durant el primer trimestre de l'any vinent. 

A mitjans de mes, el Mercat Audiovisual de
Catalunya exposava el model de Canal SET
com la pauta a seguir per integrar comuni-
cació i educació. Els programes El Cargol
Noticiari, de l'Escola Ronçana i l'IES
Informa, de l'IES La Vall del Tenes, centra-
ven una de les jornades del MAC. 

Santa Eulàlia Camina organtizava una sorti-
da a Sardenya per commemorar 10 anys de
passejades mensuals ininterrompudes. Du-

rant la sortida, en què participaven unes 50
persones, els caminaires van fer un cim de
l'illa i van visitar la ciutat de l'Alguer. 

A final de maig, el Consorci del Besós anun-
ciava mesures correctores a la depuradora de
Santa Eulàlia per evitar vessaments d'aigües
residuals com els que havien provocat la
mort de desenes de peixos al riu Tenes uns
dies abans. 

Òmnium Cultural premiava quatre alumnes
de l'IES La Vall del Tenes en la quarta edició
de la Festa Jove de les Lletres Catalanes del
Vallès Oriental. L'institut s'emportava els
tres premis de la categoria de teatre i el
segon, en narrativa. Amb aquests resultats,
el centre de Santa Eulàlia sumava un total de
9 premis en les quatre edicions del concurs.

L'infantil de l'Escola de Bàsquet Ronçana es
proclamava campió de lliga en l'últim partit
de la temporada contra el Sentmenat. 47 a 15
va ser el resultat que donava la victòria i el
títol a l'equip local. També totes les pati-
nadores del Club Patí Sta. Eulàlia acon-
seguien pujar al podi de la Segona Fase d'In-
terclubs i classificar-se per la semifinal de
Barcelona.

El primer equip del Club Esportiu Sta.
Eulàlia acabava la temporada en onzè lloc i
amb 42 punts. Tot i que els verd i blancs tan-
caven la primera volta al quart lloc de la
taula, l'equip va entrar crisis i va descendir a
la tretzena posició. 

JUNY 

A mitjans de juny, Santa Eulàlia disposava
del primer sergent de policia local de tota la
Vall del Tenes. Francesc Turrillo ocupava
oficialment el nou càrrec dins l'organigrama
de la policia municipal. Després d'aprovar
les proves que es van fer a finals de març,
Turrillo va superar amb èxit un curs de ser-
gent a l'Escola de Policia de Catalunya, a
Mollet del Vallès. 

La companyia del Teatre Nacional del Tenes
estrenava l'obra Diner Negre, dirigida per
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Josep Ciurans. Unes 400 persones assistien
a la doble sessió al Casal Parroquial. El vode-
bil es preparava també per ser representat
durant la Festa Major d'Estiu.

L'equip redactor del Pla d'Ordenació Urba-
nística Municipal presentava un avanç de
planejament davant de 150 veïns. Aspectes
com la mobilitat, la inundabilitat del riu
Tenes i el creixement sotingut, centraven el
gruix de les explicacions de l'avanç de
Planejament. L'avanç suposava un primer
esbós de la Santa Eulàlia dels propers anys.

El comitè local de Convergència i Unió es
desmarcava d'una part de l'avanç de planeja-
ment, la que feia referència a la inundabilitat
del riu Tenes. CiU criticava l'equip de Govern
per provocar alarma social i per no buscar
solucions alternatives per a les 120 cases
afectades de la zona inundable. Els veïns
d'aquests barris iniciaven mobilitzacions. 

La Coral Santa Eulàlia tancava la temporada
amb un concert d'Estiu a l'Església Parro-
quial. L'últim concert del curs comptava amb
l'actuació de dues formacions més, l'Harmo-
nia Antoniense de Sant Antoni de Calonge, i
el grup Americantus, de Barcelona. 

La temporada de l'Escola de Bàsquet Ron-
çana es clausurava amb la segona Trobada
de Bàsquet de Sentmenat. L'entitat santeu-
lalienca assistia a la festa esportiva on dife-
rents clubs disputaven partits durant tot el
matí. Amb aquesta cita, el Ronçana tancava

la temporada 2004-2005 valorada, segons el
club, de positiva.

El Club Patí Santa Eulàlia celebrava diu-
menge una Prova Social, dedicada als pati-
nadors i patinadores que encara no havien
debutat mai en una competició oficial. Una
trentena de patinadores dels Clubs de
l'Ametlla i Santa Eulàlia hi van prendre part.
D'altra banda, tres patinadores del Club
aconseguien pujar al podi en el Trofeu Ciutat
de Mollet.

JULIOL 

A principi de juliol, el ple municipal aprova-
va sotmetre a informació pública l'avanç de
planejament del POUM, amb els vots en con-
tra de Convergència i Unió i el Partit Popu-
lar. Alhora, davant la pressió dels veïns, l'a-
juntament retirava de l'avanç de planeja-
ment la proposta per solucionar la inunda-
bilitat del riu Tenes als barris de la Cam-
pinya, Sant Isidre, Can Sabater i Sant Cristò-
fol, que afectava 120 cases.

La creació d'una associació de comerç local
feia un pas més per a la seva constitució.
Gairebé un centenar de comerciants, restau-
radors i productors artesans estaven convo-
cats a una reunió per crear l'associació.
L'Ajuntament posava a disposició de la
comissió que va sorgir a finals de maig els
recursos necessaris perquè l'associació de
comerç es pogués constituir.
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El mes de juliol, els veïns de la Primavera
celebraven la primera de les festes de Barri
de Santa Eulàlia. També l'Escola Bressol
l'Alzina commemorava el primer aniversari.
Sant Cristòfol tornava a reunir desenes de
transportistes de Santa Eulàlia i altres po-
bles per celebrar el seu patró. Començaven
els actes de la festa major amb l'aplec de Sant
Simple.

Santa Eulàlia expressava les seves queixes al
Consorci per la Defensa de la Conca del Riu
Besos després dels reiterats vessaments de la
depuradora del municipi en els últims
mesos. Mentrestant, les primeres analítiques
de les terres que una empresa de Sant Adrià
abocaba als camps de Can Trias donaven a
conèixer que estaven lliures de contaminants
perillosos. 

L'Ajuntament aprovava la rectificació de l'a-
vanç de planejament i tornava a sotmetre'l a
informació pública. El nou esborrany esme-
nava la memòria i part de la cartografia, de la
qual es retiraven els aspectes referits a la
inundabilitat. La Comissió de Veïns del
Tenes considerava insuficents les modifica-
cions que el document encara incloia refe-
rències al possible trasllat de vivendes.

A finals de juliol, el regidor Lluís Velasco
deixava l'Ajuntament i la regidoria de
Serveis Municipals i Medi Ambient, a causa
de motius personals, professionals i de salut.
El substituiria el mes de setembre Santi
Martí. 

Can Satur guanyava per segon any consecu-
tiu el Quart Torneig de Futbol Sala que
organitzava el Col.lectiu Olla a Pressió. Un
total de 20 equips participaven en les dues
setmanes de competició. La final que es va
disputar al pavelló d'esports va fer vibrar al
públic després d'acabar amb empat. El gol
del Can Satur dins la pròrroga va decidir
finalment el campió d'enguany. La festa
acabava amb el lliurament de copes i l'ac-
tuació d'un disc jockey.

Èxit de públic al Festival d'Estiu de Patinatge

Artístic, que celebra el 21è aniversari del
Club Patí Santa Eulàlia. Divendres a la nit,
les patinadores locals i altres clubs convidats
van exhibir una vintena de coreografies tan
individuals com de conjunt on el tema cen-
tral del festival va ser el món del cinema.

AGOST

Els últims dies de juliol, Santa Eulàlia cele-
brava la Festa Major d'Estiu, amb una sei-
xantena d'actes al programa. Teatre, varie-
tats, ball, música eren els protagonistes de la
nit. Diada dels avis, activitats per als més
menuts, àpats popular o actes esportius
omplien totes les hores del dia.

El joc dels colors, que enguany celebrava la
desena edició, reunia de nou grocs, blaus,
verd i vermells que jugaven per obtenir la
victòria final. La colla dels blaus desbancava
els vermells i guanyava la desena edició del
joc dels colors.

SETEMBRE 

El Consorci del Besós afirmava que els ves-
saments d'aigua al Tenes pel sobreixidor de
la depuradora, denunciats en diverses oca-
sions, eren habituals quan plovia. Segons
l'organisme, es tractava d'aigües pluvials i,
en cap cas, fecals.

Vinyes del Bruguer sol·licitava per segona
vegada una denominació d'origen per als
vins de la Vall del Tenes. El celler santeu-
lalienc esperava la resposta de la Generalitat.

El ple de l'Ajuntament aprovava finalment i
per unanimitat el nou pla de gestió de
residus, després de diversos mesos de con-
verses. Santa Eulàlia començaria la recollida
de la fracció orgànica a partir del febrer.

L'IES La Vall del Tenes donava el tret de sor-
tida de la celebració del seu 25è aniversari
amb un acte a la Fàbrica per a alumnes i pro-
fessors. Diversos actes oberts a tothom con-
formaven el calendari de la celebració. 
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OCTUBRE 
A principi de mes, els veïns dels barris del
Tenes reclamaven a l'Ajuntament el calen-
dari de treball previst fins l'aprovació de l'a-
vanç de planejament del POUM. La
Generalitat, per la seva banda, anunciava
que no disposava de recursos per a realitzar
actuacions a la conca del riu Tenes. Aquesta
era una de les conclusions de la reunió entre
l'Ajuntament, els veïns del Tenes i l'Agència
Catalana de l'Aigua.

Una representació d'alcaldes de Nicaragua
visitava Santa Eulàlia. Els alcaldes agraïen el
suport de Santa Eulàlia en diversos projectes
de solidaritat al país centreamericà i dema-
naven ajuda per a altres iniciatives.

Després de mesos de converses, neixia la
primera associació de botiguers del poble.
Amb el nom de Ronçana Comerç Actiu,

arrencava amb una trentena de socis.
S'aprovaven els estatuts i la primera junta de
l'entitat. La presentació oficial es preveia per
la Festa Major d'Hivern.

A finals de mes, Santa Eulàlia celebrava la
Castanyada. Unes 200 persones partici-
paven a la festa que organitzava l'Esplai, i
més d'un centenar en la vetllada i el ball de
nit que es feia a la Fàbrica.

El santeulalienc Bernat Guàrdia acabava en
segona posició la Copa d'Espanya de Dual
Slalom que es disputava al circuit Sant
Simple. El vencedor va ser el molletà Carles
Barcons que també es va endur la copa
estatal de dual.

El mes d'octubre es presentaven els equips
del Club Esportiu Santa Eulàlia per a la tem-
porada 2005-2006 en una festa al Municipal
d'Esports. 
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14.11.2004 - Jan Murillo Ferré
16.11.2004 - Carlos Jiménez Lupiáñez
22.11.2004 - Odin Marín Guillén
23.11.2004 - Júlia Bassa Trigo
19.12.2004 - Kai Sacrest Corbera
27.12.2004 - Minerva Mordillo Jurado
29.12.2004 - Jan Romero Corbi
08.01.2005 - Jade Saldaña González
10.01.2005 - Taïsa Garriga Ripoll
15.01.2005 - Ainhur Solé Ortega
11.02.2005 - Nelson Murphy López
16.02.2005 - Natàlia Rodríguez Tomey
27.02.2005 - Mariona Miquel Garcia
09.03.2005- Biel Cuesta Garcia
12.03.2005 - Judit Poma Alfonso
19.03.2005 - Erin Almirón Espinosa
29.03.2005 - David Méndez Vela
07.04.2005 - Santi Muñoz Giménez
07.04.2005 - José Navajas Álvarez
08.04.2005- Carlos Gámez Ferrer
10.04.2005 - Martí Sansa Fresnadillo
19.04.2005 - Oriol Antón Dobarro
20.04.2005- Aina Gol Mañes
29.04.2005 - Carla Garcia Velasco
04.05.2005 - Clàudia Caparrós Alonso
05.05.2005 - Nerea Castro Rosales
08.05.2005- Marçal Campons Giménez
12.05.2005 - Eduard Nogué Bonet
19.05.2005 - Paula Roman Riba
06.06.2005- Roc Morella Gorchs
16.06.2005 - Marina Gama Caballero

18.06.2005 - Agnès Gurbern Coll
22.06.2005 - Álvaro Crespo Barriocanal
22.06.2005 - Pau Joan Ruiz Humet
17.07.2005 - Alba Bonito Manzano
18.07.2005 - Gabriel Sharman Pérez
21.07.2005 - Biel Soriano Bonet
03.08.2005- Maria Pascal López
03.08.2005- Martí Partegàs i Sànchez
14.08.2005 - Marcel Pineda Franch
16.08.2005 - Hugo Malpartida Hernández
15.08.2005 - Oriol Garcia Bonet
17.08.2005 - Aritz Vizcaíno Ruiz
18.08.2005 - Carla Castro Ontiveros
30.08.2005- Marc Fàbregas Arza
09.09.2005- Carla Parisi Puig
10.09.2005 - Eric Munuera Sánchez
10.09.2005 - Isidre Campmany Garcia
14.09.2005 - Laura Moreno Martínez
22.09.2005 - Anna Gaudi Fontsaré
30.09.2005- Marina Fieux Sánchez
14.10.2005 - Roger Roda Pérez
15.10.2005 - Nohman El Mouden
23.10.2005 - Marta Lagunas Manchon
28.10.2005 - Oriol De la Viesca Batlles
30.10.2005 - Adrià Espinosa Fontaneda
03.11.2005 - Ferran Gubern Martínez
04.11.2005 - Hugo Cabecera Santiago
16.11.2005 - Judit Ambrosio Campos
18.11.2005 - Alexia Gherib Álvarez
18.11.2005 - Sergio De los Santos Juanes
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Naixements
Periode del 14 de novembre de 2004 al 18 de novembre de 2005

Data Nom Data Nom

18.09.2004 - Carlos Espinosa Rodrigo i Elisabet Pujade Moreno
27.11.2004 - Rubén Oscar Taboada Padilla i Susana Fernández Casado
05.12.2004 - Jorge Rafael Garcia Olivera i Sara Flores Baena
05.12.2004 - David Joan Ruiz Garcia i Maria Rosell Miret

Casaments
Periode del 18 de setembre de 2004 al 26 de novembre de 2005

Data Nom
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Data Nom

18.12.2004 - Antonio Carrasco Pérez i Maberly Esther Martínez González
29.01.2005 - Manuel Prats Escolá i Salvadora Cánovas Romero
10.02.2005 - George Sefam Boateng i Raquel Franco Martín
01.03.2005 - Francisco Jiménez Sousa i Mariana Toaca
04.03.2005 - David Barastegui Campos i Olga Tomás López
05.03.2005 - José Maria Montaliu Ginesta i Aurora Gimeno Lozar
05.03.2005 - Juan Antonio López Vicho i Sílvia Contreras Soriano
05.03.2005 - José Rubio López Zuazo i Raquel Peirotén Martín
12.03.2005 - Carlos Trigos Soriano i Andrea Larroy Fernández
12.03.2005 - Tomàs Gálvez Ruiz i Manuela Ferrer Márquez
19.03.2005 - Adrian Aurel Iancu i Verònica Cano Muñoz
19.03.2005 - Héctor Martín Merino i Maria Dolores Martínez González
26.03.2005 - Leocricio Romero Ortíz i Sandra Gastón Bueno
26.03.2005 - Carlos Lucas Zambrano i Susana Pereira Delgado
26.03.2005 - Alejandro Galceran Vich i Mireia Buendia Fenoll
03.04.2005 - José Moyano Collado i Dolores Gago Hernández
09.04.2005 - José Antonio Pedrosa Legrán i Laura Morales Martínez
12.04.2005 - Manuel Pérez Sandez i Silvia Dacuña Pedrosa
23.04.2005 - David Rios Pulido i Isabel Quesada Erena
28.04.2005 - Luis Delgadillo i Ruth Acosta Suárez
30.04.2005 - Sergio Garcia Blanco i Montserrat Teruel Mariné
30.04.2005 - Jordi Vera Amezqueta i Marta Cánovas Juárez
30.04.2005 - Ramon Agramunt Flor i Montserrat Barreto González
06.05.2005 - Francisco Pou Padrós i Gemma Espel Jiménez
07.05.2005 - Fernando Rojano Moreno i Mónica Busqui Muñoz
07.05.2005 - Roberto Valenzuela Naqui i Esperanza Leiva Sánchez
14.05.2005 - Cristobal López Giró i Anabel Curiel Vegas
14.05.2005 - Antonio José Paniagua Vázquez i Eva Maria Rodríguez Muñoz
27.05.2005 - Carlos Pané Catot i Maria José Vizcaíno Torres
27.05.2005 - Oleguer Brustenga Sol i Cecilia Moreno Rojas
28.05.2005 - Francisco Javier Aranda Vita i Íngrid Fernández Gelis
29.05.2005 - Josep Santané Pont i Rosa Casanova López
03.06.2005 - Jordi Pérez Romero i Maria Gemma Lorente Garcia
04.06.2005 - Carlos Matas José i Maria Teresa Navarra Alcrudo
04.06.2005 - Francisco Javier Ortega Alcaraz i Elisabet Sánchez Manga
10.06.2005 - Ramon Pérez Bote i Vanessa Zafra Merino
11.06.2005 - Miguel Ángel Caballero González i Cristina Ubiñana Leiva
11.06.2005 - Federico Suárez Godoy i Laura Clemente López
17.06.2005 - Ernesto Segú Pombo i Rosa Maria Aliver Pujol
18.06.2005 - Luis Satorras Trullols i Ana Marín Vivo
18.06.2005 - Francisco Solano Blanquez i Mireia Garcia Salvador
23.06.2005 - Juan Ángel Ruiz Quesada i Meritxell Alcázar Belís
23.06.2005 - Juan Manuel Blanco Heredia i Montserrat Vargas Millàs
24.06.2005 - José Maria Conesa Grima i Inmaculada Doménech Nepomuceno
25.06.2005 - Abselam Ali Amar i Ana Úbeda Punsoda
25.06.2005 - Francisco José Orozco Sánchez i Rosario Torres González
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Data Nom

01.07.2005 - Daniel Belloso Guillén i Elisabeth Martínez Brunés
02.07.2005 - Ramon Gaig Sanglas i Eni Leal Martins
02.07.2005 - Manuel Martín López i Maria Teresa Pardo Vargas
02.07.2005 - Jesús Do Nascimento Ortiz i Esperanza De los Santos De la Rosa
02.07.2005 - Daniel Ruiz Blanco i Eva Rosado Calvo
02.07.2005 - Carlos Garcia Arcaya i Míriam Díaz Herrera
03.07.2005 - Bonifacio Santos Astasio i Maria Esperanza Lozano Ayala
07.07.2005 - Oriol Florejachs Pérez i Elena Vera Navamuel
08.07.2005 - Luis Miguel Carranza Jiménez i Maria Isabel Arroyo Viñas
09.07.2005 - Juan Julian Gómez Gutiérrez i Maria Rosa Mauri Bote
09.07.2005 - Emilio Sánchez Mesas i Eva Romo Melguizo
10.07.2005 - Pedro López Porta i Montserrat Atienza Maya
10.07.2005 - Francisco Ariza Rodríguez i Francisco Picazo Bueno
15.07.2005 - José Antonio Blanco Castillo i Maria José Fabian Urbina
16.07.2005 - José Miguel Bermudo Bermudo i Montserrat Fuente Rodríguez
17.07.2005 - Eduard Farràs Bohe i Olga Vila López
23.07.2005 - Javier Martín Salguero i Carolina Muñoz Segovia
24.07.2005 - Vicente Escoin Homs i Mercedes Parejo Gorchs
30.07.2005 - Norberto Corchado Trevejo i Maria Pilar Cortés Lujan
12.08.2005 - Fernando Salmeron Alvarado i Verónica Díaz Garrido
16.08.2005 - Francisco José Rama Piñol i Sílvia Córdoba Clavijos
20.08.2005 - Jacinto Iriarte Cintora i Jovita Ignacia Melo Herrera
26.08.2005 - Luis Ramírez Sández i Vanesa Ramírez Zapata
02.09.2005 - Carlos Canet Estrany i Alicia Soler Amo
03.09.2005 - Raul Alias Latorre i Maria Teresa Vilaseca Lluch
04.09.2005 - Jorge Rafael Garcia Nájera i Jessica Aliaño Deza
09.09.2005 - Romà Cayuela Gómez i Cristina Rius Rocasalbas
10.09.2005 - Francisco Manuel Martínez Moro i Teresa de Jesús Noguera Espinosa
17.09.2005 - José Luis Ortiz Barros i Isabel Castilla Hidalgo
23.09.2005 - Jordi Cachon Abella i Sara López Vico
24.09.2005 - Eduardo Pozo Enríquez i Ana Maria Mimó Gol
24.09.2005 - Miguel Ángel Bauló Garcia i Carmen Degracia Condal
27.09.2005 - Samuel K Yellin i Vanesa Vázquez González
30.09.2005 - Roberto Sánchez Bustos i Montserrat Martínez Marcos
30.09.2005 - Segundo Cerda Carrasco i Maria Sonia Tobajas Vazquez
01.10.2005 - Oscar Díaz Chacón i Sonia Pardo Martí
06.10.2005 - Javier Vilanova Añon i Carmen Rosa Taveras Mena
07.10.2005 - Ivan Vizcaíno Torres i Carolina Moran Zúñiga
08.10.2005 - Jorge Espinosa Maroño i Beatriz Lahoz Amo
14.10.2005 - Enric Escartin Gorina i Apolinaria Civico Perea
15.10.2005 - Oscar Castillo Virola i Isabel Villalba Cara
29.10.2005 - Xavier Llopis Hernández i Gemma Compte Artigues
12.11.2005 - Ramon Vidal Comas i Mariona Vila Valls
21.11.2005 - Antonio Manuel Mateos Martín i Sandra Sánchez Blanco
25.11.2005 - Gilberto González Cuesta i Berta Molina Andreu
26.11.2005 - Antonio Manuel Sánchez Santiago i Patricia Gomes Da Silva
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Defuncions
Periode del 1 de novembre de 2004 al 31 d’octubre de 2005

08.10.2004 - Rosa Bruna Roca
25.11.2004 - Nieves Canovas Campillo
27.11.2004 - Trinidad Blade Pino
28.11.2004 - Diego Carmona Torres
12.12.2004 - Isidro Sánchez Lligona
28.12.2004 - Félix Pascual Velasco
31.12.2004 - Isabel Soldado Campaña
05.01.2005 - Maria Tunez Carrión
08.01.2005 - Juan Torres Teruel
18.01.2005 - Miquel Graví Vilardebò
30.01.2005 - Fulgencio Mata Toledano
05.02.2005 - Josep Sala Sala
10.02.2005 - Miquel Gubern Terres
10.02.2005 - Amada Carmen Santafé Benais
07.03.2005 - Manel Uñó Cabot
13.03.2005 - Josefa Orri Gimeno

17.03.2005 - Francisco Garrido Tortajada
25.03.2005 - Vicente De la Torre Navarro
14.04.2005 - José Carlos Lozano Soria
01.05.2005 - Pere Ciurans Cabot
22.05.2005 - José Tura Costa
30.05.2005 - Isabel Campo Rodríguez
03.06.2005- Pere Ciurans Arimany
02.07.2005 - Antonio Rodríguez Navarro
14.07.2005 - Ramon Sánchez Gimeno
16.07.2005 - Josefa Vilardebò Casas
05.08.2005- Constantino López González
20.08.2005- Antonia Peralta Garcia
13.09.2005 - Leonor Bielsa Garcia
07.10.2005 - Pedro Faz Garcia
08.10.2005 - Remedios Flaqué Bonet

EDATS HOMES DONES TOTALS

0 - 4 195 171 366
5 - 9 167 153 320

10 - 14 151 142 293
15 - 19 145 142 287

20 - 24 168 191 359
25 - 29 258 262 520
30 - 34 325 278 603
35 - 39 279 259 538
40 - 44 265 238 503
45 - 49 218 240 458
50 - 54 200 187 387
55 - 59 170 169 339
60 - 64 142 148 290
65 - 69 119 118 237
70 - 74 131 143 274
75 - 79 87 92 179

80 - 84 39 58 97
85 - 89 24 45 69
90 - 94 4 24 28
95 - 99 0 3 3
100 - + 0 0 0

TOTALS 3,087 3,063 6,150

Piràmide d’edats
A 15 de desembre de 2005

Població per Barris
A 15  de desembre de 2005

BARRI HABITANTS

El Bonaire 321
El Rieral 1.586
La Sagrera 1.156
Sant Cristòfol 1.137
La Serra 560
El Serrat 757
La Vall 633

Total 6.150

Data Nom Data Nom
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Jutjat de Pau

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

Molt treball

Ja ha passat un altre any i ens arriba al
Jutjat una carta demanant un resum del què
ha estat l'any 2005, ja que cal per tornar a
fer una nova edició de l'Anuari Local. Bé,
doncs, ha estat un any de molt enrenou, de
canvis i molta feina.

El dia 10 de gener de 2005 prenen possessió
del càrrec de Jutge de Pau Josep Solé i
Padrós i de Jutgessa de Pau substituta
Trinitat Folch, per tercera vegada, davant el
Degà del Partit Judicial de Granollers.

També el mateix dia 10, davant el Deganat,
prenia possessió del càrrec de Secretària de
l'Agrupació número 47, Maria Jesús Benítez
Gómez, tenint al seu càrrec, dins d'aquesta
agrupació el Jutjat de Bigues i Riells i el de
Santa Eulàlia. Dies més tard ho feia la Isabel
Fernández Urrea, com a Agent Judicial. Us
prengutareu: "Tanta gent? Ja hi ha feina per

a tots? Si fins ara solament entre dos ja us ho
fèieu". Doncs sí, la feina ha augmentat mol-
tíssim. L'Agrupació va a coll ple i el Registre
Civil, també. Així és com, podríem dir, que
es divideix ara el Jutjat. Per una part el
Registre Civil a càrrec de la secretària que ja
hi havia, la Verònica Mateos i, de l'altra,
l'Agrupació número 47, formada pel perso-
nal ja esmentat, enviat per l'Administració
de Justícia.

També al mes de juliol es va fer l'entrega, a
la ciutat de Vic, per part del Conseller de
Justícia de la Generalitat, Josep Maria
Vallès, d'un vehicle per a dur a terme les tas-
ques de l'Agrupació.

Bé, els canvis i les novetats encara no s'han
acabat. Estan arranjant l'antic parvulari de
Can Barbany per trasllardar-hi les depen-
dències del Jutjat. Totes les mirades estan
dedicades a veure com quedarà la redistri-
bució del local i quan es podrà fer el trasllat.

Res més i,

Bones festes.

Josep Solé Padrós
Jutge de Pau

Nou Vehícle per al Jutjat.
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El Registre Civil

Aquest any, amb els canvis que hi ha hagut
al Jutjat, he passat a portar exclusivament
les tasques del Registre Civil que, fins ara,
estava fent el senyor Jutge, encara que no
fos feina seva. El senyor Jutge era conscient
que amb les hores que es treballava al jutjat
era impossible que una persona sola portés a
terme tota la feina que entrava. Per això no
li feia res ajudar-me.

Aprofito per donar-li les gràcies per tot el
que he après al seu costat perquè, si bé jo
tenia coneixements de dret, aquí he après a
tractar amb la gent. M'he adonat, com ell
diu, que si una persona ve al Jutjat normal-
ment hi acostuma a venir quan té un proble-
ma. Només pel sol fet de tractar-lo amable-
ment i escoltar-lo amb atenció, el problema
que pugui tenir ja queda mig solventat. He
vist que en aquest lloc no et pots cenyir
només al que diu la llei sinó que també cal
abocar-hi el sentit comú. Per aquests motius
m'agrada treballar molt en el lloc on estic.

Quant a les diligències que hem portat a
terme des de la darrera publicació de l'anua-
ri, algunes ja estan reflectides a l'apartat de
moviment demogràfic (els naixements, els
casaments i les defuncions). El que més
feina porta són els casaments perquè cal
preparar prèviament tot un expedient i això
comporta tràmits, termes legals i omplir
força paperassa! L'1 de juliol va entrar en
vigor la Llei 13/2005 que permet celebrar
matrimonis entre parelles del mateix sexe.
Nosaltres encara no n'hem celebrat cap.
Com ja sabeu quan va entrar en vigor aques-
ta llei hi va haver molts jutges que es van
negar a autoritzar aquestes unions. Per part
del nostre jutge no hi ha cap impediment per
portar a terme aquestes celebracions.

Aquestes han estat unes breus paraules del
que ha estat la meva tasca durant aquest pri-
mer any com a Secretària en exclusiva, del
Registre Civil.

Verònica Mateos Vegas

Secretària del Jutjat
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Comissió de Festes
Responsable: Jordi Sala
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: steulaliaron@diba.es

El cicle de festes anual

Al moment d'escriure aquestes ratlles
acabem de celebrar la Festa Major d'hivern.

L'acte principal ha estat la Fira d'Artesania.
A la Fira hi han participat artesans tant de
Santa Eulàlia com dels pobles veïns, tant de
productes alimentaris com d'altres creacions
artístiques. Com cada any hi ha hagut un
espai per a la mostra d'entitats solidàries.

Cal destacar enguany la coincidència amb la
presentació de l'associació recentment crea-
da "Ronçana Comerç Actiu", que ho ha fet
oferint una degustació per a tothom al
mateix recinte de la fira.

També hi va haver un espectacle infantil.

A la nit a La Fàbrica hi va haver concert de Jazz
amb el grup "Martí Ventura Jazz Quintet".

Recuperant el fil de les festes celebrades al
llarg de l'any hem de començar parlant del
Sopar de Cap d'Any a La Fàbrica on es donen
cita unes tres-centes persones. 

I a punt ja per a la Cavalcada del Reis Mags
amb final a la Plaça de l'Ajuntament per
recollir les cartes dels infants. I a la nit van
anar per les cases a repartir les joguines.

Durant el febrer té lloc la Calçotada que
reuneix més de 600 persones i que per segon
any es va acabar amb una cantada d'Hava-
neres, per marxar encara amb més bon gust
de boca.

El dia de Sant Joan és el dia en què, al vol-
tant de la foguera, es rep la Flama del Canigó
i es distribueix pels barris. Aquest acte és en
defensa de la nostra llengua.

La Comissió de Festes també col·labora amb
els veïns de la Serra en l'organització de
l'Aplec de Sant Simple. Aquí ja es comencen
a escalfar motors per a la immediata Festa
Major.

I per Tots Sants castanyes, moniatos i vi dolç
a La Fàbrica.

És important comentar que totes aquestes
festes són possibles gràcies al treball d'un
grup de gent que desinteressadament posen
el seu esforç, la seva il·lusió, el seu treball i el
seu temps per tal que tot rutlli.

Sense aquest capital humà el poble no podria
celebrar les seves festes.

Cercavila d’entitats el primer dia de la Festa Major. La colla vermella va organitzar el Pregó.
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Festa Major

Durant el mes de juliol hi ha festes de dife-
rents barris, que són com les prèvies, tot
esperant que arribi la nostra festa grossa.
Així doncs el seu nom encara té més sentit.
La Festa Major és la festa més lluïda, la que
mou més gent, la més llarga, la més… la
major.

Si podem dir que el joc dels colors és el cen-
tre i motor de la festa, aquest any tenim
encara un motiu més per poder fer aquesta
afirmació i no és altra que ja en fa deu que
vàrem començar aquest joc festiu. Els ani-
versaris rodons es celebren especialment i
aquest no podia ser menys, per això es va fer
un nou disseny de samarreta commemorant
aquesta desena edició i el mateix joc dels
colors recollia algunes de les proves que més
bon acolliment havien tingut durant aquests
deu anys. 

En quant al resultat cal recordar que el
triomf final va ser per la colla blava, felici-
tats. El veritable triomf, de fet, va ser per a
tots, començant pels responsables d'organit-
zar els jocs, comissió, caps de colla, … per la

gran participació, per la bona organització,
pel bon rotllo que va haver-hi en tot
moment, així com per la incertesa del resul-
tat. 

Pel que fa els actes en sí, el més destacable és
la cada vegada més gran participació de la
gent en tots els actes. Així doncs hauríem de
parlar de rècords que any rere any anem
superant, començant pels diferents actes de
l'aplec Sant Simple, puntaires, sopar i aplec,
aquest any a més, amb castellers i la colla de
Gitanes, una reaparició especialment espe-
rada i celebrada pel nombrós públic que va
presenciar la seva actuació. Hauríem de fer
una llarga llista d'actes i de números aproxi-
mats per concretar l'èxit de participació en
tota la festa, començant per la cursa, que
obre el foc de la festa i fins al sopar de diu-
menge al vespre que de fet la tanca. Aquest
és el veritable valor d'aquesta festa: sortir
tanta gent, parlar, gaudir, compartir la festa
al carrer. No podem portar espectacles de
gran pressupost, però la gaudim més així,
amb la participació de tantes i tantes perso-
nes. Aquest és el valor i l'èxit de la nostra
festa.

El pregó de la Festa major amb l’ex-jugador de futbol Toni Jimènez i el romancer Jaume Arnella.
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PIJ Can Rajoler
Tècnic Joventut: Jordi Bernabeu
Telèfon: 93 844 91 66
C/e: pij.st.eulaliaron@diba.es

Nous serveis del Punt Jove

Durant aquest últim any el Punt Jove ha
seguit oferint els serveis amb els que va
començar. Principalment, el servei de con-
nexió gratuïta a internet, i l'accès i recerca
d'informació. Cal destacar però que s'ha
plantejat un canvi en l'enfocament respecte
als usos i serveis. Es prioritzen els usos dels
ordinadors per a treballs, consulta de correu
i recerca d'informació.

Dinamització

Aquest any des del Punt Jove també s'han
dinamitzat algunes activitats. Algunes d'a-
questes s'han repetit com en anys anteriors ,
com ara poden ser la sortida a esquiar a
Porte Puymorens, el curs de monitors de
lleure o el campionat de ping-pong durant la
Festa Major. D'altres de noves, com és el
curs de directors de lleure, el juliol jove, que
va oferir una programació de cinema, con-
certs i actuacions a la Fàbrica. El que cal des-
tacar amb més èmfasi, ja que és una gran
aposta per la gent jove del municipi, és l'ela-
boració dels pressupostos participatius.
Enguany des de l'Àrea de Joventut s'ha vol-
gut fer partícips els joves del municipi de la
decisió de l'administració dels pressupostos

de l'àrea. El projecte dels pressupostos par-
ticipatius es va iniciar al mes de juliol i les
primeres reunions amb els joves del munici-
pi van tenir lloc a l'octubre. Durant novem-
bre i desembre es van realitzar a La Fàbrica
dues assemblees per explicar, gestionar i
decidir les propostes rebudes.

El SOVT 

Segueix també ubicant-se al local del Punt
Jove el Servei d'Ocupació de la Vall del
Tenes, cada dimecres al matí. Aquest servei
cada dia té més usuaris i cada vegada són
més els joves que l'utilitzen. Som conscients
que ens queda molt camí per recòrrer.
Malgrat tot, valorem positivament els canvis
realitzats i l'evolució del servei. Esperem que
en un futur poguem seguir oferint serveis de
qualitat i que responguin a les necessitats
dels joves de Santa Eulàlia.
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Centre Cívic Cultural La Fàbrica
Dinamitzadora cultural: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: ccfabrica@terra.es

Activitats i cursets

Dues grans sales, el Casal d'Avis i un espai
fragmentat en diversos despatxos l'han con-
vertit en un centre polivalent on s'hi fan acti-
vitats estables cada mes com la projecció de
pel·lícules, l'espectacle infantil, el ball de
saló, les xerrades, les exposicions... i d'altres
de més esporàdiques com els concerts de
música.

Aquest any hem comptat amb les actuacions
de Líric Art on vam poder escoltar els duos i
les àries mes conegudes de la lírica i els
Grups de Jazz: Jazzomaquí, New Orleans
Blue Stompers i per la Festa Major d'Hivern
el conegut grup encapçalat per Martí
Ventura.

Els cursets

Un dels dinamitzadors més actius de la

Fàbrica però, són la gran quantitat de cursos
i tallers que s'hi organitzen. Justament el
passat mes d'octubre ha començat la nova
edició de cursets anuals i trimestrals, pen-
sats per donar sortida a les inquietuds de
moltes persones que a través d'activitats
extres unes hores a la setmana, busquen
evadir-se de la rutina. Aquesta temporada,
hem començat amb més assistents i més
tallers que mai, s'han doblat els que teníem
a principi d'aquest 2005. Comptem amb uns
450 inscrits i uns 35 tallers en marxa. Els
monogràfics amb més grups són els de llen-
gües com el català i l'anglès i els de creixe-
ment personal: el tai txí, la dansa del ventre
i el ioga, que hem hagut d'ampliar a causa de
la gran demanda que tenien. Durant aquest
2005 les novetats que hem introduït són:
alemany, anglès per nens a partir dels 3
anys, informàtica, internet i fotografia digi-
tal. Esperem, si tots ens hi ajudeu, poder fer
la llista molt més llarga. Podeu enviar-nos
els vostres suggeriments i demanar informa-
ció a l'adreça: ccfabrica@terra.es o al
tel.93.844.86.59, de 3 a 9 del vespre.
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Canal SET
Presidenta: Muntsa Palomera
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Un futur ple d'interrogants

Canal SET, Santa Eulàlia Televisió, acaba
aquest any 2005 amb un futur immediat ple
d'interrogants. L'any 2010 totes les cadenes
de televisió, siguin estatals, autonòmiques o
locals, hauran d'haver implantat una nova
tecnologia d'emissió. Es tracta de la
Televisió Digital Terrestre, coneguda com la
TDT. L'objectiu, segons el Govern Central,
és que els ciutadans i ciutadanes tinguin
accés a una oferta més àmplia i de major
qualitat. Amb tot, aquest nou model de tele-
visió presenta una contradicció: la seriosa
afectació a la comunicació local. La nova llei
proposa un model comarcal de televisió, que
portaria al tancament o a la reconversió de
moltes emissores locals, com és el cas de
Canal SET. Doncs bé, si el calendari esta-
blert no canvia, el termini per saber què pas-
sarà definitivament amb Canal SET s'acosta.

15 anys de Canal SET

Mentrestant, la temporada 2005-2006 té
una especial significació per a Canal SET i la
trentena de col·laboradors que la consti-
tueix, perquè fem 15 anys d'emissions regu-
lars! Són 15 anys d'informació propera, de
fer tele, que esperem amb il·lusió que no
sigui incompatible amb la implantació de les
noves tecnologies. Esperem que la quinzena
temporada no sigui la última i darrera d'a-
questa en puguin venir més! I utilitzant una
forma que fem servir sovint: "els seguirem
informant”. A reveure!".
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Ronçana Comerç Actiu
President: Esteve Maspons
Telèfon: 93 844 69 10

Comencem amb il·lusió

Amics,

Neix a Sta Eulàlia de Ronçana una nova
associació, i ens presentem per primera ve-
gada dins de la publicació d'aquest anuari
local.

L'associació engloba a comerciants, produc-
tors, artesans, restauradors i empreses de
servei que es vulguin comprometre amb el
poble. Un compromís que vagi més enllà
d'un benefici propi i aïllat, per passar a un
compromís col·lectiu i social i amb més re-
percussió dins del nostre municipi. Després
de moltes reunions, hem creat uns estatuts
que volen integrar els diferents sectors que
configuren aquesta part tant destacada de
l'economia de Santa Eulàlia, i ens hem preo-
cupat que a la junta tots ells esti-guin repre-
sentats.

Les nostres primeres accions han estat: eme-
tre participacions de la loteria de Nadal, aju-
dar a subvencionar l'enllumenat de Nadal,
col·laborar en la campanya de Reis i partici-
par a la Fira de Santa Llúcia. A la Fira es
pogué degustar un tastet, gentilesa dels dife-
rents restaurants i forns del poble, els més
menuts gaudiren amb un inflable i s'instal·là
un estand informatiu on atendrem les vos-
tres consultes.

Els nostre objectius son extensos, però bàsi-
cament pretenem donar un millor servei,
procurant comoditat i proximitat als nostres
clients, i ser més competitius per poder
arribar a un major nombre d'usuaris. Davant
de l’imminent creixement de població de
Santa Eulàlia, tant el comerç com els dife-
rents serveis del nostre municipi han de fer
un bon treball d'innovació per satisfer les ne-
cessitats dels seus ciutadans actuals i futurs.

Afortunadament, el començament de la nos-
tra associació ha estat molt positiu, ja que
actualment està integrada per una quarante-
na d'associats dels diferents àmbits comer-
cials, i tenim la voluntat d'aconseguir noves
incorporacions una vegada es vegi la feina
realitzada i els objectius assolits.

Els establiments associats disposaran d'una
placa identificativa amb el logo de RON-
ÇANA COMERÇ ACTIU, i podran adreçar-
nos les seves propostes i/o queixes a través
d'una bústia que es troba a La Fàbrica.

Espero i desitjo que sapigueu valorar tot el
nostre esforç i la il·lusió que hem posat en
aquesta iniciativa, i ens doneu el vostre
suport associant-vos.

Cordialment,

Esteve Maspons  
President RONÇANA COMERÇ ACTIU.

La Junta Directiva està formada per:

Esteve Maspons, president; Eva Cansino,
vicepresidenta; Joan Badia, tresorer; Maria
Martín, secretària; Esther Cañellas, vocal;
Andreu Gual, vocal; Enric Blajé, vocal; Josep
Guerrero, vocal i Miquel Angel Riera, vocal
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L'Agenda 21 Local
Responsable: Toni Sànchez
Telèfon: 93 844 66 07
C/e: a21ser@telefonica.net

Treballem pel medi ambient

La Conferència de les Nacions Unides sobre el
Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada
a Rio de Janeiro l'any 1992 i que popularment
es coneix com a Cimera de la Terra, va ser el
punt de partida en la cura universal del medi
ambient. Per primera vegada es va plantejar
que les actuacions per sostenir el medi
ambient no era fer grans polítiques a nivell
estatal, sinó que l'actuació bàsica s'havia de
fer sobre l'entorn més proper de les persones.
Feia falta una eina i així van néixer els plans
d'acció local. L'objectiu final d'aquesta eina
era aconseguir un millor desenvolupament
del nostre benestar actual i preservar-lo per
les generacions futures. En els plans d'acció
local es conjuguen dos principis bàsics:

– Fer compatible el progrés social i econò-
mic amb el respecte pel medi ambient

– La millora de la qualitat de vida de les per-
sones.

Aquest pla d'acció es diu AGENDA 21.

L'any 1994, a Aalborg (Dinamarca) les ciu-
tats i viles d'Europa van aprovar l'anomena-
da Declaració d'Aalborg. Un dels seus prin-
cipis bàsics diu: "Nosaltres, ciutats i viles eu-
ropees, signants d'aquesta Carta d'Aalborg,
entenem que la nostra manera de viure als
pobles i ciutats, i el nostre nivell de vida, ens
fan especialment responsables de molts dels
problemes ambientals als quals s'haurà
d'enfrontar la humanitat". El nostre poble es
va adherir a aquesta declaració l'any 1.997.

Un òrgan consultiu

L'Agenda 21 Local de Santa Eulàlia de
Ronçana és un òrgan de caràcter consultiu
que fa la funció d'interlocutor entre els ciu-
tadans i l'Ajuntament. Qualsevol persona,
entitat, o organització del municipi, pot par-

ticipar de les seves activitats. L'Agenda 21 és
també una plataforma cívica, de debat cons-
tant. L'Agenda 21 recull les idees i opinions
generades en els debats en forma de docu-
ments, que es lliuren a l'ajuntament i que
fan de suport en la presa de decisions medi
ambientals.

El treball

Tant els membres de la Comissió de
Seguiment, com els membres dels grups de
treball han invertit una gran quantitat del
seu temps lliure per fer activitats comple-
mentàries i per elaborar les propostes de les
accions treballades.

La cerca de documentació, les visites per
tenir exemples reals, etc...comporten una
inversió de temps, que s'ha intentat distri-
buir entre els membres de forma similar.

• Aquest any s'ha posat en marxa la creació
d'un telèfon verd perquè el ciutadà es posi en
contacte amb l'Agenda 21 (93.844.66.07).

• L'any 2003, es va sol·licitar al consistori la
incorporació d'un tècnic en medi ambient.

• Des del 2004 estem treballant en una orde-
nació sobre contaminació acústica.

• S'ha començat a definir una llei medi
ambiental sobre la qual ja vam començar a
treballar l'any passat.

Es fa un tríptic per l'esdeveniment amb consells per
l'estalvi i la sostenibilitat i es fa una mostra dels dife-
rents tipus de compost.
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• Durant aquest any es va fer un suggeri-
ment a l'ajuntament per a la recollida de
les piles elèctriques per tenir en compte en
la propera posta en marxa del pla de resi-
dus.

• S'ha col·laborat per aconseguir que dues
escoles del municipi recullin ampolles de
cava per incentivar la recollida selectiva i el
reciclatge.

Com a conseqüència d'una observació per
part de l'Agenda 21 sobre l'estat dels parcs
infantils del poble, l'ajuntament ens va pro-
posar que elaboréssim una proposta d'ac-
tuació. Per fer aquest informe, es van visitar
5 parcs en zones diferents de Santa Eulàlia
per veure quin era el seu estat, realitzant un
resum de les deficiències detectades.

Finalment vam lliurar a l'ajuntament tota la
documentació que vam aconseguir per tal de
saber quina era la normativa sobre els parcs
infantils i vam aportar una proposta sobre el
parc de la plaça 11 de setembre.

Sobre el POUM

Aquest any també hem participat en el pro-
cés del POUM amb la creació de dos grups
de treball, un sobre l'entorn natural, l'altre
sobre l'entorn urbà. Des del gener fins al
mes de juliol hem realitzat diferents jorna-
des de debat per oferir la millor opinió sobre
el Planejament Urbanístic, presentant a l'e-
quip redactor una sèrie de documents realit-
zats per nosaltres i que han estat molt elabo-
rats.

Des de l'Agenda 21 volem donar a conèixer
les diferents solucions que podem aportar
entre tots per fer un món més sostenible i
assegurar així la qualitat de vida de les gene-
racions futures.

L'Agenda 21 es reuneix els divendres final de
mes a La Fàbrica.

Tu també pots col·laborar!

El 24 d'abril i amb motiu de la Fira d'entitats, l'Agenda 21 participa amb un expositor oferint informació sobre el com-
postatge casolà.



Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Arnau Queralt
Telèfon: 93 844 92 54
C/e: aqueralt@terra.es
Web: www.ccpc.pangea.org

Any 2005: un any 
amb moltes novetats

La història del Quart Cinturó o Autovia
Orbital és llarga. Molt llarga. Malaura-
dament, massa llarga. Tant pels promotors
i/o persones que el defensen com per totes
aquelles persones que, des de la societat
civil, fa més d'una dècada que ens mobilit-
zem i fem propostes viables i serioses per
avançar vers un model de desenvolupament
del nostre territori que faci compatibles el
creixement econòmic, el benestar de la
població i el respecte vers el nostre entorn.

Després de molts anys on les notícies que
havien aparegut sobre aquest projecte eren
més aviat escadusseres i pot rellevants, l'any
2004 i, especialment, l'any 2005, ens han
portat moltes novetats que han anat aparei-
xent puntualment als mitjans de comunica-
ció del nostre país.

La darrera de les novetats es feia pública,
precisament, durant els últims dies del mes
de novembre. Tal i com recollia el diari Avui,
el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques proposava construir el Quart
Cinturó entre Abrera i Granollers com una
autovia metropolitana. També reconeixia,
però, que una infraestructura com aquesta
no es pot fer de qualsevol manera i que no
només cal pensar en les persones que hi cir-
cularan sinó també en les persones que hi

viuran al costat.

Partint del desacord amb la necessitat de fer
el Quart Cinturó, coincidim en la idea que
cal pensar en la gent que viu al territori.
Se'ns fa difícil de pensar com la gent que viu
als pobles del nostre entorn i que estan d'a-
cord amb aquesta obra, la defensen a
ultrança amb l'impacte acústic, paisatgístic i
territorial que tindrà aquesta via. Seria molt
mesquí per part nostre si diguéssim que ens
agradarà veure què pensen quan un volum
tan nombrós de vehicles passi diàriament
pel nostre poble -soroll, contaminació, desa-
parició de paisatges per on passegem habi-
tualment, etc...).

En qualsevol cas, no podem deixar d'amagar
el nostre desencís davant de les notícies que,
cada cop més, apunten a una confluència
d'interessos i voluntats polítiques i empresa-
rials a favor del Quart Cinturó. Cada cop són
menys creïbles els discursos abrandats a fa-
vor d'una nova política territorial i un model
de país més sostenible quan es prioritzen
determinats tipus d'infraestructures i no es
fa una aposta política decidida per canviar
un model de desenvolupament i d'ocupació
del territori que la majoria de ciutadans,
polítics, gestors públics, etc., coincidim en
dir que caldria fer més sostenible...

En qualsevol cas, el Grup d'Oposició al
Quart Cinturó continua treballat, juntament
amb les més de 250 entitats que integren la
Campanya. Ho fem i ho continuarem fent.
Esperem que continuem gaudint del vostre
suport i confiança.

Bon any 2006.
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ADF l’Alzina
Responsable: Cathy Charles
Telèfon: 93 844 80 22

Balanç positiu d’un any

Com cada any els boscos de Santa Eulàlia i
dels pobles veïns no van haver de lamentar
incendis importants, llevat d'alguns petits
focs pràcticament sempre provocats per la
mà de l'home. Per aquesta raó és impres-
cindible la prevenció, que s'ha de fer extensi-
va a tota la població: no llençar deixalles de
cap tipus en llocs no apropiats, no fer foc
sense permís dels agents forestals i avisar els
bombers, la policia o l'Associació de Defensa
Forestal (ADF) l'Alzina quan es detecti un

incendi. Sempre és més fàcil apagar un foc
quan fa pocs minuts que s'ha iniciat.

El mes de juny passat es va demanar la
col·laboració d'algunes entitats i associa-
cions vinculades directament amb la conser-
vació de l'entorn natural com ara la Societat
de Caçadors, el Club Ciclista Vall del Tenes,
l'Agenda 21 o Santa Eulàlia Camina. Tots
van mostrar el seu interès per donar suport a
l'ADF, Protecció Civil i Policia.

De cara a la primavera està previst orga-
nitzar unes jornades d'informació i de pro-
ves de material. Tothom que vulgui partici-
par en aquesta activitat, conèixer les tasques
de l'ADF l'Alzina, ajudar o fer-se voluntari
per actuar davant casos d'incendi pot fer
arribar les seves dades a l'Ajuntament de
Santa Eulàlia.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

Coordinadores: Dolors Barbany, Joana Moreno
i Esther Casadesús - Telèfon: 93 844 83 16

L’escola creix

El 8 de juliol vam celebrar el primer aniver-
sari de l'Alzina. Vam compartir amb totes les
famílies dels nens i nenes que venien a
l'Escola el passat curs, la gent de l'equip de
mestres, cuineres i dones de la neteja, repre-
sentants de l'Ajuntament i tothom que es
volia afegir a aquest dia tan especial per a
molts de nosaltres.

Vam fer una gran festa amb diferents activi-
tats pensades pels més menuts. Tota l'escola
tenia les portes obertes pequè les famílies
poguessin veure els diferents espais.
Després, al pati, tots junts vam ballar unes
danses que els nens i nenes coneixien molt
bé i van poder ensenyar a les seves famílies.
Vam fer uns parlaments tant per part de l'es-
cola com per part de l'Ajuntament i, final-
ment, vam cantar plegats La cançó de
l'Alzina, amb música en directe i totes les
veus presents. Va ser un moment molt bonic
i emotiu, carregat del bon rotllo que hem
viscut durant el primer curs de l'Escola
Bressol l'Alzina. I no podia faltar el "moltes
felicitats" abans d'un bon berenar per a tots.

Des del setembre tot l'equip estem prepa-
rant el nou curs escolar, sempre buscant la
millor manera de fer que els nostres infants
se sentin ben atesos i que aprenguin un
munt de coses per crèixer feliços. Intentem
atendre la individualitat de cada infant i
cobrir al màxim les necessitats de totes les
famílies, tasca difícil perquè ja són prop de
80, però per sort hi ha molta comprensió per
part de tothom.

Al llarg del curs tot l'equip de l'escola tenim
un nou repte: l'elaboració dels diferents
documents on queden reflectits els princi-
pals objectius de la nostra tasca, l'ideari, la
manera de treballar de l'equip, l'estudi del

tipus de població que ve a l'Escola... mate-
rials que són molt necessaris pel bon funcio-
nament del centre i que seran revisats des de
l'Ajuntament i des del departament d'Edu-
cació de la Generalitat.

A més a més, com a novetat molt especial
per a tot l'equip, aquest curs tenim una espe-
cialista de música que ve dos cops per set-
mana i entra a totes les aules fent un treball
molt important de sensibilització i apropa-
ment a la música. Aquestes classes estan
carregades de màgia i els nens i les nenes en
gaudeixen un munt i, a més, les mestres ens
estem enriquint molt a nivell musical. Tots
sortim guanyant!

No ens podem acomiadar fins el proper
Anuari sense parlar breument dels nostres
Espais Familiars, als que amb tant "carinyo"
dediquem un munt d'hores pensant la millor
manera de trobar l'ajuda i el recolzament
que necessiten els pares i les mares de Santa
Eulàlia per crèixer amb els seus infants.
Aquests Espais Familiars són l'Escola de
Pares i Mares i l'Espai Nadó. Aquest curs,
l'Escola de Pares i Mares consta de diferents
trobades que fem conjuntament amb el
CEIP Ronçana i els Serveis Socials de
l'Ajuntament on participen diferents profes-
sionals del món educatiu i ens resolen dub-
tes que plantegen els mateixos pares. I
l'Espai Nadó és un lloc de trobada de mares
i pares que acaben de tenir un fill i tenen
ganes de compartir un cafè tot xerrant sobre
el seu infant.



CEIP Ronçana
Directora: Pilar Lara
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@centres.xtec.es
Web:  www.xtec.es/~epalau/ 

Desdoblament 
de l'Escola de Primària, 
un projecte a la vista

Aquest curs escolar 2005-2006 hi ha 520
alumnes matriculats a l'escola Ronçana, uns
quaranta més que el curs anterior. Hi ha 23
grups-classe en total, i els nivells que estan
triplicats són els següents: P-3, P-5, 1er, 2on
i 6è. L'escola creix molt i falten espais ja que

aquest centre, de fet, té aules i serveis per ser
de doble línia, però no de triple. També el
menjador resulta insuficient per tants nens i
nenes que es queden a dinar. Actualment
s'utilitza també la sala d'usos múltiples cada
dia com a menjador. Es van fent adequa-
cions de la millor manera que es pot, però la
necessitat d'una segona escola al poble és
cada cop més urgent. L'Ajuntament ha fet
les gestions necessàries per posar a disposi-
ció del Departament d'Educació els terrenys
destinats a aquest nou centre. Serà a La
Sagrera, molt a prop de l'Escola Bressol
Municipal. Si el procés va complint els ter-
minis previstos, l'escola estarà a punt pel
setembre del 2007.
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P3A amb Pere Camps. P3B amb Carme Betorz i Begoña Fiol.

P4A amb Eva Bayo P4B amb Mercè Barbany
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P5A amb Sònia Garcia.

P5B amb Núria Costa. P5C amb Gemma Fernàndez i Silvia
Navarrete.

1rA amb Marga Mas i Raúl Romero. 1rB amb Lourdes Guitart i Lluïsa Bosch.

P4C amb Ada Margenat i Lourdes Bassa.

El Consell Escolar ha posat de manifest la

seva preocupació per aquests dos cursos que

encara queden entremig ja que, amb aquest

ritme de creixement, l'Escola Ronçana es va

massificant. Com és sabut, aquesta situació

en l'àmbit escolar, no es dóna només a Santa

Eulàlia sinó també a d'altres pobles de la

comarca i de la Vall del Tenes, a Lliçà

d'Amunt, a Bigues, els casos més propers.

L'augment considerable de població compor-
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1rC amb Mercè Pérez. 2nA amb Roser Panyella.

2nB amb Bet Noguer. 3rA amb Margarida Plumé.

3rB amb Montse Salés i Pilar Lara. 4rtA amb Margarida Bonet i Elisabet Palau.

ta una ampliació dels serveis i de les infras-

tructures. Atendre adequadament la forma-

ció dels infants i dels joves és, sens dubte, un

compromís de primer ordre tant per la Co-

munitat Educativa com per l'Administració.

No cal dir, però, que el treball diari i l'orga-

nització general del centre tiren endavant

amb l'esforç de tot l'equip docent, el perso-

nal d'administració i serveis i la col·labora-

ció dels pares i de l'Ajuntament.
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5è A amb Merche Diaz.

5èB Lourdes Moyano. 5éC amb Jordi Ricart i Miquel Valenzuela.

6è A amb Isabel Oliveras. 6èB amb Carme Betorz i Begoña Fiol.

4rtB amb Ramon Boixader.
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AMPA CEIP Ronçana
Presidenta: Anna Arnella
Telèfon: 93 844 81 85
Plana web: http://boards4.melodysoft.com/
AMPACEIPRONSANA
C/e: ampaceipronsana@gmail.com

Hola a tothom!

Un any més aprofitem la possibilitat que ens
ofereix aquest Anuari Local per posar-vos al
corrent de les activitats que fa l'AMPA
(Associació de Mares i Pares d'Alumnes) del
CEIP Ronçana.

En aquesta ocasió no parlarem dels temes
estrella dels últims anys (menjador, trans-
port escolar, etc.) perquè ens fa l'efecte que
ja som en una fase de consolidació i que els
problemes que se'n poden desprendre són
més del dia a dia que de fons.

Tot i així, és evident que tant aquests serveis
gestionats per l'AMPA com d'altres activitats
docents tenen un problema comú: la manca
d'espai. No hem d'oblidar que la nostra esco-
la està pensada per dues línies i, a hores
d'ara, la majoria dels cursos ja estan tripli-
cats i P3 ha estat a punt de quadruplicar-se.
És per això que des de l'AMPA també estem
ben pendents del tema de la segona escola
d'educació infantil i primària per al nostre
municipi.

Aquests anys que deixem enrere han suposat
un nou impuls per l'Associació de Mares i
Pares. Hem vist amb il·lusió com nous pares
i mares comencen a implicar-se a l'entitat

amb el benentès que, en el fons, implicar-se
amb l'AMPA és treballar pel benestar dels
nostres fills i filles durant l'etapa escolar.

També estem contents amb dues novetats
engegades durant aquest curs 2005-06 pels
bons resultats que ens estan donant:

– D'una banda parlem del nou sistema de
venda de llibres de text. En aquesta ocasió
hem delegat la gestió a l'empresa "Comercial
Girona", que ha estat l'encarregada de tota la
gestió burocràtica, econòmica i de venda del
material. I tot això sense renunciar a un
estalvi de diners per les famílies sòcies, que
ha estat del 17% sobre el preu de mercat.

– També hem vist com les noves tecnologies
ens han obert les portes a fer més àmplia la
difusió de les nostres activitats i ha fet que
alguns pares i mares s'hagin decidit a col·la-
borar amb l'entitat. Us parlem del servei de
correu electrònic a les adreces que les fa-
mílies interessades ens han fet arribar. Pun-
tualment reben informacions de l'AMPA, de
l'escola o d'altres temes d'interès com a
mares i pares. Pels que no ho sabeu i us pot
interessar us recordarem quina és la nostra
adreça: ampaceipronsana@gmail.com

També tenim obert un fòrum de participació
a Internet on podeu deixar les vostres opi-
nions sobre temes relacionats amb l'escola,
l'AMPA o l'educació dels nens i nenes.
Esperem les vostres aportacions a:

http://boards4.melodysoft.com/AMPACEI
PRONSANA

Salutacions!
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IES Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
Web: www.iesvalltenes.net
C/e: info@iesvalltenes.net

L'IES La Vall del Tenes, 
25 anys fent escola

1980-1981. Des d'aquell primer curs a
l'Escola de Segon Ensenyament de La Vall
del Tenes han passat ja vint-i-cinc anys
d'història; d'històries protagonitzades per
milers d'alumnes i algun centenar de profes-
sors i personal del centre. Com és de suposar
amb relats millors i pitjors, però amb un
argument de fons que sempre ha estat el
mateix: ensenyar, instruir, formar, educar
nois i noies en la seva edat de transició entre
la infantesa i l'etapa de joves adults.

Ensenyar és un verb transitiu, com ho són
els altres que hem citat. Hom no "ensenya"
en general ni "educa" i prou. S'ensenya algu-
na cosa ben concreta, des de les taules de
multiplicar als envitricollaments de la
història peninsular del XIX, i s'educa algú
que té nom i cognoms. Aquesta concreció
forçosa de l'ensenyament sobre l'itinerari
vital de les persones joves és el que fa que
sigui una activitat més propera a l'art que a
la ciència, amb elements de tècnica indub-
table, és clar, però on l'actitud personal, la
disposició i l'experiència, l'ofici, són ele-
ments cabdals per dur-la a terme.

Si alguna cosa caracteritza aquests vint-i-
cinc anys és precisament la voluntat tossuda
d'administracions locals, de professors i de

responsables de l'escola, de crear i tirar
endavant un centre on tot això fos possible.
Fer una escola sense voluntat d'incidir real-
ment en l'educació dels seus alumnes fora
sobrer, i no faria valer els esforços esmer-
çats. Vint-i-cinc anys després el balanç és,
sense fer cofoismes, raonablement positiu.

La llista d'activitats és llarga: viatges de
descoberta de terres dels Països Catalans a
Mallorca, València, Catalunya Nord; inter-
canvis amb escoles d'altres països: Flandes,
Irlanda, Anglaterra, Dinamarca, Estats
Units, França, Alemanya; rutes del Camí de
Sant Jaume de Galícia; centenars de sortides
d'estudi per tota la geografia del país; cele-
bracions esportives, certàmens literaris, con-
certs de l'orquestra, exposicions artístiques,
celebracions de Nadal, activitats solidàries i
un llarg et cetera.

Per tot això, i perquè és bo celebrar-ho, s'han
preparat tot un seguit d'activitats durant el
curs 2005/06, de les quals podeu informar-
vos al lloc web de l'escola. Esperem que sigui
un curs ben profitós per a tothom.

L’orquestra de l’Escola.
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Casal d’avis Santa Eulàlia
President: Tomàs Belanche
Telèfon: 93 844 63 44
C/e: casal_davis@hotmail.com

Un any de fruits 
per a la gent gran

El temps passa molt de pressa. Semblava
que era ahir, quan començàvem a explicar el
que s'havia fet l'any 2004. Ara, ens toca ana-
litzar un altre any, aquest que s'està acabant,
del 2005. Amb 16 anys al damunt, el Casal
d'Avis segueix mantenint la seva empenta
inicial. Es una Institució viva, que creix i
conserva aquella il·lusió i esperit de supera-
ció que l'ha ajudat a arribar als nostres dies.
S'ha superat la barrera dels mil socis i
ampliat els seus serveis, activitats i presta-
cions pel benestar dels seus associats. Tot
seguit s'informa d'aquelles ocupacions i
moviments que, durant l'any 2005, s'han fet
al Casal d'Avis.

Assemblea General

De conformitat amb la normativa que regula
l'actuació dels Casals, el diumenge 20 de
març del 2005 es va celebrar la tradicional
Assemblea general ordinària, per llegir la
memòria anual de les activitats fetes durant
l'exercici anterior, aprovar l'estat de comp-
tes i el pressupost d’ingressos i despeses pre-
vist per la temporada següent, així com els
diferents punts recollits en l'ordre del dia.
Tanmateix, es va demanar als socis el vot
afirmatiu per procedir a la modificació dels
Estatuts inscrits amb anterioritat, per tal
d'adaptar-los a la nova Llei orgànica Cata-
lana d'Associacions 1/2002 de 22-3-0. Hi
assistiren 120 associats

Homenatge a noces d'or

Com en darrers anys a la diada de Sant Joan,
celebrada amb el típic berenar de coca i
cava, també es va procedir a homenatjar una
parella de socis que sortosament havien
aconseguit arribar als cinquanta anys de

casats. La celebració va ser molt emotiva i
envoltada de nombroses mostres de satisfac-
ció i afecte. El matrimoni honorat, aquesta
vegada una sola parella, foren obsequiats
amb pastissos, flors i una placa commemo-
rativa, gravada amb els seus noms, així com
un pergamí, molt il·lustratiu, obsequi del
Jutge de Pau de Santa Eulàlia, que els el va
entregar personalment.

16è Aniversari del Casal

Aquest any, per causes de la natura - seque-
ra extremada amb prohibició de fer focs a
terra - la commemoració de l'aniversari s'ha
hagut de modificar en part, traslladant els
actes al Centre Cívic i Cultural "La Fàbrica" i
el dinar a un restaurant de la localitat, en
lloc de la coneguda costellada que es feia a
les instal·lacions del càmping "l'Esplanada".
No obstant, s'ha mantingut el costum esta-
blert de commemorar la diada en dues fases.
Al mati, una missa al recinte del Centre Cívic
celebrada pel nostre Rector mossèn Jordi
Maria obria tradicionalment el programa
d'actes, que seguia amb una enlairada de
coloms i una ballada de sardanes. Abans del
dinar, al restaurant, compartit amb les auto-
ritats locals, socials, informatives i de
col·laboradors del Casal, es van fer uns breus
parlaments de presentació i informació res-
pecte a les novetats del dia. Mes tard, en una
sala annexa al mateix lloc, hi va haver ball,

Un aspecte de la conferència "Menjar bé quan ets gran"
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Tradicional sortida al Monestir de Montserrat.

pels que s'hi van quedar. Per la tarda i a la
sala gran del Centre Cívic i Cultural "La
Fàbrica" és va celebrar la segona part, dels
actes, amb una cantada d'havaneres pel grup
"Quatre Vents" amb degustació a la mitja
part, del típic rom cremat, pel nombrós
públic assistent a la festa.

Sortides i excursions

Les sortides o excursions s'han vist reduïdes
a la meitat. Ara se’n fa una cada mes en lloc
de les dues habituals. Aproximadament
seran unes dotze les sortides que és tenen
previstes realitzar a diversos indrets i des-
tins del Principat. Una d'elles, ho ha estat de
caràcter cultural, es a dir, s'ha intentat apro-
fitar la sortida per visitar i veure a la vegada
indrets molt especials com el Santuari de
Núria i el seu entorn, pujant en el cremalle-
ra de nova modificació, i poder contemplar
els magnífics paratges, de cims de quasi
3000 metres i tota la vall situada al bell mig

del Pirineu oriental. En aquestes sortides el
Casal hi contribueix en el preu a pagar pel
soci, rebaixant una part del seu valor, absor-
bint la despesa.

Activitats i Serveis

Cada dimarts a la tarda, exceptuant l'estiu,
s'han continuat ballant sardanes al Centre,
sota la direcció d'una parella de monitors
experts en aquesta matèria. Per altra banda,
també han funcionat amb regularitat els ser-
veis 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 podòloga segueix creixent en
nombre de pacients tot i fent-se dues vega-
des al mes. Per altre banda, els divendres hi
ha oberta la barberia per homes. Així ma-
teix, el mes d'octubre s'ha fet la vacunació
per a la gent gran contra la grip, atesa pels
mateixos serveis del Centre de Salut de
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Santa Eulàlia. Els divendres a la tarda, hi ha
ball, amb totes les variacions de l'actualitat,
amb un equip de música propi, adquirit amb
l'ajuda del nostre Municipi i dirigit per un
soci voluntariós. Com a complement, els
darrers divendres del mes han continuat les
sessions de música en viu a càrrec de profes-
sionals que amb les seves interpretacions
fan més atractiva i agradable la festa.

Conferències

Han estat vàries les que s'han fet al llarg de
l'any.

26 maig 2005.- "Menjar be quan ets gran", a
càrrec del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona.

16 juny 2005.- "Primers auxilis" a càrrec
d'un grup d’infermeres del CAP de Santa
Eulàlia.

6 octubre 2005.- "Qui no té un all té una
ceba" a càrrec de la Agrupació de formació
permanent per a la gent gran.

24 nobre.2005.- Marató de TV.3, a càrrec de
professionals que dissertaren sobre les
malalties del cervell

Festes socials

Han estat, com sempre, les ja conegudes fes-

tes tradicionals que des del seu inici, el Casal
ha mantingut d'una forma estable. La pri-
mera 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 aconse-
guit les seves noces d'or La tercera, es la de
l’aniversari de la fundació del Casal, que en-
guany s'ha celebrat el 4 d'octubre i final-
ment, la quarta, correspon a la Festivitat de
Nadal, on junt amb el berenar, és procedeix
a l'entrega al soci, –previ la recollida del
corresponent tiquet– d'un lot de productes
nadalencs. Coincidint amb aquesta darrera
festa, s'ha procedit a retre un homenatge al
soci/a de més edat, distinció que ha estat
molt ben rebuda per tots.

Novetat de l'any

A principis d'any, la Diputació de Barcelona
va repartir entre els Casals de gent gran, dos
ordinadors i una impressora per familiarit-
zar-nos amb ells. Un cop instal·lats i condi-
cionats, han estat força ocupats per socis
que volen aprendre el seu funcionament i
iniciar-se en les noves tecnologies.

Tomás Belanche, president
Constanci Molas, secretari

Visita a les instal·lacions del "Ruc Català"
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Esplai Santa Eulàlia
Responsable: Albert Ferrés
Telèfon: 93 844 82 85
C/e: esplai_elcau@hotmail.com

L’Esplai després del primer
quart de segle!

Ieeeep! Ja tornem a ser aquí! La família
esplaiera (monitors, esplaiers...) us escrivim
per posar-vos al dia de com ha transcorregut
aquest primer trimestre del curs, encara de
l’any 2005, i perquè vegeu que l’energia
esplaiera es manté viva com sempre.

No ens cansem de repetir, però, que la vida
de l’Esplai no seria res si no hi haguéssin
nois i noies esplaiers que l’omplissin de vida
i hem de dir que els monitors estem molt
satisfets ja que aquest any s’han apuntat
molts nens i nenes nous. 

– El dia d’inici va ser el dia 8 d’octubre al
Cau de Sant Simple. A les 4 ens vam trobar
tots els nois i noies disposats a passar una
tarda d’allò més divertida.

Vam començar presentant-nos cadascun
davant de tothom i vam fer activitats de
coneixença per tal que tots els nois i noies es
familiaritzessin amb els nous companys i
perdessin la vergonya i la por.

Seguidament vam fer tres grups (els taron-
ges, els verds i els grocs) que havien de bus-
car agulles d’estendre la roba del seu color,
que estaven amagades per diferents racons
del recinte del Cau. Cadascuna de les agulles
que cada grup va trobar li permetia petar un
globus del seu color (que hi havia penjat en
un llarg cordill juntament amb els dels altres
colors). A l’interior de cada globus hi havia
una petita prova escrita en un trosset de
paper. 

Va ser un joc molt entretingut ja que d’una
manera molt mogudeta (fent proves de tota
mena), tant nens i nenes com els mateixos

monitors vam poder relacionar-nos amb la
família esplaiera.

– El dia 16 d’octubre va tocar esplai al grup
de mitjans. Van fer una divertida activitat:
«El detectiu», on tant nens com monitors es
van fer molts tips de riure.

– El dia 22 d’octubre ens vam trobar tots els
grups a la Plaça de l’Església i vam fer unes
activitats relacionades amb el «correllen-
gua» on, mitjançant jocs i preguntes, vam
poder conèixer de més a prop la cultura
catalana.

– El dia 29 d’octubre, vam celebrar la festa
de la Castanyada a La Fàbrica. Primer vam
fer tot tipus de jocs moguts i llavors vam
ballar a ritme del «Tramvia Blanc». Després
vam poder menjar castanyes i comentar la
jugada.

La Castanyera Mercè, fent les últimes castanyes pels
nens i nenes.
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– El dia 5 de novembre al Cau, el grup de
mitjans va fer un taller d’hamaques i el dia
12 de novembre al Cau, el grup de petits va
fer l’activitat «avui ens creixeran els cabells»
que va consistir en fer un experiment on
s’havien de fer sortit herbes al cap d’un ninot
construït amb sorra, menjar de periquitos i
mitges. 

– El dia 19 de novembre vam fer la primera
sortida del curs conjunta. Es va tractar d’una
sortida de natura. L’objectiu era pujar el
Turó de l’Home des de la «Font de Passa-
vets», a la fageda del Montseny. Durant més
d’una hora vam caminar per sobre els
camins coberts de fulles seques. A dalt del
cim vam poder contemplar unes vistes
increïbles, això sí, de tant en tant pujava la
boira i feia un fred que pelava. A la tarda
vam caminar cap a l’embassament del
Montseny i llavors vam tornar cap a casa.
Des de l’esplai, creiem que els nens i nenes,
a part de passar-ho molt bé, van caminar per
la natura al mateix temps que coneixien
diferents indrets que ens envolten.

– El dia 10 de desembre realitzàrem una
paradeta-exposició a la Fira d’artesans, jun-
tament amb altres entitats del nostre poble.
Al migdia, a la Plaça 11 de setembre, orga-
nitzàrem una activitat per tots els nens i
nenes que estaven per allà a les paradetes.

– El dia 11 de desembre realitzàrem el 2n
QUINTO. Concretament començà a les 5 de
la tarda i es feu a la sala gran de la Fàbrica.
Els diners recaptats enguany aniran desti-
nats a ajudar uns campaments de nens i
nenes del Perú, amb la malaltia del sida,
organitzats per l’Hogar San Camilo (situat a
Lima, Perú). Es tracta de nens i nenes que
no tenen la sort de poder viure com nosal-
tres i amb el nostre granet de sorra podrem
ajudar que aquests infants necessitats
puguin gaudir d’unes «vacances», i sortir,
per uns dies, del seu ambient marcat per
l’ambient familiar enrarit per la malaltia, pel
viure en extrema pobresa, per la falta d’esco-
larització i per la marginació. En aquests

campaments podran conviure en un entorn
més sa del que viuen, podran treballar valors
mitjançant la convivència, entre ells (sero-
positius) i entre altres nens i nenes (no sero-
positius), i la realització d’activitats, i per
uns dies podran gaudir d’una bona alimen-
tació.

Aquest any des de l’Esplai volíem que els
nens i nenes visquessin de més a prop el
Quinto, ja que aquest any els diners aniran
dedicats a nens i nenes com ells, que no
tenen la sort de viure tant bé i, per tant, per
acostar-los una mica a la seva realitat vam
fer que partissipessin tot preparant tot tipus
de cartells, murals, felicitacions... que van
lluir i es van penjar el dia del Quinto.

– Per acabar el primer trimestre, només ens
queda convidar-vos a tothom, nois, noies,
pares, avis... a participar el dia 17 de desem-
bre, a les 5 de la tarda, al Casal Parroquial a
LA VETLLADA DE CONTES. Diverses per-
sones del poble explicarà un conte i, llavors
ens desitjarem bones festes de Nadal tot
berenant i fent cagar el tió.

Bon Nadal, bona acabada i començada d’any
i si tot va bé, fins l’any que vé!

Els monitors i les monitores

Esplaiers i esplaieres dalt del Turó de l’Home amb la
boira que pujava.
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Telèfon: 93 844 84 26
C/e: apindep@hotmail.com
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Casal Parroquial
Responsables: Jaume Galobart i Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 80 82 - 93 844 81 34

Els Pastorets 
intergeneracionals

Ara fa un any, explicàvem la preparació
d'uns Pastorets molt especials, els anome-
nàvem "intergeneracionals": gent de totes
les edats tornaven a trepitjar l'escenari del
Casal per a representar els Pastorets.

Dotze mesos més tard podem fer-ne la valo-
ració, que ès francament positiva. El fet de
treballar conjuntament amb diferents gene-
racions d'actrius i actors ha estat per a tots
nosaltres molt enriquidor. Compartir escena
amb gent de diferents edats serveix per
amotllar-te a diferents maneres d'entendre
el teatre, serveix per absorvir coneixements i
anècdotes de més de 70 anys de Pastorets,
serveix per a copsar les singularitats de
cadascun dels artistes del Casal que, any rere
any, han portat la màgia de pastors i dimo-
nis a tot un poble.

Però aquests Pastorets han estat alguna cosa
més, la demostració que el teatre i la tradició
segueixen vius al nostre poble, que som
capaços de continuar il·lusionant a petits i
grans amb el món irreal d'en Lluquet i en
Rovelló, en unes dates que conviden a la ger-
manor i a l'apreci d'aquelles coses que ens
uneixen. A tots, moltes gràcies.

Diner Negre

Els grans del Casal, altrament coneguts com
la companyia del TNT, van estrenar el mes
de juny l'obra de teatre "Diner Negre",
seguint en la dinàmica de la còmedia. "Diner
Negre" és la història d'en Carles Garcia i la
Isabel Moratella, un matrimoni que es
troben per atzar sis milions d'euros. D'ençà
de la troballa, s'aniran succeint diverses i
cada vegada més esbojarrades situacions
que sembla que no tenen límit.

Estem molt contents de la resposta del
públic que va omplir el Casal en les dues re-
presentacions del mes de juny i omplint la
plaça de l'Ajuntament durant la Festa Major.
La companyia del TNT continua amb les
representacions d'aquest muntatge, ara però
per a diferents pobles de la comarca i així
seguirà fins a la pròxima primavera.

Més teatre al Casal

Però, a banda dels Pastorets intergenera-
cionals i de "Diner Negre", el Casal, junta-
ment amb l'àrea de Cultura de l'Ajuntament
de Santa Eulàlia, ha ofert teatre durant tot
aquest any 2005. 

"Llum de gas", del grup Nyoca de l'Ametlla;
"El dret d'escollir" de la companyia Tramoia
de Sant Celoni; "Moda intíma s.a.", del grup
la Teranyina de Ripoll; "No em toquis la
flor", del grup de teatre de Vallgorguina i
"Un dia després " de la companyia La Mare
dels Ous de Vilanova del Vallès, han estat les
ofertes teatrals d'enguany, que tindran la
seva conituïtat durant l'any vinent. 

En Lluquet i en Rovelló en plena acció. Una escena de Diner Negre.
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Agrupació Fotogràfica
Responsables: Jordi Iglésias i Josep M. Molist
Telèfon: 93 844 88 84 - 93 844 81 16

En un temps de canvi

Les activitats de l'Agrupació Fotogràfica
Santa Eulàlia (AFSE) dutes a terme durant
l'any que acaba han canviat. No hem estat
quiets. L'activitat fotogràfica ha estat intensa
i profitosa per a les persones que hi han par-
ticipat. Cal recordar que aquestes activitats
estan obertes a tots, no fa falta apuntar-se a
cap llista, només són necessàries les ganes
de treballar i compartir temps, coneixe-
ments, ganes d'aprendre... En dues paraules:
que t'agradi i que estimis la fotografia. Per
compartir, més que participar en les activi-
tats, només cal posar-se en contacte amb
qualsevol membre de l'Agrupació.

La principal diferència amb anys anteriors
ha estat l'absència del Concurs Fotogràfic de
la Festa Major d'Estiu. L'any 2004 s'arribava
a la 40ena edició. Podem estar orgullosos
però creiem que necessita un canvi. Al llarg
dels anys ha passat per moltes fases, sempre
adaptant-se a la realitat del moment.
Actualment, la fotografia està tenint un canvi
tecnològic que la potencia molt quant a les

seves possibilitats. Es tracta de la fotografia
digital. L'aparició de les càmeres digitals ha
popularitzat la fotografia. En els propers
anys esperem aprofitar aquest fet i rellançar
de nou el concurs. Amb tot, durant la Festa
Major d'Estiu, una de les proves del concurs
era la fotogràfica que va puntuar l'Agrupació
Fotogràfica.

Creiem que com l'Anuari arriba a totes les
cases de Santa Eulàlia, aquest és el millor
espai per agrair l'esforç que han fet per
acostar-nos a la fotografia totes les persones
que al llarg de 40 anys s'ha preocupat del
Concurs. 

L'activitat més rellevant d'enguany han estat
les sortides per fer fotografies sobre un tema
que ens és molt proper: La terra. L'any pas-
sat el tema va ser El Tenes: l'aigua, que ens
limitava molt el lloc per fer les fotografies. El
tema d'aquest any, en canvi, és molt més
ampli i ens han permès reflectir una part
més gran del nostre poble. D'aquest treball
n'han sortit 15 fotografies per al Calendari
2006 que edita l'Ajuntament. De la resta se
n'ha fet una selecció que es va exposar a la
Fàbrica durant la passada Festa Major
d'Hivern. Els autors de les fotografies són
Jordi Iglésias, Josep Maria Molist i Albert
Roca. 



Coral Santa Eulàlia
Presidentes: Maite Garmendia i Conxita Gelabert
Telèfon: 93 844 91 93 - 93 844 80 53

Un any molt actiu

Hem començat aquest any fent, el dia 9 de
gener, la 20a clàssica trobada nadalenca de
les Corals de la Vall del Tenes 2004. Els
mesos de gener, febrer i març els vam dedi-
car a preparar el concert de Pasqua que va
ser el dia 3 d'abril. Al mateix concert també
va cantar la Coral Infantil Ronçana. 19 de
juny: Concert d'Estiu. Enguany ens van
acompanyar la Coral Harmonia Antoniense
de St. Antoni de Calonge i el Grup Coral
Americantus, aquest darrer format per can-
tants professionals de diverses procedències
de Catalunya i Amèrica. Una gran tarda
musical.

El nou curs

Arriba l'estiu i a descansar fins el 13 de
setembre i aquí, una altra vegada, a preparar
el trimestre:

6 de novembre: Òpera al Teatre Auditori de
Granollers. Cavalleria Rusticana i el Piaceri.

3 de desembre: Nit de Músics a La Fàbrica.

10 de desembre: cantada a la Missa en honor
a Santa Eulàlia.

18 de desembre: Concert de Nadal junt a la
Coral Infantil Ronçana.

Relació entre Corals

Aquest any ha estat especial quant a col·la-
boració i trobades amb les Corals de la Vall
del Tenes, la qual cosa ha suposat una major
relació entre tots els membres de les Corals.

30 d'abril: a Lliçà d'Amunt el Concert de
Primavera en el que part del repertori era
conjunt de les dos Corals. 2 de juny: Trobada
de Corals Solidàries al Teatre Auditori de
Granollers, projecte de Mans Unides en
col·laboració en l'organització de la Coral Lo
Lliri de l'Ametlla del Vallès per recaptar cèn-
tims per a l'electrificació de quatre comuni-
tats rurals de Nicaragua. Les Corals de la
Valls del Tenes vam actuar com una sola
Coral. La Trobada va ser un èxit artístic,
d'organització, participació, presentació i es
va assolir l'objectiu. 12 de novembre: junt a
la Coral Amarant de Bigues, Concert al
Castell de Montjuïc. També estem preparant
per l'any vinent la sarsuela "Cançó d'amor i
de guerra".

La nostra sortida cultural aquest any la vam
fer el 7 de maig i va ser a Elna i Cotlliure, a la
Catalunya Nord. Com sempre va ser un dia
de convivència entre els cantaires i ens ho
vam passar molt bé.

Per finalitzar agraïm a l'Imma Brustenga i a
la Montse Galobart per la seva col·laboració
en la presentació dels concerts i a tots els
que d'una manera o altra fan possible que
seguim endavant.

Bon Nadal i pròsper any 2006.
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Revista Ronçana
Telèfons: 93 844 91 93 - 93 840 22 70
C/e: roncana@e.infologic.es

Un any més, l'activitat de la Revista RONÇA-
NA s'ha visualitzat amb la publicació de cinc
números des del passat Nadal (del 225 al
229), amb un total de 284 pàgines i un pro-
mig de 56 per número. Hem mantingut les
seccions fixes de TRIBUNA que conte arti-
cles d'opinió dels col·laboradors, normal-
ment sobre temes d'actualitat, INFOR-
MACIÓ, amb noticies dels pobles de la Vall
del Tenes i també de les Entitats que tenen
la seva seu a Santa Eulàlia, les Parròquies de
Santa Eulàlia i Lliçà d'Amunt, la informació
relativa a esports, del servei metereològic,
etc. i a CULTURA mantenim Temps era
temps i Recuperem la nostra història.

A banda de les seccions indicades, als dife-
rents números s'han incorporat altres tre-
balls, dels que destaquem:

– En el nº 225, "El sopar de Ronçana dedicà
una estona al tema Catalunya i Europa",
"Entrevista a Marc Valls i Matheu".

– En el nº 226, "Referèndum sobre el Tractat
per la Constitució Europea", "Entrevista a
Guillem Oliva", "La Torre del Prat".

– En el nº 227, "25 anys de l'Esplai",
"Entrevista a Miqui Puig".

– En el nº 228, "Entrevista a Roger Artigas i
Pursals", "Els Romeu".

– En el nº 229, "Els equipaments escolars
als nostres pobles", "Entrevista a Teresa
Giménez i Barbany", "25 anys d'IES La
Vall del Tenes", "25 aniversari de la
marxa-passeig de la UEC Vall del Tenes".

També, quan s'escau, intentem fer-nos ressò
de llibres escrits i publicats per persones que
resideixen als pobles de la Vall del Tenes.

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.

Enguany el sopar es va celebrar el divendres
dia 18 de novembre i el tema cultural prepa-
rat pel consell de la Revista va ser "l'excur-
sionisme a Catalunya", ja que en aquest any
2005 coincideixen tres aniversaris relacio-
nats amb la qüestió: el 20è aniversari de la
primera ascensió catalana al sostre del món,
l'Everest, el 25è aniversari de la Marxa
Passeig pels Cingles de Bertí i el 30è aniver-
sari de la delegació de la UEC- Vall del
Tenes.

Els personatges invitats van ser Pere Grau,
president de la UEC Vall del Tenes, i els alpi-
nistes Jordi Pons i Sergi Mingote, que van
parlar en acabar el sopar. En Pere Grau va
recordar els orígens de la delegació llegint
un document històric de la reunió en que es
va acordar demanar a la UEC de Barcelona
que admetessin entre les seves delegacions
els excursionistes de l'Ametlla, Bigues, Santa
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Portada de l’últim número publicat, el 229.



Eulàlia i Lliçà d'Amunt. Això era a finals de
1974. Va passar revista a la història de la
delegació, i es va aturar a reflexionar sobre
la importància d'un excursionisme educatiu
en els valors i en el coneixement i estima de
la natura i del nostres país. Va tenir també
un record emocionat per en Joan Soley, que
va morir a la muntanya havent estat un pun-
tal bàsic de la nostra delegació durant molts
anys. Va intervenir a continuació Jordi Pons
que, com és sabut, havia format part de la
primera expedició catalana en assolir un cim
de 8000 metres, l'Annapurna Est, l'any 1974
i que, anys més tard va culminar tres cims
més superiors a aquesta alçada. Ara, amb els
seus setanta-dos anys, segueix pujant a
muntanyes d'alt nivell i, com a prova, ens va
oferir un audiovisual d'escalada d'una paret
vertical als Alps, a 4000 m d'alçada que va
fer amb motiu del seu 70è aniversari. Cal dir
que Jordi Pons ja havia vingut a Santa
Eulàlia als inicis de la UEC Vall del Tenes, i
sempre ha estat considerat un model a
seguir pels excursionistes de casa nostra. En
acabar l'audiovisual va exposar la seva
manera d'entendre el muntanyisme, deixant
clar, entre altres coses, que per arribar als
cims més alts del món es bo haver conegut i
estimat les muntanyes del nostre país, com
per exemple el santuari de Bellmunt. Sergi

Mingote té trenta-quatre anys (en tenia tres
quan Jordi Pons va pujar a l'Annapurna) i va
ser el representant de la nova fornada d'alpi-
nistes. La seva afecció per la muntanya li ve
de fa poc, tot just deu anys, ja que fins ales-
hores havia practicat el ciclisme. Va fer un
reconeixement a Jordi Pons i als alpinistes
grans, perquè, entre altres coses, han prepa-
rat el terreny als joves, i va resumir-nos la
seva brillant trajectòria a través d'una pro-
jecció de fotografies, algunes d'elles molt
espectaculars, sobre les seves conquestes
(l'Everest per dues vegades, els cims més alts
de cada continent, el Pol nord...). Finalment
ens va explicar els seus projectes actuals,
que es concreten en una sèrie d'expedicions
per tot el món, que prepara per ser emeses
per TV3.

Va ser una vetllada molt interessant i, en
acabar, els organitzadors lamentàvem que
no se n'hagués pogut aprofitar més gent (els
assistents érem una norantena). En canvi,
però constatàvem que, un any més, Ronçana
havia fet possible un acte cultural d'altura al
nostre poble. I, en aquest aspecte d'altura, la
revista també havia assolit un rècord: reunir
en dues persones vuit ascensions a més de
8000 metres. Difícil de millorar ara per ara
al nostre país!
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En Sergi Mingote durant la seva intervenció després del sopar d’enguany.
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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@alabrent.com
carmebadia@hotmail.com

Web: www.lamevaweb.info/323

Enganxat

El matemàtic Claudi Alsina, l'historiador
Josep Maria Figueres, el politòleg Joan
Subirats, l'exalcalde de Sabadell i especia-
lista tecnologia digital Toni Farrés, l'espe-
cialista en semítica Dolors Bramon i el
col·laborador d'en Joan Coromines Josep
Ferrer, l'economista Àngel Castinyeira, el
doctor en ciències físiques Abert Bramon i la
lingüista M. Carme Junyent han acostat,
durant aquest any que som a punt d'acabar,
una bona part de la seva feina i reflexions a
tothom que ha volgut escoltar-los. Efecti-
vament, durant aquests mesos, el Ganxo ha
continuat amb les xerrades protagonitzades
per persones que excel·leixen en diferents
apartats de la cultura, i que, amablement,
han anat passant per la Fabrica a explicar-
nos la seva experiència. Com podeu veure, es
tracta d'una mostra ben bigarrada de dife-
rents aspectes de la cultura i que no es cen-
tren pas en cap branca del coneixement:
aquest és un dels objectius del Col·lectiu el
Ganxo que, des de fa tres anys, ha anat por-
tant al nostre poble personalitats que
expressen tota l’originalitat del seu pensa-
ment.

De fet, aquesta tirallonga de conferenciants
d'alt nivell ens han possibilitat de poder-nos
enriquir amb coneixements i reflexions que
són producte de la seva capacitat i el seu tre-
ball i, així, esdevenen models positius i pro-
pers capaços de fer-nos veure com l'anàlisi

que fan de les seves realitats ens poden
servir per aprendre i conèixer millor el món.

Difícilment podem destacar cap xerrada de
les que hem organitzat durant aquest any,
però sí que hem de remarcar que, amb la
presència de Joan Solà, president de "L'any
Coromines" que s'està celebrant, vam acon-
seguir fer un homenatge al gran lingüista
Joan Coromines que va comptar amb el
suport i presència de destacats especialistes I
la col·laboració del Museu de Granollers i el
Centre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental.

D'altra banda, i durant l'any 2006 pretenem
continuar I refermar la nostra oferta que, és
clar, és del tot oberta a tothom i de la qual ja
anirem informant. Si voleu rebre puntual-
ment totes les iniciatives que anem pro-
posant, feu-nos-ho saber.
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Bastoners Els Trinxaires
Cap de Colla: Jordi Ciurans
Telèfon: 626 54 18 57 
C/e: trinxaires@correucatala.com
Web: www.trinxaires.tk

Anem creixent

Aquest any 2005 ens ha servit per consoli-
dar-nos com a colla bastonera, agafar expe-
riència i fer-nos conèixer arreu del país.

Tenim nou lloc d'assaig , a Can Xena, cedit
per l'Ajuntament, que ens ha servit per per-
feccionar els nostres balls. Abans els dissab-
tes al matí, i actualment els dimecres de 10 a
11 de la nit. Però com que el fred juga males
passades, des del mes de novembre podem
assajar a la Fàbrica el mateix dia i hora. I
nou logotip dels Trinxaires escollit a concurs
durant la celebració de la nostra I Trinxada,
que ens identifica i personalitza com a colla
Bastonera.

Els balls i els integrants

Afirmem que actualment ballem quatre
balls i un que l'estem a punt d'acabar, que de
ben segur que us sorprendrà a tots. El Ball
de la Civada, La Presó del Rei de França,
L'Inana, Els Tres Tambors i un remix entre
El Senyor Ramon i Baixant de la Font del
Gat. Aquest any ha estat un any de noves
promeses i ara ja comptem amb una vintena
de bastoners en actiu : Alba Dantí, Albert
Farrés, Albert Sánchez, Albert Solaní, Àlex
Serra, Bernat Sala, Clara Maspons, Coral
Gascón, Cristina Brustenga, Eduard Sola,
Esther Sánchez, Irene Peláez, Jordi Ciurans,
Lara Rius, Marc Sala, Maria Dantí, Marta
Cabané, Marta Folch, Montserrat Dantí,
Quim Argemí i Sílvia Bau.

Les sortides

Enguay hem tingut forces actuacions arreu,
però la més especial per a nosaltres ha estat
la celebració del nostre primer aniversar, la
I Trinxada el passat 19 de març a Santa

Eulàlia. També una actuació a destacar va
ser la XXX Trobada Nacional a Súria junta-
ment amb 100 colles més. El 25è Aniversari
de l'Esplai de Santa Eulàlia, el Bruguer Nou,
Sabadell, Bigues i Riells, Pallejà, Sant Feliu
de Llobregat, Rubí i d'altres pobles també
han estat escenari de la posada en escena
dels nostres balls.

Només queda insistir en que tohom que vul-
gui formar part de la colla, només cal que
vingui als assaigs del dimecres o que es posi
en contacte a partir de la nostra pàgina web,
i a més a més veurà i s'informarà de tot allò
que fem: www.trinxaires.tk

A Trinxar!!!!!

Els Trinxaires de Santa Eulàlia



Comissió Sant Antoni
Responsables: Francesc Solé, Antonio Barrasa,
Miquel Vàzquez, Juan Pedro Segovia, Pedro
Iruela. Telèfon: 93 844 88 20

La festa del 17 de gener

Benvolguts amics i veïns de Santa Eulàlia, el
grup que formem l'Associació d'Amics del
Cavall de Santa Eulàlia ens dirigim a vosal-
tres, un cop més, en aquestes pàgines de
l'Anuari Local, per fer-vos cinc cèntims de
les activitats dutes a terme aquest any i
comentar-vos les que estem preparant per
l'any 2006, quan se celebrarà la 10ena edició
de la recuperació de la Festivitat de Sant
Antoni Abat.

Els actes que es varen dur a terme en la festa
d'aquest any van ser els habituals de sempre.
Es va celebrar la diada de Sant Antoni Abat
el segon diumenge del mes de febrer, dia 13,
amb un esmorzar a l'esplanada de davant de
Can Ferrer, obert a tots els participants i al
públic en general. Seguidament es va sortir
d'aquest lloc per fer una cercavila pels
carrers del poble fins arribar a l'Església
Parroquial per rebre la benedicció solemne

de màns de Mossèn Jordi Maria, tornant al
lloc de sortida per fer l'entrega, a tots els
participants, d'un obsequi recordatori de la
diada, entregat pel nostre alcalde, Jaume
Dantí. Tot el matí va ser un anar i venir de
gent. Estem contents del nombre de públic
que va assistir a tots els actes.

Seguidament -i després d'adequar deguda-
ment totes les cavalleries- ens vàrem traslla-
dar a la sala gran de la Fàbrica on es va ser-
vir un dinar i, en acabat, es va gaudir d'un
gran ball de fi de festa.

Ens hem posat ja en funcionament per orga-
nitzar els actes pel Sant Antoni de l'any
2006, que es celebrarà al nostre poble el pri-
mer diumenge de febrer, dia 5. Us volem
demanar a tots la vostra col·laboració per fer
una gran festa i passar-ho d'allò més bé tots
junts: els que hi porten animals, els que ens
ajuden amb la festa i, com no, tots els veïns
que surten de casa per gaudir de l'aire festiu
que es respira en una de les festes més arre-
lades de les nostres contrades.

Us hi esperem a tots.

Bones festes nadalenques i venturós 2006.

Entitats Anuari 200564



Comissió Sant Cristòfol

La festa del 10 de juliol

La tradició diu que Sant Cristòfol va ser un
màrtir que va portar, amb actitud valenta,
l'ideal de Crist. Per això el sant es represen-
ta amb un nen Jesús assegut sobre les seves
espatlles tot travessant un riu, que sim-
bolitza la travessa de la vida. La de Sant
Cristòfol és una diada molt arrelada al poble,
sobretot pel gran nombre de transportistes
que existeixen a Santa Eulàlia i que el tenen
com a patró. Dissabte, com cada any, es va
celebrar una festa que va reunir força per-
sones tant del poble com de municipis veïns.
La jornada es va iniciar a la zona esportiva
de Lliçà d'Amunt amb una concentració de
camions. Els vehicles van arribar a Santa

Eulàlia en cercavila i van estacionar a les
rodalies de l'església on va tenir lloc una
missa en honor al patró dels conductors.
Més tard, el rector Jordi Maria Herrero va
beneir els vehicles. Com de costum, els grans
protagonistes de la festa van ser el camio-
ners. La festa de Sant Cristòfol va finalitzar
amb un sopar i un ball a la Fàbrica. I els
veïns del barri de Sant Cristòfol han conti-
nuat organtizant, com cada any, una missa a
l'ermita que duu el seu nom. Uns cinquante-
na de fidels s'han reunit aquest vespre a la
capella del patró dels conductors en una
missa Durant el segle X era molt corrent
invocar sant Cristòfol i a moltes catedrals
d'Europa construïdes a l'alta edat mitjana es
pot trobar sant Cristòfol a l'entrada de l'es-
glésia. La seva celebració s'escau el 10 de
juliol. Fa segles, a Barcelona Sant Cristòfol
es feia el 25 de juliol. Però un 10 de juliol de
1592 quan la ciutat estava flagel·lada per la
pesta, es va invocar aquest sant que va fer
parar en sec la plaga.

Entitats Anuari 2005 65

L’Ermita de Sant Cristòfol.
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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

4 anys de COP

Un cop més, ens adrecem a tothom a través
de l'Anuari local, per tal d'informar de tot el
que hem fet amb el Col·lectiu Olla a Pressió
aquest darrer any.

Com cada any, hem fet els actes que des de
fa temps fem i procurem que tinguin conti-
nuïtat, que són: el torneig de futbol sala per
les seleccions catalanes, la festa major i el
correllenga. Aquest any però, hi ha hagut
algunes variacions destacades pel què fa a
l'acte del correllengua. L'experiència ens ha
ensenyat que acabar aquest acte amb un
concert a la nit no tenia massa èxit, per això
hem optat per començar els actes a la tarda
i acabar amb un cantautor cap a les vuit del
vespre. D'altra banda, l'Esplai ha organitzat,
amb la col·laboració del COP, el correllen-
gua infantil, i cal dir que, per ser el primer
any que es feia, va tenir força èxit i s'espera

poder repetir-ho l'any que ve.

D'altra banda, hem fet altres actes com xer-
rades, presentacions de llibres, etc, i dins
d'aquests creiem que és important destacar
la celebració del nostre 4t aniversari, que va
ser el mes de novembre. Va ser una cele-
bració que va durar uns quants dies ja que
vam fer diverses activitats entorn d'aquest
fet. En primer lloc vam fer una xerrada que
es centrava en parlar de la participació ciu-
tadana, l'associacionisme i de l'experiència
del COP com a col·lectiu en aquests darrers
quatre anys. En segon lloc vam fer una festa
al pavelló, on es va aprofitar per fer un obse-
qui en nom del col·lectiu a tothom qui esta-
va allà (aquest va ser un encenedor de pro-
paganda del COP). I per acabar, el diumenge
27 de novembre vam fer una tarda de cine-
ma al Casal Parroquial. Allà vam fer dos
passes de pel·lícules: "Rebelión en la granja"
i "Requiem por un sueño". La veritat és que
estem contents d'aquest darrer any i per
això seguim molt animats mirant endavant,
amb ganes de fer més coses, d'arribar cada
cop a més gent i així, entre tots, fer un poble
i una societat millors.

El públic assistent als actes del correllengua, a la plaça de l’Església.
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Puntaires

Mestra puntaires: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

Una labor arrelada

Per segon any consecutiu podem exposar,
amb satisfacció, a l'Anuari Local, les dife-
rents activitats que les puntaires de Santa
Eulàlia hem fet al llarg de l'any 2005. Les
puntes de coixí és una de les labors més
arrelades tant a la costa com a l'interior del
nostre país. És per això que, sovint, les pun-
taires de Santa Eulàlia hem estat presents a
les comarques properes en les diverses tro-
bades que es fan als pobles i ciutats i a la tro-
bada general que té lloc a l'Arboç.

Santa Eulàlia també ha estat seu d'una tro-

bada que es va realitzar, com en els darrers
17 anys, dins dels actes de la Festa Major
d'Estiu. Aquesta trobada va ser tot un èxit
amb l'assistència d'unes 170 puntaires pro-
cedents de Barcelona, Badalona, Sant Adrià,
Vallgorguina, Polinyà, Sabadell, Lliçà de
Vall, Bigues i Riells, Granollers, Vilanova del
Vallès, Caldes de Montbui, Palou, Barri
Bellavista, Parets del Vallès, Sant Feliu de
Codines, La Roca del Vallès, Mollet, Sant
Antoni de Vilamajor, Sant Vicenç de Caste-
llet, Sant Hipòlit de Voltregà, Castellar...

A banda de l'assistència a les trobades, que
ens permeten conèixer gent molt diversa
amb qui ens uneix una mateix afecció, les
puntaires de Santa Eulàlia ens reunim un
cop a la setmana a La Bastida Vella on, sota
la guia de la Teresa Arimany, passem molt
bones estones.



Santa Eulàlia Camina
Telèfon: 93 844 89 93

Una al més des de 1994

El costum d'una bona colla de persones de
reservar cada segon diumenge de mes per
fer una passejada ha esdevingut un fet que,
després de 10 anys de dur-lo a terme, ens
omple de goig i orgull. A l'hora de fer memò-
ria ens adonem que, el que va començar amb
un grup d'una quinzena de persones, ha anat
creixent al llarg d'aquests anys i, en aquests
moments, cada sortida ronda la cinquantena
i, en algunes, se sobrepassa aquesta xifra
amb escreix. 

Aquesta temporada hem començat amb la
Marxa-Passeig de la Vall del Tenes i hem fet
un tram del sender Ronçanenc (PR-10) amb

esmorzar de pa amb botifarra inclòs i èxit
total de participació ja que una vuitantena
de persones l'han seguit.

Continuarem amb la clàssica passejada del
Camí de Ronda (des de Sa Tuna de Begur a
la Platja de Pals). Llavors anirem a la Serra
de l'Obac, visitarem el Castell de Taradell,
tornarem a Montserrat, descobrirem la ruta
de Gombreny a Montgrony i també ens atre-
virem a fer-ne una de més difícil: pujar la
Muga i seguir la Vall de la Llosa. A final de
temporada també farem una ruta pel
Lluçanès.

Si voleu venir, ens podeu demanar el pro-
grama que editem cada temporada o bé con-
sultar la informació al SEText de Canal SET.
Aquestes passejadades està a l'abast de tot-
hom. Des d'aquí us animem a participar-hi.

Santa Eulàlia Camina desitja que tingueu un
bon Nadal i feliç Any Nou.

Entitats Anuari 200568

Fins ara hem acabat totes les temporades amb una excursió extra, o sigui una sortida de tot un dia o bé
ens en ocupa dos. En aquesta ocasió, en la que celebràvem el 10è aniversari, ha sigut encara més especial.
Vam decidir d'anar a l'Alguer, de visita turítico-cultural i essent una entitat excursionista no hi podia fal-
tar la passejada. Auixí doncs  vam pujar el Broncuspina. A la foto podeu veure una part del grup al cim
d'aquesta muntanya de l'illa de Sardenya.
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Com que la sortida de dos dies ja la vam fer a l'Alguer, pel Juliol, en vam fer una d'un sol dia, però sencer,  a  Sant
Jaume de Frontanyà. Vam caminar per la capçalera de  la riera de Merlès fins al cobert de Puigcercós. Va servir per
tancar la temporada del 10è aniversari.

Tornant de la Grotta en vaixell es va poder contemplar aquesta magnífica vista de la ciutat de l'Alguer.



“Ruteros”
Responsable: Marcel Galobart
Telèfon: 93 844 81 97

Operació Aneto 2005

L’estiu de 2005 vam voler portar els ruteros
a uns paratges escarpats i encisadors que
vam batejar amb el nom: «Operació Aneto».
A diferència d’altres edicions, es van muntar
vàries expedicions per realitzar l’aproxima-
ció al campament base. El 5 d’agost, un
divendres radiant i ple d’energia, va empè-
nyer una primera tongada de ruteros cap a
Benasque, on ens instal·laríem per l’endemà
poder sortir ben d’hora. Aquesta primera
expedició va ser l’encarregada de muntar les
tendes de campanya i organitzar els espais
on ens havíem de recollir abans de començar
l’ascensió dels 3.404 fins al cim de l’Aneto.

Cap al vespre i amb comptagotes anaven
arribant la resta de membres (un total de 19)
més equipats que mai, i encara no n’hi havia
prou... Aquesta vegada la duresa de la mun-
tanya requeria una indumentària molt tècni-
ca i unes ajudes fins ara desconegudes pels
ruteros: els grampons. «La Casa de la
Montaña», la botiga on hi havia els monitors
que ens ajudarien a fer el cim, es va inundar
fugaçment de ruteros. Ja ens esperaven
impacients. Un cop allà, anàvem rebent els
artilugis necessaris per superar la prova.
N’hi va haver un però... que no va ser gaire
ben rebut: el bastó!

Per caminar amb bastó, diuen, s’ha de tenir
un mínim de tècnica i estar avesat a fer-ho,
és a dir, que si no hi estàs acostumat millor
que el deixis a casa o en cas que el puguis
plegar, posa’l directament a la motxillla.
Però aquells bastons no es van plegar.
Bàsicament perquè eren rígids i la veritat,
feien de mal portar. Però bé, encara restaven
unes hores per comprovar si la funció per a
la que estaven preparats, seria capaç de
complir-la tot i la nostra reticència vers
aquesta, diguem-ne, ajuda.

Després d’un bon sopar, en un bar curiosa-
ment buit però ple de la xerinol·la que portà-
vem a sobre, ens vam dirigir cap al campa-

ment base. No sé si a tothom li va ser tan
difícil agafar el son però us asseguro que lle-
var-se a les 3:45h un 6 d’agost sí que va ser
un repte! 

Ens vam espolsar la mandra, calçar les botes
i vam carregar la motxilla. Després de repas-
sar l’avituallament sòlid i líquid de que ens
havíem proveït vam començar a revisar el
material. Tot estava a punt.

A les 4:30 de la matinada es van aturar
davant nostre 3 furgonetes. Amb un ull mig
obert i l’altre ben clapat anàvem entrant als
vehicles que ens deixarien al peu de la mun-
tanya. Un cop allà, la serp de frontals i llan-
ternes es va fer present. Negra nit i amb una
paret davant nostre vam començar a cami-
nar. El dia abans, un dels guies ens va adver-
tir que la primera parada es faria al refugi de
la Renclusa. 

Poc abans d’arribar, darrera nostre van
començar a aparèixer diferents espurnes de
llum que ens seguien. Grups i grups de gent
que amb un ritme no menys valent que el
nostre, s’havien fet el pròposit de superar
aquella prova.

Cada hora i mitja aproximadament féiem
breus parades de 5 minuts, de vegades sufi-
cients per recuperar l’alè, de vegades insufi-
cients degut a la duresa i el pendent. Però
anàvem avançant. Ja des del refugi ens vam
dividir en grups i durant gran part de l’as-
censió vam mantenir el contacte visual.

Molt a poc a poc el Sol anava saludant tími-
dament darrera les muntanyes que violenta-
ment s’aixecaven davant nostre. El paisatge
però, anava adquirint bellesa a cada passa, a
cada metre que avançàvem. A les 4 hores
llargues de caminar ens vam trobar en un
indret molt diferent. Semblava com si de cop
i volta ens haguéssim traslladat en un lloc
recòndit dels pòls. No pel fred, ni els pin-
güins, sinó per la quantitat de gel que teníem
ara sota els peus. Poc a poc, el terra s’anava
tornant impracticable i finalment el guia va
donar el senyal de parada. Va arribar el
moment dels grampons!

Va ser una situació molt còmica i divertida.
Les instruccions van ser clares però de
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seguida ens vam declarar novells davant de
la poca traça en instal·lar aquelles urpes.
Però ràpidament ens en vam sortir. Un cop
cordats i ben lligats vam continuar la ruta
però aquest cop el pas requeria un cert
ritme, una certa gràcia i un xic de coordina-
ció. Una hora després ja ens saludava el pas
de Mahoma (o ens ho semblava).

Quan vam començar a agafar la tècnica de
caminar amb els grampons va tocar desfer-
nos d’ells. Ens quedava un últim tram de
molta pendent, que gairebé requeria l’acaba-
lla de les nostres forces.

Però ho vam aconseguir! El pas de Mahoma!

Cordats de nou, vam començar a passar, un
per un, per aquell pas estret immers en el
perill i a molta alçada. Un pas tècnic i gaire-
bé considerat via d’escalada. Un últim esforç
i vam fer el cim! Milers de metres per sota
els nostres caps s’estenien quilòmetres de
verdor i roca. És curiós veure com canvia un
simple roc vist de prop i des de milers de
metres. Va ser fàcil sentir-se formiga en
aquell immens jardí de pedra. Però tot just
estàvem a mig camí! Encara havíem de bai-
xar. Abans però, el grup va aprofitar per fer
les fotos de rigor. Des de dalt podíem apre-
ciar el patiment d’aquells que encara havien
d’arribar.

I vam començar a llegir el segon capítol d’a-
quella sortida. El descens de l’Aneto.

Per desfer el camí vam refer l’aventura d’en-
gramponar-se altre cop (però ja ho teníem
per mà). La baixada forta desembocava en
un llac fruït del desgel on es refrescaven
unes vaques enormes molt ben alimentades.
Allà vam dinar una mica i cap avall que fa
baixada! De fet, cada vegada, el camí es feia
més pla però igualment dur.

Com al principi, en arribar a Benasque els
ruteros anaven arribant amb comptagotes
però sans i estalvis. Algun mal menor com
nafres per fregament en peuets que van ser
herois d’aquella proesa. Els ruteros de Sta
Eulàlia havíem fet un altre cim.

I a més... els ruteros també hem fet altres
sortides caminant durant l’any com, la clàs-
sica Santa Eulàlia-Montserrat, l’Aplec de
Matagalls, la travessa del Montseny (Taga-
manent-Matagalls-Les Agudes-Turó de l’Ho-
me), les travesses Matagalls-Montserrat,
Matagalls-Vic i Matagalls-Granollers, l’as-
cenció al Pedraforca i al Puigmal i la tradi-
cional Marxa-Passeig de la Vall del Tenes.

Us desitgem Bon Nadal i un sa i aventurer
2006!

Pujant la gelera encordats i amb grampons i dalt el cim de l’Aneto.
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Club Esportiu Santa Eulàlia

President: Miquel Saurí
Telèfon: 93 844 95 41

Es crea l’equip Amateur

El C.E. Sta Eulàlia inicia l´actual temporada
amb 10 equips. Com la darrera temporada,
10 equips però amb algunes diferències en
les categories. Segurament la novetat d´en-
guany és la creació de l´equip amateur. Un
segon equip format, majoritàriament, per
joves que la campanya passada jugàven en el
juvenil. Esperem que molts d´ells arribin al
primer equip a curt i mig termini.

Així, els equips d´aquesta temporada són
aquests: Escola, pre-benjamí (dos equips),
benjamí (dos equips), aleví, infantil, femení,
amateur i primer equip.

Un altre aspecte que volem ressanyar, i ho
fem en forma de desig, és la necessitat de ...
la gespa artificial! Fa uns anys, aquest tema
semblava un luxe, però ara ja són pocs els
pobles de la comarca que encara tenen el
terreny de joc de terra. Aquesta cirscunstàn-
cia ens està condicionant a la recuperació de
totes les categories d´edats, i no fa possible
l´objectiu que un infant que comença pugui
jugar amb continuïtat i normalitat en el seu
poble.

Bon Nadal i Bon any!

Prebenjamí A

Jordi Comellas, Óscar López, Albert Dantí,
Sergio Gil, Joan Guevara, Alejandro
Hernández, Oriol López, Paula Cardona,
Roger Pericas, Bakta Girbau, Aleix Carreras,
Abel Fàbregas, Javier Martínez i Yoan
Contador.

Entrenador: Ferran Garcia.

Plantilles:

Coordinador: Vicenç Corbera.

Femení

Victòria Fernàndez, Ana Maria Montes, Ana
Mañes, Vanessa Serra, Clara Canals, Berta
Roca, Júlia Gonzalo, Alba Dantí, Núria
Fàbregas, Jéssica Martín, Laia Margenat,
Mireia Ruiz, Lucia Mohamed, Maria José
Sánchez, Maya Jenkinson.

Sense entrenador/a.

Escola

Hugo Segovia, Xavi Girbau, Ramon
Vilageliu, Guillermo Aguera, Èric Ticó,
Marco Tremolaterra i Àlex Viñas.

Entrenadora: Berta Roca.
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Prebenjamí B

Marc Brustenga, Elsa Soler, Josep Maria
Pérez, Marc Sánchez, Albert Puig, Guillem
Iglésias, Ferran Matas, Alfredo Nicolás
Franco, Aaron Verdaguer.

Entrenadora: Laia Margenat.

Benjamí

Juan Carlos Barroso, Oscar Prat, Ivan
Manzano, Aleix Cabeza, Arnau Masdeu,
Marc Gutiérrez, Ivan Serrano, Oriol
Villegas, Roger Solé, Guillem Gutiérrez,
Aleix Gutiérrez, Oriol Fuertes, Manel Egea,
Jordan Cazorla, Abel Chillón i Pol Culell.

Entrenador: Marc Montasell.

Aleví

José Maria Bustillo, Marc Comellas, Josep
Àngel Casado, Javier López, Ezequiel Rita,
Pere Grau, Genís Soler, Joan López, Jesús
Ruiz, Hèctor Navas, Jordi Poma, Èric
Padilla, Lionel Ponce, Axel Sans, Roger
Floriach, David Fàbregas, Nil Alcalà, Sergi
Miró i Mireia Gironés.

Entrenador: Jordi Macias.

Infantil

Alejandro Martín, Santi Núñez, Oriol
Solaní, Francisco Javier Guerrero, Jesús
Paredes, Marcel Quispe, Aníbal Godán,
Marc Girbau, Claudi Mansanet i Pol
Balanzó.

Entrenador: Rafa Guerrero.
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Amateur

Miguel Àngel Díaz, Jaume Colominas, Daniel Morales, Abert Martín, Jordi Macias, David
Verduo, Ferran Garcia, Fabian Huertas, Màxim Mançanet, Víctor Robles, Víctor Abueso, Xavier
Aymamí, Víctor Arrua, Oriol Ferrés, Denien Bentos Villalba, Gerardo Franco i Harry Delgado.

Entrenador: Miguel Morales.

1r Equip

Josep Anton Duran, Bernat Sala, Josep Bossacoma, David Quesada, Jaume Saurí, Marcel Bau,
Marc Camps, Ignasi Bonet, Ferran Crusents, Jordi Linares, Andrés Barreto, Daniel Alarcón,
Sergi Ambrós, Xavi Martínez, David Bordas, Marc Pérez, Manel Díaz, Jordi Ballester, Juan
Andrés Fernández i Tomi Munuera.

Entrenador: Sergio Ruiz
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Club Bàsquet Santa Eulàlia
President: Mariano Castejón
Telèfon: 93 844 68 07

100 llicències federatives

Quan el 19 de gener de 2002 un grup de
pares afeccionats el bàsquet vàrem convocar
tots els nens i nenes de Santa Eulàlia inte-
ressats en la pràctica d'aquest esport a la
porta de l'escola, ni els més optimistes podí-
em imaginar com seria la cinquena tempora-
da del club.

Com entitat esportiva hem arribat a les 100
llicències federatives: els petits de l'escola de
bàsquet (14 jugadors/es), premini mixt (13
jugadors/es), mini femení (17 jugadores),
mini masculí (10 jugadors), infantil femení
(10 jugadores), infantil masculí (6 jugadors),
cadet femení (9 jugadores), cadet masculí
(12 jugadors), i senior femení (10 jugado-
res).

Com entitat educadora hem donat un pas
més amb la publicació del primer número de
la nostra revista, petit butlletí trimestral que
apropa jugadors, entrenadors i pares. Es
tracta no tan sols de ressenyar els fonaments

teòrics del bàsquet , sinó sobretot de difon-
dre valors com el jugar net, reconèixer el bon
fer dels adversaris, encaixar bé les derrotes,
fer que en els nostres equips tots siguin ben-
vinguts i no es tracti a ningú amb menyspreu
i, sobretot, intentar que el bàsquet ajudi a
pensar i comprendre millor la vida.

Els bons resultats ens acompanyen: l'equip
infantil masculí va ser campió de grup la
temporada 04-05; l'aposta del Ronçana pel
bàsquet femení ha estat un èxit comptant
amb 5 equips de noies; i al proper mes de
gener començarà a competir la primera
generació de nens i nenes formada des del
seus inicis (6 anys) al club. La gran il·lusió es
aconseguir que aquests petits progressin i
els puguem veure vestint la samarreta del
senior.

Com cada any aprofitem per convidar-vos
els dissabtes i diumenges a veure els partits
i animar-vos a jugar a bàsquet, encara que
només sigui al 3 x 3 de la Festa Major que
novament aquest any han guanyat els vete-
rans del club.

Ja ho sabeu: Habitualment no són els pri-
mers, no són els millors, però són els equips
del nostre poble. Veniu i animeu-los.

L’equip Infantil, campió de la seva categoria,



Club Patí Santa Eulàlia
Presidenta: Conxi Girbau Peiroten
Telèfon: 620 978 401

L’Afició del patí

Un any més d'èxits i reptes superats ! Vàrem
començar l'any amb l'inici de la Lliga
Comarcal organitzada pel Consell Comarcal.
En aquesta competició hi varen competir un
gran nombre de patinadores tant del grup de
la Carol Hernández com del grup de la
Meritxell Bonet. Algunes d'elles era el pri-
mer cop que prenien part en una competició
i l'experiència els hi va encantar. Totes les
patinadores van aconseguir unes bones clas-
sificacions i van anar superant totes les fases
de la competició.

Un altre de les competicions que es va iniciar
a principis d'any va ser la dels Interclubs, la
1ª Fase disputada a Sta. Margarida i els
Monjos i la 2ª Fase de classificació a
Terrassa. Totes les patinadores participants
del club, van quedar seleccionades per com-
petir en la Semifinal de Barcelona, celebrada
en el nostre Pavelló d'esports el passat 22 i
23 d'octubre, on totes un cop més, varen
classificar-se per competir en la Final de
Barcelona, que tindrà lloc a Ripollet la 2ª
quinzena de novembre pel que fa a categoria
Certificat i per la categoria d'Iniciació C la 1ª
quinzena de desembre a St. Feliu Codines.

Aquestes son les sis patinadores que han
aconseguit arribar a la final:

Categoria Iniciació C

Laura Parcerisas - Alba Pascual - Marta
Fornieles - Marta Olaz - Miriam Surós

Categoria Certificat

Carla Vilarrasa

En quan a la categoria Júnior destaquem la
ja prou coneguda Laura Valcarcel que un
any més ha aconseguit una bones classifica-
cions en el Campionat de Barcelona (Mollet)
i en el Campionat de Catalunya (Cerdanyola)
aconseguint classificar-se tant en la modali-

tat d'Escola com en Lliure pel Campionat
d'Espanya, celebrat a finals del passat mes
de juliol a Lloret de Mar. Tot i no haver
aconseguit classificar-se pel campionat
europeu estem molts satisfets de la seva
actuació gràcies al seu esforç i dedicació.

També creiem summament important
anunciar que la Laura Valcarcel ha estat
unes de les patinadores seleccionades per
prendre part en els entrenaments específics
que organitza la Federació Catalana de
Patinatge per la creació de la Selecció
Catalana de Patinatge Artístic.

Prova Social

El passat 17 de juny va tenir lloc en el nostre
pavelló la prova social on hi van prendre
part totes les patinadores del nostre club que
no van poder participar en la Lliga Comar-
cal. Aquesta prova es va disputar juntament
amb el Club de Patinatge l'Ametlla obtenint
uns bons resultats.

Festivals Estiu-Hivern

Com és habitual, el passat 22 de juliol vàrem
celebrar el nostre Festival d'estiu. Aquest
any tots els balls van ser ambientats en
pel·lícules prou conegudes per a tothom.
Vàrem comptar amb la presència de desta-
cades figures del patinatge artístic i també
de Show Conjunt (C.P. St. Celoni) Campions
d' Europa. Com sempre va ser una gran festa
plena d'entusiasme i il·lusió tant pels patina-
dors com pel públic assistent. També vàrem
aprofitar l'avinentesa per agrair a la nostra
anterior entrenadora del grup de competi-
ció, Noèlia Alcalde, la seva dedicació i esforç
que durant tants anys va donar al nostre
club, desitjant-li molt bona sort en la seva
nova carrera professional. El proper 17 de
desembre al vespre tindrà lloc el festival
d'hivern on hi prendran part tots el patina-
dors del nostre club. Servirà per acomiadar
l'any i aprofitar per prendre unes curtes
vacances, si més no, ben merescudes. Les
expectatives pel que fa el proper any són del
tot encoratjadores, tenint en compte els
esforços tant de les nostres entrenadores
com de les nostres patinadores.
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Les nostres patinadores:

Grup Meri:

Tomàs Aldeña, Mar Pascal, Marta Castilla, Marta Silvestre, Montserrat Estrany, Júlia Salanova,
Marta Puigdoménech, Sílvia Martínez, Zoe Cazorla, Laia Solé, Claudia Smith, Marina López,
Marta Guri, Núria Armengol, Marina Relats, Alexandra "sasha" Arbòs, Yara Padilla, Imma
Codina, Azahara Romero, Aida Méndez, Claudia Garell, Helena Castilla, Andrea Serian, Carol
Melià i Irene Expósito.
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Grup Carol:

Laura Remon, Alba Pascual, Marta Olasz,
Alba López, Marina Rodríguez, Ainhoa
Ruiz, Marta Salanova, Georgina Muñoz,
Núria Gómez, Joana Casanova, Natàlia
Portella, Jessica Navas i Raquel Carvajal

Grup competició

Entrenadora: Mercedes Sahuquillo
Meritxell Bonet, Laura Valcarcel, Carla
Vilarrasa, Laura Parcerisas, Marta Fornieles
i Miriam Surós

Bones Festes !
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Club Ciclista Vall del Tenes
President: Joan Iglésias
Telèfon: 667 63 91 41
C/e: diguard@hotmail.com

Clàssics

La temporada 2005 del Club Ciclista Vall del
Tenes ha girat entorn dels dos grans esdeve-
niments que, any rere any, es van consoli-
dant en el calendari ciclista català, la pedala-
da popular i la final de la Copa d'Espanya de
dual en btt.

La desena pedalada popular per les rodalies
de Santa Eulàlia va patir un canvi de dates, i
de recorreguts, amb un circuit curt molt
assequible per als participants menys expe-
rimentats, i amb circuit llarg que transcorria
per corriols i senders desconeguts per la
majoria. De cara a la propera edició es tor-
narà a les dates habituals, i proposarem un
recorregut més llarg i exigent, que tan bon
resultat ens va donar en l'edició del 2002, en
la que ha estat, sens dubte, l'edició mes dura
i exitosa de la pedalada popular, amb més de
300 participants.

Per altra banda, la pluja va caure amb gran
intensitat la setmana abans de la disputa del
cinquè dual en btt de l'Ermita de Sant
Simple, i els més de 180 litres acumulats,
van forçar l'ajornament de la prova fins al
següent diumenge dia 23 d'Octubre. La jor-
nada tampoc es presentava massa optimista,
amb les primeres gotes de pluja que queien
just al moment d'iniciar-se la cursa, però la
pluja va parar i la carrera es va disputar amb
grans dosis d'espectacle.

La participació va ser de 65 pilots dividits en

3 categories. En categoria infantil, el santa-
eulalienc Pere Corts va revalidar el triomf
del 2004, amb una gran superioritat en totes
les eliminatòries; mentre que Bernat
Guàrdia no va poder aconseguir, aquest any
tampoc, la victòria a casa; no obstant va pro-
tagonitzar una semifinal molt igualada en la
que es va imposar per potencia a un jovenís-
sim Andreu Lacondeguy. La final entre
Guàrdia i Barcons va ser d'autèntic infart, ja
que es van avançar fins a tres vegades, i
finalment a l'últim revolt, Guàrdia no va ser
capaç de tancar el pas a Barcons, que s'en-
duia la segona victòria en aquesta prova i el
títol de campió nacional de l'especialitat.



Club d’Escacs Ronçana
President: Xavier Masclans
Telèfon: 93 844 92 15
C/e: escacsron@terra.es

Canvi de junta

Aquest és el quart any de vida del nostre
club. Cal dir que hi ha hagut alguns canvis
com ara la renovació de la junta directiva
que aquí us presentem: President: Xavier
Masclans, sotspresident: Fco. Javier Alonso,
Tresorer: Jordi Cervelló, Secretària: Eva Ma.
Baltasar, Vocal: Joaquim Blanch. El club
està viu i amb moltes ganes de créixer i d'a-
conseguir una gran participació. La tempo-
rada va començar el passat mes de setembre
amb els cursets d'aprenentatge de diferents
nivells de dificultat.

El mes d'octubre vam iniciar el primer
Torneig Social amb la realització de partides
entre els socis, i la possibilitat d'acumular
punts que podran ser canviats al final de
cada temporada per regals. Al mateix temps,
servirà per fer un classificació interna.

Actualment, estem participant en el Torneig
del Vallès Oriental organitzat pel Club
d'Escacs de Montmeló, en el que hi par-
ticipen tant adults com els nostres petits, a
qui no hem d'oblidar ja que són el nostre

futur. Aquests menuts ens deixen, sovint,
bocabadats i malgrat la seva estatura són uns
adversaris d'alt nivell.

El mes de gener tenim previst jugar els Jocs
escolars on prendran part, aproximadament,
una dotzena de nens del nostre club. A finals
de gener començarà el Torneig de Catalunya
per Equips (competició oficial de la federa-
ció) amb la participació de tres equips del
nostre club. El mes de maig farem el quart
Torneig de Primavera, que a diferència del
torneig social, serà obert a tothom que hi
vulgui participar. 

Aquest any, amb l'objectiu d'obrir encara
més el club al poble i donar a conèixer les
activitats, tenim una vitrina penjada al pas-
sadís de "La Fàbrica". Estem treballant,
també, en el disseny d'una pàgina web:
terra.es/personal2/lucia.liarte 

Per últim, només desitjar-vos que tingueu
unes MOLT BONES FESTES i un FELIÇ
2006
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Societat de Caçadors
President: Amadeu Cortés
Telèfon: 93 844 93 46

Molta vitalitat

El mes de Juny passat es va renovar la Junta
Directiva de la Societat de Caçadors de Sta.
Eulàlia; està integrada pels següents socis:
Amadeu Cortés i Panadés (President), Joan
Guillamón i Azor (Vicepresident), Elias Valls
i Matheu (Secretari), Jordi Sánchez i Salat
(Tresorer), Andreu Pujol i Mir (Vocal), Sergi
Ferrer i Lari (Vocal), Ambrosio Garcia i
Medina (Vocal) i José Aguilera i López
(Vocal)

Volem aprofitar l'avinentesa que ens oferei-
xen aquestes línies per agrair molt sincera-
ment al Sr. Josep Solé, al Sr. Albert Godeo,
al Sr. Josep Valls i al Sr. Isidoro Galindo la
tasca realitzada durant tots els anys que han
format part de la Junta Directiva.

Moltes gràcies a tots ells per la feina feta, per
la profunda empremta que ens heu deixat i
pel magnífic exemple en el que emmirallar-
nos.

Feia anys, molts anys, que tot el col·lectiu de
caçadors d'aquest país clamava per que es
modifiques la legislació que ens responsabi-
litzava de tots aquells accidents de trànsit en
els que hi havia implicada algun espècie
cinegètica. Hi ha hagut sentencies judicials
de tots colors i mesures. Hi ha hagut algunes
indemnitzacions quantitativament desorbi-
tades i d'altres ridículament minses. Hi ha
hagut quotes abusives per part de les com-
panyies d'assegurances i també hi ha hagut
molta picaresca per allò que vulgarment
diuen de que "a rio revuelto, ganancia de
pescadores".

La nova Llei de Trànsit

Finalment aquest estiu passat tot això s'ha
acabat. La Llei de Trànsit recentment

implantada, ha endreçat les coses i les ha
posat cada una al seu lloc. A partir d'ara, els
caçadors únicament haurem d'assumir la
responsabilitat dels danys causats per les
espècies cinegètiques en accidents de trànsit
quan aquests siguin conseqüència directa
d'una acció de caça. Queda per veure com la
judicatura i el legislador interpretaran
aquesta norma. L'esperit i la intenció son
molt clars, esperem que la realitat també ho
sigui. Nosaltres, tot i que no ens volem fer
moltes il·lusions, som optimistes. D'aquí a
un any en parlarem.

12 socis ocellaires

Aquest any hem arribat a la dotzena de socis
ocellaires. Pels qui ho desconeixeu els oce-
llaires son caçadors que no usen armes.
Únicament necessitem un reclam, una xarxa
o vesc i molta paciència i temps per gaudir
de la natura que ens envolta. Curiosament, i
malgrat la terrible sequera que hem sofert
aquest estiu, perdius, conills i alguna parella
de faisans han criat bastant bé, i no s'han
trobat conills malalts de mixomatosi o morts
per l'hemorràgia vírica. Els tudons varen
criar amb molta quantitat i durant els mesos
de Juliol i Agost es veien vols de més de cent
individus.

Senglars

Els senglars varen fer algunes incursions,
tant nocturnes com diürnes, en alguns horts
i feixes. Els caçadors del poble no vàrem
poder intervenir perquè l'Administració no
ens ho va autoritzar. De fet, el que realment
ens varen dir fou que si volíem demanéssim
el permís, però que tot i l'informe favorable
dels guardes forestals, l'oficina central de
Barcelona ho denegava sistemàticament.
Per tant ens varem estalviar el "papeleo".

Repoblacions

De cara al mes de Febrer i un cop acabada la
temporada de caça volem dur a terme una
repoblació amb diverses parelles de perdius,
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de onills, de faisans i de guatlles. Fins aquí
res d'especial, ens direu. Es cert. La novetat
es que ho faran els nois i noies de 2º d'ESO
de l'Institut de la Vall del Tenes. Hem con-
sensuat amb el seu director i amb la biòloga
responsable de l'àrea de Ciències que durant
les primera setmanes del proper any treba-
llaran aquestes espècies a l'escola i un bon
dia, encara per concretar i com a culminació
pràctica, tots plegats anirem a buscar els
animals a una granja cinegètica propera. Els
que ho vulguin podran agafar els animals
amb les seves pròpies mans i guardar-los en
una caixa de cartró. Els que no vulguin fer-

ho, ja els ajudarem nosaltres. Desprès i en
quatre àmbits geogràfics diferents es duran
a terme els alliberaments de forma ordena-
da. Hem convidat als amics de Canal SET a
que ens hi acompanyin perque ho enregis-
trin tot i així en puguin fer un programa
especial, ben lluït. El lema de la sortida
podria ser: "Les perdius a la vinya. Els
conills al bosc. Els faisans als canyissars de
la riera i les guatlles al blat".

Bé amics, no us entretenim més; ja us dei-
xem anar a menjar l'escudella i els torrons.

Bon Nadal a tothom i feliç any 2006!!.

Entitats Anuari 2005 81

Becada albina capturada a Caçà de la Selva, el gener del 2005.



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

L'espectacle automobilista

Una vegada més, i com és habitual en aques-
tes dates, us hem preparat un resum del que
ha estat l'activitat de l'Automòbil Club
Ronçana (ACR) en el transcurs d'aquest any
2005 que ja s'acaba.

Des de 1990, i any rere any, l'Automòbil
Club Ronçana dedica els seus esforços a aju-
dar a tots aquells que volen practicar l'esport
de l'automobilisme dins les nostres limita-
des possibilitats. Però moltes vegades pen-
sem que ens agradaria fer alguna cosa més
que col·laborar amb la tramitació de llicèn-
cies federatives, llicències de concursant, fit-
xes d'homologació de vehicles, assessora-
ment tècnic i esportiu, etc. Practicar l'esport
de l'automobilisme és costós i és aquí on ens
agradaria ajudar, trobar esponsorització per
completar els pressupostos dels pilots, que
cada temporada són més alts i difícils de
cobrir. Però nosaltres, com a club esportiu,
també ens resulta cada dia més difícil de
subsistir, ja que no és fàcil aconseguir
espònsors o subvencions dels estaments
públics.

A pesar de tots aquests inconvenients, el
nombre de pilots de l'Automòbil Club
Ronçana que competeixen oficialment va
creixent any rere any i han obtingut bons
resultats en totes les especialitats en què han
participat. A continuació fem una relació de
quines han estat aquestes participacions en
els diferents campionats de Catalunya.

Pere Bonet i Francesc Vilardebò han partici-
pat en quatre proves del Campionat de
Catalunya de ral·lis d'asfalt. En totes elles
han aconseguit la primera posició dins la
categoria dièsel, proclamant-se, per tercer
any consecutiu, campions de Catalunya de
ra·lis d'asfalt en classe dièsel.

Jordi Cañas i Jaume Muñoz han disputat
cinc proves del Campionat de Catalunya de
ral·lis d'asfalt amb un Ford MK2, i s'han
endut el campionat de Catalunya en la cate-
goria de cotxes històrics. També han aconse-
guit la primera posició en el Campionat
d'Espanya de muntanya en la prova de la
Pujada a la Trona.

Carles Palou ha pres part en la XIV edició
del Campionat Fòrmula de Catalunya en la
especialitat de kàrting quedant sotscampió
en la categoria sènior. També ha participat
en tres curses de l'Open Nacional en la cate-
goria Fórmula 125cc amb el següent resul-
tat: una quarta, una sisena i una vuitena
posició.
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Pere Bonet i Francesc Vilardebò. Carles Palou.



Enric Folch i Joan Argemí han disputat totes
les proves del Campionat de Catalunya de
ral·lis de terra aconseguint la tercera posició
del Campionat de Catalunya A1. També han
participat en dues proves del Campionat
d'Aragó de Rallysprint a Osca i Terol.

Orlando Garcia i Francisco Cabecera han
aconseguit la primera posició en el
Campionat de Catalunya de ral·lis d'asfalt
dins la classe 1 amb un Peugeot 205 Rallye.

Altres pilots que han pres part en diferents
proves i especialitats han estat: Jordi
Vilardebò, Marta Illa, Joaquim Domínguez,

Pere Prim, Raül Barrionuevo, Marcos
Barrionuevo, Marta Bonet, Joan Bonet, Pere
Bassa, Enric Grau, Montse Tura, Jordi
Fuset, Jaume Riera, Eduard Làzaro, Fortià
Parés, Josep Maria Permanyer, Francesc
Bravo, Albert Garcia, Pere Picornell, Josep
Xiol, Mario Jiménez, Josep Munt i Juan
Rodríguez.

Per acabar només ens resta donar les gràcies
a tots aquests esportistes que representen
tan dignament a l'Automòbil Club Ronçana
(ACR) en tantes i tantes proves que es cele-
bren arreu de Catalunya. Moltes felicitats.
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Enric Folch i Joan Argemí. Jordi Cañas i Jaume Muñoz.



Parròquia
Rector: Jordi Maria Herrero
Telèfon: 93 844 81 05
Web: www.lapagina.de/seulalia
C/e: jordimariah@yahoo.es 

La festa de la il·lusió

Haver d'escriure cada any pel nostre anuari
a pocs dies de la festa patronal de Santa
Eulàlia m'obliga a fer referència a aquesta
diada. I és clar que tenim il·lusió quan arri-
ba la festa de Santa Eulàlia, encara que per
alguns sigui una festa de segona. Però cele-
brar la seva diada significa viure les nostres
arrels, per això recordem com uns homes i
dones de fa molts segles d'aquestes terres
del Tenes, van crear un nucli de població i es
van unir per crear una comunitat cristiana,
tot posant-se sota la protecció d'aquesta
verge i màrtir Santa Eulàlia.

Any rere any, aquesta comunitat s'ha reunit
en la seva església per donar gràcies a Déu, i
per honorar i venerar aquella que, des del
cel, té cura d'aquesta comunitat i d'aquest
poble. Tant de bo el continuï estimulant a
mantenir-se fidel en la fe, en l'esperança i en
l'amor a Déu i als germans.

Potser els temps han canviat, fins i tot la
nostra comunitat per a molts. Però molts
ens apleguem especialment aquell dia per
continuar celebrant fidelment aquell llegat

dels que ens van precedir en la vivència de la
fe cristiana.

I podem dir que aquest any ha esdevingut
una veritable celebració festiva, perquè no
solament celebràvem la nostra fe. No sola-
ment ens posavem en les mans d'aquella que
al llarg dels segles ha esdevingut la nostra
intercessora davant del Senyor. Sinó que
també hem celebrat la vida, a través de
l'homenatge a la Montserrat Pallarès. I és la
veritat que aquells trenta anys que ha viscut
a Santa Eulàlia de Ronçana, l’han portat a
compartir molts moments de la nostra vida
familiar i personal.

En ha aportat una entrega total vers aquells
que estimava i aquells que reclamaven la
seva presència com a persona o infermera.
Ella ha participat en la vida del poble, espe-
cialment en la vida parroquial i comunitària,
en la vida del moviment de Pobles i comar-
ques, en la vida familiar de tantes llars. Ella
ha compartit molts moments d'aquesta vida:
en la malaltia, en els naixements, en la mort,
enmig dels pobres i necessitats, en el sofri-
ment, ...

Les circumstàncies familiars l'han fet deixar
aquest racó del món que tant s'estimava,
com ens va recordar durant aquell dia. Però
penso que tots els qui hi érem i tots aquells
que potser no vau venir, volíem unir-nos en
aquella acció de gràcies pel seu testimoni i
donació. Nosaltres solament li podem dir
"T'ESTIMEM, MONTSERRAT". I amb aquest
petit escrit t'ho recordàvem:
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Els cristians i cristianes de la comunitat parroquial 
de Santa Eulàlia de Ronçana et tenim per referència i testimoni;
contínuament recordem davant de Déu, el nostre Pare, 
la teva fe activa, el teu amor incansable i la teva esperança 
constant en nostre Senyor Jesucrist (1Te 1,3).

Són molts els anys que hem compartit el nostre camí 
seguint les petjades del Mestre, 
a vegades els nostres passos han estat vacil·lants, 
a vegades plegats hem trepitjat amb pas segur, 
ens has fet costat en la nostra vida de cada dia i 
ens hem compenetrat en les celebracions dels sants misteris del Senyor.



Montserrat, t'estem agraïts! 
Que et sigui record i testimoni de la nostra estimació i de la teva festa d'avui.
Que tots nosaltres, cadascun arrelat en el seu lloc i en el seu moment,
ens mantinguem fidels, amb santa Maria, fins a la darrera Vinguda del Crist.
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Càritas Parròquial
Responsable: Jordi Maria Herrero
Telèfon: 93 844 81 05
Web: www.lapagina.de/seulalia
C/e: jordimariah@yahoo.es

Atenció a les necessitats

Càritas Parroquial mira d'atendre moltes de
les necessitats que demanen la nostra aten-
ció i ajuda, però una altre funció és la de for-
mar, educar i especialment convidar als
joves i infants que ja des de la seva edat
puguin donar respostes de solidaritat, de
companyia, d'ajuda, d'entrega i servei,...
D'aquesta manera al llarg del curs intentem
realitzar diferents encontres i activitats (com
el Sopar de la Fam) que ens ajuden a fer rea-
litat aquest aspecte de Càritas. Per aquest
motiu, hem pensat que el gest que aquest
any la Mercé Palomera ha tingut, ens pot
ajudar a pensar i interrogar-nos: sobre la
nostra pròpia vida, què fem?, i quina respos-
ta donem davant aquell que són els més
pobres, propers i llunyans? I com una jove
del nostre poble i de la comunitat, amb els
seus estudis, amb els seus compromisos -
Esplai, parròquia i d'altres...- sap donar una
mica de la seva vida per una de les realitats
que la societat amaga.

Estiu al Camerun

Aquest estiu he tingut la gran oportunitat
d'estar, juntament amb quatre companyes
més, a l'Extrem Nord del Camerun, a la
Missió Catòlica de Makary, en plena Àfrica
subsahariana, on viu i treballa Mn. Jordi
Mas, fill de la Garriga. Tot un personatge en
Jordi...una persona que fa quaranta-cinc
anys que viu i treballa a l'Àfrica i per l'Àfrica,
sense por, amb confiança, il·lusió i una fe
immensa. Un gran testimoni... com tot els
missioners/es i moltíssima gent d'aquest
món. A escassos trenta quilòmetres de
Makary també s'entreguen, dia a dia, Mn.

Sisco Pausas i Mn. Miquel Àngel Pérez, a la
Missió Catòlica de Blangoua, a qui molts de
vosaltres ja coneixeu. I el lloc també us
sonarà pel nostre veí Dani Ruano, que va
viure i treballar allà gairebé dos anys, i al
que molts de nosaltres hem sentit moltes
vegades explicant el seu testimoni.

Què es pot explicar de tot el viscut?
Uf... són tantes i tantes les coses apreses,
reflexionades, viscudes, sentides, conegu-
des... i es fa difícil explicar-ho amb paraules.
Quan em pregunten: "què, com ha anat?" el
primer que em ve al cap, per intentar resu-
mir l'experiència, és: "Estic molt contenta
d'haver-ho viscut, d'estar-ho vivint! En dono
mil gràcies! ". I realment és així. Tots hem
vist reportatges de l'Àfrica central (mil de
fauna, algun de la gent d'allà...) i crec que
tothom es fa una idea de com viu la gent
d'allà: les condicions de vida, l'economia, les
trifulgues polítiques i la corrupció, la situa-
ció sanitària, l'educació, la cultura, els nens i
nenes... però realment fins que no ho vius i
hi convius, no te'n fas la idea, i tot i així mar-
xes amb la sensació de no haver tingut
temps d'absorbir prou. I sobretot tornes
amb mil i un interrogants al cap, i un munt
d'incomprensions de la realitat del món en
que vivim. Realment vivim d'esquena a
milions de persones que viuen i treballen en
unes condicions inacceptables, i el que és
pitjor encara, ho permetem i ho promocio-
nem, perquè ja ens va bé... És tot molt com-
plex. Per sort crec que cada vegada hi ha més
gent convençuda de que podem ajudar,
cadascú dins les seves possibilitats, a què
això vagi canviant, poc a poc.

Però bé, centrant-nos en l'experiència d'a-
quest estiu, us voldria explicar breument
què hi vam fer. Gràcies a l'ajuda de molts de
vosaltres i a les activitats realitzades a la
parròquia, com el Sopar de la Fam, el Sopar
Pasqual,... durant el curs passat, i juntament
amb activitats realitzades per les altres com-
panyes als seus respectius pobles, es van
aconseguir uns diners que ens van permetre
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cobrir certes necessitats que des d'allà ens
havien fet arribar, com un ordinador per
l'escola de Blangoua, la construcció d'un
terreny de bàsquet a Makary, la posada en
marxa d'un sistema de microcrèdits per
l'hort del grup de dones de Makary, i el
finançament d'uns cursos a distància que
seguiran aquest grup de dones durant
aquest curs. De part de tots i totes
MOLTÍSSIMES GRÀCIES! Són coses petites
com aquestes que poden fer que, mica en
mica, tot vagi canviant i aquest món nostre

(amb tots nosaltres) sigui cada cop més just
amb TOTES i TOTS els seus habitants.

També vam tenir l'oportunitat de fer activi-
tats amb els infants i joves de Makary, així
com participar del dia a dia de l'Hospital de
Mada (la majoria de les noies del grup som
estudiants de Medicina). Tot plegat un gran
contrast amb la vida d'aquí! I moltes coses a
aprendre'n, com l'alegria per viure! 

Per últim voldria agrair tot el suport rebut i
el gran interès. Moltes gràcies a tots i totes!
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SEPAP Voluntariat de presons
Responsable: Caterina Escobairó
Telèfon: 93 844 80 07

Una tasca apreciada 
pels presos

La presó és, d'entrada, una realitat ben dífí-
cil per a tots. Tots estem d'acord que els
delictes han de ser castigats i que, per
desgràcia, les presons són un mal menor per
restablir l'ordre i la justícia. Del que es pot
dubtar és sí l'enduriment de les condemnes
serà un mitjà adient per reduir el nombre de
delictes. Tots els presoners són pobres en el
sentit que, d'una manera o altra, han fracas-
sat i les seves vides estan pendents del que
d'altres en decideixin. En aquest context
humanament divers, el voluntariat porta,
amb la seva presència, un caire de normali-
tat per al pres (ja que no pertany a la institu-
ció que el custodïa).

S'ha fet un esforç per tractar els homes i
dones privats de llibertat. Sens dubte, l'es-
forç que s'ha dut per humanitzar el tracte i
dignificar les condicions de vida mereix ser
posat en relleu, malgrat la incomprensió de
determinats sectors de la societat. Tot plegat

forma una realitat de la nostra Església. La
tasca -sovint anòmima- és apreciada pels
presos, pels jutges i per molts professionals
penitenciaris.

El voluntariat a la presó

El voluntariat a la presó no ha de ser pas cap
persona superior. En té prou amb escoltar i
comprendre molt. Et sens molt petit davant
aquesta realitat. Si l'evangeli diu que Déu és
present en qui pateix, en tota situació, en
tota persona i en tot fet on hi hagi sofriment,
soletat, frustració... com no podem estar
nosaltres al seu costat?

Ens considerem tolerants?

És una presgunta molt simple i la resposta,
en general, acostuma ser molt concreta. Tots
ens considerem tolerants però tots reconei-
xem viure en un món d'intolerància.
Intolerància amb qui ens envolta. No res-
pectem, exigim la pròpia opinió com única,
fem veure que consentim però no deixem
passar res per alt, un egoïsme que ens ofega
les bones intencions. Intolerància religiosa
amb la qual, en nom de Déu que ens parla i
se'ns obre a l'amor, sembrem odis, enveges,
guerres i mort.
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ACAPS Santa Eulàlia
President: David Molina i Glòria Lorente
Telèfon: 93 844 94 73 - 647 687 337

Actius

L'Associació Catalana d'Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS) és coneguda, sobretot, pel
seu projecte de Colònies d'estiu, el més
important de l'entitat. Aquestes colònies es
fan durant els mesos de juliol i agost i per-
meten que molts nens i nenes sahrauís, refu-
giats al desert d'Argèlia, passin uns mesos
agradables lluny de la situació que implica
viure en un campament a ple desert.

ACAPS Santa Eulàlia, com a entitat viva que
és, continua realitzant activitats solidàries a
favor del poble sahrauí. Entre les diverses
activitats que hem fet al llarg de l'any volem
destacar la participació a la Quinzena solidà-
ria de Mollet del Vallès que va tenir lloc el

setembre passat. També volem destacar la
nostra assistència a diverses activitats
solidàries impulsades per l'Ajuntament de
Sant Fost. A més també vam prendre part a
una gran festa solidària que va tenir lloc el
27 de novembre. Hi va haver actuacions
musicals, sorteigs i la recollida de material
higiènic (sabó, gel i xampú) destinat a la 12ª
Caravana Catalana d'Ajut Humanitari per al
Poble Sahrauí.

Durant la Festa Major d'Hivern de Santa
Eulàlia i durant la Mostra d'Entitats
Solidàries, l'ACAPS va muntar una carpa on
van donar informació sobre el Poble Sahrauí
i va continuar la recollida de material higiè-
nic.

Per últim, volem agrair les subvencions que
atorga l'Ajuntament de Santa Eulàlia. Un
any més amb la seva aportació van fer possi-
ble que 4 nens sahrauís passessin l'estiu
entre nosaltres.
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ONG Ajuda’m a Créixer

Presidenta en funcions: Milagros Villanueva
Telèfon: 93 844 93 68

Ajuda als nens del cuner

Aquest 2005, l'ONG Ajuda'm a crèixer ha
destinat la seva ajuda als nens treballadors
del carrer, amb un donatiu de material esco-
lar que es va fer a principis del curs escolar.
El govern del Perú destina pocs recursos a la
infància i són institucions com la nostra les
que oferim el nostre esforç i ajuda a la mai-
nada, massa vegada desafavorida. A aques-
tes edats (entre les 4 i els 15 anys), els nens i
joves surten a buscar aliments per a ells i les
seves famílies, enfrontant la realitat del
carrer (delinqüència, prostitució, abusos,
misèria).

Fins a la data no es va poder concretar l'exe-
cució del segon projecte d'aigua potable a
una comunitat d'extrema pobresa al Perú
perquè no vam complir amb el pressupost
que ens havíem proposat.



ONG Mosaic
Responsable: Eva Cansino
Telèfon: 93 844 94 30
Web: www.bcn-associacions.org/mosaic
C/e: llagardo@inicia.es / associacio-mosaic@terra.es

Sociabilització i informació

MOSAIC, Món Solidari Amb els Infants del
Carrer, és una organització no governamen-
tal laica i de caràcter participatiu creada el
2001 i constituïda per un grup de persones
de diverses procedències que hem coincidit
en la voluntat i la il·lusió de dedicar part del
nostre temps a actuacions solidàries amb els
infants que viuen al carrer.

MOSAIC treballa i dóna suport a iniciatives
ja establertes i que funcionen des de fa algun
temps. Aquest és el cas de "Si a la Vida", de
Managua (Nicaragua), i de "Nuevos Pasos",
de Trujillo (Perú).

Ambdós projectes s'ocupen d'una realitat
que ens queda molt llunyana però que, tot i
això, ens fa pensar en la indefensió i el mal-
tractament que pateixen molts menors al
món.

Aquest menors malviuen als carrers de les
ciutats, sota els ponts, en els parcs,... i neces-
siten la droga (inhalen la cola de les sabates,
que es un producte força assequible) i la
prostitució, per no tenir por i sentir-se esti-
mats alguns instants. Això genera els con-
següents problemes de delinqüència, explo-
tació laboral, desnodriment, malalties, etc.

Un grup de professionals del propi país
(psicòlegs, educadors, assistents socials,... )
s'ocupen de buscar-los i els que voluntària-
ment accepten d'entrar a la nostra casa d'a-
collida, els hi procuren una assistència bàsi-
ca (alimentació i allotjament) i sanitària,
suport psicològic i recursos per sortir de l'en-
tramat que suposa la vida al carrer. Al
mateix temps, tenen com a objectiu donar
una educació a aquests infants i ensenyar-los

un ofici, de manera que puguin desenvolu-
par-se i viure de manera autònoma en condi-
cions dignes.

En definitiva, la voluntat d'aquestes inicia-
tives és treure els infants de la pobresa
extrema i oferir-los un desenvolupament
integral mitjançant la rehabilitació, l'oferi-
ment d'una llar, una educació i una formació
laboral.

Des de casa nostra, aquesta voluntat es
reflecteix amb la sensibilització i informació
que porta a terme el nostre equip de volun-
taris, i que aquest any s'ha concretat en
muntar paradetes de material solidari aprof-
itant diades especials (Santa Llúcia, Nadal,
Sant Jordi,..), preparant una cursa infantil,
organitzant un berenar solidari i oferint xer-
rades de divulgació. També s'ha dut a terme
una campanya de recollida de material edu-
catiu.

D'altre banda el suport econòmic a projectes
concrets, s'ha materialitzat amb les quotes
dels socis, la venda del material de les
paradetes, i l'ajut de l'ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Per a més informació:

Eva Cansino, 93 844 94 30, 
llagardo@inicia.es
associacio_mosaic@terra.es
http://www.bcn-associacions.org/mosaic
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ONG Vallès Obert
President: Manuel Pedraza
Telèfons de contacte: 93 840 22 54 
93 870 53 53 - 93 846 70 10, 
C/e: mpedraza@mailpersonal.com
info@vallesobert.org
Plana web: www.vallesobert.org

132 nens i nenes ucraïnesos

L'Associació Vallès Obert és una ONG que te
la seva seu a Granollers. Estem inscrits en el
registre d'entitats de la Generalitat de
Catalunya, en el registre de l'ajuntament de
Granollers i formen part dels Consells de
Cooperació i Solidaritat dels Ajuntament de
Santa Eulàlia, Granollers, Montornès i
Cardedeu. Des de l'any 1995, organitzem les
estades temporals de nens i nenes ucraïne-
sos afectats per les radiacions de la central
nuclear de Txernòbil (Ucraïna). Els nens i
nenes que venen tenen entre 6 i 12 anys i son
nens que viuen molt a prop de la central
nuclear, concretament a Ivankiv i els poblets
dels voltant; no han sortit mai d’Ucraïna,
son de famílies humil i no tenen recursos per
pagar-se el bitllet d'avió.

Aquest estiu del 2005, han vingut un total de
132 nens i nenes. Dels quals 63 han estat
nens nous i la resta repetidors. L´associació
el primer any al nen nou els hi paga el bitllet,
la família del nen repetidor es fa càrrec d’a-
quest import. D’aquesta manera cada any
l'associació pot portar entre 60/65 nens que
no han sortit mai d’Ucraïna. Una vegada els
nens amb nosaltres se'ls hi fa una petita
revisió pediàtrica, oftalmològica y odontolò-
gica. El fet d'estar amb nosaltres dos mesos,
les serves defenses es regeneren entre set i
vuit anys i els fa mes forts per poder passar
l´hivern al seu país. Aquest estiu han estat
acollits 4 nens a Santa Eulàlia, 3 nens repe-
tidors i 1 de nou. Els nens fan el que fa nor-
malment la família i els nens de la família
(casals d'estiu, colònies, piscina, excursions,
jocs, ...), a part de tot això l'associació orga-
nitza una sèrie d'actes per tothom. Les acti-
vitats mes destacades son les següents:
Arribada dels nens (28 de juny), botifarrada
per a tots els nens i nenes i les seves famílies
a Montornès (10 de juliol), recepció de l'al-
calde de Granollres (7 de juliol), recepció de
l'alcalde de Montornès (14 de juliol), excur-
sió al port de Tarragona (17 d'agost), sortida
dels nens (1 de setembre).
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CAN GRANADA

Cases que tenen història Anuari 2004



Agraïments

L'any 1974, en Josep Claret publicava una
història de can Granada a l'Anuari local.
Malauradament, l'escassetat documental va
fer que l'estudi es centrés sobretot en els
darrers anys de la casa i, especialment, en el
seu propietari, el senyor Eduard Tarragona.
Trenta anys després, la consulta de diversos
arxius ha permès acumular prou informació
com per presentar una nova història d'aques-
ta casa. 

Com sempre, aquest relat no hauria estat
possible sense la col·laboració de diverses
persones. En primer lloc, volem agrair l'ama-
bilitat de la senyora Josefina Coromina i del
senyor Eduard Tarragona, així com de la
seva família, per deixar-nos visitar casa seva
de nou i per tornar-nos a explicar el trosset
d'història que han viscut a can Granada. 

Cal destacar, també, altres persones que han

facilitat l'elaboració d'aquest treball d'una
manera o d'una altra: en Juan Fornieles, que
té cura de la finca; la Maria Pou, de la
Sagrera; en Francesc Vinyeta, de can Valls;
en Ramon Valls, de Bigues; l'Hermínia
Flaquer, de can Xeró; i la família Valls-
Sabater, de can Lluch del Tussol. A tots ells,
moltes gràcies.

Descripció de la casa

El mas Granada es troba a la part meridio-
nal de Santa Eulàlia, a mitja pujada del camí
de can Tabaquet, a la falda de llevant de la
Serra, precisament denominada la Serra
Granada per aquesta casa. Per tal d'accedir-
hi, hom ha de deixar la carretera de Parets a
Bigues BV-1435, a l'alçada de l'anomenat
carrer del Pi Gros. Actualment, la finca
s'estén des de sota el torrent de can Torras
fins al camí de la Serra i del camí de can
Tabaquet a la urbanització del Bosc del
Forn.
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Vista Actual de Can Granada.



La masia és de carener perpendicular a la
façana i coberta a dues vessants. Consta de
tres cossos paral·lels, planta baixa i pis.
L'aspecte actual es deu a la reconstrucció
dels anys 1950-1960. Abans d'aquesta inter-
venció, ja tenia un cos al costat de ponent
que s'utilitzava com a porxo –diuen que per
a emmagatzemar-hi els cereals de l'estraper-
lo després de la guerra– i un altre edifici a la
banda de llevant, destinat a les tasques
agropecuàries. 

Actualment, la façana està feta amb palets
de la riera –quan es va fer, la gent del poble
pensava que s'acabarien–. La porta princi-
pal és d'arc de mig punt fet de dovelles i les
finestres de la planta i del pis són de llinda
plana sense decorar. L'única peça original de
la casa és la finestra central. A l'esquerra de
la porta principal, s'hi va obrir una altra
porta. Abans d'aquestes reformes, les
finestres laterals de la façana eren dos bal-
cons, i els propietaris de la casa accedien a la
seva estada pel de la dreta. 

Destaca la torre de planta circular, al costat
de llevant, copiada d'una vista a Sils i aixeca-
da al damunt d'on hi havia hagut un cos de

planta quadrada. En aquest mateix costat,
s'hi va afegir una terrassa tancada amb
vidres. Al nord, també s'hi van adjuntar
algunes habitacions, i l'antic porxo de
ponent s'ha reconvertit en un loft coronat
per una nova i espaiosa terrassa. Al darrera
de la casa, un magatzem i una vaqueria aixe-
cada pels propietaris actuals completen el
conjunt.

L'interior de la masia també ha canviat.
Actualment, la porta principal continua
donant accés a l'entrada, una estança que
s'estén de cap a cap de la casa. Antigament,
a la banda de ponent hi havia la cuina –avui
reconvertida en habitació– i la quadra del
cavall al seu darrera; al costat de llevant, el
menjador –actualment, cuina i estada per
als masovers–. 

El pis es troba presidit per la sala, reconver-
tida en menjador amb una llar d'imitació
francesa. Al seu voltant es distribueixen
algunes habitacions. Cal dir que totes les
estances es troben ornamentades amb estris
antics i peces religioses, fruit de les adquisi-
cions dels propietaris actuals.
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Can Granada l’any 1954. (Foto: Josefina Coromina).



L'entorn de can Granada respira tran-
quil·litat, tot i que a migdia de la masia, un
gran recinte tancat conté tota mena d'ani-
mals: ànecs, paons, cavalls, cèrvols... Care-
na amunt, hi ha l'hort i l'hivernacle de la
casa, una torre anomenada "casa Rosada",
una altra segona residència i la que havia
estat la "Granja Margarita", ben a prop del
camí de la Serra i de can Piler. Al llarg de la
finca, alguns pous i diversos dipòsits s'en-
carreguen de proporcionar aigua a la masia.
Expliquen que el vell pou de la casa era l'úl-
tim que s'assecava de la Serra. Aquests i
altres records ens endinsen en la dilatada
història d'aquest mas. 

"Ad ipsa Granada" 

L'any 1078, el món era molt diferent: feia
divuit anys que el rei Felip I (1060-1108)
governava el regne dels francs, un territori
format per més de cinquanta principats; a
les contrades de Castella i Lleó, Alfons VI
(1072-1109) havia sigut reconegut rei, amb
la col·laboració de Rodrigo Díaz de Vivar; i a

Catalunya, els germans Ramon Berenguer II
i Berenguer Ramon II dirigien el comtat de
Barcelona, que trobava els seus límits
meridionals a la riera del Gaià; més enllà,
s'estenia el regne musulmà de Tortosa. 

Les parròquies de la vall del Tenes estaven
sotmeses al senyor del castell de Montbui,
els fills del noble Mir Geribert –en primer
lloc Gombau Mir i després el seu germà
Arnau Mir–. Aquests aristòcrates, però, no
vivien aquí. L'any 1060 el castlà de Montbui,
és a dir, el representant del senyor al castell,
era Geribert Ademar.

La societat també era diferent. Ja s'havia ini-
ciat allò que els historiadors anomenen el
canvi feudal: la noblesa s'havia apropiat de
l'autoritat pública i havia aconseguit sot-
metre la pagesia a una sèrie d'extorsions que
feien que una gran part dels excedents
agraris passessin a mans de la classe nobil-
iària. Molts pagesos van perdre el domini
absolut de les seves terres –els anomenats
alous– i es van convertir en tinents sotmesos
als pagaments de censos.

El mateix any 1078, moria Guillem Arnau,
un hisendat amb diversos béns radicats a la
parròquia de Santa Eulàlia. Mesos després,
Ramon Jofre, Jobert Clucan, Bernat Ber-
guedà, Traver, Amat, Ermessenda i Zaled
testimoniaven conèixer les darreres volun-
tats del difunt, ja que van "veure amb els ulls
i escoltar amb les orelles aquell moment en
què Guillem Arnau va jurar, va escriure i va
fer el seu testament". L'acte de testimoniatge
va tenir lloc davant l'altar de Santa Leocàdia
construït a l'interior de l'església de Santa
Eulàlia, "la qual es troba al comtat de
Barcelona, al Vallès, al lloc anomenat
Ronçana". 

Guillem Arnau, casat amb Aurúcia, era una
persona adinerada. Va repartir 30 mancusos
–amb el mot mancús, els catalans de l'època
designaven el dinar, és a dir, la moneda d'or
que els àrabs utilitzaven a l'al-Àndalus–
entre algunes deixes; posseïa diversos estris
que també va distribuir entre els seus –una
arca, dues gonelles, una capa, dos cubs, tres
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portadores, un barril, dues aixades, una
rella, una sella, una llança–; i també dis-
posava de bestiar –gallines, ovelles, porcs,
truges–, com per exemple un ase que va lle-
gar "per a la redempció de captius" –és a dir,
perquè el seu valor fos utilitzat per alliberar
cristians presos a terres sarraïnes–. 

Però, sobretot, Guillem Arnau era un propie-
tari lliure. Va repartir diversos alous i feixes
de terra entre els seus germans Gerbert,
Pere, Ermengarda i Gersen, i també entre
diversos establiments eclesiàstics –com la
canongia de la Seu de Barcelona, l'església
de Santa Eulàlia o els monestirs de Sant
Miquel del Fai i de Sant Cugat del Vallès–.

A vegades, en aquest acte de testimoniatge
conservat a l'Arxiu Diocesà de Barcelona,
s'indiquen els topònims d'algunes peces de
terra del testador –per exemple, apareixen
els noms de Paiars, Arenes, Boscacio–. Quan
es descriu una feixa de terra que Guillem
Arnau va cedir a Santa Eulàlia, es diu que es
trobava "ad ipsa Granada". Per tant, l'any
1078 ja hi havia un indret del poble conegut
com Granada. Tot i que no es parla de cap

mas, és possible que aleshores ja existís
alguna forma d'habitatge rural al lloc, fent
vàlida, d'aquesta manera, la dita popular
segons la qual can Granada és una de les
cases més antigues del poble.

Els primers Granada 

El mas Granada va acollir una família que
duia el seu mateix nom. La primera notícia
documental que en tenim és del segle XIV,
quan Berenguer Granada i la seva muller
Margarida van vendre una feixa de terra a
Pere Rabac per 30 sous; l'esmentada llenca
de terra es trobava "in loco vocato subto
Granada", i els Granada la conreaven per
l'església de Santa Eulàlia a canvi de pagar
un cens anual consistent en una sisena part
de la seva collita de cereals i de vi, a més de
satisfer altres càrregues com eren el delme
–tribut que consistia en una desena part de
les collites– i la primícia –impost sobre els
primers fruits que es recollien en el camp–. 

El segon document que ens parla d'un mem-
bre de la família Granada és de l'any 1380,
quan Ferrer Sitjar, hereu del prohom i
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jurispèrit Nicolau Sitjar, de Caldes de
Montbui, va establir en emfiteusi una peça
de terra, part erma i part boscosa, situada al
Bosc de les Comes, a la parròquia de Santa
Eulàlia, a favor d'Antic "Sa Granada". Per dit
establiment, calia satisfer un cens anual con-
sistent en quatre sous.

És clar que la condició de Berenguer i Antic
Granada, sotmesos a aquestes i altres càrre-
gues feudals, era ben diferent de la d'aquell
Guillem Arnau, propietari alodial del segle
XI. Els Granada, com la majoria de nis-
sagues pageses de la parròquia, fonamental-
ment conreaven terres sota domini de pro-
pietaris eclesiàstics –com el camp venut per
l'esmentat Berenguer Granada a Pere Ra-
bach– i el gruix dels seus béns es trobaven
sota la senyoria del monestir de Sant Miquel
del Fai.

Sant Miquel del Fai i el mas
Granada

Segons l'historiador Antoni Pladevall, el
monestir de Sant Miquel del Fai va ser fun-
dat per voluntat de Gombau de Besora entre

el 997 i el 1006, quan aquest noble va co-
mençar a meditar en "el dia de la meva mort
i de quines coses donaria compte el dia del
darrer judici". Per tal que el cenobi es po-
gués mantenir, i així els seus monjos pre-
guessin per l'ànima del fundador, l'any 1006
Gombau de Besora va donar a la naixent
comunitat l'alou que circumdava el monestir
per la part de llevant i migdia i un altre alou
al comtat d'Osona.

L'any 1034, Gombau de Besora i la seva
esposa Guisla van donar al monestir una
sèrie d'alous, distribuïts al llarg de les seves
possessions vallesanes. Un d'aquests alous
es trobava a la parròquia de Santa Eulàlia;
havia estat d'un tal Godmar, i havia per-
vingut a la casa dels Besora per un plet. De
fet, des de la seva fundació, diversos mag-
nats van fer llegats piadosos a favor del prio-
rat de Sant Miquel –recordem que l'any
1078 el mateix Guillem Arnau li va deixar un
altre alou que havia comprat amb el seu
germà–. Entre alguna d'aquelles donacions
dels segles XI-XII, devia haver-hi el mas
Granada.
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El mas Granada era una heretat important a
l'època medieval –segons Andrés de Palma,
l'any 1466, entre els principals propietaris
de la parròquia, hi havia Sbert Granada–,
sotmesa a la senyoria de Sant Miquel del Fai.
L'any 1498, el prior del monestir va establir
de nou el mas Granada a Miquela Granada,
propietària útil del mas, i al seu marit Joan
Brustenga, àlies Granada. Val la pena que
analitzem quina era la relació entre aquesta
senyoria eclesiàstica i aquella família page-
sa.

Segons aquest precari o nou establiment,
Miquela Granada i els seus avantpassats
havien explotat el mas Granada com a "se-
nyora pròpia, soliua, habitada i afocada". El
terme "pròpia" significava que es lligava la
persona al mas i aquesta no en podia marxar
si no pagava una quantitat, si no es redimia.
El mot "soliua" volia dir que s'estava sota la
dependència exclusiva d'un sol senyor, i la
paraula "afocada" implicava haver d'habitar
el mas de forma permanent. Per tot plegat,
els Granada havien estat pagesos de
remença, sotmesos a la servitud per estar
sota l'adscripció de la terra.

A més, els Granada havien de satisfer un
conjunt de drets onerosos pel seu mas,
coneguts com a mals usos, entre els que s'es-
menten la intestia –el senyor rebia una part,
en general una tercera part, dels béns del
pagès de remença que moria sense testar–;
la cugucia –dret del senyor sobre tots aquells
béns de l'esposa adúltera del pagès–;

l'eixorquia –facultat del senyor de rebre una
quantitat, normalment una tercera part,
sobre l'herència del pagès de remença que,
en morir, no deixava descendència directa–
i la ferma d'espoli –obligació per part del
pagès del pagament d'uns diners al seu se-
nyor, per rebre la seva autorització a hipote-
car la propietat emfitèutica com a garantia
del dot de la dona–. 

El 21 d'abril de 1486 es va promulgar la
Sentència Arbitral de Guadalupe sota el reg-
nat de Ferran II. La Sentència va abolir els
mals usos, però, en compensació, els page-
sos havien de pagar 60 sous per cada mas o
abonar 3 sous anuals en concepte de cens,
que s'havien d'anar satisfent fins que no es
redimissin definitivament. L'any 1498, els
Granada no havien pagat els 60 sous, i con-
seqüentment estaven obligats a pagar el
cens de 3 sous al prior del monestir.

A banda dels mals usos, Miquela Granada
havia de pagar un cens emfitèutic consistent
en 3 quarteres de forment per la festivitat de
Sant Pere i Sant Feliu del mes d'agost, així
com dos capons per Nadal. 

Però, a més d'habitar i conrear el mas
Granada, Miquela Granada explotava el mas
Bosc, unit i agregat al seu mas, i que també
es trobava sota la senyoria de Sant Miquel
del Fai. Per aquest mas Bosc, els Granada
pagaven un cens de 4 lliures i mitja de cera
per la festivitat de Nadal.

Finalment, els Granada conreaven algunes
peces de terra disseminades per les quals
també havien de pagar censos al cenobi del
Fai: en primer lloc, una feixa de terra de per-
tinença del mas Granada, situada sobre
l'hort d'en Torras, al costat de la riera del
Tenes, a prestació de 2 sous per Nadal; una
altra peça de terra al lloc dit prop Paiars, a
cens d'una sisena part de tots els fruits que
s'hi cullissin; i finalment, quatre feixes de
terra més, la primera situada sota el Lledó, a
cens d'una cinquena part dels seus fruits. 

Per tant, tot i la seva condició de remences,
sembla que els Granada van esdevenir uns
pagesos benestants durant l'època medieval.
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Altra vegada aquesta impressió enllaça amb
la tradició oral, segons la qual els de can
Granada, amb els de can Falgar i els de can
Torras, van regalar una Vera Creu, una creu
d'or avui desapareguda, a la parròquia.
Conten que quan moria algú d'aquestes tres
cases, la creu acompanyava l'enterrament.

Tot i formar part de la pagesia benestant, a
vegades, els Granada també havien de recór-
rer als préstecs. Així, sabem que l'any 1505,
el citat Joan Brustenga, àlies Granada, per
satisfer les seves necessitats, va vendre un
censal mort al sastre de l'Ametlla, Joan Picó.
Com era habitual en aquella època, els inte-
ressos d'aquell préstec, que es coneixien
com a pensions, consistien en una quartera
de forment anual.

Aquesta bonança, però, no va ser eterna, i
com totes les masies de l'època, la mort dels
homes de la casa, un període de males co-
llites o el pagament de dots i legítimes po-

dien fer entrar els masos en períodes d'en-
deutament i, en el pitjor dels casos, desem-
bocar en la seva venda al millor postor. Can
Granada va patir una ensulsiada al darrer
quart del segle XVI.

La crisi del segle XVI

Segons el fogatge fet l'any 1553, el cap de can
Granada era un tal Joan Torra, àlies
Granada. Aquesta denominació vol dir que
l'esmentat Joan Torra no era fill de la casa,
sinó que s'havia casat amb la pubilla de can
Granada, i d'aquí el seu àlies.

L'any 1584, el senyor útil i propietari de can
Granada, Montserrat Granada –aleshores,
Montserrat era un nom masculí–, vidu d'una
tal Eulàlia, i el seu germà Benet Granada, es
trobaven detinguts a les presons reials que el
governador general de Catalunya tenia a la
ciutat de Girona. Desconeixem el motiu del
seu captiveri, però Carme Barbany va
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destacar que a la baronia de Montbui dels
segles XVI i XVII, les principals causes de
conflicte eren la relació entre camperols i
senyors –especialment pels censos a Sant
Miquel del Fai–; les relacions familiars –pel
pagament de dots i el compliment de testa-
ments–; la situació econòmica –processos
d'endeutament– i el bandolerisme i la delin-
qüència. 

Fos quina fos la causa del seu arrest, el fet
cert és que en Montserrat Granada, després
de romandre 13 setmanes engarjolat, va
morir a la presó de Girona per causes natu-
rals. Aquell incident va provocar un gran
daltabaix a la casa, a banda d'enormes des-
peses econòmiques. Les dificultats del mo-
ment van enfonsar la família Granada. 

Aleshores, a la masia, hi vivien les germanes
dels empresonats, de nom Antiga i Marian-
na, a més de l'hereu i fill únic de Montserrat
Granada, Jaume Granada, encara menor
d'edat. Per tant, com que només hi havia

dones i menors, una colla de familiars i
coneguts es va fer càrrec de la situació com a
tutors i curadors del petit Jaume; eren els
pagesos Salvador Vendrell i Francesc Falgar,
el moliner de farina Benet Burch –tots tres
de Santa Eulàlia– i Jaume Esmandia, pagès
de Cardedeu.

La situació era greu. L'agost de 1584 els
esmentats tutors i curadors es van presentar
davant la cort del batlle de la baronia de
Monbui, suplicant permís per poder vendre
a carta de gràcia peces de terra de l'heretat o
bé poder crear censals morts. En definitiva,
demanaven l'autorització del batlle per
recórrer a les formes de préstec de l'època, ja
que a la casa "no y aia béns mobles ni altres
coses per a fer la dita satisfacció". I els di-
ners feien falta, en primer lloc, per a dotar a
les germanes solteres de la casa, una de les
quals, Antiga Granada, "és ia per tinguda
molt ha en edat de casar". 

La cort del batlle degué atendre la seva peti-
ció, ja que el 22 de novembre de 1584, els
tutors van vendre a carta de gràcia una peça
de terra part campa i part de regadiu, de per-
tinença del mas Granada, a favor de Jaume
Burguès, propietari del mas Burguès. La
venda es va fer per 100 lliures, molt lluny de
les 400 lliures que calculaven necessitar els
Granada. A més, en Jaume Burguès només
va haver de pagar 20 lliures, ja que anterior-
ment ja els n'hi havia prestat unes 80 que
encara no havien estat retornades. 

Tot i que no hi ha més notícies d'aquests
anys, tot sembla indicar que el procés d'en-
deutament degué continuar. En Jaume
Granada es va casar amb una tal Rafaela,
però el seu matrimoni no va durar massa, ja
que l'any 1606 ell ja era mort.

Els Valls i Granada

Entre 1584 i 1606 els deutes no van parar de
créixer i la família Granada no va deixar de
disminuir. L'any 1606, Rafaela, vídua de
Jaume Granada i mestressa del mas
Granada per raó del dot que va aportar en el
seu matrimoni, va fer una concòrdia per la
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qual ella alienava l'heretat a condició que el
nou propietari es fes càrrec dels deutes que
arrossegava la casa. El nou propietari es deia
Antic Valls, tot i que ben aviat es va fer dit
Valls i Granada, potser per distingir-se de
Benet Valls, àlies Lluch, pubill del mas Lluch
del Tussol. 

L'any 1610, el prior de Sant Miquel del Fai va
establir de nou el mas Granada, juntament
amb el mas Bosc i diverses peces de terra, a
favor d'Antic Valls i Granada. Els censos
continuaven sent els mateixos que Miquela
Granada havia de pagar l'any 1498, fins i tot
els 3 sous per a la redempció dels mals usos. 

D'on venia aquest Antic Valls? Doncs, no ho
sabem amb certesa, tot i que és possible que
fos fill de Bartomeu Valls, àlies Lluch, un
pagès que ja apareix residint al poble l'any
1553. Pensem que dit Bartomeu Valls vivia a
prop de can Lluch de la Penya, si no a la casa
encara avui coneguda amb aquest nom, on
hi va arrelar una família cognomenada Valls
de la Penya. Potser, en Bartomeu va tenir

tres fills: l'hereu, de nom JoanValls, que va
continuar visquent a la casa paterna; en
Benet Valls, casat amb la pubilla de can
Lluch del Tussol; i Antic, el nostre protago-
nista.

Però, l'heretat adquirida per Antic Valls
arrossegava diversos mals de l'etapa ante-
rior i, a vegades, els nous amos només van
poder fer-hi front a través de cessions o pèr-
dues de part del seu patrimoni immoble. Per
exemple, l'any 1611, Antic Valls, "propietari
de la casa, el mas i l'heretat Granada", va
vendre a carta de gràcia una peça de terra al
lloc dit "l'Argamassa" al seu germà Francesc
Valls; aquesta venda es va fer per pagar els
lluïsmes que es devien als senyors directes i
alodials de dit mas. 

També trobem n'Antic Valls formant part
del consell de la baronia de Montbui com a
prohom els anys 1630, 1638 i 1640. Aquesta
participació en els òrgans de govern de la
baronia mostra el caràcter de propietari
mitjà de l'amo de can Granada, per damunt
d'altres grups socials, com els petits propie-
taris, els masovers, els arrendataris i els
bracers. Antic Valls, propietari i senyor útil
de la casa, va fer testament l'any 1642. 

El mateix any, el seu fill i hereu, Joan Valls i
Granada, casat l'any 1638 amb una tal
Magdalena, va establir en emfiteusi una
peça de terra de 3 quartans d'extensió, per-
tanyent al mas Granada, a favor de Josep
Masachs, pagès de Santa Eulàlia. I dos anys
més tard, li va vendre definitivament una
altra peça de terra contigua a l'anterior per
tal de "subvenir a algunes necessitats".
Ambdós camps termenejaven amb la riera
del Tenes per llevant i amb el rec "de la Sots
Aygua d'en Sabater" per ponent. Cinquanta
anys més tard, el 1694, un nét de l'esmentat
Josep Masachs, anomenat Josep Farrarons i
Masachs, hi va construir una casa de pagès:
can Farrarons.

La vida d'en Joan Valls i Granada degué ser
força llarga, ja que el trobem documentat en
diverses vendes repartides al llarg de la seg-
ona meitat del segle XVII. Aquest fet no té
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perquè mostrar una situació de crisi perma-
nent; com que can Granada no ha conservat
un arxiu familiar, hem trobat notícies
d'aquesta casa als arxius patrimonials d'al-
tres masies –especialment de can Burguès i
de can Vendrell–, on s'ha conservat la docu-
mentació que convenia a aquelles nissagues,
especialment les adquisicions pròpies. Hom
té la impressió, però, que can Granada no es
va acabar de refer del tot de l'esfondrament
econòmic dels darrers anys del segle XVI.

Així, l'any 1670 Joan Valls Granada va ven-
dre a carta de gràcia una peça de terra a
favor de Margarida Vendrell, muller de Pere
Cabot i propietària del mas Vendrell. Un
temps més tard, en Valls es va alienar defini-
tivament dita peça. També l'any 1677, el
mateix Joan Valls va vendre a carta de gràcia
un camp de regadiu situat prop del rec mol-
nar a favor de Josep Vendrell, pagès i
polvorer. De la mateixa manera que en el cas
anterior, l'any 1685 va renunciar definitiva-
ment a qualsevol dret que pogués tenir per
aquella peça de terra.

L'any 1680 Joan Valls va cedir definitiva-
ment tots els drets que ell, com a propietari
del mas Granada, pogués tenir sobre aquella
peça de terra que gairebé cent anys abans, el
1584, els tutors i curadors de Jaume Gra-
nada van vendre a Jaume Burguès. Aquesta
venda la va fer a favor del pagès Francesc
Alrani, espòs de Marianna Burguès, propie-
tària del mas Burguès, per 22 lliures.

El 1691, Joan Valls i Granada va tornar a
vendre a carta de gràcia un tros de terra de 2
quarteres, boscós d'alzines, roures i pins, al
lloc dit Palau, a favor de Joan Valls de Sant
Simple –habitant potser de l'actual can Valls
de la Serra–. L'any 1693, com que el va voler
recuperar però no tenia diners, va vendre un
censal mort a Miquel Alrani i Burguès per
valor de 100 lliures; és a dir, va demanar un
préstec per resoldre un deute anterior.

En tot aquest reguitzell de vendes i em-
prèstits, resulta especialment interessant el
que va succeir l'any 1694. Aleshores, Joan
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Valls i Granada, propietari de l'anomenat ja
mas "Valls Granada", va vendre una peça de
terra boscosa –amb 5 nogueres– i regadiua,
situada al lloc dit l'Argamassa, a favor de
Pere Cabot i Vendrell. Quan en el document
s'indiquen les causes de la venda, es diu que
en Joan Valls ho va fer per tal de pagar el dot
de la seva filla, Eulàlia Valls Granada, casa-
da amb Joan Ciurans i Torra. El dot en
qüestió era de 225 lliures.

Igualment interessant és la venda feta l'any
1695. Llavors, el mateix Joan Valls i Gra-
nada va vendre a Miquel Alrani i Burguès el
dret que tenia de recuperar una peça
boscosa d'alzines i pins de 5 quarteres al lloc
dit "lo bosch de la Plassa de Monbuy" que ell
mateix li havia venut a carta de gràcia el
1682. Amb aquella alienació, en Valls prete-
nia pagar: 25 lliures que devia al monestir de
Sant Miquel del Fai per censos endarrerits
del seu mas Granada; 13 lliures i 15 sous que
devia al mateix Burguès "pel preu i valor de
5 quarteres i mitja de mestall" i 6 lliures i 12

sous més per 2 quarteres de forment; 1 lliu-
ra i 10 sous per tres "junctas de llaurar" que
en Burguès li va fer a la seva heretat, i per
resoldre altres deutes. Finalment, la venda
es va fer per 209 lliures, de les quals el propi
Burguès se'n va retenir 208 lliures i 17 sous.

Finalment, la darrera notícia que tenim d'en
Joan Valls i Granada és de 1702, quan per
redimir un censal mort que prestava a la
comunitat de preveres de Santa Maria de
Caldes de Montbui, va vendre i crear un nou
censal mort a favor de Margarida Viver i
Vendrell, mestressa del mas Vendrell i del
Molí, per valor de 150 lliures. 

Fruit de tantes vendes i préstecs, l'extensió
del mas degué disminuir. Tot i això, l'any
1758, segons el cadastre realitzat a la par-
ròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, can
Granada declarava posseir 1 quartera i 11
quartans de terra campa; 8 quarteres i 1
quartà de camps i vinyes; 1 quartera només
de vinya; 4 quartans d'hort; 15 quartans de
fruiterar; 6 quartans d'oliverar; 5 quarteres
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de bosc i 11 quarteres d'erm. Tot plegat
sumava prop de trenta quarteres de terra. A
més, a la casa hi havia una parella de bous.
Per tot plegat, l'amo del mas havia de pagar
197 lliures i 17 sous, una quantitat semblant
a la que feien altres propietaris mitjans del
poble, com l'amo del mas Dalmau, el del mas
Plantada del Pla o bé el del mas Valls del
Tussol.

Els Lluch Vallsgranada

Possiblement, una pubilla descendent d'en
Joan Valls es va casar amb algú cognomenat
Lluch a les darreres dècades del segle XVII o
a l'inici del XVIII. El cognom Lluch no era
rar a Santa Eulàlia, i ja se'n trobaven al barri
de la Sagrera o al Bonaire –tot i que encara
era un cognom més habitual a Sant Pere de
Bigues–. Des d'aleshores, els amos de can
Granada es van dir Lluch, i aquest nom es va
mantenir fins que l'últim hereu, Jaume
Lluch i Pubill, es va vendre l'heretat l'any
1954.

Durant el darrer terç del segle XVIII, el
propietari del mas Granada fou Joan Lluch
Vallsgranada, casat amb Eulàlia Toll.
Curiosament, la documentació del segle XIX
sovint uneix els cognoms Valls i Granada,
formant un únic terme. Fruit d'aquest matri-
moni, coneixem l'existència de Margarida
(1793-1831), Josefa (1806-1824), morta
"repentinament" a l'edat de 18 anys, i
Francesc Lluch "Vallsgranada" (1790-1855),
l'hereu de la casa. Aquest darrer, que com els
seus avantpassats sempre va exercir de
pagès, va ocupar el càrrec de tinent d'alcalde
l'any 1851, quan el batlle era en Jaume
Maspons. 

En Francesc Lluch, a vegades anomenat
símplement Francesc Granada, es va casar
amb Maria Torras (1792-1844), amb qui tin-
gué, com a mínim, dos fills: Gabriel (1826-
1831) i Joan Lluch i Torras (1832-1897).

Quan en Joan Lluch tenia 12 anys, es va
quedar orfe de mare, i a l'edat de 23 anys es
va haver de fer càrrec del mas, després de la
mort del seu pare. Possiblement l'any
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següent, el 1856, es va casar amb Teresa
Manent i Bassa, filla de can Malé de Lliçà
d'Amunt. Ella rondava els 20 anys. 

Aleshores, a mitjans segle XIX, el mas
Granada constava de la quintana de terra
que s'estenia al voltant de la casa, al barri de
la Serra, on hi havia més de 8 quarteres de
secà; gairebé 2 quarteres de vinya; 5 quar-
teres i mitja de "bosque carboneo" i pràcti-
cament 2 quarteres més de "bosque fagina".
A més, tenia una peça de terra al barri del
Rieral, formada per 7 quartans de regadiu i 1
quartà i 3 picotins d'erm. Entre el bestiar de
la casa, hi constaven un cavall i 2 porcs. En
comparació al cadastre de cent anys abans,
l'heretat havia disminuït. 

Tot i això, l'any 1877 en Joan Lluch encara
va adquirir una peça de terra situada al
Rieral de Santa Eulàlia on hi havia una casa
amb el número 9, i una petita feixa situada a
can Plici. Va rebre aquesta finca d'una tal
Maria Àngela Manent, i l'any següent, el
1878, dits béns van ser registrats a nom de la
seva muller, Teresa Manent. 

Però, si en l'àmbit patrimonial les coses no
van ser prou reeixides, la fortuna fou encara
més adversa en l'esfera familiar. El matri-
moni format per en Joan i la Teresa va tenir
8 fills. La primera criatura, Rosa, no va
superar la infantesa, i va morir als 8 mesos
del seu infantament, l'any 1857. 

L'any 1859 va néixer el fill primogènit, de
nom Josep, curiosament al barri barceloní
de la Barceloneta, tot i que immediatament
va viure a Santa Eulàlia. En Josep, com el
seu pare, feia de pagès, i no es va casar fins a
una edat avançada, amb 40 anys, el 1899; la
seva muller es deia Agustina Masó i només
tenia 18 anys. Tot i ser el fill mascle més
gran, en Josep no fou l'hereu de can
Granada. Va morir l'any 1922, sent veí de
Sant Feliu de Codines.

La tercera filla del matrimoni format per
Joan Lluch i Teresa Manent es digué Maria.
Nascuda l'any 1861, la seva vida fou inter-
rompuda a l'edat de 12 anys per una bron-
quitis. El 1863 naixia el quart fill, de nom
Jaume. D'ell en sabem ben poques coses, ja
que va morir entre 1878 i 1887, essent també
molt jove. L'any 1866 nasqué Àngela, la qual
degué marxar aviat de casa seva, ja que el
1888 es trobava a Granollers del Vallès.

A l'entorn de 1870 va néixer en Pau, descrit
en el cens de 1901 com a "jornalero". No
sabem si es va casar, ni tampoc si era l'home
recordat per l'Hermínia Flaquer. Segons
aquesta veïna de la Serra, quan era jove i
vivia a can Mallorca, va conèixer un home
gran que no estava gaire bé del cap, a qui
anomenaven "en Pau de can Granada".
Explica que, un dia, es va acostar a can
Mallorca, on hi ha una cisterna, i se la mira-
va per llençar-s'hi. La mare de l'Hermínia va
intentar tranquilitzar-lo, i li va oferir una
mica de menjar per distreure'l. Desconeixem
la data i les circumstàncies de la seva mort.

El penúltim fill, Eusebi, nat el 1870, va morir
15 mesos després com a conseqüència d'una
bronquitis, tal i com havia succeït amb la
seva germana Maria. 

Finalment, pels volts de 1872, va néixer el
darrer fill del matrimoni, en Joan Lluch i
Manent (1872-1938). Malgrat ser el més
petit, va esdevenir l'hereu de la casa –el seu
germà Josep, tot i ser el primogènit, no ho va
ser; en Pau tampoc, potser per alguna defi-
ciència; i els seus germans Jaume i Eusebi
no van arribar a l'edat adulta–. L'any 1888,
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La Maria Carme de Can Tabaquet, amb els
infants dels senyors Tarragona. (Foto: Josefina
Coromina).



en Joan era un "estudiante de 2ª enseñan-
za", i una dècada després, vivia a Lliçà
d'Amunt, on hi exercia el seu ofici de jor-
naler. A les darreries del segle XIX, en Joan
feia més vida a Lliçà que a Santa Eulàlia.
L'any 1897 va morir el seu pare, Joan Lluch
i Torras, sense haver fet testament. 

Segons el cens que es va fer a Santa Eulàlia
entre 1900 i 1901, a can Granada, designada
amb el número 48, hi vivien la Teresa
Manent, amb el seu fill Josep –el qual apa-
reix com a "jefe"– i la seva muller Agustina

Masó, i els seus altres fills Pau i Joan, amb-
dós jornalers i ambdós residint sovint a Lliçà
d'Amunt. 

Per alguna raó o altra, cap a 1902, els Lluch
van marxar de can Granada, on s'hi va
instal·lar una jove parella de masovers for-
mada per en Joan Freixes i la seva esposa
Carme Montasell. Ells van viure a la casa
durant prop de vint anys, i a Santa Eulàlia hi
van néixer els seus fills Pere, Mercè i
Montserrat. On van anar els Lluch? Doncs es
van traslladar a Lliçà d'Amunt, on hi tre-
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ballaven els germans Pau i Joan i on hi havia
la família de la seva mare, els Manent de can
Malé. 

El cert és que l'any 1922, la família Lluch va
tornar a can Granada. Mentres havia estat
fora, la mare havia mort i en Joan s'havia
casat amb Josefa Pubill i Sebastià, nascuda
l'any 1879 a Arnes (la Terra Alta), amb qui
havia tingut tres fills: Josep, nascut el 1904;
Manuela, nada el 1907; i Jaume Lluch i Pu-
bill, nat el 1909. Potser per aquestes anades
i vingudes, poca gent del poble recorda quel-
com d'aquesta nissaga, ni tant sols els avis més
grans de la Serra. Durant tot aquest temps,
els Lluch no van deixar de fer de pagesos.

No sabem què se'n va fer de la Manuela, tot
i que possiblement degué casar-se i
instal·lar-se a Barcelona, on ella o bé una
filla seva va tenir una lleteria al carrer
Provença, segons explica en Ramon Valls,
qui va estar-se de mosso a can Granada
després de la Guerra Civil. 

L'any 1936, a can Granada hi vivien el ma-
trimoni format per en Joan Lluch i la Josefa
Pubill, amb els seus fills Josep i Jaume, i una
jove alemanya de nom Brunilda Fochs.
Desconeixem l'origen d'aquesta darrera, així
com els motius que la dugueren a can
Granada. 

El cert és que l'1 de maig de 1938, en Josep
Lluch, que aleshores feia de xofer, i la
Brunilda es van casar. Desgraciadament,
cinc dies després, en Joan Lluch i Manent va
morir d'hemorràgia cerebral. Però, les
calamitats no es van acabar aquí, ja que
havent passat 27 dies des del seu matrimoni,
en Josep moria a causa d'una commoció
cerebral. D'aquesta manera, de sobte, a la
casa només hi van quedar la Josefa Pubill,
coneguda com "la Pepa", i el seu fill Jaume.

En Jaume va continuar fent de pagès, tot i
que els qui el van conèixer destaquen més la
seva passió pel joc que pel treball –sovint
se'l podia trobar fent la partida a la Sala–. A
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La família Pou, masovers de la casa, i el vell portal. (Foto: Josefina Coromina).



la dècada de 1940, tenia vaques i criava cav-
alls per llaurar amb l'ajuda de mossos, com
en Ramon Valls, o de masovers com la
família Pou. L'any 1950, Jaume Pou i
Concepció Padrós, masovers de can Vidal a
Lliçà de Vall, van arribar a can Granada,
atrets per l'extensió de la finca i per les con-
verses amb en Pere Bau de can Tabaquet. Els
fills d'aquest matrimoni que van viure a can
Granada foren Serafina, Pilar, Maria –la
Maria de ca la Lola–, Pietat, Francesc, Josep
i Montserrat. L'any 1955 es van instal·lar de
masovers a can Sastre de Montmeló, on hi
va néixer el seu últim fill, Pere.

De mica en mica, els deutes de la minvada
família Lluch van créixer, fins arribar a un
camí sense retorn. La primavera de 1954, la
Pepa de can Granada maldava per acon-
seguir suficients diners, i sabia que l'única
manera era a través d'una venda. Així que
cantava les virtuts de la finca als possibles
compradors. Explicava que can Granada
tenia de tot: a la tardor, maduixes; a l'hivern,
un bon solell; a la primavera, espàrrecs; i a
l'estiu... la marinada.

Finalment, l'abril de 1954, la Josefa Pubill i
el seu fill Jaume Lluch es van vendre l'here-
tat per 200.000 pessetes a uns senyors de
Barcelona. Conten que en l'acte de la venda,
també hi era una parella de creditors dels
Lluch, disposats a cobrar els seus deutes
aquell mateix dia. La Pepa i en Jaume van
marxar del poble per anar a viure a
Granollers. Ell no es va casar i no va tenir
descendència. D'aquesta manera, la nissaga
dels Lluch, descendent dels Vallsgranada, es
va extingir.

Els Tarragona-Coromina

L'any 1954 el matrimoni format per Eduard
Tarragona i Josefina Coromina va comprar
el mas Granada. Segons explicava ell mateix
a l'anuari publicat el 1968, ho van fer perquè
els seus fills contrastessin la vida de ciutat
amb la del camp i perquè "em convenia tenir
una masia en un lloc proper a Barcelona on
em retrobés del tràfec diari, i fou precisa-
ment a Santa Eulàlia on ho vaig trobar. La

seva gent i els seus paratges van fer que
m'afinqués aquí".

Quan la senyora Coromina va descobrir can
Granada, es va enamorar de les vistes que
s'albiraven des de la finca, del seu immens
camp sense cap bancal, del seu bosc i dels
corriols que el travessaven... Tot això, i les
ganes de vendre de la Pepa, van facilitar la
transacció, que es va fer amb part del dot de
la mateixa Josefina Coromina, la nova
mestressa de la casa.

Aquest matrimoni formava part de la burge-
sia barcelonina de l'època, tot i que ella era
natural del Pla de l'Estany i ell de Balaguer.
Advocat, home de negocis i més tard procu-
rador a les Corts franquistes, Eduard
Tarragona feia de pagès a can Granada per
diversió. L'any 1974 deia: "sóc el típic que fa
malbé l'agricultura, no tinc el deure de
viure'n". 

Vedells d'engreix, pollets, ànecs, truges i
garrins... Durant aquells anys, es va criar
tota mena de bestiar. La cria d'ànecs va ser
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La primera visió que avui es té en arribar a can Granada.



especialment notable, arribant a tenir fins a
8.000 animals a l'anomenada "Granja
Margarita", un edifici construït expressa-
ment per a l'activitat ramadera. En aquestes
feines i en d'altres, hi participava la mateixa
família Tarragona-Coromina, ajudada per
masovers: en Mateu Nogués i la seva muller,
Montserrat Turell, i més tard en Miquel
Bonet i la seva esposa Conxita Molins.

En uns versos que els fills del senyor Eduard
i de la senyora Josefina –Enric, Lluís,
Mariona, Miquel, Jordi i Ignasi– els hi van
dedicar en motiu de les seves noces d'or
l'any 1999, escrivien:

La fillada descobrí
Santa Eulàlia de Ronçana:
"Allí anàvem a fruir
els millors caps de setmana."

Una granja molt preuada
els fornia els millors ous;
i uns aneguets, de tornada,
que la mare en feia brous.

Vuit mil bèsties van tenir
i de tanta anomenada,
que arribava a sortir
en revistes de volada.

La família pujava a Santa Eulàlia tot sovint,
els caps de setmana, les festes... Aquí s'or-
ganitzaven tota mena de trobades amb
amics d'arreu d'Espanya. Però, avui la se-
nyora Coromina lamenta haver-se integrat
poc al poble, haver-se fet poc amb la gent de
Santa Eulàlia. Això, però, va canviant. El
senyor Eduard i la senyora Josefina han
convertit can Granada en la seva primera
residència, i ara és fàcil trobar-se'ls a la
Caixa o bé a missa els diumenges.

D'altra banda, alguns fills tenen una segona
residència a la finca dels pares: l'Enric i la
seva dona Núria; en Lluís i la seva muller
Mercè; la Mariona i el seu marit Joan; i en
Miquel i la seva esposa Dolors. Actualment,
hom també hi pot trobar una família de
masovers originària del Perú, i sovint en
Juan Fornieles els ajuda amb el manteni-
ment de la propietat, una propietat situada
encara avui allí on els antics havien parlat de
"ad ipsa Granada", gairebé mil anys enrere,
quan el món era molt diferent.

Text: Xavier Ciurans i Vinyeta
Fotografies: Albert Roca Font
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La construcció de la torre el 1954.
(Foto: Josefina Coromina).

Can Granada, 1954. (Foto: Josefina Coromina).
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Josep Bonet i Ciurans

"Anar a bosc
no era només tallar,

també es netejava"



Presenti's

Em dic Josep Bonet i Ciurans. Tinc 87 anys i
sóc de can Lluïset, al Rieral, on vaig nèixer el
1918. El meu pare es deia Isidre Bonet Sam-
pera i la mare Maria Ciurans Dantí. Érem
dos germans. El Josep i el Lluís. N'hi havia
un altre però es va morir.

Com recordeu la vida d'infant?

El poble era petit. Potser hi havia 300 o 400
habitants. Les cases més grans tenien molts
fills. Entre Can Ferrer de Dalt, Cal Forner i
Can Brustenga n'hi havia 30, en només de
tres cases. Anàvem a col·legi, on ara hi ha
Canal SET, la biblioteca i el consultori mèdic
de la Sagrera, amb el mestre Riart. 

Teníeu una bona tirada des del Rieral
fins a l'escola.

Déu n'hi do! I quatre vegades cada dia! Sort
que com que no hi havia gaire trànsit podies
passar pel mig de la carretera i per tot arreu.
Tot i això encara agafàvem un camí, en dèiem
la dreçera, el de l'Església Vella, que avui
està ple de torres, i escurçàvem camí. 

Hi anàveu tot sol?

No, pràcticament fèiem parada a cada casa
encara que de la meva quinta al Rieral no

tenia massa companys, eren més joves. A
Can Ferrer i Cal Forner ja en trobava... i cap
amunt.

Li agradava anar a escola?

Sí, jo estava content del mestre i penso que
ell de mi. No m'havia castigat mai. No és que
em donés per savi però anava fent. Vaig dei-
xar-ho als 13 anys. Recordo que el meu pare
em va preguntar si ja sabia sumar, restar i
multiplicar. Jo vaig respondre que sí. Dividir
em va dir que no calia que n'aprengués per-
què n'hauria de donar la meitat! (riu). En
aquesta època no s'hi anava massa a estudi
perquè, de seguida, havies d'anar a treballar. 
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La primera sensació que transmet en Josep Bonet i Ciurans al conèixer-lo és la de fer-
mesa. És la d'una persona d'idees clares que ha hagut de lluitar de valent en l'època
que li ha tocat viure. El seu ofici, anar a bosc o llenyataire, ja ens dóna la idea de la
duresa que significava el seu treball. Probablement, aquesta mateixa duresa en la
seva feina l'ha ajudat a forjar aquesta sensació que dóna de persona íntegra i cohe-
rent. D'aquesta xerrada amb en Josep Bonet podríem extreure'n moltes conclusions
però, si ens ho permeten, ens quedarem amb una: l'evolució de la seva feina que
segueix un clar paral·lelisme amb l'evolució de la nostra societat. Hem passat d'un
model de societat, que podríem anomenar força sostenible mediambientalment par-
lant, a un de globalitzat en el que el bosc deixa de ser un recurs natural que s'explota-
va de forma coherent, a un altre en què gairebé és un problema. El plàstic i la fusta
arribada de mig món han convertit els nostres boscos mediterranis en un polvorí estiu
rere estiu, cosa que anys enrere no passava. Segurament la nostra qualitat de vida ha
millorat però no la del nostre entorn i, ara, ens esforcem per trobar solucions màgi-
ques a la nostra falta de seny. 

Josep Bonet i Ciurans.
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I llavors va començar a treballar?

Sí, al bosc. Era més dur que a l'actualitat. I
ara la gent encara hi vol anar menys perquè
és massa pesat... i en aquella època ja ho era
molt! Era dur però es treballava de gust pot-
ser pel ritme de vida que es portava. S'estava
més tranquil. Ara tothom està preocupat i
quan jo era jove s'estava més content.
Esperaves els diumenges per anar a la Sala a
ballar!... Els del Rieral anàvem a la Sala i els
de la Sagrera, a Can Mestret. A vegades es
llogava un quintet, a mig camí, a cal Rajoler.
Teníem un manubri que el Tomàs de Ca l'Es-
pel hi tocava alguns balls. Ell i el seu germà,
el Jaume, treballaven de jornal a casa meva.
Encara recordo que deia: "No pleguem tard,
eh! Que vull anar a dormir d'hora que demà
haig d'anar a tallar al bosc". El ball s'acaba-
va cap a les sis, quan s'havia post el sol. 

La Guerra Civil 
i el servei militar

Això des de principis dels anys 30 fins
que arriba la guerra civil.

Sí, abans ja vaig anar uns anys al bosc però
va esclatar la guerra civil. Era el 18 de juliol
de 1936. Estàvem ballant sota el pont de
Santa Justa, al costat de la riera, i va venir
l'alarma de seguida: camions, armes i moca-
dors vermells i anar seguint les cases a bus-
car les escopetes que tothom tenia per anar
a caçar... Vam agafar un pànic que vam dei-
xar de ballar i vam tornar cap a casa corrents
per can Pou i can Sabater. De seguida es va
saber que havia començat la guerra. 

Aleshores teníeu 18 anys. Us van
reclutar de seguida?

Família Bonet Ciurans, en Josep el primer de la dreta.



No, van esperar mig any. Però, res. No
podies anar enlloc. Després ens van cridar
perquè anéssim a Granollers, al quarter on
ara hi ha el Mercat de Sant Carles. Ens van
portar cap allà, ens feien fer instrucció i ens
van dir que ens havíem de presentar i que
potser hauríem d'anar cap al front. Recordo
que hi havia el Josep de Can Parellada i vam
dir: "Què hem de fer?" i jo vaig decidir anar
cap a casa a veure què deien els meus pares.
La gent, com els propietaris d'aquí, s'amaga-
ven... 

I vos que vau fer?

Em vaig camuflar a Can Joanet Pujades. Mig
any tancat, sense veure ningú i que no em
veiessin!.. Vaig compartir aquest temps amb
el Ramon de Can Mestret, que tenia un any
més que jo. Estàvem tancats en una habita-
ció tot el dia. No ens movíem. En Ramon feia
de mosso a Can Lluc i un dia hi va voler anar.
Vam fer com els conills de bosc. Una nit que

feia un bon clar de lluna ens vam posar roba
fosca i tots dos pel mig del bosc de Can
Brustenga i cap a Can Lluc. En arribar, aque-
lla gent no gosava obrir-nos perquè teníen
por, però ell es va identificar i van deixar-nos
entrar enraonant baix... Allò era un no viure!

I després?

Van amenaçar les nostres famílies que sinó
sortíem agafaríen els nostres pares i que els
portaríen allà on fos. Jo vaig dir que no com-
portaria mai que el meu pare anés a la gue-
rra i... cap a la Guerra. Primer, a Terrassa i
després, cap a Martorell, en una fàbrica.
Com que ens havíem amagat quan s'havia
d'anar-hi, estàvem tancats, privats de lliber-
tat. Ens deien els emboscats... 

Però us van enviar a combatre?

I tant! Un dia va venir un camió i ens van
portar cap al front. Èrem a Artesa de Segre,
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Durant el servei militar.

En Josep al portal de casa seva, Can Lluïset.



a Lleida. Anava amb el Jaume de Can Font i
el de Can Sebastià Borregos i al cap de 8 o 15
dies ja vam patir el primer atac. 

Com ho recordeu?

Al primer atac ja els vaig perdre tots dos. Ells
es van amagar darrera d'un roca i jo només
pensava en fugir i còrrer... l'artilleria ens
perseguia. Va ser un desastre... i anar recu-
lant, anar reculant cap a França. Vaig traves-
sar la frontera... gairebé descalç... era al
febrer, que Déu n'hi do!... amb els pantalons
estripats d'arrossegar-me per terra i d'esca-
par-me com podia... aquí davant la pitrera se
m'hi va fer una pollera perquè no ens po-
díem rentar ni afaitar... res, ple de polls. Una
tortura... I menjar, tampoc. Ens deien que
s'havien estimbat les mules i que no ens

portarien submistrament... les vam passar
negres. 

Tot això fins travessar la frontera.

Sí, aleshores ens van escorcollar i ens van
reclutar en camps de concentració. Jo vaig
anar a Argelés. Jo pensava que ens hi mori-
ríem perquè cada dia en treien de morts de
fred. Només portàvem un tros de manta i els
tres o quatre que ens vam ajuntar, tres man-
tes a sobre i tres a sota, i l'endemà al matí a
sota una peça d'uralita... allà al mig de les
mules... i per esmorzar un tros de pa i amb
mitja sardina de llauna... i un got de cafè que
semblava aigua. Tot plegat, vigilats pels gen-
darmes que si et movies una mica et fomien
un cop de culata als peus que ja reculaves de
pressa ja!
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Al costat d’un fresc pintat a la paret de casa seva.



I què vau fer?

Doncs estant amb el Sidro de Cal Lampista,
van venir uns homes que van cridar a veure
si hi havia presoners polítics. I li vaig dir al
Sidro: "Em sembla que me'n vaig, si m'han
de matar que em matin". Ja estava avorrit de
tot. I ell em va contestar: "Potser sí que tens
raó". I vam marxar, amb un camió, a la nit.
Ens pensàvem que ja havíem rebut... però
no. Ens van portar a un castell. Ens van
donar un bon sopar i... malament vaig pen-
sar! (riu) Però no, l'endemà ens vam llevar,
encara que sense rentar-nos ni afaitar-nos.
Ell em va deixar unes botes perquè anava
descalç, amb trossos de sac embolicats als
peus i uns pantalons que em vaig posar a
sobre dels altres ... i vam estar una setmana
al castell. Vam estar millor allà que no a
fora... Un dia, a la nit, ens van venir a buscar
amb un camió i cap a on? No ho sabíem,
quan ens vam despertar semblava el mar i
que ens acostàvem a Barcelona

A Barcelona?

Sí, sí cap a Barcelona i cap a una casa mig
començada i ens van ficar allà, amb altres.
Va sortir un xicot de Lliçà, de Can Roca, i ens

va dir que marxava cap allà. I li vaig dema-
nar que, si us plau anés a casa meva. Està-
vem incomunicats sense poder escriure i
sense telèfon. I sí, va arribar-s'hi. I l'endemà
vam tenir allà Mossèn Manuel, el Pere Solé,
que era el cap de Falange i l'alcalde, Joan
Duran, i el meu pare. Quan el pare em va
veure... (sospira) Aquí a Santa Eulàlia ja
deien que el Lluïset era mort... El pare es va
posar les màns al cap, encara sembla que el
vegi, com volguent dir gràcies a Déu que el
veus. I l'endemà ja vaig sortir. La meva mare
ja tenia un cubell d'aigua amb vinagre, tot
preparat perquè ja s'ho pensava. Era a l'abril
de 1939, acabada la guerra. Em vaig canviar
i cap a sopar. Tenia una gana!

I després el van reclutar per tornar a
fer el servei mlitar?

Sí, després de tres setmanes a casa per refer-
me i netejar-ne, vaig tornar a marxar, al Ser-
vei Militar. Vaig fer tres mesos d'instrucció a
Pamplona i, en acabat, ens van destinar a
aviació, a Sevilla, on vaig passar una setma-
na, i d'allà a Granada. Hi havia un destaca-
ment que pertanyia a la base de Sevilla i vaig
quedar-m’hi fins al final de la mili. Aquí vaig
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Els “matxos” de Can Lluïset en una festa de Sant Antoni.
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estar molt bé tot i ser la postguerra. Ens vam
quedar la quinta del 38 i del 39, en total, una
quarantena de soldats. Va sortir un xicot de
Salamanca que em va dir si volia entrar d'es-
crivent, però jo no sabia escriure a màquina;
vaig dir que sí i me n'ensenyava per les tar-
des. Em vaig quedar a oficines. I després
vaig ser secretari oficial del comandant
major de la base. Ell volia donar-me galons
però vaig renunciar-hi perquè havia de tor-
nar cap a casa. Fins i tot em va oferir la pos-
sibilitat d'estudiar per pilot d'aviació, però
no... Encara recordo que li havia de portar el
sopar cada dia a casa seva, a Armilla, en
bicicleta... En aquesta base hi havia els
avions dels bombardejos que es van fer a
Barcelona i Granollers, uns Savioes italians.
Eren vells i els van anar retirant. Jo vaig
anar-hi dues vegades...

Acaba el servei i torna a Santa Eulàlia.
Teniu 24 anys.

Sí, vaig tornar i em vaig casar, després de
festejar 3 anys, amb la Dolors Vila Lleonart,
del Flix de Bigues. Vam tenir sis fills: el
Lluís, la Maria, la Florinda, el Joan, el Josep
Maria i la Carolina, que va morir de petita
quan tenia 9 anys... Recordo que anava a fes-
tejar en bicicleta o a peu. Va arribar un
moment en què l'hi vaig dir a la Dolors: "Ja
començo a estar-ne tip, ens casem o ple-
guem". Ara per festejar amb cotxe no hi ha
problema... A la meva joventut, allà a Ca
l'Unyó... després cap al mig del bosc, hi
havia un caminet petit; al cantó de baix, un
rec... si se t'encallava el pedal de la bicicleta
daltabaix... Al final, ens vam casar. Vam fer
l'àpat a la Sala. Entre les dues famílies vam
pagar-ho a parts iguals... I tot seguit, vam
anar de viatge a Saragossa, al Pilar, i des-
prés, a València i d'allà cap casa... a treba-
llar!

El seu pare ja l'esperava

Sí, per anar al bosc.

La feina al bosc

Com era la feina al bosc?

Pesada. El bosc no era només anar a tallar.
Es feia de tot. També es netejava. De la nete-
ja en fèiem gavella. I llavors amb els pins on
podíem arribar i que no tallàvem, esporgà-
vem. Amb aquelles branques en fèiem les
tapes per lligar la gavella, que era el que es
treia d'esbardissar el bosc. Cada tres feixos
era una càrrega. La gavella era la massa
verda de sotabosc, com brucs, estepes o
romaní. S'arrambava al costat dels arbres
perquè s'assequés, amb branques de pi a
sobre, amb l'objectiu que el vent no ho
escampés. Quan estava sec el meu germà i jo
ho anàvem a lligar i ens ho traginàvem. La
gavella anava molt bé a les bòbiles perquè
tenia una combustió molt ràpida per coure
maons o teules.

L’avi d’en Josep, iniciador de la nissaga.



A més de la gavella, què més es treia
del bosc?

De tot. El que es podia aprofitar per fusta, es
deixava per fusta i el que no, la branca grui-
xuda, es feia per torrar, el conegut torrat:
estelles per vendre llenya. Els costals, llenya
encara més petita, anava per fer foc, per
exemple, per a forns de pa... 

Així, doncs, hem passat d'un bosc en
el que s'aprofitava tot a un que està
oblidat.

Sí, amb un bosc net que hi havia!... Si deixa-
ves créixer una mica la brosta [part tendre,
conjunt dels brots i les branquetes novelles
d'un arbre o un arbust] s'hi feia una mà de
bolets. En baixava uns cistellassos! Ara, a
més hi ha la bardissa... Els boscos estan
desastrosos. No t'hi pots ni ficar. No s'apro-
fiten i hi ha perill de foc.

El seu ofici permetia tenir el bosc net.

Sí, no teníem por del foc. Ara cada estiu,
pateixes perquè penses que et tocarà a tu. 

Per què ha canviat el valor del bosc, de
donar diners al propietari a costar-
n'hi?

Primer, no s'aprofita res del que deixes a
terra i, segon, no hi ha ningú que hi vulgui
anar perquè és una feina pesada. Abans hi
havia homes que venien a netejar –els gave-
llaires– que aprofitaven el que nosaltres
encara deixàvem... Anàvem a tant per càrre-
ga. Ara això no hi és: ni els costals, ni la
gavella, ni el torrat. Res. 

A què atribuïu tot això?

Per exemple, a l'arribada del plàstic. Abans
tot eren caixes de fusta, ara les protagonistes
són les bosses. Nosaltres tallàvem vernedes
a can Parellada, de Can Puig, de Can Farell...
A aquelles vernedes tan maques de pollan-
ques hi pujava un camió de València i s'em-
portava tota la fusta perquè es feia més
embalatge allà que aquí.

La societat ha evolucionat i el produc-
te del bosc s'ha anat perdent. La fusta
no es valora i la feina és dura. Com
n'era de dura la feina?

Quan clarejava s'havia de ser a lloc. Al ves-
pre, quan plegàvem, deixàvem un foc prepa-
rat per encendre'l l'endemà al matí, a l'arri-
bar. I tot era força física. Xerrac, serra, des-
tral, carregar pesos i, segons on era, s'havia
d'arrossegar la fusta... Si s'era en un torrent,
s'havia de pujar el tronc i les branques per-
què el matxo o el cavall ho acabessin de fer
arribar a port de carro... Calor a l'estiu, fred
a l'hivern... però, tot plegat jo no ho trobava
dur perquè fèiem un altre tipus de vida.
Teníem més resistència... Ara de seguida
estàs cansat.

Quin era el destí de la llenya?

Granollers, Les Franqueses, Caldes... El meu
avi tenia dos vagons llogats de la línia de
tren Caldes-Mollet per a ell sol. Cada dia.
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Estellant llenya, a l’era de casa seva.



Quan estaven plens ja en tenia dos més
apunt per l'endemà... Al principi, camions
no n'hi havia, van arribar després. 

Efectivament, amb el pas del temps la
feina canvia, sobretot amb la maqui-
nària?

I tant! Va venir la motoserra, que feia un tre-
ball més passatger que amb la destral. Feies
el doble de feina sense cansar-te tant... el
carro també va deixar pas al camió, encara
que les branques s'havien d'arrossegar a
port de camió i que al principi també es
carregaven amb la força física. Abans de
carregar ja estaves cansat! I quins camions.
Els primers funcionaven amb gasògen. El
Sisco Pineda, dels primers que va tenir

camió, tenia una caldera al costat de la fines-
treta... i ple de carbó... I maneta per engegar.

Què era el gasògen?

Els camions funcionaven amb aquesta mes-
cla. Era una barreja. Per no consumir tanta
benzina, hi havia una caldera on posaven
carbó i, sobretot, en les baixades, en comp-
tes de consumir gasolina, feien anar els
camions amb carbó...

I les pinces o la ploma per carregar els
troncs quan apareixen?

Devia ser als anys 60. Fins aleshores els ca-
mions s'havien de carregar a mans. Tot era
dur. 
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En Josep amb la seva esposa, Dolors Vila.



On treballàveu quan anàveu a bosc?

A la zona de la Vall del Tenes. Des del Castell
de Montbui, cap els cingles de Bertí. Cap a
Bigues i Riells i fins a Palaudàries. Anàvem
fent una roda al bosc, encara que hi havia
propietaris que tenien el bosc molt gran i
podies tallar dues o tres temporades segui-
des.

Vos èreu negociant també, oi?

Sí. Ens havíem d'entrendre amb el propieta-
ri, negociar el preu, fer la feina i revendre el
producte. No només era anar a jornal. Era
una empresa. El dijous venia un senyor de la
Forestal a Granollers que ens portava els
permisos quan el demanaves. Jo era la ter-
cera generació del negoci i... ja la deixo per-
què no l'afagarà ningú.

S'havia valorat bé la fusta?

Sí, entre els anys 50 i 60. Va arribar un
moment que va començar a pujar tot. La
fusta, la llenya... tot. I als negociants com
nosaltres, i a altres, ens va anar bé. No venia
fusta forastera. Més endavant, a partir dels
anys 70, va començar a entrar la fusta de
Flandes i del Canadà i la d'aquí va baixar. A
més el plàstic ja treu mercat, i amb l'electri-
citat, els forns i les bòbiles deixen de consu-
mir fusta... 

Vós que heu viscut tota la vida del
bosc, que encara teniuu bosc... costa
assimilar que no surti a compte tallar-
ho?

Costa pair-ho. El meu pare sempre deia: "si
pogués veure tot el bosc net, no sé que paga-
ria". I jo també ho penso. 

El poble

Com veieu l'evolució del poble?

Crec que tenim un repte amb la immigració.
Quan veus que la gent s'ofega, que fugen del
Marroc en patera... on hem d'arribar? A
més, el poble està creixent... abans tothom
es coneixia. Ara no saps si dir adéu, passi-ho
bé, bona nit...

I a banda del paisatge humà, què
pensa del canvi físic que ha patit el
paisatge en les últimes dècades?

Hem passat de veure camps i boscos a les
urbanitzacions. No se'ns posa gens bé. I el
que em sorprèn és el tipus de construcció
que es fa ara. Jo no havia vist mai que es fes
una plataforma sense fonaments... i totxanes
amunt. Com s'ha d'aguntar això, si vindrà
una ventada i s'ho emportarà tot!

Text: Josep Ciurans i Vinyeta
Fotografies: Pere Nadal
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T E M P E R A T U R E S P L U J A V E N T

Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Mínima Dies de Precipit. Dia màx. Velocitat Velocitat
màximes mínimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit mitjana màxima

ºC ºC ºC ºC ºC lt/m2 lt/m2 km/h km/h

DESEMBRE 2004 12,9 02,5 07,4 17,3 (10) -2,8 (27) 7 50 11 (1)0 4,4 54,8 (29)
GENER 2005 12,1 -2,0 04,1 20,0 (20) -7,3 (30) 2 4,0 62,8 (25)
FEBRER 12,6 -0,4 05,3 19,5 (13) -4,8 (22) 5 40 14 (8)0 6,4 69,2 (14)
MARÇ 16,7 02,7 08,8 23,8 (19) -5,3 (7)0 2 17 09 (29) 3,8 53,1 (5)0
ABRIL 20,4 08,2 13,7 26,1 (25) 03,6 (16) 3 15 07 (15) 4,9 88,5 (10)
MAIG 23,4 14,5 18,9 27,1 (29) 10,2 (18) 4 63 48 (17) 2,7 53,1 (16)
JUNY 28,6 16,0 23,7 33,4 (25) 11,0 (15) 1 12 10 (14) 3,1 41,8 (8)0
JULIOL 32,2 19,1 25,4 38,4 (16) 13,1 (11) 2 17 12 (30) 2,8 37,0 (4)0
AGOST 29,5 15,8 22,1 32,7 (6)0 09,4 (21) 6 67 38 (2)0 2,4 48,3 (9)0
SETEMBRE 27,0 13,1 19,5 34,4 (3)0 08,8 (21) 6 1420 49 (25) 2,0 49,9 (7)0
OCTUBRE 23,2 11,7 16,7 25,2 (22) 08,7 (25) 100 2030 2,1 40,2 (22)
NOVEMBRE 15,1 04,8 09,7 22,4 (2)0 -3,7 (30) 4 49 16 (9)0 3,3 19,3 (1)0

500 6770
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Els números entre parèntesis assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.

Dies de pluja: 50
Dies de tempesta: 25
Dies de pedregada: 1
Dies de gelada: 66
Dies de boira: 2
Dies de nevada: 1 dia, 1 cm, i 2 dies, d'una mica de neu sense arribar a quallar.
Precipitació total: 677 lt/m2
Mes més sec: Gener
Mes més plujós: Octubre

Poques coses a destacar en aquest període de temps.  

Aquest darrer any passarà a la història com un dels més secs de les darreres dècades.

La precipitació total (677 mm) és lleugerament superior a la mitjana anual, però cal tenir en
compte que més de la meitat d'aquesta (345 mm) ha caigut durant els mesos de setembre i octu-
bre. Per tant la sequera ha estat molt important, aquí i arreu del país.

Les temperatures s'han mogut dintre la normalitat, si bé cal destacar que l'hivern passat fou
força fred.

L'estiu ha estat suau i el començament de tardor força càlid.

Pep Margenat




