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Pòrtic
Benvolguts veïns i veïnes:
És per a mi un goig, i un motiu d'agraïment, poder obrir aquest pòrtic del nostre Anuari. És oferir-vos un tast del que ha estat la intensa vida del nostre poble en aquest any que s'escola. Entre les
moltes novetats també hi ha un canvi en el que signa aquestes
ratlles; així, des de la responsabilitat d'aquest càrrec, confio que,
amb l'ajut de tothom, puguem contribuir al desenvolupament harmònic i plenament humà de Santa Eulàlia.
En aquests dies de Nadal rebem, amb més intensitat que la resta
de l'any, tot tipus de missatges que ens conviden a celebrar unes
festes on no hi pot faltar de res, on la felicitat sembla que ha d'anar
acompanyada de tenir coses materials i, qui més qui menys pensa
en algun regal que farà o que rebrà. Desitjaria que l'arribada de
l'Anuari a la porta de cada casa no fos una cosa més, no fossin
només unes pàgines relligades, sinó que s'hi pugui entreveure el
resultat dels afanys de tants homes i dones, joves i infants, que des
de diversos àmbits configuren la vida cultural, associativa, festiva,
esportiva i econòmica de Santa Eulàlia.
Agraïm a aquells que van tenir la primera pensada de fer l'Anuari i
als que l'han fet possible fins al dia d'avui. El conjunt d'anuaris ja
forma part del patrimoni cultural de Santa Eulàlia i és un element
més que reflecteix la nostra identitat. Són pocs els pobles que de
forma constant tinguin aplegada la seva petita història quotidiana
dels darrers quaranta anys. Nosaltres la tenim i és just que ho valorem com es mereix.
En nom propi i de totes les persones que formem part de
l'Ajuntament us desitgem que el Nadal i el nou any us permetin ser
i viure de veritat.

Jaume Dantí i Riu
Alcalde
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Ajuntament
Resum dels acords de Ple més
significatius des de desembre de
2002 a novembre de 2003

Ple Ordinari:
3 de desembre de 2002
Aprovació provisional PERI-1 Camí de
la Serra / S'aprova provisionalment el Pla
Especial de Reforma Interior 1 "Camí de la
Serra", redactat per l'arquitecte Pere Grau i
Parera i promogut per la Junta de Compensació del PERI-1.

Conveni amb Diputació de Barcelona
sobre "Sender Ronçanenc" / S'aprova la
proposta de conveni de col·laboració a signar
amb la Diputació de Barcelona, adreçat a la
promoció turística per mitjà de la senyalització turística, amb la denominació
"Sender Ronçanenc"

Moció "Documents plurals" / S'acorda afegir-se a la campanya "Documents plurals",
que propugna la incorporació als documents
nacionals d'identitat, passaports, permisos
de conduir, targetes de resident estranger i
tota altra documentació personal, de les
llengües espanyoles diferents del castellà
que són oficials d'acord amb els estatuts
d'autonomia, sense excloure l'ús addicional
de les llengües que, tot i no ser oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, es beneficien igualment del mandat constitucional de
respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola.
Moció "Segells plurals" / S'acorda afegirse a la campanya "Segells plurals" que propugna la incorporació de la llengua catalana
als segells postals pròpiament dits així com
als segells automàtics de franqueig variable,
les etiquetes postals, les etiquetes postals
commemoratives, les postals, les targetes de
correu, els aerogrames, les proves de luxe,
les proves oficials commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per Correus i
Telègrafs i fabricat per la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre (FNMT).

Ple extraordinari:
20 de desembre de 2002
Aprovació pressupost municipal 2003 i
plantilla orgànica / S'aprova el pressupost General únic per al 2003, amb el
següent resum per capítols:

Despeses:
La senyalització del sender, colocada a finals
de juliol.

Alienació parcel·la / S'acorda alienar la
parcel·la que constitueix el solar núm. 16 del
Projecte de Compensació del PPO-5 "El
Rieral", d'aquest terme municipal, de propietat municipal, amb una superfície de
1.083,70 m2, i valorada pels serveis tècnics
municipals en 433.680 euros, així com
aprovar el plec de clàusules administratives
que han de regir aquesta subhasta i disposar-ne la publicació al B.O.P, juntament
amb l'anunci de licitació.

Cap. I. - Despeses de personal
1.266.431,00
Cap. II. - Desp. en bens cor. i serv. 1.277.543,00
Cap. III.- Despeses financeres
63.112,00
Cap. IV.- Transferències corrents
112.042,00
Cap. VI.- Inversions reals
869.000,00
Cap. IX.- Passius financers
326.762,00
TOTAL: 3.914.890,00 Euros

Ingressos:
Cap. I. - Impostos directes
1.681.200,00
Cap. II. - Impostos indirectes
155.000,00
Cap. III.- Taxes i altres ingr.
658.951,00
Cap. IV.- Transferències corrents
697.167,00
Cap. V. - Ingressos patrimonials
35.800,00
Cap. IX.- Passius financers
686.772,00
TOTAL : 3.914.890,00 euros
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També s'aprova la Plantilla Orgànica Municipal, d'acord amb el detall que consta a l'expedient que se sotmet al Ple i que conté la
relació de personal funcionari i de personal
laboral.

Adjudicació obres Escola Bresssol / Es
declara vàlida la licitació i s'adjudica definitivament el contracte per a la realització de les
obres de l'Escola Bressol ("Centre de Llar
d'Infants Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana"), a l'empresa Societat Catalana d'Obres
i Instal·lacions, pel preu de 567.534,46
euros, d'acord amb el projecte i plec de clàusules, amb incorporació de les millores i terminis de la proposta de l'adjudicatari.

Ple ordinari:
28 de gener de 2003
Aprovació definitiva Organisme Autònom Local (OAL) SET Comunicació /
S'acorda ratificar l'aprovació definitiva de la
constitució i els estatuts de "SET-Comunicació" com a organisme autònom de caràcter
administratiu per a la prestació del servei
públic de comunicació local.

Nomenament Junta govern OAL SET
Comunicació / S'acorda nomenar president la Junta de Govern de l'organisme
autònom SET-Comunicació, el Sr. Josep Uñó
i Ciurans, Alcalde de l'Ajuntamen i vocals de
l'organisme autònom: Sr. David Duran i
Viaplana, en representació del grup municipal CiU, Sr. Josep Margenat Escobairó, en
representació del grup municipal Independents-ERC, Sr. Armando Cañizares Batlle, en
representació del grup municipal PSC-PSOE,
Sr. Manel Roca Domingo, Sr. Xavier Cabot
Barbany i Sr. Josep Ciurans Viñeta, en representació de l'Associació Cultural Canal SET.
Quan les altres entitats que, d'acord amb l'article 5 dels Estatuts, poden proposar els dos
vocals que manquen, formulin la proposta es
procedirà al seu nomenament. Es disposa
que tots els nomenaments anteriors conservaran llur vigència mentre no es renovi la corporació municipal, llevat de vacant.

Els estudis de Canal SET en plena activitat.

Plec de clàusules i convocatòria concurs
redacció projecte Sala esportiva /
S'acorda aprovar el plec de clàusules que ha
de regir el contracte de consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic, d'execució i l'estudi de Seguretat i Salut d'una Sala
Esportiva, a la zona Esportiva Municipal del
Camí de Caldes, i convocar simultàniament el
concurs per a l'adjudicació del contracte de
consultoria i assistència per a la redacció del
projecte bàsic i d'execució i l'estudi de Seguretat i Salut.

Aprovació conveni Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat / S'aprova el text del
conveni a signar amb la Diputació de
Barcelona, en el marc del protocol general
"Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat", per
a l'actuació "Condicionament de la travessera
de la Ctra. BV-1435 al barri del Rieral, 1ª etapa
(PK 10.126 a 10.435)".

Llicència obres habitatges socials /
S'acorda declarar expressament l'interès
social de la promoció d'habitatges per a la
qual se sol·licita llicència en expedient per
tractar-se d'habitatges de promoció pública
amb preu subvencionat. S'atorga a Promotora d'Habitatge de Santa Eulàlia, S.L, la
llicència municipal per a la construcció de 14
habitatges.

Places policia local / S'aprova la convocatoria per a cobrir la plaça de Caporal pel sistema de promoció interna i, un cop generada
la vacant, anunciar la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir dues vacants
de Policia Local, una per concurs interadministracions i l'altre per concurs-oposició
lliure.
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Ple extraordinari:
11 de març de 2003

Recurs de reposició del projecte d'urbanització de la Torre del Gos / S'acorda

Adjudicació de subhasta parcel·la 16
PPO El Rieral / Es declara vàlida la licitació
i s'adjudica a Margarita Basolí Gurgui la parcel·la número 16 del PPO 5 - "El Rieral", de
propietat municipal, objecte de subhasta, pel
preu de 607.941 euros, amb facultat d'inscriure a favor de tercer.

Convocatòria subvencions entitats culturals i activitats juvenils i esportives /
S'acorda convocar el concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats locals
de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el límit
pressupostari de 15.000 euros. i convocar
simultàniament el concurs públic per a la
concessió de subvencions per a activitats
esportives i juvenils de caràcter puntual, amb
el límit pressupostari de 3.000 euros.

ratificar expressament la desestimació del
recurs de reposició interposat contra l'acord
d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització dels carrers de la Torre del Gos

Habilitació Dispensari provisional /
Atès que l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del
Tenes pateix problemes de saturació i que no
és possible resoldre'ls amb més dotació de
personal, per manca d'espai, s'acorda instar
davant el Servei Català de la Salut la signatura d'un conveni adreçat a la implantació,
en el termini més curt que sigui possible, d'un
Dispensari provisional que presti el servei
fins a la construcció del nou CAP de Santa
Eulàlia de Ronçana, i a aquest efecte proposar com a emplaçament preferent l'edifici
municipal situat al carrer Mestre Joan Batlle
(davant la Biblioteca) que actualment ocupa
en part l'Esplai.

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
16.042 €. I aprovar al mateix temps les
bases que regiran el concurs.

Sol·licitud de dret a seguir prestant el
servei de Televisió Local / S'acorda sol·licitar a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals la corresponent autorització administrativa general que ha de declarar el dret a
seguir prestant l'activitat de difusió de televisió local per ones terrestres, de conformitat
amb les previsions de l'apartat 2.1.a. de l'article 11 del Decret 15/2003, de 8 de gener,
pel qual es regula el règim jurídic transitori de
televisió local per ones terrestres

Informe favorable projecte col·lector
Pinar i Portús / S'acorda informar favorablement el "Projecte de construcció de
col·lector general en alta de la urbanització
Pinar i Portús al terme municipal de l'Ametlla
del Vallès, Sistema Santa Eulàlia de
Ronçana", redactat per Drenatges Urbans del
Besòs i INKA Geoserveis, i designar al
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs com a Administració actuant per a
l'execució de les obres de l'esmentat projecte.

Local on s’ubicarà el dispensari.

Cessió terrenys per a l'ubicació del nou
CAP / Atès que Servei Català de la Salut té
prevista la construcció d'un Centre d'Assistència Primària a Santa Eulàlia de Ronçana i
que ens ha lliurat la proposta de Pla
Funcional per a aquest centre, que totalitza
una superfície construïda de 1.135 m2. Atès
que per a la construcció d'aquest equipament sanitari l'Ajuntament ha de cedir el sòl
per al seu emplaçament, s'acorda oferir al
Servei Català de la Salut la cessió de la
superfície necessària per a la construcció del
nou CAP de Santa Eulàlia de Ronçana, dins
el terreny de propietat municipal, qualificat
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Terrenys on està previst construir-hi el Cap.

d'equipament públic, situat al Camí de Can
Torras i Carrer de Santa Llúcia, que té una
superfície total de 2.800 m2.

Conveni amb la Diputació de Barcelona vigilància incendis forestals /
S'aprova l'esborrany de Conveni de Cooperació a signar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Caldes de Montbui,
Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana i Sentmenat, i l'ADF l'Alzina, que
regula la participació en el Pla de Vigilància
Complementària d'Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona.

Conveni amb Ajuntament de Granollers Programa Equal Elionor / Vista la
proposta de Conveni de Col·laboració a signar entre els Ajuntaments de Granollers i
Santa Eulàlia de Ronçana, per al desenvolupament del Programa Equal Elionor, en el
marc del Pacte Territorial de Promoció
Econòmica i Ocupació de Granollers, s'acorda aprovar l'esmentat conveni.

Conveni amb Consorci Besós per a
gestió servei de Clavegueram / S'aprova
l'esborrany de Conveni de Cooperació a signar entre el Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs, la Societat d'economia
mixta Drenatges urbans del Besòs, S.L., i
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
per a la gestió integral del servei de clavegueram.

Moció conjunta contra la guerra /
S'acorda pronunciar-se en contra a una guerra contra l'Iraq. Demanar al govern espanyol:
que defensi a tots els fòrums internacionals,

i especialment al Consell de Seguretat de les
Nacions Unides i en el si de la UE, una solució diplomàtica i pacífica al conflicte de l'Iraq;
que exigeixi l'aixecament de les sancions a
l'Iraq per evitar que la població continuï patint
la situació de misèria que suposa el bloqueig.
S'exigeix al Govern de l'Iraq: el compliment
de la Resolució 1.441 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides; el compromís
d'atorgar drets democràtics al seu poble i de
respectar els drets del poble kurd. S'acorda:
unir-se a aquelles veus que des dels nostres
municipis, així com de moltes altres ciutats
d'els EUA i de molts països del món, reclamen una solució pacífica al conflicte; traslladar aquest acord al president del Govern
espanyol, als grups parlamentaris de les
Corts Generals, al Parlament de Catalunya i
al Parlament europeu.

Ple ordinari:
1 d'abril de 2003
Conveni amb l'Ajuntament de l'Ametlla
del Vallès per al finançament i l'aprofitament comú d'infraestructures hidràuliques / S'acorda aprovar el conveni a
subscriure entre l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès per al finançament i l'aprofitament comú d'infrastructures hidràuliques.

Adjudicació concurs per a la redacció
del projecte de la Sala esportiva / Es
declara vàlida la licitació i s'adjudica el contracte de consultoria i assistència per a la
redacció del Projecte bàsic i d'execució d'una
sala esportiva a Santa Eulàlia de Ronçana, a
Angel Exojo Lozano, pel preu de 16.500
euros.

Delegar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com a Administració actuant en una obra inclosa en el
PUOSC 2003 / S'accepta la subvenció de
189.742,15 euros per a l'obra "Dipòsit regulador d'aigua potable per a Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells", inclosa en el
PUOSC 2003 i es delega a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com a Administració
actuant la redacció del projecte, contractació
i direcció de l'execució de les obres Dipòsit
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regulador d'aigua potable per a Santa Eulàlia
de Ronçana i Bigues i Riells.

Proposta de modificació per als treballs
del Cadastre de Rústica / S'acorda sol·li-

Aprovació refosa projecte pas de vianants / S'aprova el text refós del Projecte de

citar al Consorci Provincial per a la Gestió i
Inspecció de les Contribucions Territorials del
Cadastre de Rústica la inclusió en els mòduls
i tipus avaluatoris de cultius i aprofitaments, a
la província de Barcelona, de les qualificacions AO i AV, per als cultius d'avellaners en
secà i regadiu , respectivament.

"Pas de vianants a la carretera BV-1435"
redactat pels serveis tècnics municipals amb
un pressupost de 253.912,47 euros.

Ordenança sobre receptors de televisió
/ S'aprova inicialment l'Ordenança Municipal
sobre condicionament de llicències de nova
edificació a la instal·lació, en les antenes de
televisió terrestre, d'un amplificador multibanda o incorporació d'amplificador per al canal
54 d'UHF en les antenes monocanals.

Reconeixement de crèdit amb càrrec a
superàvit de 2002 / L' Alcaldia, a l'empara

El camí de vianants.

Aprovació refosa projecte camí antic de
Granollers / S'aprova el text refós del Projecte Urbanització del Camí Antic de Granollers, entre les zones urbanes de sant Isidre i
Can Juli, redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost de 305.572,42
euros.

Aprovació refosa projecte xarxa d'aigua i clavegueram nucli Bonaire / S'aprova el text refós del Projecte de xarxa d'aigua
i clavegueram nucli Bonaire, redactat pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 28.716,96 euros.

Conveni amb Diputació de Barcelona
per al Punt d'Informació Juvenil / Atès
que la Diputació de Barcelona ens ha lliurat
la proposta de Conveni de Suport als Serveis
Municipal de Joventut, en el marc del protocol general Xarxa Barcelona - Municipis de
Qualitat, s'acorda aprovar l'esborrany de
Conveni amb la Diputació de Barcelona per
al Suport als Serveis Municipal de Joventut.

d'allò que estableix l'article 158 de la Llei
39/88 de 28 de desembre, sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament el present
expedient d'habilitació de crèdits, al Pressupost General Únic d'enguany, amb càrrec al
disponible de Romanent de Tresoreria
obtingut de la liquidació de l'exercici anterior,
per import de 77.041,82 euros. L'habilitació
de crèdits que es proposa ve determinada
pel fet de no existir consignació expressa en
el pressupost de 2002.
Partida / Explicació

Import

121/202004
Crèdits Rec./2002/Lloguer edificis
2.160,78
121/220001
Idem.idem.material ordinari oficines 1.631,48
121/220012
Idem.idem.Adquis.llibres,rev. i public. 1.343,68
121/221036
Idem.idem.subm.combustible ed.mun. 314,98
121/227081
Idem.idem.Serveis de Recaptació
18.863,79
222/160019
Idem.idem.Seg. Social Policia Mun. 14.837,73
222/214002
Idem.idem.Reparar vehicles policia
1.221,76
222/222008
Idem.idem.servei telefòn policia
379,69
453/212010
Idem.idem.Obres ermita Sant Simple 19.724,63
TOTAL EXPEDIENT
D'HABILITACIÓ CREDITS
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El consistori sortint el 14 de juny.

Sol·licitud d'operació de crèdit / Examinat l'expedient instruït per a la concertació
d'un préstec per un import de 509.942,19
euros per a finançar en part les obres d'ampliació del CEIP Ronçana, i construcció de
l'Escola Bressol Municipal. Sol·licitades
ofertes a les diferents entitats de crèdit de la
localitat, i atès que les ofertes presentades
per Banc Bilbao Vizcaya - Argentaria i Caixa
de Catalunya són pràcticament idèntiques,
es proposa al Ple acordar concertar amb les
entitats que es relacionen sengles préstecs,
per un import de 254.942,20 euros cadascun, amb les condicions següents:
Entitat

Tipus
Interès

BBV- Arg. EURIBOR + 0,17 %
Caixa Cat. EURIBOR + 0,20 %

Com.
Amort. Formalització
Tr
Tr.

0
0

Adjudicació subvencions Fons de Solidaritat / Atès que el Ple de l'Ajuntament, en
sessió de l'onze de març de 2003, va acordar
la convocatòria del concurs per a la destinació dels fons de solidaritat corresponents a
l'exercici d'enguany, amb el límit global de
16.042 euros, i va aprovar les bases que
regeixen el concurs; atès que la Comissió de
Solidaritat ha formulat la proposta d'assignació dels fons destinats a aquesta finalitats
s'acorda destinar el fons de solidaritat corresponent a l'exercici d'enguany d'acord amb la
distribució següent:
PROJECTE
EMPRESA DE ASEO
INDUST. CHILE

ENTITAT QUANTITAT
Nelson
Traslaviña
Sta. Eulàlia
de Ronçana

3.000 €

S'ofereix com a garantia dels préstecs
esmentats, subjecte al pagament de capital i
interessos, l'import anual de la Participació
tributs de l'Estat (Fons Nacional de Cooperació Municipal)

CAPT. E INSTAL. DE
COCINAS SOL. EN
COM. DE EXTREMA
POBREZA PERU

Josep Mª
Pasqual
Sta. Eulàlia
de Ronçana

3.000 €

Ple extraordinari:
20 de maig de 2003

ESTADES TEMP. NENS/ES Associació
UCRAÏNESOS AFECTATS
Vallès
PER RADIAC. DE LA CENT.
Obert
NUC. DE TXERNÒBIL
Granollers

2.000 €

L'Alcalde recorda que és convenient fer la
major difusió del fet que el dia 25 de maig,
per primer cop, els col·legis electorals són a
la "La Fàbrica"

XARXA DE COMERC.
DES DE LES CEB´S.
MAT. OFICINA.
MÈXIC

1.000 €
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PROJECTE
SÍ A LA VIDA
A NICARAGUA

ENTITAT QUANTITAT
Eva Cansino
Sta. Eulàlia
de Ronçana

3.000 €

PROJ. COLÒNIES
Assoc. Cat. d´Amics
D´INFANTS SAHARAUIS
del Poble
VALLÈS OR.
Saharaui de
POBLE SAHRAUI
Sta. Eulàlia 2.000 €

Adjudicació subvencions entitats locals
i activitats esportives de caràcter puntual / S'acorda adjudicar, d'acord amb les
bases i la convocatòria publicada el 12 de
març de 2.003, les següents subvencions:
Colla de Geganters (1500 euros), Coral
(3000 euros), Casal Parroquial (1500 euros),
Grup de l'Esplai (2400 euros), Grup Sta.
Eulàlia Camina (1000 euros), Agrupació
Fotogràfica (900 euros), Club Ciclista (500
euros), Societat de Caçadors (500 euros),
Patinatge (1190 euros), Escola de Basquet
(500 euros), A.A.V.V. La Primavera (300
euros), A.A.V.V. Can Juli (300 euros),
A.A.V.V. Can Marqués (300 euros), Ronçana
(451 euros), APINDEP (600 euros), U.E.C
(150 euros), Bernat Guardia (600 euros),
Escacs (1000 euros), Trobada Veterans Futbol
(600 euros), Jordi Vilardebò (300 euros),
Petanca Can Marquès (300 euros), Casal
d'avis, amb càrrec a la partida de Benestar
Social, (1.500 euros).

Acceptació de subvencions / S'acorda
acceptar les subvencions concedides per la
Diputació de Barcelona, dins el Protocol
General "Xarxa Barcelona-Municipis de
Qualitat" per a activitats dins l'any 2003.
Aprovació del Compte General 2002 /
Vist l'expedient del Compte General del
Pressupost General Únic de l'exercici 2002, i
censurat el mateix, trobat conforme, es procedeix a la seva aprovació.

Resolució al·legacions Aprovació inicial Peri-1 / Es desestimen les al·legacions
presentades a l'acord d'aprovació inicial del
PERI-1 "Camí de la Serra" pels fonaments
que detallen els informes del tècnic redactor
i dels Serveis Tècnics Municipals, i es ratifica
l'aprovació inicial de l'esmentat PERI-1.

Revisió preus aigua / Vista la sol·licitud de
revisió de tarifes que formula SOREA,

Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., concessionària del Servei
Municipal d'abastament d'aigua potable de
Santa Eulàlia de Ronçana, vist l'estudi
econòmic que aporta el concessionari i vist
l'informe favorable de l'enginyer municipal:
s'acorda informar favorablement la sol·licitud
de revisió de tarifes del Servei Municipal
d'abastament d'aigua potable, amb aplicació
de les tarifes següents:
Mínim de consum facturable 15m3/abonat/mes
Tarifes de subministrament:
Fins a 15 m3/abonat/mes . . . 0,5088 €/m3
Excés del mínim . . . . . 1,3746 €/m3
Conserv. comptadors . . 0,48 €/abonat /mes

Un altre ple / A continuació se celebra un
altre ple extraordinari per aprovar la darrera
acta de la corporació cessant.

Ple extraordinari:
14 de juny de 2003
Es tracta de la sessió extraordinària de
constitució del nou Ajuntament / A les
12 hores del matí concorren els regidors
electes en les darreres eleccions locals amb
l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament.
Declarada oberta la sessió, el Secretari de
l'Ajuntament demana la presència dels regidors electes de major i de menor edat per tal
de formar la Mesa d'Edat, i que és presidida
pel de major edat, quedant constituïda de la
següent manera:
Mesa d'edat: President: Joaquim Brustenga i
Etxauri, Vocal: Enric Barbany i Bages,
Secretari: Artur Obach i Martínez
La Mesa declara constituïda la Corporació,
en concórrer tots els regidors electes en la
forma següent:
JAUME DANTI I RIU
INDEP.-ERC
ENRIC BARBANY I BAGES
INDEP-ERC
LLUIS VELASCO I BATLLE
INDEP.-ERC
JORDI SALA I DRUGUET
INDEP.-ERC
DAVID DURAN I VIAPLANA
CIU
ANDREU GUAL I TOMBAS
CIU
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
CIU
ROSA M. CORTIELLA I GRIÑAN
CIU
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El consistori entrant el 14 de juny.

MARTI FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS

PSC
PSC
PP

A continuació i per adquirir la plena condició
del càrrec de regidor/a, els candidats han de
jurar o prometre acatament a la Constitució,
procedint-se per la Presidència de la Mesa
d'edat a formular a cada un dels candidats
electes, la següent pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de
l'Estat?
Contestant els candidats d'IndependentsERC, SI, PER IMPERATIU LEGAL HO
PROMETO. Els candidats de CIU, SI HO
PROMETO. Els candidats del PSC, SI HO
PROMETO, El candidat del PP, SI HO JURO
Immediatament després de la constitució de
la Corporació, es passa a l'elecció d'Alcalde,
presentant-se com a candidats per a
l'Alcaldia els següents regidors que
encapçalen les seves corresponents llistes:
CANDIDATS

LLISTA ELEC.

JAUME DANTI I RIU
INDEP-ERC
DAVID DURAN I VIAPLANA
CIU
MARTI FERRÉS I OLLE
PSC
FRANCESC MONTES I CASAS PP

Nº VOTS
1068
857
492
347

Efectuada la votació pels Regidors/res mitjançant paperetes secretes i realitzat l'escrutini, es produeixen els resultats següents:
JAUME DANTI I RIU
DAVID DURAN I VIAPLANA
MARTI FERRÉS I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
ABSTENCIONS

6 VOTS
4 VOTS
0 VOTS
0 VOTS
1

Sent el número de vots dels regidors 11, i en
haver obtingut el candidat JAUME DANTÍ la
majoria absoluta amb 6 vots, el President de
la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe
d'aquest Ajuntament a JAUME DANTÍ I RIU,
que encapçala la llista presentada per INDEPENDENTS-ERC, i que acte seguit pren
possessió de càrrec.
Abans de finalitat l'acte, l'Alcalde-President
JAUME DANTI I RIU dirigeix una afectuosa
salutació als regidors i regidora expressant el
seu desig d'obtenir la col·laboració de tots/es
i de cadascun d'ells/es per, així, assolir una
fructífera fita en benefici del municipi.

Ple extraordinari:
10 de juliol de 2003
Periodicitat de sessions del Ple i de la
comissió de Govern / S'acorda que el Ple
de l'Ajuntament celebri sessions ordinàries
amb una periodicitat bimensual, en els
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mesos de gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre, i s'assenyala la primera sessió
ordinària per al proper mes de setembre de
2003. I que la Comissió de Govern celebri
sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal.

Creació i composició de les comissions
informatives permanents / S'acorda
constituir 2 Comissions Informatives Permanents:
a) Comissió Informativa de Territori, Economia, Règim Interior i Serveis, que presidirà L'Alcalde o regidor en qui delegui
b) Comissió Informativa d'Atenció a les Persones i Participació ciutadana, que presidirà L'Alcalde o regidor en qui delegui
Creació i composició de la Comissió
Delegada de Govern / S'acorda crear una
comissió, que rebrà el nom de Comissió
Delegada de Govern, que haurà de dictaminar, de forma preceptiva i vinculant, els
assumptes que seran sotmesos a l'aprovació de la Comissió de Govern, tant en el
supòsit de competències pròpies com aquelles que li hagin estat delegades per
l'Alcaldia. La Comissió Delegada de Govern,
serà integrada per l'Alcalde o regidor en qui
delegui, que la presidirà, i un regidor de cada
grup municipal designat per aquest. També
s'aprova procedir a la modificació del
Reglament Orgànic Municipal, tot incorporant
la creació d'aquesta Comissió no prevista en
el text vigent

Nomenament de representants en
òrgans col·legiats municipals / L'Alcalde
fa saber que en aquest acte els representants dels grups municipals han de designar
el seus representants en els següents
òrgans col·legiats municipals. Així mateix,
cada grup ha de nomenar un representant en
la Junta de Govern de l'Organisme Autònom
Local SET-Comunicació, i un altre representant a la societat "Promotora d'Habitatge de
Santa Eulàlia de Ronçana".

Representants de l'Ajuntament en altres
òrgans / L'Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar els següents representants en
els òrgans dels quals en forma part: Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

(Martí Ferrés i Ollé), Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs (Lluís
Velasco i Batlle), Consells Escolars (Jordi
Sala i Druguet), Consorci Localret (Enric
Barbany i Bages), Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat (Lluís Velasco i Batlle),
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes (Jaume Dantí i Riu, Enric Barbany i
Bages i Jordi Sala i Druguet), Agrupació de
Defensa Forestal "L'Alzina" (Lluís Velasco i
Batlle), Federació de Municipis de Catalunya
(Martí Ferrés i Ollé), Representant municipal
en les Juntes dels Plans Urbanístics en
desenvolupament (Enric Barbany i Bages)

Constitució de grups polítics municipals / L'Alcalde dóna compte al Ple que han
formalitzat la seva constitució com a Grups
Polítics Municipals i nomenat el seu portaveus, els següents: Independents-Esquerra
Republicana de Catalunya (Enric Barbany i
Bages), Convergència i Unió (David Duran i
Viaplana), Partit dels Socialistes de
Catalunya (Martí Ferrés i Ollé), Partit Popular
(Francesc Montes Casas)

Coneixement de les resolucions de l'alcaldia en matèria de nomenaments i
delegacions / L'Alcalde dóna compte al Ple
de les següents resolucions dictades en
matèria de nomenaments i delegacions:
Decret núm. 1/2003 Que la Comissió de
Govern, presidida per aquesta Alcaldia, sigui
integrada a més pels regidors següents: Sr.
Enric Barbany i Bages, Sr. Jordi Sala i
Druguet i el Sr. Martí Ferrés i Ollé
Decret núm. 2/2003 Nomenar Tinents
d'Alcalde els Regidors següents: 1er. Tinent
d'Alcalde, Sr. Martí Ferrés i Ollé 2n. Tinent
d'Alcalde, Sr. Enric Barbany i Bages, 3r.
Tinent d'Alcalde, Sr. Jordi Sala i Druguet.
Decret núm. 3/2003 Efectuar les delegacions
especials per a encàrrecs específics a favor
dels següents regidors: Sr. Enric Barbany i
Bages, Planejament i Territori, Obres,
Activitats econòmiques i Joventut. Sr. Lluís
Velasco i Batlle, Serveis Municipals i Medi
Ambient. Sr. Jordi Sala i Druguet, Educació,
Informació i Participació ciutadana i Festes
Sr. Martí Ferrés i Ollé, Esports Sr. Armando
Cañizares i Batlle, Barris.
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Assignacions econòmiques als grups
municipals / Assignar, amb càrrec al
Pressupost municipal, una dotació econòmica
als grups municipals, d'acord amb la quantia
mensual de 60 euros per grup, més 60 euros
per regidor que integri el grup, durant les 12
mensualitats de cada any.

Declaració d'inhabilitat del mes d'agost
/ L'Alcaldia, als efectes del millor funciona-

Moment de la votació per l’elecció de l’alcalde.

Dedicació exclusiva d'un tinent d'alcalde / S'aprova que el 2n. Tinent d'Alcalde
de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, Enric Barbany i Bages, exerceixi el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva,
amb càrrec al Capítol I del Pressupost
Municipal i amb la corresponent alta en la
Seguretat Social, amb efectes de 14 de juliol
de 2003. Es fixa un sou brut anyal de 41.842
euros, prorratejat entre 14 pagues, i revisable cada 1er. de gener, d'acord amb les
previsions d'increment salarial per al sector
públic que estableixin els successius
Pressupostos Generals de l'Estat.

Assignacions econòmiques als regidors
/ Establir les quanties següents en concepte
d'indemnitzacions i dietes als regidors:
Assignació a regidors amb responsabilitats
de govern, que es computarà per hores de
dedicació justificada, en onze mesos:
a) Alcalde: a 15 euros per hora, fins a un
màxim de 550 euros mensuals
b) Tinents d'Alcalde i Regidors amb delegació específica: a 15 euros per hora, fins
a un màxim de 400 euros mensuals
Per assistència a sessions, per als regidors
sense responsabilitats de govern:
a) 35 euros per assistència a sessió del Ple
b) 18 euros per assistència a sessió de la
Comissió Delegada
Indemnització per desplaçament fora del
terme municipal, en exercici del càrrec:
0,18 euros per km.

ment i seguretat jurídica, proposa que el Ple
adopti el següent: declarar inhàbil, als
efectes de còmput de terminis de les actuacions municipals, el mes d'agost.

Ple ordinari:
24 setembre 2003
Fixació Festes Locals 2004 / S'acorda proposar a la Conselleria de Treball, com a festes
locals de Santa Eulàlia de Ronçana per a
l'any 2004, les següents: 30 de juliol, Festa
Major i 10 de desembre, Santa Eulàlia

Moció conjunt en suport al Correllengua 2003 / S'acorda: Donar suport al
Correllengua 2003 com un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització i de l'ús social de la llengua catalana, així com del respecte a la seva unitat
filològica; Donar suport a les entitats i grups
del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infrastructura
necessària per al normal desenvolupament
de les activitats programades. Fer públic i
estendre aquesta iniciativa a tots els àmbits
que siguin propis d'aquesta corporació. Fer
una aportació econòmica per import de 120
€, per al bon funcionament del Correllengua2003; Fer arribar aquest acord a la seu
nacional del Coordinadora d'Associacions
per la Llengua-CAL- C. Santa Perpetua, 15baixos, 08012-Barcelona.

Aprovació convenit amb ATLL / S'aprova
l'esborrany de Conveni de Cooperació a signar entre l'Agència Catalana de l'Aigua, els
Ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de
Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana i
Sentmenat, i Aigües Ter-Llobregat, per al
finançament i execució de les obres d'ampliació de la Xarxa Regional d'Abastament, i
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facultar expressament el Sr. Alcalde per a la
seva signatura i per al seu desplegament.
També s'autoritza expressament el Sr.
Alcalde per a la subscripció amb una entitat
de crèdit de l' aval bancari que exigeix el
Conveni.

Conveni connexions al SIP / S'aprova
l'esborrany de Conveni sobre les connexions
al Sistema d'Informació Policial entre la
Direcció General de Seguretat Ciutadana i
aquest Ajuntament

Creació registre telemàtic / S'acorda
crear a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana un registre telemàtic per a la recepció i la sortida de documents que es trametin
per via telemàtica a través de l'extranet de
les administracions catalanes, a l'adreça
www. eacat.net.
Concurs d'obres d'habilitació d'edifici
existent per a consultori mèdic provisional al carrer Mestre Joan Batlle i
Rosa núm 4 / 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 d'Habilitació d'Edifici
existent per a Consultori Mèdic provisional al
carrer Mestre Joan Batlle Rosa núm. 4. I es
procedeix a la licitació per a contractar les
esmentades obres i, a aquest efecte, publicar
simultàniament l'anunci de convocatòria del
concurs públic.

Constitució del Consell Municipal pel
Desenvolupament Sostenible / S'acorda:
donar-se per assabentats de l'aprovació de
les normes de funcionament del Fòrum pel
Desenvolupament Sostenible de Santa
Eulàlia, així com de la constitució de la
Comissió de Seguiment del Fòrum; atorgar a
la Comissió de Seguiment del Fòrum pel
Desenvolupament Sostenible, la condició de
Consell Municipal per la Sostenibilitat, com a
òrgan consultiu i de participació en aquest
àmbit, i ratificar la designació de l'Alcalde, o el
regidor en qui delegui, com a membre del
Consell Municipal per la Sostenibilitat.

Moció de suport a l'alcalde de Gurb /
S'acorda mostrar el suport de la corporació a
l'alcalde de Gurb, el Sr. Josep Maria Falgueras
per la condemna imposada pel Tribunal
Suprem de set anys d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic. Es manifesta el rebuig a la
interpretació iniciada pel Tribunal Suprem i es
demana als grups polítics del Congrés dels
Diputats la modificació del Codi Penal, en els
delictes mediambientals.

Ple extraordinari:
10 de novembre de 2003
Modificació ordenances fiscals / S'acorda aprovar provisionalment per a l'exercici de
2004 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Nº 1. -Impost s/ béns immobles
Nº 2. -Impost s/ vehicles de tracció mecànica
Nº 3. -Impost s/ construccions, instal.lacions i obres
Nº 4. -Imp. s/ increm. de valor dels terrenys de nat. urbana
Nº 5. -Impost s/ activitats econòmiques
Nº 6. -Taxa expedició documents administratius
Nº 7. -Taxa llicències urbanístiques
Nº 8. -Taxa llicències obertura establiments
Nº 10.-Taxa de recollida i eliminació d´escombraries

S'acorda també imposar les taxes per prestació de serveis públics, o la realització d'activitats administratives de competència local,
i aprovar les Ordenances fiscals reguladores
de les mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal, núm. 14.- Taxa per la Llicència d'Autotaxi.
S'acorda imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal, núm. 15.- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres, i,
reserva de la via Pública per aparcaments,
càrrega i descàrrega de mercaderies.
Ordenança Fiscal, núm. 16.- Taxa per ocupació de sòl, subsòl i vol de la via pública.
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300 dies de notícies
(Resum dels informatius de Canal SET)
Novembre / El novembre es netejava
la franja de protecció contra incendis al barri
de la Vall. Es talaven 100 arbres, al costat
de la carretera de Caldes. Poc després, la
policia local detenia dos homes al Pinar de
Can Farrerons mentre recollien 32 quilos de
haixix. Un era de Santa Eulàlia, l'altre un
menor, de Corró d'Amunt. L'Ajuntament
augmentava la taxa d'escombraries un
7,5% amb els vots en contra d'I-ERC i s'iniciava amb força el procés participatiu de
l'Agenda 21 local. Unes 130 persones es
reunien a la Fàbrica en la presentació de
l'Auditoria Ambiental. La botànica, Maria
Àngels Bonet, guanyava el premi Joan
Amades de Cultura Popular, a Tarragona,
per un treball sobre tradicions i cultura popular al Montseny. El grup de heavy Sargon
treia al mercat Mirage, la seva segona
maqueta. La delinqüència continuava al
primer pla de l'actualitat. Tres desconeguts
entraven en una casa al carrer Sant Francesc de Paula, de matinada, mentre els propietaris dormien i robaven diners. Començava un dels culebrots de la temporada:
l'adequació de la carretera, al Rieral. El
“Ronçana” dedicava el Sopar a parlar de
l'Any Gaudí i de l'Any Verdaguer. Poc a poc
devallava la participació a l'Agenda 21 local,
mentre un empresa netejava de brossa la
llera del Tenes. De cada quilòmetre s'extreien unes 5 tones de deixalles, sobretot
runes i voluminosos.

Esports novembre /

La Final de
Barcelona de patinatge artístic, al pavelló
poliesportiu, estava marcada per les
goteres. El ciclista Bernat Guàrdia assolia la
segona posició al II Dual Slalom, celebrat a
Sant Simple, per darrera de Carles Barcons.
El primer equip del CE Santa Eulàlia iniciava la temporada amb mals resultats i tocat
per les lesions. A mig novembre, l'equip

Una de les sessions de l’Agenda 21.

Mitsubishi de José Luis Monterde i el santeulalienc Rafa Tornabell es proclamava
campió d'Espanya de ral·lis en 4x4 i assolia
el sisè lloc de la general al Mundial de l'especialitat. Finalment, el Club Ciclista Vall del
Tenes celebrava amb èxit la pedalada popular amb BTT pels Cingles del Bertí. Tot i la
duresa del recorregut la trobada aplegava
uns 300 ciclistes.

Desembre /

A principis de desembre
el SET Informa explicava que CiU i el PSC
aprovaven provisionalment el PERI Camí de
la Serra, que suposaria en un futur la construcció de poc més de 100 habitatges a l'entrada del poble. Mentre el Vallès Oriental
patia una onada de robatoris que també
afectava Santa Eulàlia, tenia lloc la Festa
Major d'Hivern. L'actor santeulalienc Cisco
Margenat i Arcadi Garriga portaven a la
Fàbrica l'obra Desconcert. Durant aquests
dies també se celebrava una nova festa de
la Solidaritat. Els Ajuntaments de Santa
Eulàlia, Lliçà d'Amunt i Bigues i Riells donaven llum verda a un pla que permetria anar
a Barcelona, en bus i tren, amb menys
temps i diners. A mig desembre, els observatoris meteorològics del poble recollien
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quantitats de pluja d'entre 75 i 90 litres per
metre quadrat. Un camió queia per una
timba, a la carretera de Caldes, al barri de la
Vall. Mentrestant, la policia local identificava
a tres persones pressumptament relacionades amb els robatoris dels últims
mesos. A finals de mes, CiU i el PSC tiraven
endavant un pressupost municipal de 3,9
milions d'euros. Les inversions patien una
davallada del 77% respecte el 2002.
Independents-ERC, que hi va votar en contra, demanava millor gestió a l'equip de
Govern. Canal SET resolia les interferències
de Tele Taxi que havien afectat l'emissió en
els últims 6 mesos. S'instal·lava a ca
l'Artigues, a Lliçà d'Amunt, un augment de
potència de 200 wats. Finalment, gairebé
per Nadal, el SET Informa es feia ressò dels
premis del CIEMEN i Flama de la Llengua
que havia rebut en l'últim mes el col·laborador de la revista Ronçana, Jaume Farriol.

Esports desembre / El Futbol Sala
Santa Eulàlia, en la temporada del seu adéu
al poble, es mantenia durant les primeres
jornades de lliga en segon lloc de la classificació. L'Amateur del Club Esportiu de futbol, sumava el primer punt de la temporada
a la 10ena jornada, mentre que Enric Folch
i Joan Argemí (ACR-Mitsubishi) es proclamaven campions de l'Open Catalunya de
ral·lis de terra.

La policia local ha ampliat la plantilla.

Gener / A principis d'any, el SET Informa
explicava que la policia local ampliaria la
plantilla amb dos efectius més durant el
2003 i elevaria a 10 el nombre d'agents. Un
informe d'Independents-ERC revelava que
l'Ajuntament deixava de recaptar un 10%
dels rebuts de la taxa d'escombraries. Pel
que feia al cap d'any, 500 veïns celebraven
l'arribada del 2003 en dues festes, a la
Fàbrica i al pavelló d'esports. A mitjan
gener, les eleccions municipals començaven a prendre protagonisme A les ja
conegudes candidatures de CiU i PSC s'hi
afegia la del Partit Popular. El PP anunciava
que el seu alcaldable seria Jaume Bonallach, que després de l'estiu havia deixat
CiU. Continuava el culebrot dels habitatges
socials. Problemes amb la Diputació i amb
la Junta d'Aigües havien endarrerit l'inici de
les obres. Es produïa un nou intent de furt
en una casa la barri de Can Farell, mentre la
policia de Lloret de Mar detenia a tres persones, presumptament relacionades amb
diversos robatoris comesos a Santa Eulàlia.
La Fundació CIREM, redactora de l'Auditoria Ambiental, assenyalava els fluxos
d'aigua, la mobilitat i l'urbanisme com a
aspectes destacats del Pla d'Acció Local
que es va començar a discutir a finals de
gener.

Esports gener /

El festival de Nadal
del Club Patí Santa Eulàlia acomiadava un
2002 carregat d'èxits. L'Amateur del Club
Esportiu Santa Eulàlia continuava ofegat al
fons de la classificació amb només un punt,
després de comptabilitzar la dotzena derrota de la temporada davant el Palau de
Mataró. El santeulalienc Rafa Tornabell
acabava el ral·li Dakar en el 10è lloc de la
general en la categoria de cotxes, a només
12 minuts del 9è classificat. L'equip semioficial Mitsubishi, de José Luís Monterde i
Tornabell, era el primer cotxe espanyol de la
general i el millor equip privat de la ronda
africana.

Febrer /

L'Ajuntament aprovava la
bonificació dels permisos d'obres dels habi-
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tatges socials i convocava el concurs de la
futura sala esportiva que s'ha de construir al
costat de pavelló polisportiu. El sociòleg
Salvador Cardús feia una anàlisi de la política de joventut en una xerrada a la Fàbrica,
organitzada per Independents-ERC, mentre
els veïns de La Campinya denunciaven que
no rebien correspondència des de principis
de gener. Correus confirmava el problema i
anunciava que durant el 2003 el local de
Correus es podria traslladar al Rieral en una
seu més àmplia. A mitjan febrer Independents-ERC donava a conèixer el seu cap de
llista per a les eleccions municipals del mes
de maig. Era l'historiador Jaume Dantí, que
substituïa a Jordi Sala al capdavant de la
formació. Una exposició a la Fàbrica
mostrava una trentena de cases en miniatura, obra del paleta jubilat Joan Serrat. A més
de CiU, PSC, Independents-ERC i el PP
sorgia la notícia que una cinquena candidatura podria concórrer als comicis del 25
de maig. Es tractava d'Iniciativa per
Catalunya - Verds (ICV), que finalment no
es va presentar. A finals de febrer, la calçotada popular superava el rècord de públic i
calçots establert el 2002. L'onzena edició
d'aquesta festa aplegava 800 persones, que
van consumir poc més de 14.000 calçots.

Esports febrer /

Començava la segona volta per al Futbol Sala i la majoria d'equips del Club Esportiu Santa Eulàlia. Al
Club Esportiu hi havia canvis a la banqueta.
El tècnic del primer equip Ricard Tetas presentava la seva dimissió irrevocable davant
la important davallada de joc i resultats. El
substituïa Joan Galiano. Mentrestant, l'entrenador de l'Amateur, Claudi Olivan, també
deixava el càrrec que assumien els mateixos jugadors. Finalment, l'anomenada Plataforma per la Promoció de l'Esport a la Vall
del Tenes organitzava una acte en reconeixement a les entitats i als esportistes de la
Mancomunitat, que comptava amb la presència del vicepresident del Comitè Olímpic
Espanyol, Santiago Fisas.

La rierada al seu pas pel gual de Sant Isidre.

Març /

A principis de mes el riu Tenes es
desbordava parcialment al barri de Sant
Isidre i al costat del polígon can Magre. Tot i
això no hi havia cap incident destacable. El
SET Informa explicava que es vivia un dels
mesos de febrer més plujosos dels últims 10
anys. S'aprovava parcialment el Pla d'Acció
Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Santa
Eulàlia. Es constituïa una Comissió Provisional de Seguiment. El vi de taula que s'elabora a la finca Bruguer buscava denominació d'origen. L'empresari Enric Blajé
intentava que les quatre varietats de vi
poguessin portar la denominació Santa
Eulàlia o Vall del Tenes. El trànsit als carrers
que envolten l'Escola Ronçana millorava
després d'una circular on el Consell Escolar
demanava responsabilitat i precaució als
conductors durant les entrades i sortides
dels nens i nenes. El PSC del Vallès
Oriental presentava oficialment els candidats socialistes de la comarca al Teatre
Auditori de Granollers. Per Santa Eulàlia,
Martí Ferrés. Unes 900 persones participaven a la festa de Carnestoltes. El centre
cívic i cultural de la Fàbrica s'omplia de
color i disbauxa. Aquests dies també es
donava a conèixer que el poble disposaria
de consultori mèdic propi en els propers tres
o quatre anys. En aquest sentit, s'anunciava
que, probablement, l'Esplai hauria de deixar
el Cau perquè és on s'hi adequaria aquest
consultori provisional a l'espera del definitiu.
La mesura no agradava els monitors perquè
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afirmaven que l'Ajuntament no els havia
informat de res. En ple període de manifestacions contra la invasió angloamericana
a l'Iraq, continuava l'endarreriment de les
obres de millora a la carretera, al Rieral,
mentre una representació de ramaders santeulaliencs participava en una concentració
davant la fàbrica de Danone, a Parets del
Vallès, per protestar per la davallada dels
preus de la llet. A finals de mes el PP canviava de cap de llista per a les eleccions
municipals. El fins aleshores alcaldable,
Jaume Bonallach deixava el seu lloc a
Francesc Montes. Segons el PP, la substitució s'emmarcava en el procés de revisió de
llistes que es feia al Vallès Oriental davant
del rebuig ciutadà pel suport espanyol a la
guerra a l'Iraq. A finals de març les protestes
contra la guerra, sobretot a l'IES La Vall del
Tenes, es feien més evidents que mai.

Esports març /

El primer equip del
CE Santa Eulàlia continuava al penúltim lloc
de la lliga tot i el canvi d'entrenador. El pilot
de l'ACR Jordi Vilardebò encetava la seva
participació al Campionat de Catalunya de
Muntanya. A finals de març Vilardebò
guanyava el 3r Critèrium del Vallès, organitzat per l'Escuderia Vall del Tenes - Sant
Feliu. Qui també començava la temporada
al mundial de Ral·lis 4x4 era Rafa Tornabell,
copilot de José Luis Monterde.

Abril /

CiU presentava la llista que concorreria a les eleccions municipals del 25

maig. Cares noves, joves i suport incondicional dels fins aleshores regidors de l'equip
de Govern de l'Ajuntament. Després de
mesos de treball, APINDEP inaugurava el
nou local, situat a la plaça de l'Ajuntament.
Ho feia amb un gran festa de celebració dels
10 anys de l'entitat. L'estrena de la seu
d'APINDEP coincidia amb l'anunci de la
Fundació Ronçana, un projecte per inserir
els joves de l'entitat en el món del treball.
L'Escola Ronçana demanava al Departament que tripliqués el curs de P-3, després
que la preinscripció hagués deixat 55
matrícules. El Departament d'Ensenyament
va acceptar. L'elevat nombre de sol·licituds
al centre de primària contrastava amb la
davallada de preinscrits per al primer curs
d'ESO a l'IES Vall del Tenes. La disminució
respecte l'any passat era del 60%, a causa
de la inauguració d'un institut a Bigues i
Riells. Seguia del degoteig de cara a les
municipals. Renovació, continuïtat i experiència definien la llista d'IndependentsEsquerra amb el lema Una altra política és
possible. Mentre s'anunciava la revisió del
cadastre de rústica, el grup municipal del
PSC afirmava que Sant Simple era l'espai
ideal per traslladar-hi l'Esplai. A finals
d'abril, Martí Ferrés era presentant com a
cap de llista socialista i Francesc Montes
com a alcaldable del PP de cara als comicis
del 25 de maig. També durant els últims dies
d'abril, Santa Eulàlia inaugurava el Punt
d'Informació Juvenil Can Rajoler. D'altra
banda, la policia local practicava la sisena
detenció de lladres rebentacabines des de
finals de gener.

Esports abril /

Actes festius el dia de la inaguració de l’Apindep.

El primer equip del
Club Esportiu Santa Eulàlia experimentava
una millora notable de joc mentre José Luis
Monterde i Rafa Tornabell continuaven la
seva participació en el Mundial de Ral·lis
4x4. El Futbol Sala Santa Eulàlia vivia un
moment delicat a l'inici de la segona volta i
baixava fins a la cinquena posició de la lliga.
A finals de mes, el Club d'Escacs Ronçana
començava a disputar el primer Torneig de
Primavera.
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Maig /

Santa Eulàlia es preparava, un
any més, per afrontar l'estiu i per evitar possibles incendis forestals amb la neteja de
diverses franges de protecció a les urbanitzacions, on el risc d'incendis era més elevat. S'iniciava la revisió del cadastre de rústica. Més de 300 propietaris havien de renovar les seves dades. L'historiador Enric
Garcia-Pey presentava el recull de noms de
lloc i de persona del municipi i, el 9 de maig,
es donava el tret de sortida a la campanya
electoral de les municipals. Mentre la Colla
de Gegants participava en la trobada de la
Ciutat Gegantera del 2003, a Mollet del
Vallès, l'Ajuntament celebrava el darrer ple
municipal del mandat. S'aprovava la revisió,
a l'alça, dels preus de l'aigua i s'atorgaven
les subvencions al Fons de Solidaritat.
L'alcalde, Josep Uñó (CiU) i tres dels seus
regidors Montserrat Canet, Enric Folch i
Esteve Aymà s'acomiadaven de la política
municipal. Els alumnes de 6è de primària de
l'Escola Ronçana participaven en un concert al teatre Auditori de Granollers interpretant la cantata El crit de la terra. Dos dies
abans de les eleccions municipals moria el
col·laborador de la revista Ronçana i fundador de la Colla del Pa amb Tomàquet,
Jaume Farriol. Independents-ERC era la
força més votada de les eleccions municipals del 25 de maig. Amb tot, el partit que
liderava Jaume Dantí obtenia 4 regidors, els
mateixos que CiU, que en perdia un
respecte el 1999. El PSC es quedava amb 2
i el PP n'aconseguia 1. Amb aquests resultats els socialistes tenien la clau de la governabilitat. A tot això, el ministeri de
Foment treia a licitació l'estudi informatiu del
Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, un
tram que podria afectar Santa Eulàlia i el
Vallès Oriental.

Esports maig /

L'infantil de l'Escola
de Bàsquet Ronçana es proclamava campió
comarcal, mentre l'Amateur del Club
Esportiu Santa Eulàlia desapareixia. El
primer equip, per la seva banda, mantenia la
categoria -Segona Regional- després d'una
victòria per 1 a 3 al camp de l'Atlètic del
Vallès, a la darrera jornada de lliga.

Debat a Canal SET durant la campanya per
les eleccions municipals.

Juny /

El SET Informa començava el
juny amb la notícia de l'any. Jaume Dantí
(Independents-ERC) era el nou alcalde de
Santa Eulàlia després del pacte de Govern
a que havien arribat la seva formació i el
PSC. Les conseqüències de les municipals
també feien estralls a l'IES La Vall del Tenes.
El fins aleshores director, Isidre Ballester,
renunciava al càrrec després de la pèrdua
de l'alcaldia de Lliçà d'Amunt. Mentrestant,
una jove, que estava de vacances al poble,
era presumptament violada. Dies més tard,
el 14 de juny, l'Ajuntament sorgit dels comicis municipals prenia possessió a la sala de
plens del consistori. Jaume Dantí, Enric Barbany, Lluís Velasco i Jordi Sala (Independents-ERC), David Duran, Andreu Gual,
Joaquim Brustenga i Rosa Maria Cortiella
(CiU), Martí Ferrés i Armando Cañizares
(PSC) i Francesc Montes (PP). Les obres de
la carretera seguien acumulant retard i
Santa Eulàlia patia l'onada de calor que
afectava Catalunya. S'assolien les temperatures més altres en un mes de juny des de
feia com a mínim 20 anys. El termòmetre
arribava a màximes de 38 i 39 graus. La
calor provocava un sobreconsum d'aigua
que va fer que alguns barris es quedéssin
sense. L'Ajuntament, a través d'un ban, va
prohibir regar horts i jardins i omplir pis-
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cines. Per Sant Joan, la Fàbrica acollia, per
segon any, la Flama del Canigó.

Esports juny /

S'acabava la temporada i es donava a conèixer la fusió del
Futbol Sala Santa Eulàlia amb el FS Vall del
Tenes, de Lliçà d'Amunt. Les patinadores
del Club Patí Santa Eulàlia aconseguien un
èxit rotund a la primera fase de l'Interclub de
Patinatge artístic. L'Agrupació de veterans
del CE Santa Eulàlia reunia 400 persones a
la festa de final de temporada, amb partits al
municipal d'Esports i un sopar de fi de festa.

Juliol /

L'Ajuntament anunciava que
l'Escola Bressol Municipal començaria a
funcionar a l'inici del curs 2003-04. Les
obres portaven dos mesos de retard. A principis de juliol, el consistori aixecava el ban
que prohibia regar horts i jardins i omplir
piscines amb aigua de la xarxa municipal.

nien dos santeulaliencs acusats de pertànyer a una banda orga-nitzada de lladres. La
policia autonòmica els atribuïa una cinquantena de robatoris, sobre tot a la comarca. El
núvol tòxic que havia provocat l'empresa
Delsa, de Llerona, passava sense novetat
per Santa Eulàlia. L'Ajuntament i la policia
local van estar informats en tot moment pels
Bombers i per la Direcció General d'Emergències. Tot i això, els responsables municipals no van avisar la població per no provocar cap alarma. El plenari de l'Agenda 21
local del 26 de juliol passava desapercebut.
Tot i això s'aprovaven dos aspectes crucials:
la reconversió de la Comissió provisional en
comissió de Seguiment i la creació de cinc
grups de treball per començar a executar el
Pla d'Acció Local. L'Ajuntament va decidir
que penalitzaria econòmicament l'empresa
Curto si les obres de la carretera no estaven
acabades a principis de novembre. El condicionament ja portava tres mesos de retard.
La festa major arrencava un any més amb
l'aplec de Sant Simple. Els espectacles a la
plaça de l'Ajuntament, la festa jove al pavelló i, sobre tot, la vuitena edició del Joc de
Colors, marcarien el pols festiu a Santa
Eulàlia. En total, es van programar una seixantena d'actes.

Esports juliol / Es constituïa la nova

Les obres de l’Escola bressol.

Tornava a arribar aigua del Ter-Llobregat i
els dipòsits s'havien recuperat. El primer ple
municipal del mandat revelava que el regidor
alliberat –que tindria dedicació plena a
l'Ajuntament– seria el segon tinent d'alcalde,
l'independent Enric Barbany. Convergència i
Unió criticava aquesta decisió perquè,
segons afirmaven, la retribució de Barbany,
uns 42.000 euros anuals, era massa elevada. Independents-Esquerra es defensava i
afirmava que l'assignació es podia assumir.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra dete-

junta del Club Esportiu Santa Eulàlia. El fins
aleshores president, Ramon Bau, cedia el
testimoni a Carles Torras, que va acceptar
fer-se càrrec de l'entitat només un any, com
a responsable d'una gestora amb 13 pares i
mares de jugadors del futbol base. Èxit de
participació i de públic al Torneig de Futbol
Sala d'Estiu organitzat pel COP, en favor de
les seleccions esportives catalanes, amb 12
equips inscrits. Vodka amb Red Bull es va
endur el campionat. Bernat Guàrdia tancava
el primer semestre de l'any amb no gaire
bons resultats a la Copa del Món del
descens. Un any més, el Club Patí Santa
Eulàlia organitzava el Festival d'Estiu de
Patinatge Artístic, el cap de setmana anterior a la festa major. Les patinadores locals i
els clubs convidats van exhibir una vintena
de coreografies individuals i de conjunt.
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Agost / Els tres especials de festa major
tancaven la tretzena temporada de Canal
SET, amb incident inclòs. Un llamp que va
cremar un transformador al Rieral va
impedir emetre la prova televisiva del Joc
dels Colors. Els Vermells van ser els vencedors de la vuitena edició d'aquesta competició de Festa Major.

Setembre /

Canal SET iniciava la
catorzena temporada d'emissions regulars
amb nous programes i amb un horari diferent: els dilluns a dos quarts de 10 del
vespre. L'Ajuntament anunciava la redacció
d'un informe que recolliria els problemes i
mancances dels barris. L'objectiu era planificar les inversions del mandat a la zones
més degradades de Santa Eulàlia. El primer
ple després de les vacances d'estiu aprovava, per unanimitat, el conveni per a la portada d'aigua al municipi, a través de la xarxa
Ter-Llobregat. La connexió hauria d'estar
enllestida l'estiu 2005, amb una inversió de
760.000 euros per part del consistori.

Esports setembre

/ L'11 de setembre es consolidava com una jornada
esportiva al poble. Es disputava la setzena
edició del 1/4 de marató de la Vall del Tenes
amb 240 atletes i, per tercer any, s'organitzava el Raid Hípic de promoció puntuable
pel Campionat de Catalunya.

Octubre /

Els Mossos d'Esquadra
detenien a un home de Canovelles, acusat
d'una presumpta violació a una dona, també
de Canovelles, que s'hauria produït a Santa
Eulàlia. A principis de mes, el SET Informa
també explicava que l'Escola Ronçana i
l'IES Vall del Tenes començaven el curs amb
novetats. El centre de primària estrenava
dues aules de la nova ampliació mentre que
l'Institut tenia nou director, el fins aleshores
subdirector Aleix Buch. La Diputació de
Barcelona senyalitzava un sender de Petit
Recorregut, de gairebé 20 quilòmetres, pel
poble. Durant els primers dies d'octubre es
donava a conèixer que el consultori mèdic
provisional, al Cau de l'Esplai, seria una

Local al costat de l’ermita de Sant Simple,
on s’ubicarà l’esplai.

realitat al maig, si no hi havia endarreriments. També s'anunciava que l'activitat de
l'Esplai es traslladaria a Sant Simple quan
l'edifici annex a la capella estigués condicionat. La temporada esportiva arrencava
amb millores al camp de futbol i al pavelló
polisportiu on s'acabaven de resoldre els
problemes de goteres que havia patit l'equipament els últims anys. Els nens i nenes
eren els protagonistes del primer mercat de
l'Intercanvi de Santa Eulàlia que va organitzar l'Associació de Veïns de Can Font.
L'Agenda 21 i els grups de treball retornaven a les reunions que havien deixat a
finals de juliol, amb la incorporació de més
veïns mentre una trentena de veïns del carrer Ponent, a la Sagrera, es queixaven que
no disposaven de telèfon fix a casa seva tot
i que les vivendes i els carrers tenien la
infrastructura necessària. A mig octubre, el
Consell Comarcal i el Centre de Recursos
Pedagògics del Vallès Oriental presentaven
el llibre Fem Televisió, guanyador del tercer
premi Un2tres. La publicació recollia l'experiència del crèdit audiovisual que s'impartia
a l'IES La Vall del Tenes, en col·laboració
amb Canal SET, per a alumnes de segon
cicle d'ESO. En plena precampanya electoral per als comicis autonòmics del 16 de
novembre, la candidata del PP al Vallès
Oriental, Maria Àngels Olano, es quedava
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sense una roda de premsa programada
davant de l'IES La Vall del Tenes perquè
l'Ajuntament no la trobava oportuna. A finals
de mes, tenien lloc dues representacions,
amb poc públic, de El sopar dels idiotes,
que el grup de teatre del Casal havia estrenat durant la Festa Major. Amb tot, la notícia
eren les noves cadires que moblaven el
local i que li donaven un aire més modern.

Esports octubre /

Començava la
temporada per a les entitats esportives. El
Club Esportiu, l'Escola de Bàsquet i el Club
Patí Santa Eulàlia s'entrenaven des de feia
setmanes amb vistes als seus campionats.
Bernat Guàrdia es proclamava campió de

l'Open d'Espanya de Dual de BTT a Santa
Eulàlia, revalidant el títol obtingut el 2002.
Guàrdia en tenia prou acabant tercer a l'última prova del campionat, celebrada al circuit
de descens de Sant Simple. Rafa Tornabell
tornava del Ralli de Dubai molt decebut,
després de no poder sumar cap punt.
L'equip Tecnoarcilla de José Luis Monterde
i de Tornabell finalitzava la Copa del Món de
Ral·lis 4x4 fora dels deu primers llocs. Una
penalització d'última hora va apartar el
Mitsubishi de Monterde i Tornabell de la
sisena plaça final del Desert Challenge, en
una polèmica decisió dels comissaris de la
FIA.

Les obres a la carretera, pràcticament acabades

Padró vehicles 2003
Turismes
Camions
Tractors
Remolcs
Motocicletes i ciclomotors
Total
20 anuari2003

3089
550
83
74
613
4409
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Comissió de festes
Seguint el camí
Un cop passada la Festa major, de la que
ja us en parlem en un altre apartat, la
comissió ha anat seguint el seu camí.
Sortosament és força nombrosa, també hi
participen membres de la comissió de colors i caps de colla. El seguit de festes que
es van desgranant durant l'any ens obliga
a mantenir-nos actius i preparar-nos amb
temps. Així doncs, ens hem anat trobant
de manera regular pràcticament cada
mes. Fins ara, com és lògic, hem anat
preparant les festes que el calendari ens
ha anat marcant. Quan rebreu aquest
Anuari ja hauran passat les de la festa
major d'hivern i estarem acabant de
preparar les de Nadal, que, és clar, se
centraran en la festa de Cap d'any i Reis.

Organ decisori /

La comissió té
poder de decisió i els temes a decidir es
posen sobre la taula. N'hi ha que no cal
que ens els plantegem, com per exemple,
què farem per la castanyada; aquí la tradició té la paraula i no tindria sentit canviarho. En canvi, en d'altres ocasions sí que
s'ha generat debat. Cal dir que més que no
pas si es farien o no determinats actes, les
diferents opinions aportades han estat
sobre com es farien o, fins hi tot, sobre la
seva ubicació. Així doncs, per exemple
sobre la fira d'artesania la comissió va
decidir de tornar a fer-la a l'exterior, al carrer, amb el risc que això comporta, però

La Festa de Sant Antoni.

amb la idea que fos més viva i concorreguda. A hores d'ara ja podrem valorar si
la decisió va ser encertada o no, i si la climatologia va ser benigne. En d'altres ocasions s'ha decidit d'introduir alguns canvis,
com és la cavalcada de Reis; es vol més
participativa i modificar el lliurament del
regal dels Reis als nens. Parlant d'aquesta
diada us recordem la possibilitat que teniu
d'encarregar que vinguin els reis en persona a portar els regals als infants a casa
vostra. Hi ha una bona colla de gent disposada a treballar molt per portar la il·lusió
a casa.

Oberta / La comissió de festes és
oberta i les diverses opinions són tingudes
molt en compte. Un cop entrats a l'any
2004 el treball es centrarà a definir i
preparar amb més temps d'antelació les
festes de durant l'any que falten.
Podeu venir a la comissió, ajudareu i en
gaudireu.
Bon Nadal

21 anuari2003
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Festa Major 2003

Els joves / La celebració d'una gran
quantitat d'actes destinats als joves i
organitzades per ells mateixos. Cada dia
de la Festa Major hi va haver o un concert
o un DJ, o alguna altra activitat.

Quatre moments

La seqüència de la Festa
Major / L'Aplec de Sant Simple dóna

De la Festa Major de Santa Eulàlia cal
destacar quatre fets:

el tret de sortida de la Festa Major i es va
celebrar els dies 26 i 27 de juliol.

Tradició /

L'arrelament a una sèrie
d'actes ja tradicionals al nostre poble i que
tothom ja espera, i dels que ja no es pot
prescindir, com per exemple l'Aplec de
Sant Simple, la Milla o la Sardinada entre
d'altres.

Dimecres / El 30 de juliol estava previst començar amb la presentació de les
proves de colors i la prova cultural. No
podem dir que comencéssim amb bon peu,
perquè una tempesta de tarda ens va deixar
el poble sense llum i no es va poder fer res.

El Joc dels Colors /

Dijous / De tota manera ens vàrem
refer i a partir del dijous els actes previstos
es van poder celebrar amb tota normalitat.
Aquest dia es va córrer la Milla, hi va haver
el Pregó a càrrec de Carles Reixac, els
Tres Trons, la Sardinada, el Correfoc i el
teatre.

Les proves al
voltant del Joc dels Colors que constitueixen un element dinamitzador de cabdal importància, ja que gràcies a ells
aconseguim una Festa molt participativa.
S'han convertit en un clàssic l'estirada de
corda, la cançó i els jocs d'aigua.

El teatre local /

L'obra de teatre a
càrrec del Grup de Teatre del Casal, que
aquest any han representat "El Sopar dels
Idiotes".

Divendres / Va ser el dia de la Gent
Gran, amb el Dinar en honor als avis. El
mateix dia es va fer un homenatge als que
havien arribat als 90 anys. A la nit, i dins la
Festa

22 anua-
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Moviment demogràfic
NAIXEMENTS
(PERÍODE DEL 31 D´OCTUBRE 2002-16 D´OCTUBRE 2003)
DATA

NOMS DELS NASCUTS

NOM DELS PARES

06/11/2002
09/11/2002
12/11/2002
13/11/2002
17/11/2002
29/11/2002
29/11/2002
30/11/2002
18/12/2002
18/12/2002
27/01/2003
03/02/2003
06/02/2003
09/02/2003
15/02/2003
17/02/2003
04/03/2003
15/03/2003
18/03/2003
23/03/2003
24/03/2003
06/04/2003
13/04/2003
14/04/2003
14/04/2003
15/04/2003
22/04/2003
22/04/2003
01/05/2003
06/05/2003
06/05/2003
12/05/2003
29/05/2003
30/05/2003
05/06/2003
06/06/2003
08/06/2003
18/06/2003
20/06/2003

LARA GUARDEÑO MARTÍN
GERARD ESTRADA GODALL
SOFIA DE LA TORRE GÓMEZ
MAR REUS BORDAS
CARLA QUILIS PEIRÓ
DAVID CANO PEIROTEN
AINARA LABRADOR GÓMEZ
ARIADNA ESPEL CARRERA
ROGER PONS FLUM
JUDIT MARÍN OLIVERAS
YANIRA ESTRANY GÓMEZ
ALAN HERRUZO DOMÍNGUEZ
AINARA MARTÍN LLOP
MIRIAM CLADELLAS DE FRUTOS
PAULA MENESES ESPEJO
ABRIL SANCES PARRAMÓN
JORDI MITJAVILA RUÍZ
ARIADNA GONZÁLEZ TARODO
GUILLEM FRUCTUOSO PALANQUES
MARC JORDÀ GRAU
SANDRA TABOADA DACOSTA
XENIA ROMEU GONZÁLEZ
PABLO MORENO GALLARDO
PAULA LINARES BARRAGÁN
RAUL MADURGA SILES
AINA LÓPEZ FERRER
SERGIO GÁLVEZ VILLEGAS
LAURA LÓPEZ DÍAZ
MARINA ROURA TORRAS
LAURA IGLESIAS DOSDAD
NURIA IGLESIAS DOSDAD
CARLA ALCEDO ESTEBAN
ADÁN CHILLÓN MORÁN
ESTELA GONZÁLEZ BARBANY
ALBA ROSÁS QUINTANA
IKER LÓPEZ PACHÓN
MERITXELL ESTRANY BOVER
NURIA VALLS PAGÈS
MIREIA PASCAL LÓPEZ

DAVID I MARÍA JESÚS
CARLOS MIGUEL I ANA MARÍA
FERNANDO MANUEL I FRANCISCA
JOSE RAFAEL I ANA MARÍA
VICENÇ I IMMA
JAVIER I MARÍA DEL CARMEN
JOSE LUÍS I SUSANA
SANTIAGO I JOSEFA
ALEX I SONIA
FRANCISCO I MARTA
RICARDO I YOLANDA
DAVID I LAURA
DANIEL I LIDIA
JAIME I MARÍA NIEVES
LUIS I LAURA
FRANCISCO JOSÉ I MONTSERRAT
JORDI I MARIA MERCEDES
FRANCESC I SILVIA
SALVADOR I GLÒRIA
RICARD I MÒNICA
JESUS I NÚRIA
LLUIS I CLÀUDIA
MANUEL JESÚS I NOEMÍ
RICARDO I TERESA
JOSE MARÍA I LIDIA
RAFAEL I GADOR
JESUS MARÍA I LUZ KARIME
JOSE MANUEL I AGUSTINA
LUÍS I MONTSERRAT
JAVIER I MARTA
JAVIER I MARTA
FRANCISCO JAVIER E IMMACULADA
ANGEL MIGUEL E IMMACULADA
JUAN RAFAEL I DOLORS
ALBERT I SARA
JAVIER I SONIA
LLUÍS I MARÍA
JOSEP I MARIA TERESA
JOSEP MARIA I MONTSERRAT
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DATA

NOMS DELS NASCUTS

NOM DELS PARES

03/07/2003
03/07/2003
22/07/2003
24/07/2003
26/07/2003
05/08/2003
05/08/2003
07/08/2003
12/08/2003
16/08/2003
21/08/2003
28/08/2003
31/08/2003
05/09/2003
09/09/2003
10/09/2003
10/09/2003
19/09/2003
24/09/2003
26/09/2003
28/09/2003
16/10/2003

ADRIAN TORVISCO HERRUZO
CLARA PRAT SEGOVIA
CARLES CASTELLS MARTÍNEZ
AINA ROMÁN RIBA
CLARA DOUTON MARTÍNEZ
JUDITH OLIVÉ CASTILLO
IRENE BARROSO ARRUFAT
ISAAC CAMPOS DONADEU
RAQUEL CARDENAL MAÑAS
ALBA URTIAGA RUBIO
MERITXELL BARÓ VALLS
ABRIL MIRALLES LÓPEZ
ALBERT MÈRIDA FRANCÀS
MANOLO MÉNDEZ CRUZ
ARLET ALTARRIBA PAGÈS
XAVIER RODÉS RISCO
ALBERT RODÉS RISCO
ORIOL PERNIA GIRBAU
IAN RODENAS ENRÍQUEZ
JOEL ASENSIO VEGAS
ADRIAN YÁÑEZ GRANADOS
MARC DEL PINO GÁLVEZ

JUAN MANUEL I ELISABETH
CARLES I FELICIA MARIA
CARLOS I NÚRIA
FRANCISCO I LAIA
JOSE LUÍS I SUSANA
SANTIAGO I ESTHER
ANTONIO I PILAR
MANUEL I SÍLVIA
SERGIO I CRISTINA
JAIME I YOLANDA
JOSEP I MERITXELL
DAVID I PAULA
MANUEL I MARIA ROSA
MANUEL I ANA MARÍA
DANIEL I MERITXELL
ALBERT I MERCEDES
ALBERT I MERCEDES
AMADOR I ANA
RAFAL I MARIA TERESA
BENET I DOLORS
CARLES I ROSA MARÍA
JUAN ANTONIO I VERÓNICA

MATRIMONIS
(DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2002 AL 7 DE NOVEMBRE DE 2003)
DATA

NOM

09.11.2002
14.11.2002
17.11.2002
30.11.2002
14.12.2002
19.01.2003
14.02.2003
22.02.2003
15.03.2003
23.03.2003
29.03.2003
03.04.2003
11.04.2003
12.04.2003
13.04.2003
26.04.2003

FRANCISCO JAVIER GIMENÉZ CISNEROS I ARACELI BARROSO INDIANO
LUIS GARCÍA ANDRÉS I ELVIRA CANO DE LA FE
JAIME CIURANS VILA I ROSA PAGÈS FLORENSA
ISAAC LÓPEZ GONZÀLEZ I MANUELA PÉREZ ARIZA
CARLOS HERNÁNDEZ LLAMAS I EUDOSIA ROJO FERNÁNDEZ
DIEGO PALOMO MÚÑOZ I MARIA SALA ROCA
JESUS GUERRERO MORÁN I REMEDIOS VACA MARTÍNEZ
MARC VERGARA TARRASON I PILAR BERMÚDEZ GRANADO
JAIME TORNÉ FERRER I NEUS MONFORT CATALÁN
CASTOR ÁLVAREZ SÁNCHEZ I MARÍA VISITACIÓN NÚÑEZ RODRÍGUEZ
LUIS GUTIÉRREZ CORDERO I SABEL RAMÍREZ SANJUAN
JORGE CANOVAS GARCÍA I SONIA ESTER FONFREDA MARQUET
ISMAEL GARCÍA CAMUET I SÍLVIA CARABI PUIG
IVAN LUQUE CARRANZA I NOEMI LÓPEZ MONTOYA
JORGE LUÍS CÉSPEDES ZAVALETA I SANDRA GALVÁN MAS CARELL
DANIEL PÉREZ MUÑÓZ I SARA MORENO PALACIA
24 anuari2003
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DATA

NOM

03.05.2003
03.05.2003
10.05.2003
16.05.2003
17.05.2003
23.05.2003
23.05.2003
23.05.2003
23.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
02.06.2003
07.06.2003
14.06.2003
14.06.2003
21.06.2003
23.06.2003
04.07.2003
04.07.2003
05.07.2003
06.07.2003
06.07.2003
11.07.2003
12.07.2003
12.07.2003
19.07.2003
19.07.2003
19.07.2003
24.07.2003
26.07.2003
09.08.2003
16.08.2003
17.08.2003
17.08.2003
23.08.2003
23.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
02.09.2003
06.09.2003
11.09.2003
12.09.2003

ENRIQUE RODÉS GUAL I IRINA RADIONOVA
JORGE FELIPE SERRA I YOLANDA ÁLVAREZ HERRÁIZ
OSCAR FLORES ALTIMIRA I VERÓNICA PINO CAÑAS
ALBERTO MIGUEL RETANA PENDÓN I SUSANA JIMÉNEZ ARRABAL
ELVER EPIFANIO TUCTO JUSTINIANO I BRÍGIDA PELAGIA BAUTISTA BUSTAMANTE
JORGE CASALS BARBANY I MONICA ESPINOSA GARCÍA
MANUEL GUTIÉRREZ MORILLA I BEYSAIDA MARIBEL LÓPEZ OLVERA
JOSE RAMON MARTÍNEZ GARCIA I LIDIA SERRANO TORRES
JOSEP LLUÍS MERCADÉ BARBANY I LAURA SABATÉ ORTEGA
DANIEL CATALAN CALVO I PURIFICACIÓN MATAMOROS CORTÉS
DEMETRIO RODRÍGUEZ GARCÍA I LOURDES VIVAS ARCE
MANUEL CAÑAS VELASCO I FELIPA BREA
ALBERTO SORRIBAS DURAN I MARIA GLORIA MERCADER RABOT
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ HERENAS I SUSANA GARCÍA MONTSERRAT
LUÍS LÓPEZ PADRISA I MONTSERRAT ROSÀS VALLS
FRANCISCO JOSE CABECERA ALMENDRO I MÓNICA SANTIAGO DOMÍNGUEZ
JUAN BARBANCHO CURADO I JOSEFA RUÍZ GARCÍA
DEJAN KAMENSASEVIC I ROSA MARÍA CONEJO CINTAS
EDUARDO BOCANEGRA BOTELLA I MERITXELL FRANQUESA NOGUER
JORGE RABASSA JOU I LAURA PALLEJÀ CASTELLET
ORIOL PUIGGARÍ FLORES I GLÒRIA SOLER RUÍZ
ALEJANDRO PALLÀS FOYO I ISABEL JORDÀ DEL AMO
JUAN FRANCISCO MUÑOZ IZNAJAR I SUSANA RODRÍGUEZ SUÁREZ
SERGIO SORLI MIRANDA I MERCEDES MERINO GUTIÉRREZ
JAVIER GIL RODRÍGUEZ I ROCIO FERNÁNDEZ CABALLERO
JUAN CARLOS CAMPOS DOMÍNGUEZ I SONIA PUERTO RIVERA
JAVIER GARZÓN GARCÍA I MÓNICA PORRAS SERRANO
OSCAR ELVIRA ENCINAS I REBECA LÓPEZ ÁLVAREZ
AGUSTÍ PAGESPETIT BOURGEOIS I IMMACULADA BRUSTENGA BARBANY
XAVIER MUSQUERA MORENO I CRISTINA LLORENS MATO
DAVID PÉREZ DEL CAMPO I DOLORES MONTES CODINA
JONATHAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ I MERITXELL ANGULO CARRASCO
RAUL ANDREU SÁNCHEZ I TATYANA YUSHCHENKO
RAFAEL GARCÍA OROMÍ I MARIA NIEVES MUÑOZ RUÍZ
IVAN VIRLAN LÓPEZ I NOELIA SOLÍS CARRILLO
FRANCISCO JAVIER MOYA MADROÑAL I MARIA DE LOS REMEDIOS PÉREZ VÁZQUEZ
DANIEL ORTEGA GRAU I MARIA ANTONIA CANO MULA
IVAN MENAL LLORCA I ELENA CATEDRA ARIMÓN
CARLOS SUBIRATS JIMÉNEZ I ANNA ROURA ARIMANY
JAVIER GARCÍA PEREIRA I YOLANDA GARRIDO ESCALERA
ALEJANDRO CANO MELGAREJO I NURIA NUÑO PEDRERA
FRANCISCO ROMERO ROMERO I KHADISA KDIM
ORIOL MORTA GARRIGA I CAROL GALANO MUÑOZ
JOAN BASSI CLEMENTE I LAURA GAUSACHS MANZANO
MANUEL JIMÉNEZ CONTRERAS I MANUELA DOLORES VÁZQUEZ CAMPOS
25 anuari2003
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DATA

NOM

13.09.2003
19.09.2003
20.09.2003
20.09.2003
21.09.2003
21.09.2003
26.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
04.10.2003
11.10.2003
12.10.2003
11.10.2003
11.10.2003
17.10.2003
17.10.2003
24.10.2003
25.10.2003
28.10.2003
05.11.2003
07.11.2003

MANUEL NOVINOU FERNÁNDEZ I MARIA DOLORES AMORES GUARDADO
JUAN JOSE MARTÍNEZ JIMÉNEZ I JOANA BECERRA GÓMEZ
JORDI SOLÉ GILI I ROSA MARIA VALIENTE GARCÍA
OSCAR MONTES FERNÁNDEZ I SILVIA LÓPEZ RUÍZ
GONZALO ARBUES PEÑA I MARÍA DEL CARMEN FRUCTUOSO NAVARRO
FERNANDO TOBOSO RIBO I TERESA TERRATS GARCÍA
CARLOS ALEGRE LASTERRA I GEMMA LÓPEZ GARCÍA
DAVID MARTÍNEZ ALTOZANO I MARIA LUISA LÓPEZ PRADAS
JORGE VILLARET VILA I MONTSERRAT MASPONS GUÀRDIA
ENRIC FERRERO SOLANES I PILAR TURA POU
ALEJANDRO LLAURADO FARRÉ I LAURA GARCÍA MARTÍN
FRANCISCO JAVIER DURAN MARTY I ADELA DEL VALLE BARRERA
JOAN POU VILA I MONTSERRAT CLADELLAS ESPEL
FRANCESC RODRÍGUEZ CARMONA I IMMACULADA FERRERAS BLANCO
LLENS COSTA HERNÁNDEZ I MIREIA CAMPOS ALEJO
SAMUEL-GERARD ARANES BENET I CLARA SERLAROS PAÑELLA
ALBERTO MARÍN MORALES I SANDRA SALA BALLDOMÀ
DAVID FARRÉ DESUNVILA I MERCEDES BLANCO SOMOZA
JUAN ANTONIO DEL PINO PÉREZ I VERONICA GÁLVEZ CABALLÉ
JORGE BARBETA GARCÍA I RAQUEL SÁNCHEZ MOLINA
OSCAR DOMÈNECH LOZANO I EVA SÁNCHEZ CID

DEFUNCIONS

DATA

(PERÍODE DEL 24/10/2002
AL 25 /11/2003)
DATA
09/12/2002
13/12/2002
28/12/2002
29/12/2002
03/01/2003
17/01/2003
20/01/2003
03/02/2003
12/02/2003
25/02/2003
29/02/2003
14/05/2003
17/05/2003
24/05/2003
25/05/2003

NOM DELS TRASPASSATS
TERESA GIRBAU ROF
JUAN MARTÍNEZ OSETE
ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CEFERINA JARQUE RODILLA
EMILIA ROS SOLER
MANUEL NICOLAS APARICIO
MANUELA PRIETO BONILLA
ISIDRE BONET POMA
LLUIS BARBANY CASABAYO
ANA CAMPO RODRIGUEZ
JOAQUIM RIERA BARBANY
CONSUELO MARIN RUBIO
ROSA VIAPLANA VILA
JOSE ORTÍZ MUÑOZ
MARIA VEGA RAMÍREZ

25/05/2003
31/05/2003
19/06/2003
23/06/2003
28/06/2003
03/07/2003
13/07/2003
14/07/2003
13/08/2003
13/08/2003
23/08/2003
08/09/2003
14/09/2003
27/10/2003
30/10/2003
04/11/2003
12/11/2003
18/11/2003
25/11/2003

26 anuari2003

NOM DELS TRASPASSATS
JUAN BUENO PASTOR
CONCEPCIÓ PAÑACH DALMAU
ROSA FABREGAS NONELL
DOLORES VALLE GUILLÉN
AMALIA MIRA PEDRERO
CARMELO DE LA SALUD LUÍS
LEOPOLDO HERNÁNDEZ SANDÍN
TECLA BERENGUER GUASCH
MANUEL FERNÁNDEZ EXPÓSITO
VICENÇ FRANCÀXS SOLÉ
JOSE MARIA PASCUAL LLUCH
JOAN PRIM PUIGDOMÈNECH
ARACELI RODRÍGUEZ MOLERO
EUFRASIA ESCAÑO ROBLES
ROSA MARIA AMATLLER BALADA
EMILIA BARBANY BONET
JOSE GIRONES RAMON
M. CONCEPCION GÓMEZ PÉREZ
JUAN ROIG TOLSAU
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Jutjat de pau
Jutge: Josep Solé Padrós
Teléfon: 93 844 86 50

Un any tranquil
Ja estem esgotant les últimes setmanes del
2003 i s'ha d'editar, com cada any, l'Anuari
Local. Ens demanen, com de costum, que el
Jutjat de Pau faci un resum de com ha
transcorregut l'any en aquest òrgan judicial.

La nova Llei d'Enjudiciament Ràpid / Ha estat un any tranquil, la feina ha estat la normal que es pot
desenvolupar en unes dependències judicials d'un poble. Cal destacar que el 28
d'octubre de 2002 es va publicar la Llei
Orgànica 8/2002 que reforma parcialment la
Llei d'Enjudiciament criminal per l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats
delictes i faltes. Un cop aprovada la Llei,
s'han constituït una sèrie de comissions per
a la seva implantació. Així, existeix una
comissió d'àmbit estatal de la que en forma
part el Departament de Justícia i Interior de
la Generalitat, atès que a Catalunya ja es
duien a terme judicis ràpids. Aquest tipus de
judicis ja s'havien instaurat a Barcelona el
1992. Per això, en aquests moments, el protagonisme que té Catalunya en la
implantació dels judicis ràpids és molt
important.

fer les citacions amb la major brevetat possible, cosa que ens fa estar pendents diàriament del correu, donat que en l'horari habitual no era possible portar a terme amb
eficàcia el que suposa la nova Llei de
Judicis Ràpids.

El Registre Civil /

El mateix que
sempre: bastants naixements, més i més
casaments i les defuncions. Com anècdota
volem fer menció especial a dos dels casaments del 2003. El primer es va celebrar el
gener. Va ser el de Diego Palomo Muñoz, de
85 anys, i Maria Sala Roca, de 75. I el
segon va tenir lloc a l'agost. Van contreure
matrimoni civil Raül Andreu Sánchez, de 19
anys, i Tatiana Yuschenko, de 15. Com
podeu veure, allò que diu que l'amor no té
edat ni fronteres és pura realitat. De fet, ha
quedat reflectit en aquests dos casaments.
Els desitgem molta felicitat i que l'amor i la
il·lusió no s'escapi mai.

L'afectació al Jutjat de Pau /

Ja hem fet un repàs al 2003. Per tant:
Bones Festes i fins l'any vinent.

El Departament de Justícia i Interior ha treballat perquè la implantació dels judicis
ràpids sigui un fet a tot Catalunya a partir
del 28 d'abril d'aquest any. Això també afecta, en part, el nostre Jutjat, ja que s'han de

Josep Solé Padrós
Jutge de Pau
Verònica Mateos Vegas
Secretària Judicial
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Centre
de Cultura
Sant Jordi

rial; d'altres en la vida de parella i n'hi ha
encara que es centren en l'autoestima.
Tots tenen en comú la garantia de convertir el lector en una persona millor.

Responsable: Carme Viader
Teléfon: 93 844 81 88

Els manuals
d'autoajuda
Els llibres d'autoajuda s'han convertit en
un fenòmen popular i cultural. Més de
15.000 títols envaeixen el mercat mundial.
És freqüent que alguns títols d'aquest
gènere ocupin els primers llocs entre els
llibres més venuts de no ficció.

Dels Estats Units / Els llibres d'autoajuda, un corrent editorial importat dels
Estats Units, ens prometen felicitat només
seguint uns quants consells pràctics.
Alguns es concentren en l'èxit empresa-

Per què? / En els llibres d'autoajuda,
els lectors busquen solucions màgiques
als seus problemes personals. Segons els
psiquiatres i psicòlegs l'addicció a aquests
tipus de llibres posa de manifest la dificultat d'assumir la pròpia vida personal en
una societat on es percep una evident crisi
de valors ètics i d'autoestima. Per això, els
lectors es deixen enganyar amb falses
promeses i esperances de canvis substancials a les seves vides que, d'altra
banda, mai arribaran a produir-se.
En definitiva és l'ésser humà a qui correspon assumir la seva llibertat, escollir els
valors amb els quals vol configurar la seva
vida, realitzar projectes personals i aprendre a rectificar deixant de banda els llibres
d'autoajuda que tenen solucions per a tots
els problemes.
M. Carme Viader.
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Centre
Cívic i Cultural
La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Teléfon: 93 844 86 59
Fax: 93 844 86 59
Email: ccfabrica@terra.es

Tres anys de Fàbrica
Ja fa tres anys que Santa Eulàlia va inaugurar el Centre Cívic i Cultural la Fàbrica i
durant aquest temps podem dir que s'ha consolidat com el centre dinamitzador de gran
part de les activitats culturals i de lleure que
es realitzen al poble. Actualment comptem
amb un conjunt d'activitats estables que s'hi
realitzen durant tot l'any, tant durant la setmana com els caps de setmana.

Cursos, tallers i sortides /

El
format dels cursos i tallers de la Fàbrica
manté, bàsicament, l'esquema dels anys
anteriors. De setembre a juny hi ha diversos
cursos anuals: els d'idiomes (que són els
més sol·licitats), d'expressió artística, de
salut i creixement personal, de música, infantils, etc. Però, a més a més, es fan sortides al
teatre i cursos monogràfics diferents cada
trimestre, de temes variats, que volen ser
enriquidors, creatius i divertits perquè tots
poguem triar el que més s'adapti als nostres
gustos, necessitats o preferències.

Un dels cursos d'anglès de la temporada passada

Altres activitats /

Durant tot aquest
any també s'han anat realitzant un seguit
d'exposicions de les quals podem destacar
les Cases en Miniatura d'en Joan Serrat, la
de pintura a l'oli d'en Francesc Garrigó, o la
que l'Agrupació Fotogràfica de Santa Eulàlia
està preparant per la Festa Major d'Hivern
que porta per títol "Abans i ara" i que ens
mostrarà fotografies inèdites del nostre
poble. A més, per si hi ha encara algun
despistat, la Fàbrica compta amb una sala
d'estudi per als nois i noies de casa que tinguin ganes de treballar, a la qual poden venir
de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.
La Fàbrica vol ser un lloc de trobada per a
tothom i, a banda de les activitats organitzades per l'Ajuntament, sempre s'ha intentat, ara més que mai a través de la comissió
de cultura, que totes les entitats del poble hi
tinguin cabuda.

Un dels grups de taixí, en plena activitat
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Punt Informació
Juvenil
Can Rajoler
Plaça de l'Ajuntament
Tècnica de Joventut: Marta Jubany
Telèfon: 93 844 91 66
e-mail: pij.st.eulaliaron@diba.es

El primer any
Benvolguts amics i amigues, encara no tenim
un any però poc ens falta. El 25 d'abril de
2003 vam obrir aquest nou servei municipal:
el Punt d'Informació Juvenil de Santa Eulàlia
de Ronçana, Can Rajoler, un espai de trobada i de relació per a joves. Aquí hi podeu trobar diversos espais: una sala amb connexió
gratuïta a internet, una sala polivalent on
podeu venir a jugar a jocs de sobretaula i un
espai ple d'informació que podeu consultar.

Molta informació /

Perquè d’informació en tenim molta. Podeu venir i preguntar

sobre qualsevol tema: Ensenyament, universitat, cursets, habitatge, treball, salut, associacions, actes culturals, tot allò que es fa a
Santa Eulàlia i els pobles veïns... Això és el
que us oferim des del PIJ, però també anem
organitzant altres activitats.

Activitats 2003 /

Aquest any, per
exemple, hem anat a esquiar i aquest hivern
ho repetirem. A més també anirem al partit
de la Selecció Catalana. Organitzem conjuntament amb La Fàbrica, curset a l'estiu per a
joves i cursos d'informàtica. Hem preparat la
setmana Cultural de Sant Jordi i el dia de la
inauguració del PIJ van muntar una pista de
skatet. A més, assessorem i donem suport a
les entitats juvenils del nostre municipi en els
actes i activitats que ells organitzen. Però
volem fer moltes més coses!!!

Veniu al PIJ Can Rajoler /

Per
això, us proposem que ens vingueu a veure,
i ens digueu què en penseu i què us
agradaria que féssim. Nosaltres hi som els
dimarts, dimecres i dijous de 5 a 8 del vespre
i divendres de 10 a 1 del migdia, a la plaça de
l'Ajuntament. Només ens queda dir-vos que
us esperem al PIJ i esperem les vostre propostes i suggeriments.

30 anuari2003

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

Llar d’Infants
Santa Eulàlia
Bon dia i bona hora
Són les 8 del matí. S'obre la porta de l'Escola
i es desemmandreix el dia. Entre l'Aida amb
un somriure matinal: "Bon dia, bonica".
Dos o tres trucs més, cares petites i confiades que inicien el dia amb el joc a la mirada. Un "bon dia" somrient, un petó, una carícia i les ganes de compartir el dia són els factors imprescindibles per gaudir de l'estada a
l'escola bressol.
Cada nen o nena entra acompanyat pel pare
o la mare, l'oncle, l'àvia... Hi ha un moviment
continu i àgil: en Manel i la Marta fan les darreres mossegades al seu esmorzar; el Pol i
l'Aida, els més matiners, juguen amb els
cotxes; l'Arnau rondina en acomiadar-se del
seu pare; en Joan i la Maria parlen estusias-

mats de qualsevol troballa inesperada; la
Laura i l'Aleix fan la ronda matinal amb la
seva mare i després s'afegeixen als jocs
organitzats de la classe.
La mestra aprofita per parlar amb la mare de
la Núria del xarop que ha de prendre, o fer-li
festes a la joguina que ha portat l'Arnau, per
vestir les nines amb la Marta i la Clara, per
preparar la pintura del mural que tenim
preparat...
A la classe tenim un osset de peluix blanc i,
cada matí, en entrar a l'escola, tots els nens
i nenes li diuen bon dia i li fan una "estimada".
No hi ha ni un minut perdut: els jocs, els
diàlegs, les entrades i sortides, els arranjaments de joguines... Tot plegat comporta
soroll i xivarri, corregudes i crits, rialles... És
el resultat inevitable quan es vol donar un
marge d'autonomia als infants.
Més endavant, proposem algun joc que trenqui el dinamisme espontani i assenyali el
moment per gaudir de la tranquil·litat:
expliquem contes, mirem fotografies,
escoltem el silenci, cantem cançons...
Després d'aquests moments breus farem les
activitats de: pintura, sessió de papers, i... al
patí!
Quan, a casa, els pares i mares demanen al
seu fill o fill: "què has fet avui a l'escola?" Els
nens i nenes diuen: "he pintat, he guixat... HE
JUGAT!"
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CEIP Ronçana
Directora: Pilar Lara
Teléfon: 93 844 81 85
Email: a8028102@centres.xtec.es

S'ha estrenat
l'ampliació
L'ampliació de l'Escola és una realitat que
ha anat avançant durant aquest any 2003.
Les obres es van iniciar a mitjans del mes
de febrer. L'estructura i el tancament de
dues aules, que ja s'han estrenat pel
setembre, ha estat a càrrec de l'Ajuntament. A continuació el Departament
d'Ensenyament ha decidit completar l'edifici en la part de dalt i l'empresa constructora hi treballa des del mes de juliol. Aviat
estaran acabades dues aules més, dos
espais per a grups reduïts i uns serveis. A
sota, de moment, queda un gran porxo
que serà molt útil com a espai exterior,
però cobert. Actualment al centre hi ha
470 alumnes, però la matrícula va augmentant en funció del creixement urbanístic de Santa Eulàlia.

Volem la Pau /

Podríem explicar
moltes coses d'un any de la vida escolar,
però enguany volem destacar les activitats
realitzades a favor de la pau: estones de
reflexió i conversa a l'aula, uns impressionants minuts de silenci asseguts tots a
fora, una fotografia de tots configurant les
lletres de la paraula pau, una gran pancarta amb el segell de totes les nostres
mans,… També l'editorial de la revista de
l'Escola, El Cargol Noticiari, hi ha fet referència per Sant Jordi, convidant-nos a
reflexionar sobre la possibilitat i la neces-
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sitat de construir entre tots ponts de diàleg, ambients de pau. Els treballs presentats a la XVI Mostra Literària de l'Escola
han girat a l'entorn de l'amistat, de podernos sentir a prop, de buscar els punts de
coincidència,…I de fet, haurem de continuar parlant-ne, amb els nostres alumnes
i a tot arreu.

Altres temes /

Hi ha hagut altres
temes que, com el de la guerra, han entrat
en el treball escolar per raó de la seva
actualitat: la catàstrofe del "Prestige" o les
eleccions municipals, per exemple, són
temes que s'han tractat amb els alumnes

de cicle superior dins l'àrea de coneixement del medi natural i social.

El Pla d'Emergència / I encara,
en un altre moment del curs , hem après
tots plegats què és el Pla d'Emergència i
com cal actuar en el cas que s'activi.
Aquest és un exercici que repetirem cada
any, com un entrenament, perquè també
hem d'educar en la prevenció de riscos, en
l'actuar reflexivament, amb calma però
amb diligència, i.… tantes coses més!
Des de l'Escola desitgem per a tothom un
bon any 2004!
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IES Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
Fax: 93 844 69 95
Email: info@iesvalltenes.net

L'IES La Vall del Tenes
durant l'any 2003
Exigència i comprensió, rigidesa i flexibilitat,
inflexibilitat i suavitat; aquestes dicotomies
ens enfronten al nucli de la problemàtica
educativa en el seu aspecte de relació entre
persones. Els programes curriculars, els
exercicis, les sortides, les notes, els ordinadors, les pissarres, ... totes aquestes
coses són part de l'ensenyament i, en una
mesura més petita, de l'educació. No hi ha
res, però, que substitueixi la relació entre
alumne i professor. És en aquesta relació
que l'alumne adolescent es mesura, és amb
el professor –amb l'adult, els pares– amb
qui s'enfronta, i és en el marc d'aquesta
relació que cal donar resposta i sentit a les
preguntes que es fa –inconscientment–
aquell que surt de la infantesa i comença a
entrar en el món adult.
Si poguéssim fer un repàs de cinquanta
anys enrera fins ara de com ha estat aquesta relació entre alumnes i professors segurament veuríem com a més destacable el
canvi en les formes d'aquesta relació. Molts
dirien que s'ha perdut en bona educació, en
respecte envers els més grans. Segurament
tenen raó i algun sociòleg, recentment, ja ha
fet esment d'aquesta pèrdua de costums i
d'hàbits. Tanmateix, si ens fixéssim només
en això ens quedaríem tot just a la superfície d'allò que s'hi juga.
També hi ha qui, d'altra banda, davant de la
manera de fer dels joves, en lloarà l'espontaneïtat i la franquesa. També tindrà raó,
segurament. Però si només ens fixem en
aquest aspecte caurem, massa sovint, en
relacions que esdevenen fàcilment conflictives, que no admeten matisos en l'anàlisi
de les situacions.

Així doncs, sembla que caldria una justa
mesura entre valorar únicament les formes
externes de relació i tenir només com a referent l'expressió de les nostres necessitats
i preocupacions d'una manera directa.
Els antics grecs parlaven de la "justa
mesura", aquella situació en què l'estat de
les coses era l'adient pel bon funcionament
del món. En una escola aquesta justa
mesura passaria per no insistir exclusivament en el primer aspecte, fent que així la
comunicació fos distant, freda i, en definitiva, ineficaç; i tampoc exclusivament en el
segon, on obtindríem relacions del tot o res,
mancades de la flexibilitat necessària per
copsar i entendre les contradiccions de
qualsevol persona.
Com cada any, fem una petita relació d'alguns fets significatius de l'any 2003:

Canvi en la direcció del
centre / El mes de juny, després de les
eleccions municipals, el fins llavors director
del Centre, Isidre Ballester, va deixar el seu
càrrec com a conseqüència de la reincorporació a la seva plaça a l'administració de la
Generalitat, de la qual en tenia l'excedència
per càrrec públic. Han estat tretze anys
plens d'iniciatives com a responsable de la
direcció de l'Institut. Posteriorment, la Junta
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, va
decidir nomenar com a director Aleix Buch
que formava part, com a sots-director, de
l'equip directiu des de feia quatre anys.

Presentació del llibre "Fem
televisió" / Ara fa un any, en l'anuari de
2002, explicàvem que el crèdit "Fem televisió" havia guanyat el premi "Un, dos, tres"
per a treballs d'innovació pedagògica, que
convoquen el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i els centres de recursos pedagògics (CRP) de la comarca. Doncs bé, el passat dia 15 d'octubre, alhora que es feia
públic el guanyador de la següent edició, es
va presentar el llibre que recull la feina feta
per la professora Sole Galera i el periodista
de Canal SET Pere Nadal. El llibre, del qual
s'han editat dos-cents exemplars, s'ha
repartit per tots els centres de secundària
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de la comarca i el podeu trobar també a la
biblioteca de l'Institut. Aquest treball compartit entre l'Institut i una entitat local com
Canal SET és una mostra de la voluntat que
tenim per establir lligams amb les entitats i
associacions dels pobles de la Vall del
Tenes.

La Biblioteca, a punt /

Durant
aquests darrers tres anys la biblioteca del
Centre ha estat vivint uns canvis considerables en la seva estructura. Amb la voluntat de fer-ne un servei de la màxima qualitat
per a alumnes i professors, es va incorporar
una bibliotecària a mitja jornada. En aquests
moments la biblioteca té ja catalogats tots els
seus fons (poc més de 20.000 registres,
entre llibres, revistes, vídeos, DVD,
CDROM, diapositives i mapes) i estan
disponibles per ser consultats. Funciona
també un servei de préstec tant per a
alumnes com per a professors. Per donar a
conèixer aquest servei, cada any s'organitza una activitat de coneixement de la biblioteca amb les classes d'ESO, com a part
del programa d'acció tutorial. A partir d'aquí
volem donar un pas més: obrir aquest
servei a les famílies dels alumnes, perquè
també puguin gaudir-ne.

Un nou premi CIRIT / Aquest
any hem tingut el goig de tenir un exalumne
amb un nou premi CIRIT pel seu treball de
recerca realitzat durant el curs de segon de
batxillerat. Es tracta d'en Joan Muns i
Rovira, que va realitzar el seu treball de
recerca sobre un projecte d'aprofitament de
les aigües pluvials a l'institut. El tutor

d'aquest treball de recerca fou el professor
Lluís Torner i Pous.

Millora de l'equipament
informàtic / Les eines informàtiques, per bé o per mal, formen ja part de
la nostra vida quotidiana. A l'Escola n'hem
de fer un ús constant: els professors per
preparar exàmens, portar les notes, buscar
informació per les classes,...; els alumnes
per fer els treballs, aprendre amb activitats
d'ordinador, enviar feina als seus professors
per correu electrònic,...; i a l'administració
de l'Escola és la peça clau perquè tot funcioni. Durant aquest any 2003, gràcies a la
col·laboració de l'AMPA, s'han acabat de
completar les dues aules d'informàtica dels
alumnes, amb vint-i-un llocs de treball
cadascuna. Una d'elles disposa de dos ordinadors d'edició de vídeo, que permetran
començar a treballar tot aquest camp de
l'edició digital. D'altra banda, s'ha augmentat el nombre d'ordinadors de la sala de professors a cinc unitats. Finalment, s'ha procedit a comprar un segon servidor per a la
xarxa del centre, amb l'objectiu que, en un
termini breu, cadascun dels alumnes disposi del seu propi compte d'usuari i el seu
espai de disc dur. D'aquesta manera els
alumnes podran treballar des de qualsevol
lloc de la xarxa, sense dependre de quin
ordinador estan fent servir i s'augmenta la
seguretat de les dades que guarda cada
alumne a la seva carpeta particular.
Bon Nadal i bon any 2004!
L'Equip Directiu

El nou cami per anar
a l’Institut
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AMPA

Col·laboracions amb l’escola
/ A banda d'aquests dos serveis, col·labo-

Associació de mares
i pares d'alumnes de
l'Escola Ronçana.

rem en la compra de material pedagògic,
informàtic, de lleure i de parament, a partir
dels suggeriments de la direcció, del claustre
de l'escola i de les propostes dels pares i
mares a l'assemblea.
També col·laborem en el transport escolar
(gestionat pel Consell Comarcal) mitjançant
una comissió de seguiment.

Presidenta: Pilar Narváez
Telèfon: 93 844 94 70

La junta i els membres de l' AMPA del CEIP
RONÇANA ens fa molta il·lusió participar en
l'Anuari 2003 del nostre poble i poder
explicar qui som i que fem. Som una entitat
de caire social, participatiu i de servei, compromesa amb l'educació a tots nivells dels
nostres fills/es. Petits infants i joves de Sta
Eulàlia que, en un futur no massa llunyà,
hauran de ser capaços d' assolir els reptes
que el segle XXI els plantejarà.

Compromesos en la formació
/ És per tot això que des de l'Associació
volem contribuir a la formació integral dels
nostres fills i filles en col·laboració amb tots
els que formen part de l'escola i oferint un
seguit de serveis.
Com a responsabilitats importants, val a dir
que gestionem dos serveis que considerem
realment molt importants, com són el menjador i les activitats extraescolars, l'un vetllant
per una alimentació sana i equilibrada i l'altre
per contribuir a la formació intel·lectual i del
lleure dels infants amb diferents activitats
complementàries. Per millorar i condicionar
l'espai del menjador i adequar la cuina a les
exigències actuals s'han hagut d'invertir
molts esforços econòmics i molta dedicació.

Participem en les festes tradicionals que es
programen a l'inici de cada curs: Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi i Festa de final de
curs. A banda d'aquestes festes també
organitzem alguna sortida i activitats diverses: tallers de Nadal...
Des de fa dos anys organitzem la venda de
llibres i material escolar, de manera que hem
aconseguit un estalvi per a les famílies que
són sòcies.
Tots aquests serveis no es podrien fer sense
la col·laboració econòmica i de dedicació de
les mares i pares que formen part de l'associació.
L' AMPA del CEIP Ronçana és un membre
actiu del Consell Escolar de l'escola CEIP
Ronçana i del Consell Escolar Municipal. En
aquest últim ens hi col·laborem i hi participem
per planificar, juntament amb altres persones
que també formen part del col·lectiu relacionat amb l'educació, de tot el que fa referència a l'ensenyament en el nostre municipi,
des de l' Escola bressol passant pel Centre
d'Educació Infantil i de Primària fins a l'Institut
d'Ensenyament Secundari, ja que "L'EDUCACIÓ" en majúscules, ÉS COSA DE TOTS.
La Junta
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Teléfon: 93 844 84 26

APINDEP ha celebrat
els seus 10 anys
L'associació APINDEP ha començat l'any
amb una assemblea general de socis per
informar de la necessitat d'esdevenir fundació, degut ja que això ens facilitaria molt
dur a terme els nostres futurs objectius. En
un principi tothom va estar-hi d'acord i per
tant ara estem fent tots els passos següents
per poder fer-ho realitat.

Les activitats / Les activitats que hem
anat fent durant aquest any s'han centrat en
les teràpies de psicologia, fisioteràpia,
logopèdia i reeducació, a més d'aprofundir en
l'assessorament a les famílies sobre diferents
temes que preocupen. A més, el grup de lleure ha funcionat quinzenalment. També s'han
fet algunes sortides de cap de setmana,
potser la més destacada va ser la de la neu.
Durant el mes de juliol es va dur a terme el
casal d'estiu al Club Font d'Abril i, a més,
s'han fet trobades i/o reunions amb diferents
entitats, administracions, polítics, professionals de l'educació amb l'objectiu de millorar
entre tots la vida quotidiana de les persones
amb discapacitat. El passat mes d'abril vàrem
inaugurar el nou local, gràcies a un conveni
amb la Caixa de Manlleu i l'Ajuntament de
Sta. Eulàlia de Ronçana, amb l'assistència de
la directora de l'ICASS, la senyora Montse
Cervera, el senyor Jacint Sala, director de l'obra Social i Cultural de la Caixa de Manlleu, i
de diferents autoritats locals i d'altres pobles
veïns, conciutadans del nostre poble, socis...
Tots junts vàrem gaudir d'un petit espectacle
protagonitzat pels nostres joves així com d'un
epistolari. Ja en el mes d'agost ens van
aprovar un pla d'ocupació en el qual hi van
poder entrar a treballar sis persones, una de
les quals és discapacitada. L'objectiu del pla
es fer un estudi de les possibilitats de treball
de les persones amb discapacitat a les empreses ordinàries.

Any Europeu de les persones
amb discapacitat / Estem en
l'any europeu de la persona amb discapacitat i ens trobem davant una gran paradoxa:
Aquest curs ens hem trobat que molts nois/es
han estat derivats a les escoles d'educació
especial, però no per les seves necessitats
sinó perquè l'administració no disposa dels
mitjans humans ni materials perquè aquests
nois/es puguin seguir a les seves escoles
ordinàries juntament amb els seus companys. Amb aquesta postura no volem dir
que no funcionin les escoles d'educació
especial, sinó més aviat al contrari. Però hem
de tenir present que aquestes escoles existeixen per atendre uns perfils determinats de
nois/es i no pas tots els que no pot atendre
l'escola ordinaria per falta de recursos. A
conseqüència d'aquestes derivacions sistemàtiques, el que està passant és que les
escoles d'educació especial es troben desbordades i no poden dur a terme els seus
objectius amb els alumnes. Realitats com
aquesta ens fan adonar que la integració real
no es duu a terme tot i està contemplada per
la llei. Encara que ens sap greu que no es
compleixi, per altre banda intentem veure la
part positiva: ens fa veure que associacions
com la nostra han de seguir vetllant perquè a
aquestes persones se'ls concedeixin tots els
recursos i suports necessaris per poder
gaudir d'una vida tan normalitzada com sigui possible, dins de les seves possibilitats.
BONES FESTES I FINS L'ANY QUE VE.
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Parròquia
Santa Eulàlia
Rector: Jordi Maria Herrero
Teléfon: 93 844 81 05
Web: www.lapagina.de/seulalia

Tres fets
Voldria resumir en tres fets remarcables
aquest any 2003, però voldria recordar que
on es juga el dia a dia de la comunitat és en
la voluntat de servei que, des dels laics fins
al Mn., es va realitzant d'una manera senzilla i callada: catequesi, Càritas, joves, ... Per
això, un servidor, Mn. Jordi Maria, voldria
agrair tot l'esforç que fan tan gratuïtament.

Mossèn Gaietà, se'n va a Barcelona / Durant aquest estiu i especialment en aquests darrers mesos de l'any,
anava corrent de boca en boca una notícia

que afectava la nostra comunitat de Sta.
Eulàlia. Era que Mn. Gaietà Casacoberta
ens deixava. El motiu era ben clar, el nostre
Arquebisbe Ricard Maria havia nomenat a
Mn. Gaietà nou rector de les Parròquies de
Santa Maria del Pi i de Sant Just i Pastor de
Barcelona (ben a prop de la Catedral). I era
l'any passat que us deia que la seva presència en la nostra parròquia seria més important, donat el fet que ell mateix havia decidit instal·lar-se a la nostre rectoria de Sta.
Eulàlia. Ha pogut gaudir ben poc d'aquesta
realitat en la qual ell tant s'havia il·lusionat.
Però la nostra obediència a les necessitats
de la nostra diòcesi de Barcelona, ens porta
sempre a estar disponibles en qualsevol circumstància, per atendre i servir allà on el
Bisbe ens porti. Han estat sis anys des que
va arribar a les nostres comunitats, per ajudar a Mn. Jordi Maria, especialment en les
nostres celebracions dominicals. Encara
que la seva plena dedicació estava més a
Barcelona, com Delegat del món obrer i
pastoral de professionals i, al mateix temps,
esdevenint consiliari de molts grups de
joves i adults de tot el Vallès Oriental. Ara

Mn. Gaietà Casacoberta pren possessió de la Parròquia del Pi.
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50 anys de sacerdoci de Mn. Joan Bellavista.

deixa tot això, per anar a unes parròquies
on la tasca de l'acolliment dels immigrants,
els pobres i necessitats és molt important,
com podem recordar fa un any, quan la
Parròquia del Pi acollia les reclamacions de
molts immigrants, per aconseguir els
papers (ell ja va intervenir en aquest afer).

Pau i tolerància /

Però sí que
voldria remarcar un dels aspectes que han
marcat la vida de la nostra comunitat.
Reclamar "Pau i tolerància". Han estat molts
moments, pregàries, celebracions, trobades
de grups, que han treballat i han demanat
aquesta Pau tant necessària per cadascú
de nosaltres, i per el nostre món. I com
vàrem manifestar: "Setmanes enrera van
tenir lloc grans manifestacions en contra la
guerra, molts de nosaltres també hi vàrem
participar. Ara que ja no hi ha manifestacions, ens ha semblat que cal continuar pregant per aquesta Pau". D'aquesta manera
durant tot el curs, fins i tot en el mes

d'agost, hem fet que a les nostres llars
familiars i a la comunitat mateixa, la
pregària de la Pau sigui ben present en la
vida de cada dia. I durant aquest any vinent
esperem realitzar diferents actes per manifestar i demanar que desitgem la pau.

50 anys de sacerdoci de Mn
Bellavista / I finalment remarcaria la
celebració del 50è aniversari sacerdotal de
Mn. Joan Bellavista que, com ja sabeu, des
de fa molts anys diu l'Eucaristia de les 9 del
matí de cada diumenge. Així, el dia 28 de
juny va tenir lloc aquesta acció de gràcies,
amb una Eucaristia que es va celebrar a la
Parròquia de l'Ametlla, i finalment unes 250
persones es van traslladar a la Fàbrica, on
participaren d'un dinar de germanor per
agrair a Mn. Joan la seva dedicació als nostres pobles i a les persones que al llarg
d'aquest servei ministerial ha pogut exercir
en el nostre Vallès Oriental. Especialment
també aquí a Sta. Eulàlia.
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Casal Parroquial
Responsable: Josep Ciurans
Teléfon: 93 844 81 34

70 anys de
Casal Parroquial
El 1933 naixia el Casal Parroquial de Santa
Eulàlia. Per iniciativa del capellà del poble,
Mossèn Manel Solà i amb el treball de tota la
població, s'aixecava un nou teatre a Santa
Eulàlia. Ja teníem les sales de Can Rajoler i
La Sala, però el Casal era el primer edifici
construït especialment per a ser teatre.
Setanta anys són molts anys. Per aquestes
quatre parets, han passat infinitat de santaeulaliencs, i el Casal ha format part de la
vida de molta gent, entre intèrprets i espectadors. I el més important és que volem que
segueixi formant-ne part.

L'any del Sopar dels idiotes /
L'any va començar tal i com acabarà, amb
Els Pastorets. El dia de Reis es feia la segona representació d'aquesta tradicional obra
de teatre amb la versió de Josep Mª Folch i
Torres. Una trentena d'intèrprets donaven
vida a les aventures d'en Lluquet i en Rovelló.
Pocs dies més tard es posava fi al
Políticament Incorrecte amb un "bolo" a
Vilanova del Vallès, i començava la recerca

d'un nou muntatge teatral que es materialitzaria amb el Sopar dels Idiotes, obra que
vàrem estrenar per la Festa Major i de la
que ja portem cinc representacions. Com
dèiem, acabarem l'any amb uns nous
Pastorets.

Les cadires /

El públic que ens
segueix habitualment tenia una vella reclamació, "amb aquestes cadires acabes amb
l'esquena xerracada, a veure si les canvieu…". Doncs bé, l'anhelat dia va arribar el
passat 25 d'octubre. Les millores d'un
equipament que no és municipal són difícils
degut a la manca de recursos de l'entitat
que el gestiona, però amb esforç i temps
hem aconseguit satisfer aquesta necessitat
tan esperada, malgrat que no ens podem
parar aquí. El Casal és un edifici vell que
necessita constants millores perquè
segueixi sent un lloc acollidor i còmode per
al públic i per als intèrprets. Seguirem millorant-lo amb el vostre ajut.

Els projectes / De fet, podríem parlar
de les realitats, ja que pocs dies abans de
sortir aquest Anuari el Grup Jove ja haurà
estrenat un nou muntatge, Pis per llogar de
Ramon Folch i Camarasa, i els grans
començaran a buscar un nou muntatge per
presentar-lo la primavera del 2004. Entre
mig volem col·laborar amb d'altres grups per
a seguir portant teatre al Casal.
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Canal SET
Canal SET - Santa Eulàlia Televisió
President: Xavier Cabot
Vicepresidenta: Muntsa Palomera
Secretària: Mireia Cladellas
Tresorer: Manel Roca
Vocals: Josep Ciurans,
Xavier Lloreda i Pere Nadal
Telèfon i fax: 93 844 67 43
Web: www.canalset.com
Email: canalset@hotmail.com /
info@canalset.com

3 de 4 habitants
veuen regularment
Canal SET
Unes 3.700 persones miren setmanalment
la programació de Canal SET. Així ho confirma una enquesta que la junta de la televisió local de Santa Eulàlia va encarregar el
març passat a l'empresa Informació Tècnica
i Científica (Infortècnica). Segons l'estudi,
l'audiència mitjana de Canal SET se situa a
l'entorn d'un 76%. Un 92% del enquestats
coneix l'emissora Canal SET i un 85% la té

sintonitzada al seu televisor. L'estudi es va
fer a una mostra de 500 persones, un 10%
de la població de Santa Eulàlia. L'entrevista
va ser telefònica, aleatòria i de distribució
proporcional a l'extensió de la població, i
també es va obtenir una mostra per sexes i
edats. Una altra dada destacada de l'estudi
d'audiència va ser la valoració que els telespectadors fan de Canal SET. De fet, la puntuació mitjana que va atorgar el sector de
població que habitualment veu la televisió
local de Santa Eulàlia és d'un 7,5 sobre 10.
Davant la pregunta: Creu que és important
disposar d'una televisió local al poble?
gairebé el 100% dels enquestats van contestar afirmativament. L'estudi també va
demostrar que les puntes de major audiència se situen a la franja horària d'entre les 9
del vespre i la una de la matinada, amb una
acumulació del 61%. D'altra banda els programes preferits pels telespectadors són,
per aquest ordre, SET Informa i Mirades.
Les conclusions de l'estudi es poden consultar íntegrament a la pàgina web de
canalset.com i a Infortècnica.com
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Revista Ronçana
Responsable: Joan Cabot
Teléfon: 93 844 80 71
Email: ronçana@telefonica.net

El “Ronçana”
fa 35 anys
La nostra publicació compleix 35 anys. Era el
novembre de 1968 quan apareixia el primer
número de "Ronçana". Des de llavors les
coses han canviat molt, algunes han millorat
i d'altres han empitjorat. Només fent un
repàs als primers números es pot observar
aquesta transformació. Canvis físics
(paisatge, vies de comunicació, d'informació…) i canvis socials o sociològics (condicions de treball, nivell de vida, drets dels
jubilats…). La fotografia d'aquesta pàgina,
que és la mateixa que es va publicar a la
portada del primer número de "Ronçana", és
una bona mostra del canvi de paisatges que
s'ha produit, comparant-la amb la que s'ha
fet ara.

5 números / Aquest any 2003 s'han
publicat, com és norma des de fa molts
anys, 5 números, amb un promig de 64
pàgines cada un. Això també ha anat canviant, ja que els primers anys el promig de
pàgines no superava les 20. Les notícies o
fets que han sobresortit en aquests últims
12 mesos, podríem dir que són: La Guerra
de l'Iraq, amb les manifestacions per la pau
que va provocar i les greus conseqüències
que encara arrossega; les eleccions municipals i els canvis en alguns ajuntaments de
la Vall del Tenes (a Santa Eulàlia va guanyar
Independents-ERC i a Lliçà d'Amunt ERC, i
en Jaume Dantí i en Quim Ferriol són els
nous alcaldes); les eleccions autonòmiques
de Catalunya, amb uns resultats espectaculars favorables als partits nacionalistes,
especialment al d'ERC. Continuen les entrevistes que la Carme Badia fa a personatges
de la Vall del Tenes. Aquests últims 5

números han estat a la doctora en farmàcia
i experta en etnobotànica Mª Angels Bonet,
al vinicultor Enric Blajé, a l'empresari
"matoner" Pere Bassa, al creador d’espectacles de bombolles" Pep Bou, i al cuiner
Xavier Cros, totes ben interessants i que
ens acosten a temes més aviat poc
coneguts. Desperta molta curiositat, també,
la pàgina "Recuperem la nostra història",
amb fotografies antigues, principalment
familiars. Volem demanar, a qui en tingui,
que ens les faci arribar, ja que acabem les
existències.

Adéu a un gran col·laborador / Però, el que més ens ha afectat i
més ens ha colpit a la gent de "Ronçana"
ha estat la mort del nostre amic i company
Jaume Farriol, al que hem de-dicat una
portada, i moltes pàgines de la revista, a
més a més del "Sopar" d'enguany.
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El Sopar homenatja Jaume
Farriol / Com hem dit, el Sopar d'enguany ha estat un homenatge pòstum a
l'amic Jaume Farriol, que ens va deixar el
23 de maig passat. Tingué lloc el divendres
21 de novembre el restaurant Can Farell. La
presència de l'Angelina, la seva esposa, i
dels tres fills, Pep, Núria i Quim, d'un nét,
les nores i alguns amics de la família, de
Banyoles i Barcelona, va donar més relleu a
l'acte. Com sempre, acabat l'àpat, van
començar els diversos parlaments, aquesta
vegada glosant la figura i la personalitat
d'en Jaume. Després d'una curta salutació i
introducció a càrrec de Mn. Vallicrosa, en
Vicenç Relats va anar presentant cadascun
dels encarregats de recordar algun aspecte,
vivència, anècdota, etc…, referent al
Jaume. En Pep Margenat va fer un breu
resum de la biografia. En Jaume Dantí, la
posada en marxa i la tasca realitzada
enfront de la "Colla del Pa amb Tomàquet".
En Joan Ruiz recordà la gran aventura de la
"Volta en carro als Països Catalans". En

Joan Subirà, ara desconnectat de la Vall del
Tenes però que hi havia estat molt integrat,
va parlar de l'humor irònic d'en Jaume, amb
clau del seu estil també humorístic. En Joan
Vilardell, amic del Jaume de tota la vida, va
contar anècdotes viscudes conjuntament al
llarg dels anys. L'Aureli Argemí, actual president del CIEMEN, càrrec que anteriorment havia ocupat en Jaume, va parlar de la
gran tasca realitzada en tants aspectes al
servei de Catalunya: la seva activitat cultural i literària en són una bona mostra.
Finalment es va projectar un audiovisual
elaborat als estudis de Canal SET per Pere
Nadal i Josep Ciurans, amb material procedent dels propis arxius de la televisió local i
amb imatges que fan referència a la "Volta
en carro" i al "Pa amb Tomàquet", realitzades, conservades i cedides per Antoni
Tàcies, de Bigues. Un treball de tot l'equip
que cal agrair i que va resultar especialment
indicat per cloure l'acte.
Fins aquí el resum dels fets més destacats
de l'últim any de "Ronçana".

Uns 150 assistents van omplir el menjador de Can Farell.
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Agrupació
Fotogràfica
Santa Eulàlia
Responsables: Joan Cabot,
Jordi Iglésias, Josep Mª Molist
i Ramon Ratera
Teléfon: 93 844 88 84

Des d'una altra
perspectiva
Durant l'any que acaba les activitats de
l'Agrupació, de cara enfora, no han estat
com els darrers anys, però ens hem mogut.
Les activitats s'han orientat de manera diferent.

Selecció de fotos /

L'Agrupació
Fotogràfica Santa Eulàlia (AFSE) ha participat en la selecció de fotografies del llibre Els
noms de lloc i de persona de Santa Eulàlia,
d'Enric Garcia-Pey, publicat per l'Ajuntament. Per a la selecció s'han utilitzat
fotografies ja publicades en anteriors
Anuaris locals, de l'Arxiu Municipal i de particulars. La major part, però, han estat realitzades expressament per fotògrafs de
l'Agrupació. La resta, estaven fetes fa anys.
Totes les fotografies porten al peu la seva
procedència o l'autor.

Un concurs sense exposició
/ Durant la festa major d'estiu, l'AFSE va
organitzat el tradicional concurs de
fotografia que enguany ha arribat a les
39ena edició. També s'havia de mostrar l'exposició Abans i ara a Santa Eulàlia que, al
final, es va posposar fins a la festa major
d'hivern. D'aquesta mostra va sortir la idea
de fer un calendari municipal que reflectís el
pas del temps al nostre poble. De fet
l'Agrupació ha participat en la selecció de
les fotografies. S'han utilitzat originals

“Los pies de Laura”, de Dolores Bretones,
primer premi tema lliure.

d'aquesta exposició, d'anteriors mostres, de
l'arxiu de la prova fotogràfica del Joc de
Colors. Diversos integrants de l'AFSE han
realitzat les fotografies més actuals.

El certàmen fotogràfic, en dades / El 39è concurs de fotografia, que ha
patrocinat l'Ajutnament i l'AFSE, com en els
darrers anys, només incloïa fotografies en
suport paper referent a dos temes: Lliure i
Vall del Tenes. Tots els premiats han estat
residents a Santa Eulàlia. El jurat qualificador van formar-lo Mercè Mayol i Faure i
Jaume Cristòbal i Pueyo, de l'Associació
Fotogràfica La Garriga i Juan Tejero Gómez,
del Grup de Fotografia de Granollers. Tots
tres pertanyen a la Federació Catalana de
Fotografia.
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16 Participants Tema Vall
del Tenes / Rosa Angelet, Elvira
Baños, Dolores Bretones, Pere Cabot,
Santiago Castro, Maria Antònia Dantí,
Jaume Estrany, Nàdia Garrell, Josep
Garrell, Jordi Lomas, Marta Maspons,
Josep Maria Molist, Ramon Ratera, Jordi
Sala, Víctor Sala i Mireia Turrillo.

25 Participants Tema Lliure
/ Rosa Angelet, Elvira Baños, Dolores
Bretones, Pere Cabot, Santiago Castro,
Maria Antònia Dantí, Jaume Estrany, Jaume
Garcia, Núria Garcia, Nàdia Garrell, Josep
Garrell, Jordi Lomas, Laia Margenat,
Montserrat Martín, Antoni Martínez, Marta
Maspons, Margarida Matheu, Josep Maria
Molist, Ramon Ratera, Yolanda Rosales,
Víctor Sala, Mireia Turrillo, Maria Teresa
Uñó, Josep Valls i Joan Valls.
Els premis Tema Vall del Tenes / 1r Premi:
Maria Antònia Dantí per la fotografia El

camí. 2n Premi: Marta Maspons per Font de
Sant Cristòfol. 3r Premi: Ramon Ratera. 4t
Premi: Maria Rosa Angelet. 5è Premi: Pere
Cabot per Tarda de tardor. 6è Premi:
Dolores Bretones per El portal de can
Paiàs. 7è Premi: Víctor Sala per Estomacada de Bigues 2003. 8è Premi: Jordi Sala. 9è
Premi: Josep Maria Molist. 10è Premi:
Josep Garrell per la fotografia Fent-se fosc a
la Sagrera.

Els premis Tema Lliure /

1r
Premi: Dolores Bretones per Los pies de
Laura. 2n Premi: Maria Rosa Angelet. 3r
Premi: Jordi Lomas per Camps. 4t Premi:
Antoni Martínez per La finestra. 5è Premi:
Josep Maria Molist i Vilanova. 6è Premi:
Pere Cabot per Santa Cristina. 7è Premi:
Ramon Ratera. 8è Premi: Marta Maspons
per Fanal. 9è Premi: Montserrat Martín per
Color. 10è Premi: Víctor Sala per la
fotografia Drac a la ciutat.

Les obres del 39è concurs de fotografies exposades a La Fàbrica.
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Casal d’Avis
Santa Eulàlia

Assemblea general /

Com cada
any, el Casal va celebrar, el diumenge 30 de
març, la seva tradicional Assemblea general
ordinària per llegir la memòria anual de les
seves activitats durant l'exercici anterior,
aprovar l'estat de comptes i el pressupost
d'ingressos i despeses previst per a la temporada següent, així com els diferents punts
recollits en l'ordre del dia. Hi assistiren 146
associats.

President: Tomàs Belanche
Teléfon: 93 844 63 44

920 associats
Un any més ens retrobem en aquest Anuari
per recordar l'existència d'aquest centre
social convertit, actualment, en un dels
casals de gent gran amb més marxa, més
estabilitat, que és més acollidor i que té
empenta en la consecució de les seves finalitats. Fa 14 anys que el Casal d'Avis Santa
Eulàlia va encetar el camí que l'ha portat al
que és avui, amb una marxa ascendent on el
darrer número assignat en el registre de
socis correspont al 920, xifra que, per ella
mateixa, ja demostra que és una entitat viva
i creixent.

Homenatge a noces d'or /

Per
la diada de Sant Joan, celebrada amb un
berenar de coca i cava, també es va homenatjar una parella de socis que, sortosament,
havien aconseguit arribar als 50 anys de
casats. La celebració va ser molt emotiva i
envoltada de nombroses mostres de satisfacció i afecte. El matrimoni honorat fou obsequiat amb un pastís, flors, una placa commemorativa gravada amb els seus noms, i un
pergamí, obsequi del Jutge de Pau de Santa
Eulàlia, que els el va lliurar personalment.

Són moltes i variades les activitats, serveis,
prestacions i tasques que es fan al Casal,
totes dirigides majoritàriament a la gent gran
que integra el seu col·lectiu, perquè tothom
s'hi trobi bé i pugui gaudir amb plenitud i lliurement de tot allò que se'ls ofereix. Novament
comentarem i detallarem aquelles ocupacions i moviments que durant el 2003 ha fet
el Casal d'Avis.

14è aniversari del Casal /
També en aquesta ocasió i mantenint el costum establert s'ha commemorat la diada en
dues fases. Al matí, al càmping l'Esplanada de
Santa Eulàlia han tingut lloc els primers actes
amb una missa d'acció de gràcies oficiada pel
rector de la Parròquia, seguida d'una enlairada de coloms, ballada de sardanes, parlaments i un saborós dinar de mongetes amb
carn i botifarra a la brasa. La festa va reunir
200 socis, acompanyats de les autoritats
locals i la resta d'invitats. Després, al mateix
lloc, hi va haver ball pels que s'hi van quedar.
A la tarda, i ja a la sala gran del centre cívic i
cultural La Fàbrica, es va celebrar la segona
part dels actes amb una cantada d'havaneres
pel grup Roca Grossa. A la mitja part hi va
haver una degustació del típic rom cremat.

Moment d'entrega d'un diploma, per part del Jutge
de Pau, a la parella beneficiària de les Noces d'or
d'aquest any.

Sortides i excursions / En el transcurs de l'any s'han fet una vintena de sortides
a diversos indrets. Una d'elles ha estat de
caràcter cultural, és a dir, s'ha intentat aprofitar la sortida per visitar activitats industrials
avui pràcticament desaparegudes com ha
estat la visita al conjunt de la Colònia Vidal,
del poble de Puig-Reig, i comprovar com es
treballava i es vivia en una colònia tèxtil de
principis de segle. Una experiència molt
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Festes Socials /

Visita del Casal al Palau Sant Jordi de Barcelona, el
passat 6 d'octubre, per assistir a l'acte de celebració
del dia internacional de la Gent Gran.

instructiva i documentada. En aquestes sortides, el Casal contribueix en el preu que ha
de pagar cada soci, rebaixant una part del
seu valor i absorbint la despesa. Les excursions o sortides segueixent sent el plat fort
del Casal si bé, darrerament, s'ha vist reduït
el nombre de passatgers per circumstàncies
que s'estan analitzant. Se suposa que hi ha
influït el canvi de moneda i els augments en
el preu del transports a més d'altres factors.

Activitats i serveis /

Tots els
dimarts de l'any a la tarda, exceptuant l'estiu,
s'ha continuat ballant sardanes al centre,
sota la direcció d'una parella de monitors
experts en la matèria. Per altra banda també
han funcionat amb regularitat els serveis
assistencials d'infermeria (control de tensió
sanguínia), cada quinze dies a càrrec dels
professionals de l'ABS de la Vall del Tenes,
que es desplacen als nostres locals. Dos
cops al mes són ateses les visites que se
sol·liciten en l'apartat de podologia i cada
divendres hi ha barberia per als homes. A
banda, durant el més d'octubre hi ha hagut
vacunació per a la gent gran contra la grip,
atesa pels mateixos serveis de l'ABS. Els
divendres a la tarda hi ha hagut ball, amb
totes les variacions de l'actualitat, amb un
equip de música adquirit en col·laboració
amb el nostre Ajuntament. El ball es fa en
una de les sales, amb força èxit per la nombrosa assistència de parelles.

Han estat, com sempre, les ja conegudes festes tradicionals que,
des del seu inici, el Casal ha mantingut de
forma estable. La primera té lloc el 23 d'abril,
diada de Sant Jordi, amb un berenar i repartiment de roses i espigues a les senyores i llibres, als homes. La segona es fa el 24 de
juny, Sant Joan, juntament amb la cerimònia
d'homenatge a les parelles que han aconseguit les seves noces d'or. La tercera és la de
l'aniversari de la fundació del Casal, l'1 d'octubre. Finalment, la quarta correspon a la
diada de Nadal, on junt amb el berenar es
procedeix al lliurament al soci –prèvia la recollida del tiquet– d'un lot de productes
nadalencs.

Novetat de l'any /

Per primera vegada s'ha procedit a retre homenatge al soci de
més edat, que ha recaigut en la senyora
Rosa Viaplana i Vila qui, amb 93 anys, va ser
la que va encetar aquesta distinció envoltada
dels seus companys, que s'hi van afegir per
felicitar-la cordialment. La direcció del Casal
va obsequiar-la amb un cistellet de flors, el
regidor de Cultura va entregar-li un pergamí
commemoratiu i el nostre Rector també va
participar-hi amb un document al·legòric.
Aquest esdeveniment es va fer coincidir amb
la celebració de la festa de Nadal.
Tomàs Belanche, president
Constanci Molas, secretari

Un aspecte del joc del "Bingo", qualsevol tarda al
Casal.
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Coral
Santa Eulàlia

familiaritzar-se amb les peces que coneixíem
abans de començar la nova temporada a
l'octubre. Des d'aquestes pàgines volem
agrair a l'Enric Roca la profitosa tasca que ha
fet amb la Coral en aquest llarg període de
temps, i desitjar-li sort. Tot i que no ens n'acomiadem del tot perquè, ocasionalment, el
requerirem i sobretot perquè manté els seus
lligams amb el nostre poble i el podem seguir
saludant.

Presidenta: Maite Garmèndia
Teléfon: 93 844 91 93

Un any de
renovacions

Un viatge a l'òpera /

De bell nou ens trobem a l'Anuari municipal,
ja que la Coral Santa Eulàlia és una entitat
més del nostre poble. Ara cal fer una valoració de les activitats fetes en el darrer any.
Una tasca tan simple i alhora tan complicada,
on hi ha moltes coses que us volem explicar
i segur que alguna es quedarà al tinter.
Posem-nos-hi:

Una nova Junta /

Després de trobar-nos, com és costum de la Coral durant
les festes de Nadal, per fer un pa amb tomàquet amb torrades i embotit a Can Maspons
de la Vall, ve el moment que ningú voldria
ser-hi: la renovació dels càrrecs de la Junta
Directiva de la Coral. El president, la
secretària i alguns vocals ho volen deixar i es
comença a discutir qui ha d'ocupar els càrrecs de la nova Junta. Es comencen a dir
noms, ja que ningú vol ser candidat/a als càrrecs vacants i finalment arriba la solució;
unes persones accepten a tirar endavant
confiant amb l'ajuda i suport de tots, que
queda ben clara per l'aclamació rebuda.
Democràcia absoluta.

Canvi a la direcció /

Durant
aquest any hem tingut un canvi en la direcció
artística, l'Enric Roca i Torndelacreu, que
duia onze anys amb la nostra coral, va deixar
el seu càrrec. L'Enric ha començat una nova
tasca com a Regidor de Cultura a La Garriga,
amb unes quantes hores de dedicació i això
no li permet dedicar-se a dirigir diferents
corals com feia fins ara. L'ha substituït, a partir de l'estiu, la Gabriela Zabala de manera
que la nova directora ha tingut temps de

Aquest canvi
de direcció artística n'ha dut un altre que
creiem que serà força positiu. La Gabriela,
forma part del cor d'Amics de l'Òpera de
Sabadell, i això ha permès que aquest any
se'ns presentés l'oportunitat d'anar a veure
una òpera a La Faràndula de Sabadell. Així
vàrem anar a veure l'òpera "Faust" a principis de novembre, que va ser un espectacle
molt interessant. Va ser una sortida molt
agradable i una nova experiència per a molts
de nosaltres i per a les persones que ens
acompanyaven i no formen part de la Coral,
que van ser moltes més de les que ens
esperàvem. Això ha fet que ja ens haguem
proposant una altra sortida del mateix estil
per als primers mesos de l'any que ve.

Què hem fet? / Les activitats de la
Coral durant l'any 2003 han sigut les
següents: El dia de Rams, el 13 d'abril, vam
fer el concert de Pasqua i el vam dedicar a La
pau al món. L'1 de maig, vam fer una sortida
a Scala Dei i Siurana, va ser només una sortida de convivència, sense realitzar cap concert. El 25 de maig vam anar a Camprodon a
fer un concert. El 15 de juny vam compartir
amb la Societat Coral l'Aliança de la Garriga,
un concert a Santa Eulàlia. El mes de juny
vam participar en la celebració dels 50 anys
d'ordenació sacerdotal de mossèn Bellavista.
El 2 de juliol, ens vam reunir a Can Maspons
de la Vall per fer el tancament de temporada
abans de les vacances i l'Enric Roca va
deixar el seu càrrec de Director a la Gabriela
Zabala. L'1 d'Agost cantàrem dins la Festa
Major en el dinar del dia de la Gent Gran. El
2 de novembre anàrem a La Faràndula de
Sabadell a veure l'òpera Faust. El 7 de desem-
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Alguns membres de la Coral a l’entrada de la Cartoixa d’Scala Dei.

bre vam participar, com ja férem l'any passat,
a la Missa en català del segon canal de la televisió espanyola (TV2). El 10 de desembre vam
participar a la Celebració de l'Eucaristia en
honor a Santa Eulàlia, la patrona del nostre
poble. El 20 de desembre cantem a la Nit de
Músics, de Santa Eulàlia. El 21 de desembre
fem el nostre Concert de Nadal. El 28 de
desembre participem a la Trobada de les
corals de la Vall del Tenes a Bigues.

Noves incorporacions / També
cal mencionar que hem tingut noves incorpo-

racions a la Coral, però que tot i així, ens fa
falta més gent. Us recordem que assagem a
la Rectoria de Santa Eulàlia de Ronçana el
dimarts al vespre, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12,
o us podeu dirigir a qualsevol membre de la
Coral. Si us agrada la música de cor i voleu
conèixer un grup de gent al qual us podeu
incorporar, no ho dubteu, veniu a veure'ns als
assaigs. Us esperem!
Només ens queda agrair-vos el vostre suport
a les nostres cantades a Santa Eulàlia i
desitjar-vos un bon Nadal.
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Colla
de Geganters
President: Enric Roca
Teléfon: 93 871 74 13
www.telefonica.net/c/gegants_santaeu
gegants_santaeu@telefonica.net

m'adono que la Maduixa, en Gerd i la Mora
han fet possible que gent d'altres indrets que
mai no havien sentit parlar de Santa Eulàlia
de Ronçana, siguin conscients que és un
poble del Vallès Oriental que té uns gegants
molt divertits o singulars, o estranys, és a dir,
els gegants i la colla gegantera fan que el
nostre municipi sigui conegut i, millor o pitjor,
creen la imatge del poble.

Més participació / És per aquesta

Som una colla
Canovelles, Blanes, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Quirze del Vallès, Aiguafreda.....
és Sant Antoni de Vilamajor o Sant Pere de
Vilamajor?, tots dos?: fantàstic!

En colla / Sí, de poble en poble, com el
"titiritero" de Serrat. Però nosaltres no anem
sols, sinó en colla. Una colla amb ganes de
riure, de passar-ho bé, de fer brometes amb
l'aigua... Una colla amb persones d'edats
molt diferents, que tenen interessos i plantejaments vitals molt diferents però, al cap i a la
fi, una colla de geganters que gaudeix de les
sortides (i gaudeix molt, encara que quan
sona el despertador de bon matí, un dissabte
o un diumenge..... Bé, quan ja estàs fora del
llit t'alegres de ser geganter).

Per tot arreu /

Ara, escrivint aquesta
mena d'article per a l'Anuari del nostre poble,

raó, per aquesta "rellevància" (entre cometes,
com es pot veure), que ens fa una mica de...
pena?... que el poble en general no s'impliqui
més en el mon dels gegants: en la trobada de
gegants que es fa cada any a Santa Eulàlia, en
la celebració de l'aniversari de la Mora (que es
va deixar de fer per la poca assistència de
públic), en el ball que s'ha fet per algun motiu
festiu, en pertànyer a la colla... I, bé, aprofitant
aquest moment d'intimitat, us volem animar
que ho proveu, que vingueu a alguna trobada,
sense cap compromís de futur, i ho jutgeu vosaltres mateixos.
Ah!, una última cosa: per pertànyer a la colla
no cal portar gegants, encara que els que els
porten són molt importants; però també n'hi
ha grallers, dansaires, persones que piquen
de mans... en fi, un grup d'animació. Si
t'animes: truca'ns!!
Fal·lera gegantera!!
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ADF L'ALZINA
Responsable: Oriol Maspons
Teléfon: 93 844 64 40

Any d'incendis
Aquest any la notícia ha estat el foc. Degut
a un estiu molt llarg i de temperatures extraordinàriament altes i continuades, hi ha
hagut incendis que han cremat centenars
d'hectàrees a la zona de Granera, Castellterçol i Sant Llorenç Savall.

L'ADF va ser-hi /

Integrants de
l'ADF l'Alzina de Santa Eulàlia de Ronçana
vam ser presents a les tasques d'extinció.
Érem el Jordi Sala, el Marc Sala, en Joan
Maspons, en Jordi Ciurans i l'Oriol Maspons. Van ser dues nits intenses de col·laboració juntament amb altres voluntaris,
bombers, Mossos d'Esquadra... Disposà-

vem d'un tractor i d'una bomba suspesa de
1.000 litres, propietat de l'ADF. Totes les
tasques en què vam participar estaven
coordinades per l'Ajuntament de Sant Feliu
de Codines. Tot i que es va aconseguir apagar el foc, el resultat que queda és de
moltes hectàrees cremades, que fan pena
de veure. I més pensant que tot això és
causat per negligències o provocat directament per piròmans.

Sense incendis destacables
al poble / A Santa Eulàlia, per sort, no
hi ha hagut cap incendi important, sinó
alguns focus poc destacats. Enguany disposem d'un nou equip antiincendis. Es tracta d'un vehice Pick Up que estarà a càrrec
del cos de Protecció Civil de Lliçà d'Amunt
però amb un conveni de col·laboració amb
Santa Eulàlia i Lliçà de Vall.
Només us volem recordar la importància
dels nostres boscos, que ens donen qualitat
de vida. Ull viu amb el foc. Amb poca estona
canvia el paisatge.
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Esplai
Santa Eulàlia
Responsable: Marcel Galobart
Teléfon: 93 844 81 97

Per Nadal
la gent de l'Esplai...
ens traslladem!
Una altra vegada, la família esplaiera (monitors, esplaiers...) us escrivim per posarvos al dia de com ha transcorregut aquest
primer trimestre del curs, encara, de l'any
2003. Tots els monitors i monitores estem
molt satisfets de com han començat i de
com han anat funcionant les diferents activitats fetes fins ara. Cal dir que aquest any
s'han apuntat molts nens i nenes nous,
s'han animat a formar part de la família
esplaiera i, per tant, amb la intenció d'aprendre tot fent jocs de pistes, tallers,
paradetes... Ara, per aconseguir que tots els
nens i nenes i famílies de Santa Eulàlia
conegueu més d'aprop com són les activitas
que fem a l'Esplai, us en farem cinc cèntims:
tant de les que ja hem fet com de les que
encara hem de celebrar:

El començament de curs / El
dia d'inici va ser el dia 4 d'octubre al "Cau"
de l'Esplai. 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 perquè tots els
nois i noies es familiaritzessin amb els nous
companys i perdessin la vergonya i la por.
Quan aquestes activitats van acabar, vam
començar un joc de pistes on cadascun dels
grups havia de trobar 5 monitors nous que
tenien vergonya. Els nois i noies els havien
de trobar i, mitjançant unes proves, aconseguien lletres de diferents colors. Llavors,

Berenant després dels jocs del dia d'inici de curs

una vegada al pati del Cau, tots els grups
havien d'ajuntar les lletres i descobrir els
noms dels nous monitors. A les 7 de la
tarda, com que tots estàvem molt cansats,
un bon berenar per a tothom al pati del Cau
va anar d'allò més bé.

El repte /

El dia 11 d'octbre va tocar
esplai al grup de grans. Els monitors vam
plantejar-los un repte. Durant aquest
trimestre han d'aconseguir entrevistar un
cantant català amb força renom a
Catalunya. Una vegada els hi vam plantejar
el repte, sense perdre temps, van començar
a buscar informació per poder contactar
amb algún.
Manualitats / Els dies 18 i 25 d'octubre, igual
que el 8 de novembre, les activitats dels
diferents grups es van basar en fer manualitats per vendre a les paradetes que cada
any es fan a Santa Eulàlia celebrant la festa
Major d'hivern en la qual el grup d'Esplai fa
anys que hi participa. Vam realitzar tot tipus
de tallers: collarets i polseres de tubs de
paper, espelmes aromàtiques de colors,
pots i copes de colors, moneders i carteres
amb estampats de còmics, mòbils per penjar, jocs malabars...
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Tots Sants /

El dia 1 de novembre ens
vem reunir tots els grups de l'esplai i altres
nens i nenes del poble al Centre Cívic la
Fàbrica, per celebrar la Festa de la
Castanyada. Vam organitzar el Segon
Concurs de Barrets Reciclats. Molts nois i
noies, amb barrets impressionants, van voler
participar-hi. Mentrestant, a la sala gran, el
grup d'animació "Quina Xerinola" ens va fer
ballar i moure a tots (pares, avis, nens, nenes
i monitors...). Quan es va acabar l'espectacle,
els monitors vam donar els premis als barrets
guanyadors del concurs (barret més original,
barret més tardoral, barret més treballat i barret més esplaier) i, seguidament, al pati de la
Fàbrica vam poder acabar de xerrar tot menjant-nos les castanyes i els mo-niatos que els
mateixos monitors de l'Esplai, tot rellevantnos, havíem estat coent.

Anem a patinar /

El dia 15 de
novembre vam fer la primera sortida del
curs. El matí, tots els grups ens vam dirigir a
Barcelona, concretament a patinar sobre
gel a l'Skating, disposats a riure molt i passar-nos-ho d'allò més bé. A la tarda ens
vam desplaçar cap al Parc de la Ciutadella,
on vam poder fer jocs i activitats de tot tipus.

Festa Major d'Hivern 2003 /
El dia 13 de desembre realitzarem una
paradeta a la Fira d'artesans, juntament amb
altres entitats del nostre poble. Els nois i
noies de l'Esplai, durant tot el dia, s'aniran
rellevant per fer de venedors i oferir productes esplaiers a la gent que visiti la nostra
paradeta. Els diners recollits, com cada any,
els donarem a la Marató de TV3.

Explicarem contes / Per acabar el
primer trimestre només ens queda convidarvos a tothom, nois, noies, pares, avis... a
participar el dia 20 de desembre, a les 5 de
la tarda, al Casal Parroquial a la Vetllada de
contes. Diferent gent del poble explicarà un
conte i, llavors, ens desitjarem bones festes
de Nadal tot berenant i fent cagar el tió.
Tothom hi és convidat!
El trasllat de l'Esplai / Per últim, cal recordar
a tota la gent de Santa Eulàlia que, a partir
del gener de 2004, el Cau de l'Esplai es
traslladarà a l'antic local de l'APINDEP, al
barri de Can Torres, tot esperant que ens
acabin de deixar llest el local definitiu de
l'Esplai (a Sant Simple) que calculem que
podrem estrenar el curs vinent.
Bon Nadal, bon final i començament d'any i,
si tot va bé, fins l'any que vé!

Ballant al ritme del grup infantil "Quina Xerinola", a la Castanyada Esplaiera
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Col·lectiu Olla
a Pressió (COP)
Responsable: Àlex Serra
Teléfon: 569 523 007

COP:
el segon aniversari
Durant aquest final d'any el COP estem celebrant el 2n aniversari del nostre col·lectiu i
la veritat és que estem molt contents.
Aquest any ha estat un any d'afirmació i
d'èxit. Hem consolidat els actes que organitzem per festa major i hem organitzat,
amb molt èxit, el Torneig de futbol sala per
les seleccions catalanes i el Correllengua.

Proseleccions esportives catalanes / Entre els dies 1 i 11 de juliol
es va disputar el 2n Torneig de futbol sala
per les seleccions catalanes. Aquest esdeveniment esportiu i reivindicatiu va reunir un
total de 12 equips ( uns 100 jugadors/es ).
Durant tots els dies l'afluència de públic va
ser força bona, especialment el dia de la
final, on es va poder gaudir d'un derbi entre
joves santeulaliencs del qual en va sortir
guanyador l'equip Vodka amb Red Bull. Més
tard, tots els assitents van poder gaudir
d'una festa de comiat fins altes hores de la
nit. Sembla ser que els equips participants
van sortir molt contents del torneig i van valorar-ne bàsicament un fet: el bon ambient
entre equips.

La Festa Major Jove /

Es va dur
a terme entre els dies 30 de juliol i el 3
d'agost; va ser tot un èxit. El dimecres 30, el
sopar de joves va reunir uns 115 joves del
poble i va encetar la programció del COP
per la Festa Major. Hi va haver concert i Dj's
durant quatre nits seguides a partir de
dijous i cada nit es van congregar al pavelló
més de 200 joves. La nit més festiva i multi-

tudinària va ser la de divendres, Dusminguet va reunir unes 3500-4000 persones
al recinte del pavelló. Una nota positiva de la
nit va ser l'ajuda que van rebre els components del COP per part d'altres joves del
poble i dels pobles veïns per poder donar
l'abast a la barra. L'endemà el COP organitzava una prova dels colors, les bitlles
catalanes, on posàvem a prova la punteria
de petits i grans. L'última nit va ser, com
cada any, un gran comiat entre els joves de
Santa Eulàlia a la Festa Major.

Correllengua 03 /

Per últim el
Correllengua, un acte en defensa de la llengua que s'organitza a centenara de pobles
areu dels Països Catalans, va tenir l'afluència d'unes 200 persones. Hi va haver una
conferència, bitlles catalanes, bastoners,
geganters, una botifarrada popular i un concert de música tradicional i ska. La nota positiva va ser l'afluència de gent en un acte
d'aquest tipus, que moltes vegades i equivocadament és qualificat de provincià i tancat. D'altra banda cal destacar altres activitats durant l'any, com les concentracions
contra la guerra (amb la coordinació entre
les entitats per llegir manifestos), una calçotada, una xerrada sobre el 4t cinturó, el
sopar del 1r aniversari i la presència a la fira
d'artesans i la de solidaritat.

El 2004 /

Per l'any que ve tornarem a
organitzar aquests tres actes que us hem
explicat al principi, a més d'un campionat de
bitlles catalanes, una presentació d'un llibre
per Sant Jordi, una calçotada, una diada
contra el PHN, etc. Actualment ens trobem
cercant un local per poder-nos-hi reunir i
guardar-hi el material, ja que actualment no
tenim cap lloc on poder fer-ho. També estem
en diàleg amb l'ajuntament per trobar un
espai adequat per fer-hi concerts, xerrades,
etc. pels joves. Tot i que això sembla ser que
és molt més difícl de posar-hi solució.

COP-COL·LECTIU OLLA A PRESSIÓ
SEGUIM FENT POBLE!!
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Comissions del COP
El COP

- Col·lectiu Olla a Pressió és un
col·lectiu que no es regeix pels cànons
típics de les entitats: és una assemblea. És
per això que no té president ni vicepresident. El COP es distribueix per Comissions.
A cada comissió hi ha responsables que
s'ocupen de la seva funció

Comissió de Secretaria: Alba Dantí i
Arianna Rulló. Telf contacte: 651 173 920
Comissió de Tresoreria: Núria Fàbregas i
Marta Folch. Telf contacte: 659 959 201
Comissió de Comunicació: Bernat Sala. Telf
contacte: 93 844 63 66
Comissió de l'Ajuntament: Àlex Serra i
Montserrat Dantí.
Telf contacte: 659 523 007

Menjant calçots.
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“Ruteros”
Responsable: Marcel Galobart
Teléfon: 93 844 81 97

Els “ruteros”
travessen els Pirineus
Feia anys que, als “Ruteros” ens ballava pel
cap tornar a fer una travessa pels Pirineus.
Bé, una travessa... i quina travessa! Amb
una motxilla ben plena a l'esquena (de menjar, d'estris i de roba) ens disposàvem a
emprendre el camí. En qüestió d'una setmana vam recórrer la distància entre el
Santuari de Núria i el pic, tan emblemàtic
pels catalans, del Canigó.

Tot comença a mitjan agost
/ Així doncs, el 12 d'agost d'enguany el cremallera de Núria ens va deixar a punt, de
bon matí, amb un dia esplèndid i calorós,
per iniciar la 12a ruta. El primer dia, estant
més frescos que mai, ens vam disposar a
realitzar l'etapa més dura de la ruta: ens
esperaven ni més ni menys que cinc dels
cims de l'Olla de Núria. Amb la motxilla a
l'esquena i un sol de justícia, vam començar
a pujar el cim de Finestrelles (2.828m.), el
Pic d'Eina (2.786m.), el Nou Fonts
(2.861m.), el Pic de Nou Creus (2.799m.) i
el Pic de la Fossa del Gegant... I, a mitja
tarda, quan el sol es començava a pondre i
amb les forces bastant mermades, vam
muntar el campament als llacs de Carançà.

Grans paisatges /

Els següents
dies de ruta vam poder trepitjar indrets
d'una gran bellesa com el pic de Bastiments
(2.881m.), el naixement del riu Ter, el Pic del
Costabona (2.465m.), les impressionants
esquerdes de Rojà, l'inacabable Pla
Guillem, el Pic dels Set homes (l'altra cara
del Canigó) i un gran descens que ens va
portar cap al refugi de Marialles, al peu del
Canigó.

“Ruteros” al Pic del Canigó

El Canigó / Després de tantes passes
acumulades, ens calia fer una parada en el
camí per poder descansar, omplir-nos de la
gran cultura de la zona i reflexionar. Per tant,
vam visitar el Monestir de Sant Martí del
Canigó i de Sant Miquel de Cuixà, tan citats
al poema èpic Canigó, de Jacint Verdaguer.
Amb les piles carregades i amb il·lusió vam
emprendre el camí que ens va portar a
assolir el Pic del Canigó (2.784m.).
Contemplant el camí recorregut al llarg de la
ruta, i pensant que no som res enmig de la
immensitat de la muntanya, tots junts, amb
la senyera, vam tornar a cridar: Hem fet el
cim!!

Altres cims /

Però l'activitat rutera no
s'acaba amb la ruta d'estiu, sinó que es
manté viva durant tot l'any, amb la intenció
de conèixer zones de la geografia catalana.
Així doncs, aquest any també hem pogut
assolir cims com el Taga, el Puigsacalm, el
Balandrau, el Pedraforca... També hem realitzat travesses de renom com la MatagallsMontserrat, "La Marxassa" (MontsenyMataró), la tradicional anada a Montserrat
des de Santa Eulàlia de Ronçana (la nit de
Pasqua) i l'Aplec de Matagalls.
Amb la alegria que ens caracteritza, amb
els records de les vivències viscudes durant
aquest any, només ens queda desitjar-vos
un bon Nadal, un feliç any nou, els torrons
que no hi faltin i... Fora mandra!
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Santa Eulàlia
Camina
Responsable: Jordi Sala
Teléfon: 93 844 63 66

Un sender de
petit recorregut
Un any més ens dirigim a tots vosaltres a
través d'aquestes planes per explicar les
nostres activitats. Com és habitual, el tret de
sortida és la Marxa-Passeig de la Vall del
Tenes i, a partir d'ara, la trobada és cada
segon diumenge de mes a la gasolinera.

que editem, així com la durada i el grau de
dificultat de l'excursió. Tal com heu pogut
observar, Santa Eulàlia ja té un sender de
petit recorregut amb senyalització vertical,
marques grogues i blanques, i dos plafons
informatius: l'un, davant de l'Ajuntament i l'altre, al costat del pont de l'Areny, en el pas de
vianants. A principis d'any el traçat s'inaugurarà. Llavors ja estarà enllestit del tot i es farà
una explicació dels diferents indrets i se n'editarà un petit plànol, en forma de díptic. Tot
això ha comptat amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona.
Ens agradaria que servís perquè tothom
pugui conèixer més el nostre poble, gaudir
del nostre entorn: el bosc, les masies, les
fonts, els conreus...

Un sender al poble / El lloc i l'hora de sortida la podeu trobar en els cartells

Fins ben aviat.

Llach de les Bulloses, camí del Carlit.
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Agenda 21 Local
Portaveu: Toni Sánchez
Email: tonisanper@telefonica.net

El poble que volem
El 24 de setembre, en el Ple de l'Ajuntament
i amb la aprovació per unanimitat de tots el
regidors, es van aprovar les Normes de
Funcionament de l'Agenda 21 Local.

Què és l'Agenda 21 Local? /
És una actitud que es pren per reduir els
danys que causen les activitats de les persones en el medi ambient. L'Agenda 21 la
formen de manera passiva totes les persones, col·lectius, associacions, i activitats que
es realitzen al nostre poble i de manera activa el Consell pel Desenvolupament Sostenible, la Comissió de Seguiment i els Grups
de Treball.

Quan comença? / Tot va començar a l'any 1.992, a Rio de Janeiro, a la
Conferència de les Nacions Unides sobre el
Medi Ambient i Desenvolupament, popularment batejada com La Cimera de la Terra. Es
va decidir que feia falta un pla d'acció per
aconseguir un millor desenvolupament del
nostre benestar i el de les generacions
futures, que faci compatible el progrés social
i econòmic amb el respecte pel medi ambient
i la millora de la qualitat de vida de les persones. Aquest pla d'acció es diu Agenda 21

Dos anys més tard / El 1994, a
Aalborg (Dinamarca) les ciutats i viles
d'Europa van aprovar l’anomenada Declaració d'Aalborg. Aquest es el seu text:
"Nosaltres, ciutats i viles europees, 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 que s'enfronta la humanitat". El
nostre poble s'hi va adherir l'any 1.997.

El 2002, l'Agenda 21 de Santa Eulàlia / L'Ajuntament va encarregar una Auditoria Medi Ambiental a la
Fundació Cirem. Aquest estudi es va fer
públic durant el primer Plenari que es va celebrar el 16/11/2002. A partir d'aquest
moment i en diferents reunions, comença un
debat que puntualitza algunes qüestions que
figuren a l'auditoria i se n'hi incorporen de
noves. Aquest procés finalitza l'1 de març de
2003 quan s'aprova el Pla d'Acció Local per
a la Sostenibilitat (PALS) que consta de 5
línies estratègiques, 12 programes i 74
accions i també es constitueix una Comissió
Provisional d'onze voluntaris que haurà de
revisar les Normes de Funcionament suggerides en la Auditoria Medi Ambiental per la
Fundació Cirem i que haurà de convocar un
Plenari per la presentació de les Normes de
Funcionament i dels membres de la Comissió de Seguiment al conjunt de la població
per a la seva aprovació. Cal recordar que el
PALS va tardar en ser aprovat com a conseqüència de les eleccions municipals que van
influir a l'hora de compondre la Diputació.

L'últim plenari / El 26 de juliol es es
va celebrar l'últim Plenari, en el qual va
quedar constituïda la Comissió de Seguiment del recent anomenat Fòrum pel
Desenvolupament Sostenible de Santa
Eulàlia de Ronçana o, dit més senzillament,
l'Agenda 21 Local. Hi ha una actitud que caracteritza als integrants actius de l'Agenda 21
del nostre poble: la seva preocupació per millorar la qualitat de vida de les persones i la
de mantenir una Santa Eulàlia de Ronçana
on es pugui viure amb dignitat.

Un òrgan consultiu /

L'Agenda
21 és un òrgan consultiu, on hi té cabuda
qualsevol persona, entitat o activitat que es
realitzi al municipi. És un interlocutor entre els
ciutadans i l'Ajuntament. L'Agenda 21 és una
plataforma cívica on hi ha un debat constant,
on es reben queixes, s'aporten idees, i es prenen solucions que s'apropen a l'Ajuntament
perquè sigui aquest qui en realitzi l'avaluació
i les executi si les troba viables.
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La Comissió de Seguiment /
Els membres de la Comissió de Seguiment
ho són a títol individual i no representen a
ningú més que a ells mateixos com a ciutadans del poble. A les sessions de la
Comissió de Seguiment s'estableix un debat
ric en matisos, on qualsevol dels membres
pot aportar idees de base que es desenvolupen en conjunt.
El desenvolupament sostenible ha de satisfer
les necessitats dels ciutadans actuals però
ha d'assegurar també les necessitats de les
generacions futures. És el desenvolupament
que es realitza econòmicament, ambientalment i socialment de manera responsable.
L'Agenda 21 és un pla per avançar cap un
nou model de vida més sostenible a mig i
llarg termini, pensant en les properes generacions, és a dir, en els nostres fills i néts.
Les persones som els grans consumidors de
recursos sent, a més, contaminadors de l'entorn immediat i d'entorns llunyans. Amb petits
canvis locals, podem aconseguir grans millores.

Millorar la qualitat de vida
/ A Santa Eulàlia ens ha de preocupar la
necessitat de conservar els espais verds de
que encara disposem, la qualitat de l'aire, de
l'aigua i dels aliments, a més de constatar
l'excés de cotxes, el soroll, la contaminació
de l'aqüifer, la insuficient informació ambiental i l'escassa cultura de la sostenibilitat
col·lectiva, l'augment dels residus i la dificultat de tractar-los. Ens il·lusiona ajudar en
posar en marxa un transport públic eficaç i
col·laborar a projectar un poble per els
vianants (abans les persones que els cotxes), estalviar energia i aprofitar les fonts
d'energia netes, millorar l'ecodisseny del
nostre entorn, preservar els nostres boscos i
regenerar els espais periurbans degradats i
el riu Tenes, afavorint i estimulant l'aprenentatge per a la sostenibilitat a través de la participació en projectes col·lectius, a més de
produir i difondre informació ambiental útil.

La prova dels colors a la Festa Major.

Suggeriments /

Tenim prevista la
col·locació de bústies a llocs estratègics del
municipi per rebre els suggeriments dels ciutadans; a mig termini hem de disposar d'un
telèfon amb contestador automàtic per rebre
denúncies i idees, així com d'una pàgina web
pròpia des d'on s'informarà a la població
de l'estat de les accions i on es donaran
consells pràctics. Si desitgeu obtenir un
exemplar del PALS ho podeu aconseguir a
traves de la pàgina web de Canal SET
(www.canalset.com), on posa "Descarregar
PALS". Si no disposeu d'Internet, cal trucar a
l'Ajuntament (93.844.80.50) per demanar un
exemplar. Si desitgeu participar com membres de qualsevol grup de treball de l'Agenda
21 cal que truqueu a l'Ajuntament (93 844 80
50), o envieu un missatge de correu electrònic a l'adreça tonisanper@telefoni-ca.net

Mirar endavant / L'Agenda 21 no
té data de caducitat, des d'ara i per sempre
vetllarà per l'aplicació del desenvolupament
sostenible i per la participació de la ciutadania.
D'una manera activa, o passiva; tots, vulguem o no, som part de l'Agenda 21.
Participa, no deixis que uns altres decideixin
per tu!
La Comissió de Seguiment
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Grup d’Oposició
al Quart Cinturó
Responsable: Arnau Queralt
Teléfon: 93 844 92 54
Email: aqueralt@terra.es
Pàgina web: www.ccpc.pangea.org

Any 2003:
El 4t Cinturó es torna
a bellugar
L'any 2003 ens ha portat novetats respecte
el Quart Cinturó. Certament no han estat
gaire bones, tot i que eren previsibles.
Intentarem explicar-les breument. Durant la
primavera d'enguany va convocar-se el concurs públic per contractar la redacció del
projecte de construcció del Quart Cinturó
entre Abrera i Terrassa. En una setmana, el
Ministeri de Foment va treure a concurs els
projectes de construcció de dos dels tres
subtrams en els que s'ha dividit aquesta via
(Viladecavalls - Terrassa i Abrera - Olesa),
amb una longitud total d'uns 15,4 quilòmetres.

El tram Terrassa - Granollers / També durant la primavera va sortir publicat el concurs per elaborar l'estudi
informatiu del Quart Cinturó del tercer tram
entre Terrassa i Granollers (el qual, per tant,
podria arribar a afectar Santa Eulàlia).
Aquest estudi haurà de definir el possible
traçat d'aquesta via, tenint en compte el seu
impacte ambiental i social i la seva viabilitat
econòmica. En tot cas, l'estudi no es
començarà a realitzar fins a principis de
l'any 2004 i el seu període d'elaboració pot
durant més d'un any.
Tot i que durant els anys 60 es va fer una
reserva de sòl per la construcció del Quart
Cinturó –la qual, d'altra banda, ha permès la
conservació d'algunes zones agrícoles i forestals de casa nostra–, no està clar que aquesta infraestructura s'hagi d'acabar construint

en aquests terrenys. Tot dependrà del que
apunti aquest estudi i, evidentment, de la
voluntat política de fer cas dels seus resultats.

Declaracions /

En els darrers mesos
han anat apareixent a la premsa declaracions
de diversos líders polítics demanant que s'accelerin els tràmits per tirar endavant aquesta
autovia. En el moment d'escriure aquest breu
balanç del 2003 no sabem el resultat de les
eleccions del dia 16 de novembre i, per tant,
no podem fer una valoració de quines poden
ser les conseqüències pel què fa al Quart
Cinturó. Només podem avançar que els dos
partits majoritaris –CiU i PSC– incloïen la
seva construcció en els seus respectius programes electorals.

El grup d'Oposició / Malgrat totes
aquestes notícies, des del Grup d'Oposició
al Quart Cinturó no pensem deixar de treballar. Ho farem amb les més de 250 entitats
que integren la campanya en contra d'aquesta infraestructura, una plataforma que continua creixent i que darrerament ha rebut la
incorporació de prop d'una desena de noves
entitats del Baix Llobregat. I també esperem
fer-ho amb tots vosaltres, veïns i veïnes del
nostre poble, perquè si mai s'arribés a construir el Quart Cinturó, el nostre poble es
podria veure transformat de forma irreversible...
Deixeu-nos acabar amb uns versos d'un
gran poeta que ens ha deixat darrerament
–Miquel Martí i Pol– i, el qual, per sort de
tots nosaltres, ens fa hereus d'un llegat preciós: els seus poemes. Amb aquests versos,
doncs, us desitgem un bon any 2004, amb
l'esperança que entre tots farem que el
Quart Cinturó, tal i com ens el volien construir, no esdevingui mai una realitat.
"I via fora que tot està per fer i tot és possible"
Bon any 2004!!!!
Arnau Queralt i Bassa

60 anuari2003

TERME DE BIGUES

Bigues

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
La Sagrera

Església

Els Ametllers

El Bonaire
Camí de Caldes
Ajuntament

es

Riu Ten

Biblioteca

Can Donat
Camping

Can Gafa

La Primavera
Rosàs

Can Met

Can
Vidal

Ca l’Artiguetes

Zona
Esportiva

Can Tries
L’Areny
La Campinya

Camp de Futbol
Els Lladoners
Can Juandó

TERME
DE
CALDES

TERME
DE
L’AMETLLA

Can Vendrell

M

n
Ve
as

Polímeros
Reciclados

Restaurant
Santa Eulàlia

La Verneda

Can Juli

La Serra
Camí de la Serra

La Vall
Can Farrell

Opció al traçat
segons el nou estudi

TERME DE LLIÇÀ D’AMUNT

s
ne
Te

Pinedes del Castellet

El Rieral

Bigues

aC
ald
es

Can Burguès

u
Ri

Ct
ra
.d
eG
ra
no
lle
rs
Franja de 200 m
afectada actualment
pel 4t. cinturó

Can Tabac

sa
Ctra. de Paret

Rest.
La Vall

dr

ell

Font de
Sant Joan
Font d’Abril

La Casa Vella

TERME
DE
CANOVELLES

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

Ctra. de Parets a

61 anuari2003

Mapa de Santa Eulàlia amb els possibles traçats del quart cinturó.

s
Riu Tene

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

CE Santa Eulàlia
President: Carles Torras
Teléfon: 93 844 86 66

Més de 130 futbolistes
Ja arribem a finals d´any i nosaltres acabem
de començar! Més de 130 esportistes, que
formen part dels equips del nostre Club, ja
han començat a fer quatre xuts a la pilota.

Una gestora /

Com molts ja sabeu,
una Junta Gestora s´ha fet càrrec del Club
per aquesta temporada, amb l´objectiu,
entre altres, de possibilitar la pràctica del
futbol als infants i joves del nostre poble.

Les categories /

L´estructura dels
equips que s´ha pogut garantir està formada per: Futbol Escola (amb dos equips),
Pre-benjamí, Benjamí (amb dos equips),
aleví, cadet, juvenil i primer equip. Esperem
en un futur proper poder completar totes les
categories, i també desitgem que aquesta
temporada tots plegats pogem gaudir de
molts moments feliços des dels diferents
vessants que integra l´esport, com espai de
trobada, de coneixença, del mateix joc com
a diversió, de l´esforç i la superació personal del jugador/a. També volem tenir un
reconeixement especial per a les altres entitats esportives del poble, ja que entre tots
podem oferir una diversitat d´esports que
permet que tota persona pugui escollir
l´activitat esportiva que més li agradi.
Finalment només desitjar a tots els lectors
de l´Anuari un BON NADAL I FELIÇ 2004!!

Equips del C.E. Santa Eulàlia:
Escola (d'esquerra a
dreta i de dalt a baix):
Juan, Aleix, Joe, Àlvaro,
Elias, Òscar, Raül, Jordi
Comellas, Dani, Sergio,
Òscar López, Oriol, Javi,
Bakta, Javi, Juan Alejandro, Paula, Jordi, Yoan,
Roger, Àlex, Marc, Víctor,
Albert, Abel i Jordi. Entrenador: Alberto Párraga

Prebenjamí

(d'esquerra a
dreta i de dalt a baix): Uri, Juan
Carlos, Manel, Andrés, Pol, Guillem, Èric, Ivan, Roguer, Joanet,
Arnau, Aleix i Ivan Alonso. Entrenador: Ferran
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Benjamí 1995 (d'esquerra a dreta i de dalt a baix): J.M. Bustillo, Ezequiel, Juanma,
Marc Comellas, J. Poma, Víctor, Míriam, Pere, Ruben, Èric, Hèctor i David. Entrenador:
Marc Sala

Benjamí 1994

(d'esquerra a dreta i de dalt a baix): Josep, Alberto, Javi, Aymamí,
Miró, Isaac, Joan, Lionel, Miquel, Mireia, Roger, Genís, Jaime, Aaron. Entrenador: Moha
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Aleví: Marcel Quispe, Albert Monsó, Jesús Paredes, Martí Vega, Aitor Carreras, Marc
Girbau, Gerardo Rodríguez, Claudi Mansanet. Entrenador: Jordi Solé

Cadet (d'esquerra a dreta i de dalt a baix): Oriol, Ivan, Talavera, Robert, Ruben,
Enric, Ayuso, Martí, Francesc, Roger, Marc, Itzan, Gerard, Khalib i Àlex. Entrenador:
Enric Gascon. Delegat: José Cantero.
64 anuari2003

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

Juvenil (d'esquerra a dreta i de dalt a baix): O.Garcia, J.Gordillo, M.Pérez, V.Robles,
Miguel Morales (entrenador) Eduard Verduo (delegat), J.Bonet, X.Aymamí, J.Macias,
F.Garcia, D.Verduo, V.Arrua, J.A.Martínez, V.Màrquez, F.Huertas, D.Morales, A.Martín,
C.Harry, V.Abueso, G.Requena i A.Solís.

Primer equip (d'esquerra a dreta i de dalt a baix): J.Galiano (entrenador), Josam,
Xavi M., Raül A., Jaume S., Josep B. Màxim, Jordi B, Sergi A., Carles Torras
(President), Xavi S. (Massatgista), Juan P., Sergi, Juan Andrés, Marcel B, Marc C., Àlex
P., Andrés B i Ivan T.
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Club Escola de
Bàsquet Ronçana
President: Mariano Castejon
Vicepresident: Carles Guerrero
Secretari: Pere Altimira
Tresorer: Joan Turon
Vocals: Santi Martí i Pere Joan Alsina
Telèfons contacte: 93 844 68 07
93 844 95 03

El Club Escola
de Bàsquet Ronçana
es consolida
Ja fa més d'un any que vam iniciar les activitats de l'Escola de Bàsquet. Des de la
primera convocatòria l'èxit no ens ha deixat
de sorprendre, ja que un bon grup de nens
i nenes, joves i veterans s'han mostrat interessats en la pràctica d'aquest esport.

L'educació en l'esport /

El club
es defineix com una entitat educativa. Es
tracta d'ensenyar, no tan sols a jugar a bàsquet, sinó aquells valors inherents a la praxi
esportiva del joc en equip. Jugar, fer bons
amics, divertir-se i promocionar aquest
esport al nostre poble són els objectius prioritaris. Per això vàrem organitzar el Primer
campionat 3 x 3 a la Festa Major i els Tallers
d'iniciació per a nens i nenes, coincidint
amb la jornada intensiva de l'Escola
Ronçana.

Resultats excel·lents /

Els bons
resultats ens van acompanyar la temporada
passada: els equips aleví i cadet van quedar
primers classificats a la Lliga Comarcal;
mentre l'equip infantil va guanyar la fase
comarcal del Campionat de Catalunya.
Esperem enguany poder continuar amb
aquests resultats.

Campionat 3 x 3 de Festa Major.

Els equips de l'Escola de Bàsquet Ronçana
per a la temporada 2003-2004 són aquests:

Pre-benjamí /

Jordi Pérez, Laia
Roldan, Laura Gimènez, Laia Gran, Víctor
Serrano, Adrià Bau, Eduard Muñoz, Èric
Fernàndez, Andrea Sánchez, Jesús
Castejon.

Benjamí /

Gisel·la Pujante, Jennifer
Díez, Judith Barba, Lídia Flores i Clàudia
Turón

Aleví /

Helena Aymerich, Meritxell Poma,
Arnau Guerrero, Aleix Barba, Maria Aguilar,
Miquel Martí, Aina Soler, Marta Vilageliu i
Manel Cabot.

Infantil /

Arnau Alsina, Albert Bigordà,
Felipe Núñez, Carles Girbau, Marc Uñó,
Èric Bermúdez, Oriol Fornieles, David
Perera, Romà Cantón, Adrià Castejon,
Albert Turon.

Cadet /

Montserrat Rocabruna, Mireia
Moret, Roger Guerrero, Ramon Sánchez,
German Mateos, Jordi Maqueda, Mireia
Ruiz, Iolanda Ibáñez, Soraya Matos.

66 anuari2003

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

Club Escacs
Santa Eulàlia
President: Joan Turón
Teléfon: 93 844 62 79

Resultats millor
dels esperats
L'any passat vàrem tenir la satisfacció d'escriure en aquest Anuari les primeres ratlles
que dirigia el Club d'Escacs Ronçana a tots
els veïns del poble. Un club acabat de nèixer, amb quatre mesos d'existència i molt
poques coses a explicar. Un any més tard
podem dir que hem tingut un any ple d'activitats, de treball i de resultats, millors dels
esperats. El camí que ens queda encara és
molt llarg però disposem d'un excel·lent
equip de persones, amb el qual qualsevol
objectiu serà senzill.

El que hem fet /

Un petit resum
reflectirà el que hem fet durant l'any, tenint
en compte que els torneigs en què participem sempre tenen una durada de 8 a 10
setmanes. Hem fet classes d'escacs a la
Fàbrica (com totes les nostres activitats),
els divendres de 7 de la tarda a 9 del
vespre, coincidint amb el calendari escolar,
amb una mitjana de 40 alumnes diaris. Hem
participat als Jocs Escolars, organitzats pel
Consell Comarcal, amb la participació d'11
nens i nenes. Dos d'ells han quedat entre
els primers de les seves categories i s'han
classificat per a les fases intercomarcals.
Hem inscrit dos equips al Campionat de
Catalunya per equips, que podríem definir
com la lliga d'escacs. Un dels equips ha
quedat segon del seu grup, quedant-se
només a un pas de l'ascens de categoria.

Els torneigs /

El primer va ser el de
Primavera, un campionat intern del club, en
sis categories (federats, no federats, infantils, alevins, benjamins i prebenjamins). En
total hi ha participat 43 jugadors, tenint
molta cura dels que comencem. També vam

Simultània de Festa Major.

participar al Torneig Obert de Cerdanyola,
amb 14 jugadors. Al moment d'escriure
aquest article diversos jugadors del nostre
club estan lluitant pels primers llocs.
Finalment hem pres part en activitats
diverses d'un dia, tant a nivell escolar com
adult: l'amistòs Canovelles - Ronçana, la
Simultània de Festa Major de Santa Eulàlia,
la Simultània de la Festa Major de l'Ametlla,
el Torneig de Festa Major de Canovelles, el
Torneig infantil de la Festa Major de
Cardedeu, 3 amistosos escolars amb
l'Ametlla i el Torneig d'escacs Actius del
Poble Nou.

El curs 2003-04 /

Hem canviat
moltes coses. El Club d'Escacs Ronçana
també està obert els dimecres de 7 de la
tarda a 9 del vespre. Disposem de més
material tècnic i didàctic i, sobre tot, de persones per cobrir qualsevol necessitat. Per al
proper 2004 ens hem proposar superar els
resultats obtinguts el 2003. Pensem que
està al nostre abast lluitar per aconseguir
l'ascens de categoria al Campionat de
Catalunya per equips, inscrivint-hi tres conjunts. Esperem també participar als Jocs
Escolars amb uns 15 nens i nenes. Però no
tot es competir i ensenyar. A més volem ser
una Entitat oberta a totes aquelles persones que volen passar una estona i fer, simplement, una partida.
Que tingueu un bon Nadal i un Any Nou
ple de pau i felicitat!
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Societat de
Caçadors

Guineu que dorm no menja gallines.
Qui guineus vol enganyar,
molt mati s'ha de llevar.
Gat amb guants no caça.
Parlar del llop, amaneix l'escopeta.

President: Albert Godeo
Telèfon: 93 844 81 36

El llop muda les dents,
però no els pensaments.
Viu com una mustela.

La poesia dels
caçadors

Per la Concepció caça el tudó.

A partir d'aquest any, volem que l'aportació
de la Societat de Caçadors de Sta. Eulàlia de
Ronçana a l'Anuari local, sigui més compromesa amb el desenvolupament sostenible i
didàctica amb el coneixement popular.
Tots sabem que qui perd els orígens perd la
identitat. Per tant, per no perdre la identitat,
començarem explicant-vos algunes dites i
refranys relacionats amb la cacera i els
caçadors .

En temps de farsa,
el corb li diu negra a la garsa.

***
Si el terreno esta mojado,
no andes por el labrado.
Cuando tires a conejos
que tu perro este bien lejos.
Escopeta y vino hacen perder el tino.
Si cazares, no te alabes;
si no cazares, no te enfades.

Bones festes nadalenques a tothom
i venturós any 2004.

Mal cazador, buen mentidor.

Qui surt a caçar per Nadal
cau en pecat mortal.

Caza, guerra y amores
por un placer mil dolores.

Segons cacis el dia de Cap d'Any
caçaràs la resta de l'any.

Donde menos se piensa salta la liebre.

Pagès que molt caça deixa caure la casa.

De 15 codorniz; de 20 perdiz;
de 30 vaca y de 40 urraca.

Un alça la caça, i un altre la mata.

Ir a matar lobos no es para bobos.

El caçador que vol caçar no amenaça.

Más mató la receta que la escopeta.

Escopeta carregada no te amo.

Si mueve la cola, el can;
no es por ti, sino por el pan.

Lladres, bolets i conills
per les vores del camins.

A cazador nuevo, perro viejo.

Gos fart no caça.
Per Sant Julià, un pas de ca;
per Nadal, un pas de pardal;
per Sant Esteve un pas de llebre.
T'han donat gat per llebre.
Pel setembre les perdius son fetes.
Quan baixa el becadell, fred a la pell.
Quan baixa el tord, el fred mes fort.

Il·lustració de Julià Mumbrú.
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Club Ciclista
Vall del Tenes
Portaveu: Dídac Guàrdia
Teléfon: 93 844 93 30
Email: diguard@hotmail.com

regut, que a diferència de l'any passat, ha
tingut menys atractiu paisatgístic però en
canvi ha resultat molt més divertit sobre la
bicicleta, especialment el descens de
Puiggraciós fins a l'Ametlla, amb uns corriols estrets i força tècnics, al més pur estil
"singletrack", com diuen els ianquis.

Canvi al Dual 2004? / De cara

Passats per aigua
Mentre escric aquestes primeres línies falten tan sols dos dies perquè es disputi la
pedalada popular que organitza per novè
any consecutiu el Club Ciclista Vall del
Tenes, i tot indica que la pluja ens farà patir
fins l'últim instant. El cert és que ja no és un
fet destacable per a nosaltres, perquè últimament sembla no voler perdre's cap dels
actes que organitza la nostra entitat.

a l'any que ve estem estudiant la possibilitat
de fer el Dual Slalom dins el pavelló poliesportiu, i desplaçar la pedalada a terres centre africanes!! Sens dubte la sàtira és, en
aquests moments, el millor recurs.

Dual Slalom 2003 / A principis
d'any vam decidir acceptar el repte d'organitzar, per tercera vegada, la prova de Dual
Slalom en BTT, però en aquesta ocasió la
competició prenia el nom de Final de la
Copa d'Espanya de Dual Slalom, a petició
expressa de la Federació Espanyola de
ciclisme, que sabia que disposàvem d'un
circuit i d'una gent sobradament preparada,
modèstia a part. La carrera va gaudir d'un
nivell molt elevat, sobretot en la categoria
elit, on hi van prendre part els millors pilots
nacionals de l'especialitat, i va comptar amb
una gran afluència de públic, més, si tenim
en compte que la pluja, per variar, va fer
acte de presencia tan bon punt va
començar la competició, Però no va ser suficient per aigualir l'actuació del pilot local
Bernat Guàrdia, que amb la tercera posició
s'emportava cap a casa el títol de campió
nacional per segon any consecutiu.

48 hores més tard /

Tot just fa un
parell d'hores s'ha acabat la pedalada, i si
algú en tenia cap dubte, ens ha tornat a
ploure, poc, però suficient per desanimar la
majoria de participants que pensaven venir.
Tot i així 145 ciclistes han gaudit del recor-

Nou equip de Bernat Guàrdia / No obstant, aquest cap de setmana
també hem rebut una bona noticia, i és que
en Bernat Guàrdia, soci del nostre club, ha
firmat el contracte amb el seu nou equip
Commençal (França), que li permetrà seguir
la seva brillant trajectòria com a corredor
professional de descens en BTT.
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Club Patí
Santa Eulàlia

El grup d'Escola / La missió del grup

Presidenta: Loli Agudo
Teléfon: 93 844 67 21

Any de canvis,
anys de millores
Hi hi ha qui diu.... "si el canvi és per a millorar". Podem dir amb tota seguretat que sí.
Millorar per poder oferir al nostre Club i al
nostre Municipi el millor servei. Donat el
notable increment de patinadors i patinadores que, darrerament, hem tingut i el
bon nivell d'aprenentatge que estan
assolint, el Club Patí Santa Eulàlia ha considerat oportú una reorganització de
l'esquema d'entrenament i aprenentatge. El
nostre Club consta actualment de 3 grups
diferenciats: el grup d'Escola (3,5 hores
d'entrenament setmanals), el grup d'Iniciació a competició (5,5 hores d'entrenament
setmanals) i el grup de Competició (10
hores d'entrenament setmanals).

d'Escola és molt important. Tots els nens i
nenes que s'inicien en el patinatge passen
per aquest grup. Se'ls ajuda a mantenir l'equilibri en els seus primers dies de patinatge
fins aconseguir que puguin arribar al nivell
òptim per passar a Iniciació. El grup d'Escola
va a càrrec de la monitora Sílvia Garcia. Està
format per Júlia Balanzó, Ana Bernabé,
Sandra Bertran, Maria del Mar Casado,
Montserrat Estrany, Clàudia Garell, Sangia
Girbau, Maria Jurado, Queralt Madorell,
Elisabet Pena, Natàlia Portella, Alba
Quintana, Marina Rodríguez i Ainhoa Ruiz.

El grup d'Iniciació a competició / Aquest grup, que ja ha adquirit cert nivell, arriba a les mans de l'entrenadora Carolina Hernàndez, que procura la
seva formació per iniciar-los a competir en
la Lliga comarcal, organitzada pel Consell
Comarcal. Aquest any alguns patinadors i
patinadores ja han tingut oportunitat de
poder-hi participar per primer cop, obtenint
una resultats realment encoratjadors. El
grup d'Iniciació a competició està format per
Raquel Carvajal, Oriol Cladellas, Judith
Grup escola.
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Festivals i exhibicions /

Com
cada any, el passat 25 de juliol vam celebrar
el nostre tradicional Festival d'estiu de
Patinatge artístic. Un any més hem assolit
els nostres objectius: nombroses actuacions
dels nostres patinadors i patinadores que
van fer gaudir al públic assistent amb els
seus espectaculars balls banyats de color,
donat el gran ventall de vestuari de que disposàvem. També vam comptar amb la participació de diferents clubs de la comarca,
així com de figures nacionals i internacionals. A més, estem a les portes de celebrar el festival d'Hivern que, ben segur, serà
un excel·lent espectacle per a tot el públic.

Grup d’iniciació a la competició.

Cladellas, Marta Fornieles, Mireia Gironès,
Carla Gutiérrez, Alba López, Georgina
Muñoz, Jéssica Navas, Laura Parcerisas,
Alba Pasqual, Elena Sánchez, Míriam
Surós, Marta Olasz.

Grup de Competició /

Va a càrrec de les entrenadores Mercedes Sauquillo
i Noèlia Alcalde. El formen Meritxell Bonet,
Nàdia Domènech, Gisel·la Gual, Ariadna
Gubern, Elisenda Sánchez, Laura Valcàrcel
i Carla Vilarrasa. Al grup de Competició hi
ha una gran novetat: es tracta de la incorporació de la nova entrenadora Mercedes
Sauquillo, una de les tècniques amb més
importants que hi ha actualment en el món
del patinatge artístic. Tot i el canvi que hi ha
hagut, el paper del grup de competició ha
estat força brillant durant aquest 2003.

Els nostres objectius /

Donat el
gran increment de patinadors i patinadores
que ha experimentat el nostre club, ens
veiem encoratjats per lluitar encara més i
poder situar el nostre poble en els llocs més
destacats a nivell d'èxits competitius dins
del patinatge artístic tant a nivell comarcal,
nacional i, perquè no dir-ho, a nivell internacional.
Bones Festes! Salut i èxits per a tothom
La Junta

Els resultats més destacats
del 2003 / Meritxell Bonet i Laura
Valcàrcel, en categoria juvenil, i Gisel·la
Gual, en cadet, van obtenir molt bons resultats, tant al campionat de Barcelona com al
de Catalunya. Mentrestant, Elisenda
Sánchez i Carla Vilarrasa, en Iniciació B, i
Nádia Doménech i Ariadna Gubern, en
Iniciació C, han assolit els primers lloc en la
seminfinal de Barcelona, quedant classificades per a la final que havia de tenir lloc el
22 de novembre a Mataró. Confiem en
poder repetir aquestes victòries i aconseguir
que les noves campiones de Barcelona
siguin santaeulalienques.

Grup competició.
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Automòbil
Club Ronçana
(ACR)
President: Pere Prim
Teléfon: 93 844 93 37

Tornaran les curses
a Santa Eulàlia
El 2003 ha estat per a l'Automòbil Club
Ronçana (ACR) un any bàsicament centrat
en la participació per part d'alguns dels
seus membres en diferents competicions
esportives, amb uns resultats francament
molt destacables, dels quals ara en farem
un resum.

Donem assessorament /

Abans,
però, voldríem fer palès i destacar que la
prioritat dels responsables de l'ACR és
intentar promocionar l'esport de l'automòbil
a Santa Eulàlia. I per aconseguir aquesta
fita, i al mateix temps oferir la possibilitat de
competir a la gent jove, fan falta els mitjans
que ho facin possible. Quins són aquests
mitjans. L'esport de l'automòbil és costós: el
vehicle, la preparació, les reparacions, la
llicència federativa, les inscripcions, les granotes, l'assegurança, els desplaçaments...
És per això que, en la mesura de les nostres
possibilitats, des de l'ACR estem al servei
de tota aquella gent amb ganes de competir per oferir-los cobertura i assessorament
legal i tota la nostra experiència per poder
gaudir d'aquest entranyable esport, tan
arrelat al nostre poble.

Tornen les proves al poble /
Voldríem informar també, i com a novetat,
que si res es torça a principis de l'any vinent
podrem disposar d'uns terrenys que ens
permetran poder realitzar proves automobilístiques de l'especialitat de terra: eslàloms, autocross... També podem avançar
que hem solucionat els problemes de les

Jordi Vilardebó i Marta Illa.

assegurances, que els darrers dos anys ens
han impedit organitzar curses a Santa
Eulàlia.
Els resultats esportius de l'ACR de l'any
2003 han estat els següents

Jordi Vilardebó i Marta Illa
/ Aquest equip ha realitzat una magnífica
temporada. Dels 6 ral·lis en què han participat en tots han aconseguit guanyar la seva
classe. A més cal destacar una victòria
absoluta al Ral·li Criterium del Vallès i un
tercer i quart lloc en el Ral·li Pobla de
Mafumet i en l'Open de Campdevànol.
Vilardebó i Illa també han participat en dues
proves del Campionat de Catalunya de
Muntanya assolint, igualment, la victòria en
la seva classe. Enhorabona per uns resultats realment excepcionals superant, en tots
els casos, a cotxes amb moltes més prestacions.

Enric Folch i Joan Argemí /
Aquest any han continuat amb el Mitsubishi
Montero, preparat per Tallers Santa Eulàlia,
en l'Open Catalunya de Ral·lis de Terra,
defensant el títol aconseguit in extremis el
2002, en la darrera prova celebrada a Súria.
Aquest any, a falta de dues curses, una a
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Enric Folch i Joan Argemí.

Joan Bonet i Pere Bassa.

Figueres i l'altra Súria, ocupen la cinquena
posició d'un campionat molt ajustat. Folch i
Argemí també han pres part, amb un
Citroën AX, en dues proves del Campionat
de Catalunya d'Eslàlom.

Jordi Cañas i Jaume Muñoz
/ Aquest equip de l'ACR ha aconseguit un
meritori primer lloc en el Campionat de
Catalunya de Ral·lis, en la categoria
d'Històrics, al volant d'un Renault 8 Ts. A
falta d'una prova, Cañas i Muñoz estan molt
ben situats per aconseguir també el
Campionat de Catalunya de Muntanya.

Més pilots /

Altres pilots de l'ACR que
han aconseguit importants victòries en participacions esporàdiques en diferents curses i especialistats són: Joan Bonet i Pere
Bassa (Simca 1000 Rallie), Jaume Riera
(Renault Clio), Raül Barrionuevo (Citroën
Saxo), Josep Martínez (Peugeot 205 Rally),
Josep Maria Permanyer (Peugeot 206 GTI),

Pere Bonet i Francesc Vilardebó.

Antoni Bogallo (Peugeot 106), Francesc
Bravo (Peugeot 106) i Francesc Cabecera i
Orlando Garcia (Peugeot 205 Rally).
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Càritas
parroquial
Rector: Jordi Maria Herrero
Teléfon: 93 844 81 05

Càritas parroquial, està formada per diferents persones –voluntàries– que volen
donar respostes a qualsevol realitat en el
camp de la marginació, els pobres i necessitats. Aquestes realitats de cada dia, en el
nostre poble, són ben diferents a aquelles
realitats que fa uns anys trucaven a la nostra porta, pels canvis significatius que
s'han esdevingut en el mateix poble de
Santa Eulàlia de Ronçana.

La formació / Per això, una de les
tasques a què intentem posar atenció és la
formació. Perquè creiem que no podem
donar una mateixa resposta que fa vint-icinc anys endarrera. La necessitats de les
diferents persones –nouvingudes, gent de
pas– potser són cada dia més greus. I ajudar-les avui és tot un repte.

Ajudes / L'altra tasca que anem realitzant, és l'atenció a cada persona que
ens reclama la nostra col·laboració, i intentem des de la nostra pobra realitat donar
resposta. Ajudes econòmiques, d'aliments,
de roba, d'informació,.... Sabem que no és
suficient, però és intentar posar una mica
d'esperança –encara que sigui material–
en la vida d'aquells que no en tenen i que

Recollida d’aliments durant la Fira de la Festa
Major d’Hivern.

són els marginats de la nostra societat.
Des dels infants –amb la campanya de
Reis– , famílies en situacions greus, fins a
la gent gran –amb voluntaris que van a les
residències del nostre poble–, ....
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Voluntariat
a les presons
Caterina Escobairó Boix
Tel. 93 844 80 07

Càritas de l’Arxiprestat de Puiggraciós va
organitzar un curs de formació per voluntaris
destinat a treballar en el sectors més marginats de la societat. Un dels temes estava
dedicat als presos. Algunes persones de
Lliçà d'Amunt i de Santa Eulàlia vàrem sentir-nos motivades per treballar per a ells. Per
poder-ho fer, la Fundació Pere Tarrés, ha
anat impartir-nos durant dos anys conferències, xerrades i col·loquis per part de professionals que treballen en l'àmbit de la intervenció socioeducativa a les presons, conjuntament amb el Secretaria diocesà de
pastoral penitenciari (Sepap).

Els objectius del curs / Es tracta
de conèixer la realitat de l'ambit de treball a
les presons, donar criteris per a la intervenció educativa, sensibilitzar i conscienciar
sobre la realitat que es viu a les presons i
oferir vies d'intervenció educativa a les
presons i per a la reinserció. El curs estava
destinat a universitaris, educadors I professionals dels àmbits d'intervenció socioeducativa i voluntaris del Sepap.

Una acció voluntària / El voluntariat sempre actua des d'una organització.
El fet d'una acció voluntària es justifica per
diferents raons, com per exemple les
següents: dóna la possibilitat de realitzar
conjuntament allò que un individu no podria
fer aïlladament i dóna coherència i sentit a la
tasca del voluntari. A més, coordina la tasca
i promou el treball en equip, alhora que facilita el procés que ha de fer tot voluntari: acolliment, seguiment, formació...i sobretot
manté viva la motivació. Una de les tasques
del voluntaris és donar suport personal a

aquells interns que els manca una vinculació familiar positiva, a estrangers, indigents
i també a les seves famílies.

Activitats / Actualment els voluntaris
ofereixen diferents tipus d'activitats i serveis
diferenciats. A continuació us n'esmentem
algunes: grups de suport escolar, animació
sociocultural coordinada amb els educadors
del centre, a més de tasques de suport
jurídic i atenció sanitària als malalts, ja sigui
discapacitats físics o psíquics.
L'atenció social /

Dins d'aquest
àmbit és on ens hem mogut més nosaltres
durant aquest any. Concretament, hem
mantingut correspondència amb algun
intern, hem fet acompanyament de lleure
amb algun pres que té permís de sortida i
també acompanyament sanitari. Finalment,
hem venut objectes fets artesanalment per
ells a fires d'artesania dels nostres pobles;
els diners obtinguts de la venda són per
ampliar els tallers i comprar material, i una
petita part és per ús personal de cada pres
com a gratificació. Cal dir que poder treballar als tallers per a ells és un alicient dins la
dura vida de la presó.
"La justícia només mossega als
des-calços, com les serps"
Oscar Romero
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ONG Ajuda’m
a Créixer
Milagros Villanueva Mory
Xavier Mañes Mañes
Telèfon: 93 844 93 03

El nostre 2003
La ONG AJUDA'M A CRÉIXER, en la seva
ànsia per millorar la qualitat de vida dels
nens que viuen en extrema pobresa a la
regió andina del Perú, aquest any va enfocar la seva tasca en diversos objectius.

Donatiu de joguines i roba
/ Als nens orfes de la "Llar de Huanuco Perú IPIFA". Aquest donatiu va ser possible
gràcies a la col·laboració de tots els socis i
a la venda de loteria de Nadal 2002.

Capacitació i instal·lació
de cuines solars a comunitats d'extrema pobresa / Es va
comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la
Cooperació Internacional Suïssa. L'objectiu
principal del projecte va ser la capacitació
de les mares de família sobre l’execució i
instal·lació de cuines solars a les seves
llars. L'equip de camp format de tres o quatre persones van executar els respectius
tallers de formació "cuinant amb el sol" per
a les diferents delegacions de dones a
diverses comunitats de Huanuco - Perú. Un
cop instruïdes i comprovada la seva capacitat, cada participant va poder exercir com
a instructor a la seva propia comunitat,
assessorant o ensenyant directament a la
gent del seu poble o comunitat sobre l'ús de
les cuines solars.

aliments degut a les penúries econòmiques,
cosa que ocasiona problemes alimentaris a
la gent dels pobles. Perjudici ecològic, producte de la recol·lecció de la fusta per fer-la
servir a la cuina l'activitat domèstica és una
de les principals causes de la destrucció i la
despoblació d'arbres als països en via de
desenvolupament. Les poblacions rurals,
degut a la manca de fusta seca o altres
combustibles, opta per tallar arbusts y
arbres joves en procés de creixement.

Altres projectes / Actualment s'està
estudiant si és factible seguir amb la capacitació de cuines solars però amb noves tecnologies; també estem estudiant altres projectes com són: La creació d'escoles en
comunitats d'extrema pobresa, la contrucció
d'un pou, reservori i punts de distribució per
a les comunitats que no compten amb
serveis mínims.

Aquest projecte pretén solucionar problemes que es generen degut a les mancances econòmiques que les comunitats
presenten, entre les quals remarquem la
falta d'energia (combustible) per a cuinar els
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ACAPS
Santa Eulàlia
Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS) Santa Eulàlia
President: David Molina
Vicepresidenta: Mireia Carnicé
Secretària: Glòria Lorente
Tresorera: Maria Dolors Soriano
Vocals: Francisco Muñoz
Maria Luisa Martín
Telèfons: 93 844 94 74 / 647 687 337

Solidaritat amb
el poble saharauí
L'Associació Catalana d'Amics del Poble
Saharauí (ACAPS) de Santa Eulàlia es va
crear només fa un any amb l'objectiu de
donar a conèixer la situació del poble
saharuí. En definitiva, com qualsevol altre
Organització No Governamental (ONG), va
néixer amb ganes d'ajudar els més desafavorits.
Com s'ajuda? Nosaltres intentem canalitzar
l'ajuda cap al poble saharauí a través del
projecte Colònies en pau, la recollida d'aliments, activitats culturals... Aquests any
l'ACAPS Santa Eulàlia té com a objectiu, a
més dels ja citats, dotar del material bàsic
l'escola de Tiscla, a Ausserd.

Ànims /

Volem animar a totes les
famílies de Santa Eulàlia a implicar-se amb
la nostra causa. Donem les gràcies a
l'Ajuntament per la seva col·laboració en les
colònies d'estiu del 2003, i també als mitjans de comunicació locals.

Activitats 2003 / Les activitats més
destacades del 2003 han estat aquestes: el
13 de juny, l'exposició fotogràfica La realitat
del poble sahrauí, al centre cívic i cultural La
Fàbrica, amb degustació de te inclosa. El 27
de juliol, la plantada de jaima i el dinar amb
les famílies acollidores (Santa Eulàlia,
Parets, Mollet i Sant Fost) de les colònies
d'estiu que van tenir lloc entre el 3 de juliol i
el 3 de setembre. El 13 de desembre en
motiu de la festa major d'hivern i la diada de
la Solidaritat.

77 anuari2003

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana

Solidaritat
amb els nens
del carrer

lització de la societat, (inclós el poder
polític) i el suport econòmic a iniciatives
concretes.

Contacte a Santa Eulàlia: Eva Cansino
Telf. 93 844 94 30
Web: www.personal.menta.net/mosaic
Email: llagardo@inicia.es /
associacio-mosaic@terra.es

Mosaic, Món Solidari amb els Infants del
Carrer és una ONG laica, de caràcter participatiu, creada el 2001 i constituïda per un
grup de persones de diversa procedència
que hem coincidit en la voluntat i il·lusió de
dedicar part del nostre temps a actuacions
solidàries amb els infants que viuen al carrer. Aquesta col·laboració es reflecteix bàsicament en dues línies de treball: la sensibi-

Actualment donem suport a dos projectes
que funcionen als països on han estat
desenvolupats. Aquest és el cas de Sí a la
vida, de Nicaragua i de Nuevos Pasos, de
Perú. Ambdos tenen el propòsit de donar
suport i acollida a nens i nenes que malviuen al carrer, amb els consegüents problemes de drogaadicció, prostitució, delinqüència, explotació laboral, desnodriment,
emmalaltiment... Aquestes iniciatives procuren una assistència bàsica (alimentació i
allotjament) i sanitària, suport psicològic i
recursos per sortir de l'entramat 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 desenvolupar-se i viure autònomament i en condicions dignes.
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Vallès Obert
Contacte a Santa Eulàlia: Carme Peseta
Telèfons 627 57 96 33 i 619 78 40 48
Email: mpedraza@mailpersonal.com

Un somriure per als nens
d'Ucraïna
Des de l'any 1995 Vallès Obert organitza
estades temporals de nens i nenes ucraïnesos, afectats per les radiacions derivades
de l'esclat de la central nuclear de Txernòbil.
Els nens i nenes que vénen tenen entre 7 i
14 anys, no han sortit mai d'Ucraïna, pertanyen a famílies humils, que no tenen
recursos econòmics. El fet de sortir de l'ambient radioactiu i rebre una alimentació més
variada els millora i reforça les seves
defenses. Tots els nens i nenes nous, que

vénen per primera vegada, són de la
població d'Ivankiv o de les aldees properes
a les zones més pròximes a la central
nuclear de Txernòbil. Tot i això, del 70 al
80% del territori d'Ucraïna està afectat per
la radioactivitat, que ho contamina tot: des
de l'aigua que beuen fins a l'aire que
respiren. Com a conseqüència de tot això,
les malalties derivades de l'exposició continuada es centren especialment en els
infants i responen, principalment, a càncers
de tiroides, leucèmies, transtorns respiratoris... L'estiu passat van venir a tot el Vallès
Oriental 103 nens i nenes, juntament amb
dues monitores que parlaven castellà.
Gràcies a tots els col·laboradors ha estat
possible que aquest nens i nenes d'Ucraïna
hagin pogut venir a Catalunya. Les persones que vulguin col·laborar amb nosaltres
poden fer els donatius al compte 21000402-12-0200059717 o bé als telèfons 627
57 96 33 i 619 78 40 48
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Projectes
d'ajuda
al Camerun

d'altres: Projecte de construcció d'aules per
l'escola bressol i primària de Blangoua.
Projectes de construcció de pous a la regió
de Makary-Blangoua. Projecte de creació
del Centre de formació professional de
Blangoua a través del Fons Català de
Cooperació pel Desenvolupament,

Representant a Santa Eulàlia de
Ronçana: Daniel Ruano Rubia
Telèfon: 679 29 13 93 - 93 844 93 87
C/e: daniruano@hotmail.com

L'organització no governamental MakaryBlangoua, adscrita al registre general d'associacions de Barcelona el 17/09/1996 amb
el número 18.548, ha portat a terme, des
dels seus orígens, projectes de cooperació
a l'Àfrica a través de diferents entitats i
organismes implantats en la societat
africana. Rebent des de ja fa alguns anys el
suport del nostre poble. És dins la regió on
es troben els pobles de Makary i Blangoua,
a l'extrem nord del Camerun, on la ONG va
trobar per primera vegada la possibilitat de
col·laborar en projectes de desenvolupament del món rural, de la mà de Jordi Mas
Castells, i engrescats per la tasca que fa
aquest missioner de La Garriga des dels
anys seixanta al Camerun. Aquest contacte
directe amb la realitat del país, i essent un
excel·lent pont de comunicació amb les entitats i organismes locals, ens ha permès fins
ara portar a terme projectes en diferents
àmbits de manera eficaç. En citaríem, entre

Sabent que encara queda molt camí per
recórrer, i amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca realitzada, en concret al
Projecte del Centre femení de Blangoua,
aquest mes d'agost hem tornat a ser presents a l'Àfrica. Aquest cop de la mà d'un
grup de joves de la Vall del Tenes, amb representants de cada poble, decidits a dur a
terme un projecte de cooperació en el medi
rural del Camerun, i sota el paraigües de la
ONG Makary-Blangoua i dels missioners
catalans que hi són presents. Amb l'objectiu
de col·laborar en les tasques de desenvolupament rural que actualment estan portant
a terme les agrupacions de dones africanes, es va idear el Projecte d'instal·lacions
bàsiques de llum i aigua pel centre femení
de Blangoua. El projecte es centrava en la
realització de les instal·lacions bàsiques de
llum i aigua mitjançant equips d'energia solar. Es preveia una instal·lació elèctrica per
la il·luminació de l'aula polivalent existent
destinada a l'alfabetització, i una altra
instal·lació independent pel bombeig de
l'aigua del pou del centre.
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Cases que tenen història:
En una bella obra titulada “La vida rural a
Catalunya”, l'historiador Llorenç Ferrer escriu:
"La gent d'avui creu que viu en una època
excepcional, de profunds canvis. Ha vist com
l'home arribava a la lluna i l'espai deixava de
ser una incògnita, com la televisió entrava a
les cases, com les comunicacions els canviaven la vida, i a més a més sense parar...
Internet i els mòbils serien els darrers elements d'aquests canvis frenètics que fan
pensar que el món s'ha accelerat. El progrés
i els canvis són percebuts com valors del
segle XX, del segle XXI. Abans d'aquest
món, es creu, tot era rutina."
Aquesta creença és ben manifesta en l'àmbit
rural. Sovint veiem les velles masies dels
nostres pobles com exemples d'unes formes
de vida pràcticament immutables, gairebé
eternes. Certament, els canvis hi han estat
més parsimoniosos, però hi han estat. Des
dels seus orígens fins a l'actualitat, han presenciat un munt de metamorfosis, generació
rere generació.
En aquest sentit, can Noguera és un bon
exemple de mutabilitat. Les seves arrels s'enfonsen en un passat llunyà i treballós. Els
seus propietaris -Noguera, Serra, Torras- han

fet ús de la casa de la manera que, en cada
moment, els ha semblat més convenient. No
massa anys després de la seva construcció,
va esdevenir una masoveria per la qual hi
han passat diverses famílies -Fadó, Iglésias,
Morató, Oliveras, Bassa, Molins, Solé-,
cadascuna de les quals ha explotat la finca
de forma distinta. Fins i tot el nom de la casa
ha canviat -Noguera del Pla, Noguera,
Ribafort-.
Però, per damunt d'això, can Noguera és l'exemple d'una petita casa de pagès, ben diferent dels grans masos de Santa Eulàlia, però
també ben característica del nostre poble. No
hem d'oblidar que, durant segles, els petits
propietaris, els masovers i els bracers han
estat els sectors de població més abundants
a casa nostra. La seva història bé mereix ser
coneguda.
I, un cop més, si podem explicar una petita
part del passat d'aquesta casa és mitjançant
una colla de persones que, desinteressadament, ens han ajudat a fer-ho. És per això
que volem donar les gràcies al senyor Camil
Torras, el propietari actual, i a la família SoléPadrós, els masovers; al senyor Pere Serra i
a la seva esposa Montserrat; a Joan Oliveras,
a Maria Molins i a Josep Dantí. Tots ells ens
han proporcionat informacions valuoses i per
això els ho agraïm. Però, d'entre tots, ens

Can Noguera del Pla , amb el Puiggraciós i els Cingles de Bertí al darrera. (Foto: Xavier Ciurans)
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sembla just destacar l'interès, els ànims i la
col·laboració que en Josep Solé i Padrós ens
ha prestat.

Descripció de la casa
Can Noguera es troba al bell mig del Rieral
de Santa Eulàlia, al costat de la riera del
Tenes. Per tal d'accedir-hi, hom ha de deixar
la carretera de Parets a Bigues a l'alçada de
can Francesc, i seguir el camí del Gual fins
arribar al propi gual; abans de creuar-lo, un
camí de terra envoltat de pins mena a la casa
a través del bosquet de can Noguera.
Es tracta d'una masia senzilla i petita, de
planta quadrada, amb una estructura de dos
cossos paral·lels. Consta d'una planta baixa i
d'una planta de pis. La coberta és a dos vessants de teula, amb el carener perpendicular
a la façana principal, que mira a migdia.
Precisament, aquesta façana principal conserva alguns elements propis però també en
té de sobrevinguts. El finestral de l'esquerra
del pis és de llinda plana, molt sòbria i és de
l'edifici original; en canvi, la finestra de la
dreta del pis –on hi ha inscrita la data
"1607"– i el portal de mig punt no són oriünds
de can Noguera, sinó que procedeixen de
l'antic mas Hortjussà, de Caldes de Montbui.
Aquesta masia, propietat de la família Torras,
va ser enderrocada pel seu lamentable estat,
però les pedres d'una finestra i les dovelles
del seu portal van ser salvades i es van
col·locar a can Noguera. Tot i això, sembla
ser que el portal nadiu també era dovellat i
de mig punt. Modernament, al bell mig de la
façana, s'hi va pintar el nom de la casa amb
lletres ben grans.
Les característiques constructives suara
esmentades ens fan pensar que aquest edifici es va aixecar al segle XVII, probablement
a la segona meitat d'aquella centúria.
Aquesta cronologia coincideix amb una certa
recuperació econòmica i demogràfica que el
poble va experimentar durant aquell període,
quan també es van alçar altres cases de
pagès, sovint destinades a famílies de la petita pagesia –aquests podrien ser els casos,
per exemple, de les llars veïnes de can
Pineda i can Farrarons–. Ultra tot això, les
primeres referències documentals de can
Noguera també són d'aquesta època.

El camí que voreja la riera del Tenes,
sota can Noguera. (Foto: Xavier Ciurans)
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L'edifici que hi ha a la dreta, perpendicular a
la casa principal, és molt recent, i substitueix
uns porxos que es trobaven en força mal
estat.
L'estructura interna de can Noguera també
és senzilla. Antigament, a la planta baixa,
una petita entrada-rebedor donava pas a la
cort del cavall, situada a la dreta –avui en dia
reconvertida en despatx– i a la cuina, a l'esquerra. Per tant, com a altres cases petites,
el cavall entrava a la seva quadra per la
mateixa porta que els estadants de la casa
utilitzaven per entrar a les seves cambres. La
llar de foc és recollida i conserva els estris
tradicionals, com els clemàstecs, l'olla i la
boca d'un antic forn. Des del capdavall de la
cuina, s'accedia a un parell d'habitacions
més reservades per al bestiar i per a una
mica de celler. Avui en dia, aquestes
estances estan perfectament arreglades per
a les necessitats dels seus estadants.
Des de la mateixa cuina, arrencaven unes
escales estretes i molt dretes que menaven a
una "saleta", al voltant de la qual hi havia un
parell de cambres. En l'actualitat, el nombre
d'habitacions s'ha incrementat, però encara

es conserven quatre festejadors, cadascun
dels quals flanqueja una finestra de la casa.
Cal destacar l'interès de la família Solé per
parar aquestes sales amb un mobiliari ben
escaient. Així, hi ha una bona colla de calaixeres antigues, algun "mundu" i tota mena
d'estris tradicionals de les masies catalanes.
Tot plegat es manté amb cura i dóna un
aspecte harmoniós al conjunt.
A l'exterior, a més de les granges modernes
ubicades a la banda de ponent de la casa i
ocupades per vedells d'engreix i gallines
ponedores, de can Noguera també cal
destacar els porxos annexos a la casa, situats també a l'oest de l'habitatge; el pou,
que servia per cobrir les necessitats
bàsiques d'aigua, i un rentador de pedra a un
marge del rec del Molí d'en Vendrell, que
passa paral·lel a la casa.
Malgrat les transformacions viscudes des dels
seus orígens, les ampliacions i les millores
experimentades, hi ha una cosa, com a
mínim, que continua igual: a can Noguera
encara hi ha pagesos i ramaders que conreen
la terra i crien bestiar; encara s'hi respira l'am-

Vista de la façana actual de la casa.
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Retrat a l’oli de can Noguera fet per J. Valle l’any 1947.

bient rural, però no en una atmosfera vetusta
i antiquada, sinó amb la necessària adequació als temps que corren.

Els orígens de la casa
Malauradament, l'absència de documentació
històrica no ens permet establir amb certesa
els orígens de can Noguera del Pla i ens
aboca a tota mena d'especulacions, sovint
difícils de comprovar.
L'any 1689 can Noguera del Pla ja existia,
car apareix citada en les afrontacions d'un
hort que cultivava un tal Esteve Francàs al
Rieral de Santa Eulàlia. No és probable que
sigui molt anterior, perquè en els censos de
1497 i de 1553 -coneguts com a fogatges ja
que es comptaven les cases o focs-, el nom
Noguera no apareix enlloc, tot i que en aquella època també hauria pogut dir-se d'una
altra manera.
A través d'alguns arxius particulars, sabem

que en aquesta zona del Rieral predominaven les terres dels masos Burguès, Torres,
Granada i Sabater, així com algunes possessions de les nobles nissagues dels Plandolit
de l'Ametlla del Vallès i dels Bastida de Santa
Eulàlia. Probablement, a causa de la seva
ubicació, al costat del Tenes i a prop dels
recs del molí de can Burc i del Molí d'en
Vendrell, aquest indret estava ocupat fonamentalment per horts i terres de regadiu,
molt apreciades per la seva productivitat.
Sovint, els propietaris dels masos com els
suara citats cedien peces de terra als petits
pagesos a canvi d'una part dels fruits o bé
d'una quantitat en metàl·lic. Tal i com explica
l'historiador Llorenç Ferrer, a vegades, els
amos dels masos permetien amb el mateix
contracte la construcció d'una casa a la parcel·la de terra, donant lloc a les anomenades
casetes o cases de pagès, que semblaven
petits masos escampats al voltant del mas
principal.
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Així, per exemple, can Plantadeta –coneguda
també com can Plantada del Pla– es va construir l'any 1608 en terres del mas Plandolit
de l'Ametlla; can Farrarons es va aixecar
l'any 1694 en una peça de regadiu del mas
Granada de la Serra; i encara un darrer testimoni, l'any 1552 Jaume Burguès, propietari
del mas Burguès, va establir una peça de
terra prop de la Ferreria a favor de Bartomeu
Julià "ad opus construendi seu edifficandi
domum seu domos", és a dir, amb la condició
que hi construís una casa. Segurament can
Noguera va néixer d'aquesta manera, en una
peça de terra del mas Sabater.
Pel que fa a l'origen del nom de la casa, Enric
Garcia-Pey explica que potser es deu a la
pretèrita existència d'un gran bosc de
nogueres en aquell indret. Però, una versió
menys prosaica ens fa pensar que la casa va
rebre el nom de la família que la va aixecar.
Així, podem imaginar com entre 1553 i 1689,
una família cognomenada Noguera o provi-

nent d'una altra casa anomenada també
Noguera es va establir en una fèrtil peça de
terra, propietat de can Sabater, amb la possibilitat de construir-s'hi la casa, com així va
fer. Donat que devien ser emfiteutes, cada
any havien de pagar un cens consistent en
una gallina al propietari de l'esmentat mas
Sabater. Aquest hauria pogut ser l'origen
d'aquesta petita masia del Rieral.
El segle XVIII proporciona algunes notícies
més sobre aquesta masia. L'any 1736, el
cadastre de l'Ametlla del Vallès –recordem
que el cadastre va ser un nou sistema fiscal
establert per la monarquia borbònica– cita la
"casa Noguera de Santa Eulària", ja que
aquesta posseïa una vinya de 4 quarteres a
la parròquia veïna.
Però la segona referència documental certa
de can Noguera del Pla és de mitjans segle
XVIII, concretament de l'any 1758, quan en el
cadastre de Santa Eulàlia de Ronçana es
registren els béns d'aquesta casa. Malaura-

L’entrada, embellida amb estris de pagès ben tradicionals (les balances, la romana, l’esquella…)
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La llar de foc, amb el seu faldó, la boca del forn, la xemeneia i els clemàstecs.
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a la casa, que no era la seva, a canvi de
pagar una part dels fruits o bé una quantitat
en metàl·lic.
La finca va esdevenir una masoveria, probablement regida per unes clàusules comunes
a moltes altres parceries: l'arrendatari havia
de viure al mas; l'arrendament devia tenir una
durada curta, al voltant dels cinc anys –tot i
que a la pràctica, i transcorregut aquest
temps, es podia donar una renovació
automàtica i indefinida–; el masover devia
assumir la majoria dels costos d'explotació
(bestiar de treball, utillatge, llavors...); i el
propietari percebia una quantitat en metàl·lic
anual o bé una part de la producció.
D'aquesta manera, propietaris i masovers
han protagonitzat la història de can Noguera
com a mínim des del darrer quart del segle
XVIII.

Els propietaris (1751-2003)
Tot i que no se n'hagi conservat cap referència documental, creiem que en els seus orígens, al segle XVII, a la casa hi devia viure
una família anomenada Noguera. Malauradament, avui tan sols és una suposició.

Llavors es declarava que, a més de la casa,
l'heretat tenia 2 quarteres i 7 quartans de
terra, distribuïda de la manera següent: 2
quarteres i 1 quartà eren camps de regadiu;
2 quartans estaven ocupats per fruiters; 2
quartans més constituïen l'hort de la casa, i
la resta eren camps de secà. A més, es disposava d'un burro per a les tasques agrícoles. Per tot plegat, els habitants de can
Noguera pagaven 86 lliures, de manera que
formaven part del grup de petits propietaris
del poble, el col·lectiu més nombrós de Santa
Eulàlia.

El primer possible propietari de la casa, el
trobem documentat l'any 1751. Aleshores,
l'intendent general de Catalunya va donar
permís a una colla de persones per utilitzar
l'aigua de la riera del Tenes per a regar les
terres compreses entre els molins d'en
Barbany i d'en Vendrell. Els pagesos de
Santa Eulàlia que podien fer ús d'aquestes
aigües eren Isidre Plantada, Josep Fatjó i
Burguès, Joan Comas i Pineda, Lluís Valls de
la Serra, Melcior Traver i Plantada, Jacint
Xicota i Barbany i Pau Partegàs. A més,
algunes persones d'altres parròquies també
podien regar les seves terres amb l'aigua del
Tenes. Entre aquests individus, s'esmenta a
Josep Xalabarder, botiguer de Granollers;
Francesc Parellada Oms i Argent, pagès
d'Orrius, i a Bernat Feu de la Codina i
Noguera.

Ben aviat, però, can Noguera va esdevenir
una masoveria. Creiem que en algun
moment de la seva història, la casa va anar a
parar a mans d'algú que no hi residia. Aquest
nou amo, fos qui fos, va decidir explotar
aquesta propietat mitjançant un masover, és
a dir, un pagès que vivia amb la seva família

Segons el citat document de 1751, conservat
a l'arxiu patrimonial de can Burguès, en
Bernat Feu de la Codina i Noguera era pagès
i residia a Canovelles. Quina era la seva
relació amb can Noguera? De fet, no ho
sabem. Potser formava part de la nissaga
que va construir la casa. A favor d'aquesta

A diverses finestres de la casa encara
s’hi troben els típics festejadors.

dament, aquest document no ens diu qui
n'era el propietari ni qui hi residia.
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El parament d’aquesta cambra és ben tradicional: el “mundu”, la calaixera, el mirall,
la foto dels avantpassats, la palangana…

hipòtesi tenim el seu cognom i el fet que posseïa terres a la zona on avui s'aixeca la
masia. Però, la manca de documentació ens
impedeix confirmar res.
Creiem que en algun moment o altre, en
Bernat Feu de la Codina i Noguera, o algun
integrant de la mateixa família Noguera,
propietaris de la casa de Santa Eulàlia, es va
emparentar amb la família Serra de
Canovelles. Can Serra era un mas situat més
amunt de can Canyelles –tot i que avui,
aquesta masia ja no existeix–. A partir
d'aquella unió, els Serra van esdevenir propietaris de can Noguera del Pla, una hisenda
que van posseir fins l'any 1898. Per tant, ni el
citat Bernat Feu de la Codina i Noguera ni els
Serra van viure a la casa que, com hem dit,
va esdevenir una masoveria.
Així, doncs, com va evolucionar la llista de
propietaris d'aquesta petita masia? Sabem
que l'any 1785 un tal Bernat Serra i
Noguera, pagès del terme de Canovelles i

possible parent de l'anterior Bernat Feu de la
Codina i Noguera, es va casar amb Maria
Engràcia Maspons de la Vall, la qual va proporcionar un dot de 525 lliures i dues caixes
usades amb robes i vestits. El fet que el nuvi
portés el cognom Noguera ens fa pensar que
ja era l'amo de can Noguera de Santa
Eulàlia, com ho va ser el seu fill i hereu, Joan
Serra i Maspons, el qual es va maridar amb
Antònia Màrgens, filla del mas Màrgens de
Llerona. Els matrimonis suara esmentats
situen la família Serra entre les nissagues
pageses benestants, propietàries de patrimonis agrícoles notables i extensos.
Malauradament, en Joan Serra va morir l'any
1843, quan encara devia ser força jove, deixant muller i fills. Aleshores, i durant algun
temps, un grup de parents format per la seva
víuda, Antònia Màrgens; Josep Màrgens i
Diumer, pagès "hisendat" de Llerona i Marià
Duran, pagès de Canovelles, es van convertir en tutors i curadors dels béns dels fills del
difunt.
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(1764-1832) tenia certs drets sobre la casa.
L'esmentat personatge era un fadristern de
can Burguès de Santa Eulàlia. Sembla que
va restar solter i potser va viure a la casa
pairal, al costat del seu germà i hereu, durant
tota la seva vida, esdevenint el conco de can
Burguès. Doncs bé, l'any 1832 va fer testament, i en un dels seus llegats testamentaris,
va deixar a Antic Fadó i a Narcís Iglésias, els
quals eren inquilins a can Noguera del Pla,
"la prorrata del arrendament que de dita casa
–can Noguera– deuran en lo die de ma
mort", però no de les terres ni de l'anyada.
Per tant, sembla que l'any 1832 l'esmentat
Isidre Margenat ostentava certs drets sobre
can Noguera, la qual era habitada pels citats
Fadó i Iglésias. L'hereu de l'Isidre Margenat
va ser el seu nebot Jaume Margenat i
Brustenga.

Per gestionar el patrimoni correctament, van
decidir inventariar-lo. Segons consta en un
document de l'any 1843, els Serra eren
propietaris del mas Serra de Canovelles,
amb la seva gleva de terra d'una extensió
total de 29 hectàrees, bàsicament plantades
de cereals, vinya i bosc. Aquesta propietat
era tinguda en emfiteusi pel marquès de
Fivaller. En segon lloc, també disposaven
d'un hort d'una quartera i tres quartans a
Llerona.

Malgrat tot, els Serra continuaven sent els
propietaris de la casa, ja que en l'amillarament de 1860, Marià Serra i Màrgens
(1834-1894) fill dels esmentats Joan i
Antònia, era l'amo de can Noguera del Pla.
Aquest personatge era l'hereu del mas Serra
i va esdevenir un dels principals viticultors de
Canovelles a les darreries del segle XIX. Al
poble veí, va exercir el càrrec de jutge municipal (1883-1885), i es va casar amb Antònia
Guàrdia i Duran, de Plegamans. Fruit d'aquest
matrimoni van néixer set fills: Fèlix, Genís,
Teresa, Maria, Lluís –Lluís Serra i Guàrdia
es va traslladar a viure a Granollers, on fou
conegut com en "Serra de l'aigua", ja que la
seva companyia Aguas Potables del Vallés,
fundada l'any 1913, va abastar sobradament
d'aigua la ciutat–, Joan i Josefa.

Segons aquest mateix document, a Santa
Eulàlia de Ronçana, els Serra eren amos de
"una casa de campo de bajos y un piso dividido en dos habitaciones", dita can Noguera
del Pla i assenyalada amb els números 24 i
25; al costat de la casa, hi havia una peça de
terra de regadiu de 18 quartans. Tot plegat es
tenia per en Jonc d'Alella –l'antiga família
Jonc d'Alella fou la propietària de can
Sabater de Santa Eulàlia de Ronçana–. Com
hem dit més amunt, per tots aquests béns,
els Serra havien de pagar un cens anual consistent en una gallina a l'esmentat Jonc.

Segons el citat amillarament fet l'any 1860, la
finca de can Noguera constava d'un total de
2 quarteres i 3 quartans, majoritàriament de
regadiu, amb una mica de verneda i algunes
llenques de terra erma al costat de la riera.
Precisament, la proximitat al Tenes podia
resultar perillosa. Així, sabem que l'any 1878
el propietari de la casa va perdre 8 quartans
de verneda i terra erma "que invadió la
Riera". Finalment, entre el bestiar de can
Noguera, hi havia un burro i un porc. Per tot
plegat, continuava tractant-se d'una petita
propietat.

Paral·lelament, sabem que al primer terç del
segle XIX, Isidre Margenat i Burguès

L'any 1894, en Marià Serra va morir, i quatre
anys després, els seus hereus, encapçalats

Lluís Serra i Guàrdia, besnét de Bernat
Serra i Noguera. (Foto: família Serra)
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pel seu fill Lluís, van vendre can Noguera a
Josep Torras i Germà, un membre de la
petita pagesia de Caldes de Montbui. Per què
ho van fer? Realment, no ho sabem. Potser
necessitaven els diners per pagar algun
deute, o potser es volien desprendre d'una
finca petita i allunyada dels seus interessos.
Fos com fos, aquesta alienació va posar punt
i final a la propietat dels Serra, descendents
dels suposats Noguera, sobre aquesta masia
del Rieral.
Malgrat que en Josep Torras era esperdenyer d'ofici, al llarg de la seva vida va adquirir
algunes propietats rurals –a Santa Eulàlia,
per exemple, també va comprar el mas Gafa
i la finca de can Dalmau de Sant Simple–,
fins a formar un patrimoni fruit de l'estalvi, ja
que, com recorda el seu nét, era un individu
extraordinàriament econòmic i estalviador.
Segons ens explica Camil Torras, en Josep
Torras acostumava a donar un consell ben
encertat per a tots aquells que volien adquirir
finques rurals. Els hi deia que mai anessin a
veure-les a la primavera, ja que aleshores tot
té un aspecte magnífic. Si volien fer una bona
compra, havien de visitar les propietats a la
tardor, i no podien deixar de donar un cop
d'ull al paller i al graner. Només llavors
sabrien si la finca en qüestió valia la pena o
no.
Al costat del seu progrés econòmic, Josep
Torras va aconseguir un cert ascens social a
la vila de Caldes de Montbui, d'on va arribar
a ser alcalde. Alhora, també va progressar en
l'àmbit familiar. La seva muller era filla d'un
fabricant de Sabadell, la qual, malgrat no ser
la primogènita, va acabar aportant una part
del patrimoni familiar al matrimoni. En Josep
Torras va morir l'any 1898 i el va succeir el
seu fill, Francesc de Paula Torras i Sayol.
Francesc de Paula Torras i Sayol (18681936) fou una de les personalitats més
destacades de Caldes de Montbui al primer
terç del segle XX. Com a propietari rural i
urbà, va participar en diverses iniciatives en
defensa de la propietat i dels interessos
agraris. Així, va ser membre de l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre, la principal
associació de propietaris rurals catalans; fou
un dels fundadors i vicepresident de la

Francesc de P. Torras i Sayol, propietari de
can Noguera al primer terç del segle XX.
(Foto: Joan Ollé, Històries de Caldes de Montbui)

Cambra Agrícola del Vallès (1901), de la
seva delegació de Caldes (1904) i president
de l'Associació de Propietaris Rurals del partit judicial de Granollers. A Caldes, va participar activament en diverses entitats com
l'hospital-asil, l'Associació de Pares de
Família de Caldes o el Sindicat Agrícola i
Caixa Rural de Caldes, entre d'altres.
A Santa Eulàlia, a banda de ser conegut per
les seves propietats al poble –can Gafa, can
Dalmau i can Noguera–, el senyor Torras era
vist sovint com a procurador dels marquesos
de Dou –els amos de can Paiàs– i com a
membre de la Comunitat de Regants del Rec
del Molí d'en Vendrell.
En l'àmbit polític, Francesc de Paula Torras va
ser un "home d'ordre" que mantingué bones
relacions amb la Lliga Regionalista, el partit
catalanista de caràcter conservador més important de la Catalunya del primer quart del segle
XX, i amb el líder de dita formació, Francesc
Cambó. Com ja havia fet el seu pare, ell també
va exercir el càrrec d'alcalde de Caldes de
Montbui –en primer lloc, com a alcalde accidental entre 1906 i 1909, i altra vegada entre 1924 i
1930–.
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Marimon, i també ha estat catedràtic d'institut. Apassionat del medi natural, en l'actualitat és membre de diverses entitats culturals i
científiques, i ha publicat articles sobre
temes tan diversos com el món dels insectes;
el ball de les Gitanes; les feines, les tasques
i les eines del camp; el Santuari del Remei o
la Santa Majestat de Caldes de Montbui.
Els seus vincles amb la vall del Tenes, especialment amb Santa Eulàlia –on encara
manté les propietats de can Gafa, can
Noguera i can Dalmau–, han estat i continuen sent molt intensos. A més, el senyor
Torras coneix molts santaeulaliencs, i viceversa, possiblement ajudat per una memòria
extraordinària.

Els masovers (1832-2003)
La presència de masovers a can Noguera fa
més de 170 anys que es perllonga en el
temps. Com hem dit anteriorment, la primera
referència documental d'uns estadants a la
casa és de 1832, quan hi residien Antic
Fadó i Canal (1767-1837) i Narcís Iglésias i
Casanova (1766-1835) com a inquilins.
Aleshores, el primer tenia 65 anys, mentre
que el tal Iglésias en tenia 66.

Detall dels festejadors d’una cambra.
Aquest pedrís servia per seure-hi,
conversar i potser també per festejar.

Desgraciadament, tot just iniciada la Guerra
Civil, l'agost de 1936, va ser detingut juntament amb altres calderins i assassinat al
bosc de can Veire, a Mollet del Vallès. Tres
anys després de la seva mort, se li féu un
homenatge pòstum, en el qual l'administrador del Sindicat Agrícola de Caldes
glossà la figura del senyor Torras de la forma
següent: "su bondad era bien patente, por
cuanto su casa estaba siempre y en todo
momento abierta de par en par para todos
los que precisaban de un buen consejo o
algún favor y a todos, absolutamente a todos,
atendía muy gustosamente y podemos afirmar sin equivocarnos que deben ser muy
pocos los vecinos de esta villa que no
hubiesen acudido a él a visitarle para exponerle sus cuitas y necesidades".
El fill i hereu del senyor Francesc de Paula
Torras fou el senyor Camil Torras i Casals,
nascut l'any 1919 a Caldes de Montbui.
Enginyer tècnic agrícola i biòleg de professió,
durant una colla d'anys ha estat professor de
l'escola d'agricultura de Caldes, a la Torre

Als anys vuitanta del segle XIX, el masover
es deia Pere Morató i Roure, i pocs anys
després, a la casa, s'hi estava la família
Oliveras, encapçalada per Jaume Oliveras i
Morató (1843-1924), probablement parent
de l'esmentat Pere Morató. En Jaume
Oliveras havia nascut l'any 1843 a
Palausolità i es va casar amb Maria Ribafort
i Roca (1850-1943), natural de Bigues, amb
qui va tenir fins a 11 fills, d'entre els quals van
sobreviure l'Andreu, el Joan, el Tomàs,
l'Antoni, en Marcel·lí, l'Hermenegildo i en
Josep. Sembla que tots plegats es van
instal·lar a Santa Eulàlia pels volts de 1890.
La personalitat i el caràcter de la Maria
Ribafort devia ser molt notable, ja que va
aconseguir, segurament sense proposars'ho, que a partir de la seva estada a can
Noguera, la casa fos coneguda amb el nom
de "can Ribafort". De fet, encara hi ha molta
gent que utilitza aquesta denominació per a
referir-se a can Noguera i a la gent que hi ha
viscut. Les persones que la van conèixer
expliquen que era una dona molt simpàtica i
extrovertida –sempre feia uns grans ale-
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Un magnífic llit de fusta del segle XX, oriünd de can Pineda.
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grois–, cosa que la va fer molt popular al
poble. A més, es veu que, curiosament, era
lectora habitual del periòdic esportiu "El Xut",
que llegia de dalt a baix.
A mesura que van anar passant els anys, els
nois de la casa es van anar casant i van
marxar de can Noguera, fins que, finalment,
als anys trenta, a la casa, hi restaven la
Maria Ribafort, ja víuda, i el seu fill Antoni.
L'Antoni Oliveras i Ribafort (1884-1940)
també era tot un personatge. La gent el
coneixia com "el Ton Ribafort" o el "Ton de
can Ribafort", tot i que també se l'anomenava amb mots com "el negus" o "l'advocat dels
pobres". Com la seva mare, era de caràcter
extrovertit i rialler i quan anava al cafè, feia
riure a tothom amb els seus acudits.
Segons explica el senyor Camil Torras, els
propietaris sempre havien mantingut bones
relacions amb els Oliveras, encara que sovint
cobraven l'arrendament força tard –als anys
trenta, els masovers pagaven 600 pessetes
anuals distribuïdes en dues pagues de 300
pessetes cadascuna–, però aquesta relació
cordial entre les dues famílies va començar a

canviar durant la segona república (19311936).
Aleshores en Ton, per iniciativa pròpia o
inspirat pels comentaris d'alguns companys i
amics, va demanar una revisió del seu contracte, tal i com permetien les noves lleis
republicanes. Efectivament, el jutge li va concedir un descompte de 20 pessetes, fet que
va crear un cert malestar amb el senyor
Francesc de Paula Torras, el propietari del
moment.
Poc temps després, l'octubre de 1934 es va
produir un enfrontament molt important entre
el govern de la Generalitat de Catalunya, de
caràcter esquerrà i dirigit per Lluís Companys, i el govern central, controlat per formacions polítiques de caràcter conservador i
espanyolista. Aquells incidents, coneguts
com els "fets d'octubre", es van resoldre a
favor del govern central. El govern de la
Generalitat va ser detingut, així com molts
regidors
i
simpatitzants
d'Esquerra
Republicana de Catalunya i d'altres formacions polítiques i sindicals.

Grup de dones i criatures en una fontada a inicis del segle XX. Al centre hi ha la Maria Ribafort
(la cinquena començant per l’esquerre). (Foto: Josep Solé)
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Jaume Oliveres i Maria Ribafort fotografiats a inicis del segle XX. (Foto: Josep Solé)
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Rocasalbas d'instal·lar-se a can Noguera.
Els coneixia prou bé, ja que en Josep era
germà del masover de can Gafa, una altra
propietat dels Torras. Finalment, en Josep i
l'Emília van acceptar i es van convertir en els
nous masovers de la casa. Davant d'aquesta
situació, l'Antoni Oliveras va reclamar a en
Bassa 200 pessetes pels guarets i els cultius
que havia abandonat a mig fer, i en Josep les
hi va pagar.
Però, ben aviat, en "Ton Ribafort" va encetar
una disputa judicial amb el senyor Torras per
tal de ser readmès a can Noguera. Malauradament, enmig d'aquell judici, el juliol de
1936 va esclatar la guerra civil espanyola.
Com hem dit més amunt, el 10 d'agost de
1936 el senyor Torras va ser assassinat a
Mollet, deixant vídua i un fill de 17 anys.
Al cap d'alguns dies, una gent armada es va
presentar a can Noguera amb la intenció de
fer-ne fora al qui llavors n'era el masover, en
Josep Bassa, tot just quan la seva muller,
l'Emília Ciurans, estava en cinta. Efectivament, a principis d'octubre de 1936, en
Josep i l'Emília van haver de marxar i van ser
instal·lats a la casa nova de can Gafa, on
l'Emília i el seu fill Pere van estar-s'hi una
quinzena d'anys.

Les dovelles del portal i d’aquesta finestra
provenen del desaparegut mas Hortjussà
de Caldes.

Sembla que, sense que se'n coneguin els
motius, coincidint amb aquells incidents en
Ton de can Ribafort i la seva mare, la Maria
Ribafort, van abandonar la casa. El senyor
Camil Torras, que recorda bé aquells
moments, insisteix en el fet que el seu pare
mai va fer fora a la família Oliveras, sinó que
van marxar per iniciativa pròpia.
Fos com fos, el senyor Torras es va trobar
amb una masoveria buida. Aleshores, va proposar a en Josep Bassa i Bachs (19081939) i a la seva muller Emília Ciurans i

Durant la guerra, l'Antoni Oliveras i la seva
mare es van tornar a establir a can Noguera,
mentre en Camil Torras va perdre pràcticament qualsevol control sobre les seves propietats. Però, quan el conflicte va acabar, el
senyor Torras no va reconèixer l'Antoni
Oliveras com a masover de la casa, i ja definitivament, els Oliveras van abandonar can
Noguera. El Ton i la seva mare van anar a
viure a Canovelles, on hi tenien bona part de
la seva família. El Ton va morir d'un atac de
cor, mentre tallava llenya, a l'inici de la dècada dels quaranta, i la seva mare va morir poc
temps després.
Per tant, un cop passada la guerra, l'any
1939, calia establir un nou masover a can
Noguera. En Josep Bassa va manifestar al
senyor Torras el seu desig de tornar a la
masoveria, i va obtenir el vistiplau del propietari. Però, quan tot estava a punt per al
retorn dels Bassa, en Josep va morir sobtadament. Tan sols tenia 31 anys.
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Fotografia del casament entre Josep Bassa i Emília Ciurans als anys trenta. (Foto: Glòria Alemany)
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Joan Molins i Miquel Fàbregues lleurant a can Noguera els anys seixanta. (Foto: Maria Molins)

Novament, calia cercar un altre masover per
a can Noguera. Tot d'un plegat, un jove vestit
amb l'uniforme de soldat italià es va presentar a la casa del senyor Torras a Caldes de
Montbui. Es deia Joan Molins i Bassa, i vestia aquella roba perquè durant la guerra en
Joan havia passat al bàndol nacional i havia
anat a raure a una divisió italiana. El senyor
Camil Torras coneixia la família Molins, especialment a en Francesc Molins, pare d'en
Joan, a qui feia confiança; per això, va
acceptar que el seu fill s'instal·lés a la casa.
En Joan Molins provenia d'una família de
pagesos, i ell mateix va desenvolupar aquest
ofici durant tota la seva vida. Fill de can
Molins, ben aviat va anar a treballar com a
mosso a can Serralt de l'Ametlla del Vallès.
Però el seu autèntic desig era establir-se
com a pagès a la seva pròpia casa. La guerra va estroncar aquesta voluntat, i va haver
d'esperar la fi del conflicte bèl·lic per tal d'aconseguir el seu somni. Com hem dit, l'any
1939 va entrar a can Noguera del Pla, i poc
temps després, el 1940, es va casar amb
Ramona Pou i Carrera, de Lliçà. Fruit d'aquest matrimoni, van néixer en Joan, la
Maria, en Josep i en Lluís.

Segons explica la seva filla, en Joan gaudia
del seu ofici, li agradava treballar, i en una
casa de pagès sempre hi havia coses per fer,
malgrat que l'extensió de terres no fos gaire
gran, com a can Noguera. Fonamentalment,
els Molins es dedicaven a la producció de
llet, amb 3 o 4 vaques. A més, tenien alguns
vedells i porcs, a banda del cavall que, com a
la majoria de masies, s'utilitzava com a força
de tracció. Pel que fa a les terres de la casa,
sovint estaven destinades a farratges o bé a
productes de l'horta –patates, mongetes,
tomàquets, etc.–, aprofitant un singular privilegi, propi dels masos més grans: can
Noguera podia regar tant amb les aigües del
"rec de dalt" com amb les del "rec de baix".
Les relacions amb les cases veïnes –can
Plantadeta, can Careta, can Pineda, ca l'Àngel i can Farrarons– sempre van ser cordials
i, segons conten, mai van haver-hi disputes,
ni tan sols per l'aigua. Al contrari, abundava
el bon humor i la bonhomia, com quan en
Joan profetitzava a en Ton Vinyeta que a can
Noguera, amb tres nois, segur que continuaria la pagesia amb els Molins, mentre que
a can Farrarons, amb tres noies, aquesta
activitat tenia els dies comptats. En això, en
Joan es va equivocar, ja que els seus tres fills

98 anuari2003

anuari2003santaeulàliaderonçana § anuari2003santaeulàliaderonçana
s'han dedicat a la construcció i cap ha fet de
pagès.
Amb el pas dels anys, en Joan va patir alguna xacra, la més important de les quals li
afectà la vista. Aquesta circumstància el va
obligar a deixar el seu ofici, si més no professionalment. Amb els fills ja grans i allunyats del món agrari, en Joan Molins i la
Ramona Pou, ja malalta, van acompanyar la
seva filla Maria i el seu gendre, en Miquel
Fàbregues, a la seva casa nova, situada a la
Serra Granada de Santa Eulàlia. Tot això va
succeir l'any 1974. Una altra vegada, en
Camil Torras va haver de cercar uns nous
masovers per a can Noguera.
El destí, per aquells que hi creguin, va fer
que no tardessin gaire a aparèixer uns altres
estadants per a la casa. Un dia que es feia un
mur a prop de la masia, un temps abans que
els Molins marxessin, en Joan va proferir que
l'aixecaven justament quan ell deixava can
Noguera. Entre els qui van sentir aquella
exclamació, hi havia en Francesc Solé i
Poma, fill de can Pineda de Santa Eulàlia.

Aleshores, ell treballava com a transportista a la
Covasa, però ja estava cansat d'aquella feina i
buscava alguna cosa diferent, relacionada amb
la ramaderia. De manera que, quan en
Francesc va veure l'oportunitat d'instal·lar-se a
la casa, va decidir aprofitar-la.
Per tant, l'any 1974, després d'arribar a un
acord amb el senyor Torras i amb el propi
Joan Molins, en Francesc Solé i la seva
muller, la Dolors Padrós, amb els seus fills,
en Josep i la Maria Dolors, van entrar a can
Noguera, on encara hi viuen tots excepte la
Maria Dolors, que resideix a Lliçà.
Com hem dit al principi, quan descrivíem la
casa, els Solé engreixen vedells –més de
tres-cents–, crien gallines ponedores –més
de set mil– i conreen la terra. De fet, és una
de les poques cases de pagès on l'activitat
econòmica principal continua sent l'agricultura i la ramaderia. I malgrat que tota aquesta tasca es realitza seguint les tècniques
agràries modernes, encara es fan algunes
feines tal i com s'havien fet tradicionalment,
com la verema. Els de can Noguera cultiven

El celler actual ocupa una antiga cort.
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Can Noguera de la Riba
A la banda de llevant de Santa Eulàlia, sota
can Just, va existir una casa coneguda com
can Noguera de la Riba, ja que estava situada dalt d'una riba, senyalada amb el número
26. La primera referència escrita que hem trobat d'aquesta casa és de 1738, quan apareix a
les afrontacions d'una peça de terra boscosa
del mas Sabater. L'any 1860 era propietat d'un
tal Joan Espinal i Sala, i ocupava una extensió de 6 quarteres de terra, distribuïdes
majoritàriament entre peces de secà i una
mica de bosc. En Joan Espinal ho tenia per la
seva mare, Agnès Sala.
Les coses no van anar bé per a aquesta petita casa, i l'any 1883 en Jacint Espinal i
Sastre, fill de l'anterior Joan Espinal, va ser
declarat "en nombre y rebeldía" per no haver
satisfet un deute que pujava fins a les 266
pessetes i 66 cèntims, a banda dels interessos. Conseqüentment, es van embargar tots
els seus béns i es van vendre en subhasta
pública. La propietat va ser adquirida per
Bruno Govern, de can Bruno, i Francesc
Dantí, de can Francesc, les famílies dels
quals encara conserven la peça de terra.
L’esplèndida premsa pel vi.

un parell de vinyes i cada setembre elaboren
vi i vi bo utilitzant portadores, bótes i una
premsa magnífica. Tots els que hem tingut
l'oportunitat de tastar el vi de la casa podem
donar fe que es tracta d'un lícor excel·lent.
La família Solé-Padrós està ben arrelada al
poble. Molta gent coneix en Ciscu, i algunes
persones els hi han confiat la cura d'algunes
bésties. A més, són els amos d'un burro, de
nom Mariano, que recentment s'ha fet popular després d'intervenir amb èxit a alguna
representació teatral dels Pastorets.
En un altre ordre de coses, més serioses, en
Josep Solé i Padrós és l'actual jutge de pau
de Santa Eulàlia, càrrec que ocupa des de
1996. Es tracta d'una persona activa i interessada per tota mena de coses –des de la
història fins al ball de gitanes–, i podríem dir,
sense por a equivocar-nos, que és un enamorat del poble, tot hi reconeixent-hi els seus
defectes, i de can Noguera, una casa d'on,
segons ens diu, només en voldria sortir el dia
de la seva mort.

L'any 1883, aquesta finca limitava a llevant
amb les terres de Ramon Sayol i les de Joan
Castellar; a migdia, afrontava amb el torrent,
dit de can Noguera, i amb una peça de Pau
Barbany; a ponent, termenejava amb les terres del mateix Pau Barbany i amb les de
Francesc Torres; i al nord, limitava amb el mas
Paiàs i amb un camp de Pau Barbany.
Segons ens explica en Josep Dantí, el pobre
Jacint Espinal degué malviure a la zona, en
una barraca propera, fins el dia de la seva
mort, colgat per la seva miserable casa. Va
ser el mateix Francesc Dantí qui el va trobar,
enmig de les runes, amb l'ajuda de la seva
magalla.
No sabem si mai va existir alguna relació
entre can Noguera de la Riba i can Noguera
del Pla, a banda de compartir un topònim
molt semblant. En qualsevol cas, la seva
història forma part del patrimoni del nostre
poble.
Text: Xavier Ciurans i Vinyeta
Fotografies: Albert Roca Font
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CADA ANY UN PERSONATGE:

"A Can
Can Vila
Vila
"A
sempre
sempre
hi ha
ha
hi
entrat
entrat
gent"
gent"

Maria
Vila
i Pañach
Quan parles amb la Maria de Can Vila, ràpidament t'adones del seu caràcter decidit, de
la seva energia i vitalitat. És una dona acostumada a tractar amb la gent i això es nota.
De fet, bona part de la seva vida ha transcorregut a "la botiga". De ben menuda, ja
coneixia l'olor del tabac de l'estanc i del sabó
d'afaitar de la barberia. La botiga i els parroquians que constantment entraven i sortien
ben segur que van ajudar a forjar el seu
caràcter amable però decidit. La vida de la
Maria Vila no és una vida plena d'adversitats,
probablement podríem catalogar-la de tranquil·la; això sí, amb molt de treball i capacitat
de sacrifici, tret característic de tota la seva
generació. La peculiaritat d'aquest personatge rau en la diversitat d'oficis que ha
conegut i com els ha vist evolucionar en unes
dècades en les que el treball i la societat han
canviat d'una manera vertiginosa. És un testimoni dels canvis socials del nostre petit
país i de l'encara més petit poble de Santa
Eulàlia de Ronçana.
Josep Ciurans / Pere Nadal

Presenti's.
Sóc la Maria Vila i Pañach. Tinc 77 anys. Vaig
néixer a Santa Eulàlia el 5 d'agost de 1926,
quan feia 2 anys que Can Vila, a la Sagrera,
estava construïda. Els meus pares eren de
Santa Eulàlia: la Pepa, de Rosàs, i el Pepet,
de Can Vila Vell. Era una casa que hi havia
entre Ca la Lola i Ca la Quima. A Can Vila
Vell, amb els avis paterns, també hi vivien la
tia de Ca l'Hermano, l'oncle Joan i la tia

Maria de Can Panedes. El primer en casarse va ser el meu pare i la primera que va
néixer vaig ser jo. Vam ser quatre germanes
jo, que era la gran, l'Antonieta, la Rosa i la
Montserrat.
Què recorda dels seus primers anys?
Poca cosa. Però sí que havia estat molt
temps a Rosàs, perquè la meva mare, que
era filla de Can Forns de l'Ametlla, havia
estat de masovera, amb els meus avis, en
aquesta masia...
Sí deu recordar que, a Can Vila, el negoci
familiar era d'estanc i espardenyeria ...
Sí. El negoci, com la meva família paterna,
havia començat a Lliçà d'Amunt. Després es
van establir a Can Vila Vell, a Santa Eulàlia.
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Can Vila Vell pels volts de 1910.

Tenien estanc, espardenyeria i barberia que,
després, va continuar a Can Vila. L'oncle
Joan, que era paleta, va ser la primera casa
que va fer. Els meus germans es van anar
casant i van quedar a Can Vila els meus
pares i els avis. Recordo l'avi que era sord
però que no faltava mai a la barberia i a l'estanc. El pare l'ajudava. La meva àvia i la
meva mare van aprendre a fer espardenyes.
El pare i l'avi elaboraven les soles i la mare i
l'àvia hi posaven el sobre i cosien el volt.

cigarreta que coneixem avui dia no n'hi havia.
Tothom se'l lligava. La paquetilla era tabac
picat, semblant al de pipa. Hi havia la paquetilla quadrada petita i els pots. I també es
venien els celtes sense filtre, els primers
embolicats que hi va haver.
On compraven el tabac?
A Granollers. Hi anàvem a fer saca.
A fer saca?

Les espardenyes s'elaboraven artesanament?
En veníem de fetes però també es comprava
la matèria primera i les feien a mida. Hi havia
pagesos que volien les espardenyes de
vetes negres i d'altres blanques, i és clar...
I mentrestant l'estanc tirava endavant...
Sí. De l'estanc de principis dels anys 30
recordo que els clients compraven paquetilles i caliquenyos. Era tabac autèntic. De la

Abans anàvem, un cop al mes, a l'aduana a
buscar la saca. Fer saca, encara ho diem
avui, era fer la comanda. Anàvem a buscar el
tabac a Granollers. Tant de paquetilla, tant de
caliquenyo, tant del que fos. El compraven a
un tal Montañà, germà del Montañà de les
robes que vivia a prop de Ca l'Umbert. Me'n
recordo perquè jo acompanyava el pare. Al
migdia venia el Pere de l'auto del Joanet,
amb el cotxe, recollia les caixes de fusta, les
posava a dalt, les portàvem cap aquí,
descarregàvem...
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La Maria i el Joan Espuña el dia del seu casament.
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Si mirem una mica més endavant arribem
a la Guerra Civil.
Tenia 10 anys però la recordo bé. Perquè el
meu pare tenia molta por. Recordo sentir els
avions que van bombardejar Granollers... era
com si ho fessin aquí, al costat de casa. Hi
havia un esverament!
El negoci es va ressentir després la
Guerra?
I tant! Tot i que per a mi la postguerra és un
període fosc. A casa havíem tingut refugiats.
Era la desbandada. Venien a dormir amb
maletes i l'endemà marxaven...
I a partir dels anys 40...
Hi havia l'estraperlo i teníem dificultats per
trobar tabac. De fet, el tabac era de racionament. Ara recordo molts dels noms del poble,
sobretot els cognoms, perquè portaven la
cartilla. No podíem donar més del que tocava. Continuàvem anant a Granollers a buscar
el tabac, la gent venia amb una targeta amb
uns quadrets –els cupons– que s'havien d'a-

La Maria quan tenia 16 anys.

Però a Can Vila no només hi venien tabac.
Hi havia la barberia...
També s'havia heretat de Can Vila Vell. El
meu avi i el meu pare eren barbers, l'oncle...
Teníem un dependent, de Can Sebastià, que
venia els dissabtes i diumenges. Perquè aquí
es treballava el cap de setmana. Es
començava sempre a les 6 del matí i es tancava.... no us puc dir l'hora! Ni al migdia. Si a
mig dinar venia algú, t'aixecaves... El mateix
passava amb la merceria: mitges, mitjons...
Com era la clientela?
Amb el tabac, més gent gran que jove. Jo no
n'havia venut gaire als joves. Això ha estat
més cap aquí. I de la barberia recordo,
l'afaitada. Els homes s'afaitaven a la barberia. N'hi havia que venien tres i quatre cops
per setmana.
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La barberia.

nar tallant. I només en podíem entregar els
paquets que marcava el tarjetó.
Hi havia altres maneres d'aconseguir
tabac?
Em penso que ni ho havíem provat.
Ens plantem als 16 anys. No sé si abans o
després vostè va ser la segona perruquera de Santa Eulàlia. Una perruquera
joveníssima, per cert. És veritat?
Sí senyor. Després de la Lola de Can Pep.
Abans de jo també va fer-ho la Roser de Ca
la Niteta. Als 14 anys vaig anar a aprendre'n
a Caldes. Cada dia a peu. Marxava al matí i
tornava al vespre. Vaig anar-hi un any i mig i
després em vaig instal·lar a Can Vila.
Aleshores no existia cap més perruquera, ni
a Bigues. Aquells anys vaig treballar molt.
Vaig ser la primera que, pel temps que era,
vaig modernitzar el material. Fins aleshores

les permanents es feien amb ferros calents.
Jo ja utilitzava un aparell que s'escalfava sol.
Després van arribar les permanents en fred.
I sí, efectivament, eren pels volts de 1942 i jo
tenia 16 anys.
Així és que en un costat de la casa el seu
pare amb la barberia d'homes i vostè amb
la perruqueria. Només per a dones?
Sí! Homes ni pensar-hi, tot i que el meu pare,
pobre, m'havia dit que em posés jo de barbera. M'ho va proposar perquè a Granollers
hi havia una barberia que tenia un pare i una
filla... I tenia un èxit! Tot i això el meu pare, a
la barberia, havia tallat el cabell a dones i
nenes.
Quin era el pentinat més sol·licitat?
La permanent, un cop l'any, preferiblement
per la Festa Major! Amb tot això, va durar poc
perquè la gent ja venia més sovint. Van arri-
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bar les permanents en fred –com les d'ara–
per a les que no s'havia d'escalfar res. Els
cabells es portaven llargs. Jo no havia tallat
gaire cabell. Quan venia alguna persona,
sobretot estiuejants, que volien aquells pentinats esquiladets que començaven a venir, el
pare em deia: "Ja t'ho faré jo". I el meu pare els
hi tallava els cabells i els deixava perfectes.

perquè moltes vegades havies d'anar a portar els encàrrecs i no podies oblidar-te'n.

Era vostè sola?

Estanc, merceria, espardenyeria, barberia,
perruqueria, telèfon, tot a Can Vila... Devia
ser un no parar...

Sí, vaig fer-ho molts anys, fins i tot els diumenges. A vegades em llevava a les 5 del
matí. Sempre deia a la gent: "M'estimo més
que vingueu de bon matí que a les 9 del
vespre". Quan arribava la Festa Major i Nadal
era un no parar.

Van tenir clients famosos, oi?
Sí, la Mari Sampere, que tenia casa a Santa
Eulàlia, va venir un dia a trucar. Em va fer una
gràcia...!

Això estava ple. Si no hi havia lloc, la gent
s'esperava a fora en un banc de pedra, que
no fa gaire vam tirar a terra.

I l'estanc?

Però arriba un moment en què vostè i el
seu marit decideixen canviar les tisores
per les màquines de fer jerseis...

No podia despatxar-hi pas si tenia feina a la
perruqueria. Qui l'atenia més era la
Montserrat fins que es va casar. L'Antonieta,
l'altra germana, cosia. Després va ser ella
mateixa qui va posar-se al davant de l'estanc.

Sí, ens fèiem grans i vam canviar de feina.
Vam comprar tricotoses i ens vam posar a fer
jerseis.
Això eren finals de la dècada dels 60.

Vostè va anar fent amb la perruqueria fins
que es va casar.
Sí, el 1951 em caso amb en Joan Espuña, de
Centelles, que feia de mosso a Can Jaume.
Jo era la gran de casa i el meu pare em va dir
que si no hi havia ningú que fes de barber,
provablement ho deixaria. El pare estava
malalt del cor... Aleshores, el Joan en va
aprendre. Ell portava la barberia i jo la perruqueria...
I el telèfon, perquè a Can Vila també hi
havia telèfon...
A finals dels anys 50 i principis del 60, hi
havia un telèfon a Can Turell, a la Sagrera,
mentre que la centraleta oficial es trobava a
la Sala. Recordo que el juliol i l'agost els
estiuejants, sobretot dones, demanaven conferències perquè els marits estaven a
Barcelona i volien ensopegar-los a casa. La
qüestió és que a Can Turell van decidir deixar
el telèfon. I Mossèn Manel, el capellà del
poble, va dir que el telèfon havia d'anar a Can
Vila. Va ser un repte. Entre d'altres coses

Ens donava feina una casa de Barcelona.
Cobràvem i no cobràvem fins que ens va trucar un noi de Vilanova de la Roca –ara del
Vallès–, en Joan Mas, que tenia un taller. Es
va quedar el Joan per a anar a mercats i
després per portar el taller. El Joan feia els
dibuixos amb un cartró i els picava... Jo mentrestant cosia a casa, fins que aquest xicot va
posar una botiga a Granollers i em va dir si
volia anar-hi a despatxar. Quan m'ho va dir
tenia 50 anys i vaig acceptar. Ens va posar al
Joan i a mi a la botiga, que es deia Jerseis.
Era al carrer Santa Anna, davant d'on hi
havia el butà. Anys més tard vaig despatxar
en una altra botiga de nom Jerseis, al costat
de l'església de Granollers, que encara existeix, al costat del Forn del Racó.
I s'hi queden...
No, nosaltres ja érem més grans. Hi vam
anar només un temps. Tenien una dependenta més jove i vam tornar al taller, a Vilanova,
a fer jerseis fins que el meu marit es va jubilar. Vam estar molt tranquils.
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La Maria ballant amb el seu marit.

Llavors torna a l'estanc de Can Vila..
Sí, el Joan em va passar l'estanc a mi. Durant
aquella època, un establiment d'aquestes
característiques, que era concessió estatal,
s'acostumava a cedir a mutilats de guerra o
bé a obra social. El meu pare però, que no
havia fet el servei militar, no l'havia tingut mai
al seu nom. Tots aquells anys, l'estanc
s'havia mantingut a nom de l'avi, tot i que era
mort... Després la concessió ja va passar
directament al meu marit que va deixar-me'l
a mi...

Els canvis

majors, a ballar..., a peu. Va ser com vaig
conèixer el Joan, anant a ballar a la Sala. Ara
ningú es queda al poble..
La clientela ha canviat?
El de la botiga, sobretot. Ara no tens clients:
te'n vindrà un de fidel i després tres o quatre
de forasters... Abans veien a comprar, feien
petar la xerrada, alguns venien a passar la
tarda! A la botiga hi havia cadires, s'asseien... I avui... els clients són d'hola i adéu.
Tot ha canviat tant! Abans no teníem tele, no
hi va haver ràdio fins que ens vam casar...
Sortíem a fora a parar la fresca amb els
veïns... Ara passem setmanes que amb els
veïns ni ens veiem!!

Com ha canviat Santa Eulàlia des dels
seus primers records fins ara?

Quantes cases hi havia per aquí dalt?

Ha evolucionat tant! Ho veig tot tant diferent!
Hem passat d'un poble que ens coneixíem
tots a no conèixer pràcticament a ningú. A la
meva joventut anava a tot arreu... a les festes

Can Vila, Can Xena, Ca l'Enricó, Can
Ciurans, Can Colom, Can Casas, Ca la
Quima, Can Turell, Can Genís. I prou. I a tota
l'altra zona no hi havia res, als voltants de
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En un viatge a Mallorca.

l'església, el canvi visual amb l'actualitat ha
estat impressionant. Només un exemple. La
carretera de la Sagrera, la que ve de Ca
l'Espardenyer, era un camí de terra que
anava fins davant de l'església, on moria. Per
accedir al camí de Salve Regina s'havia de
passar pel carrer de Can Mestret.

I l'estanc continuarà a Can Vila?
D'aquí a un temps se n'anirà al Rieral. És una
conseqüència de casos com la farmàcia, els
bancs, Correus... de moltes botigues que hi
han emigrat. Sembla que hi ha més feina que
aquí, almenys és la impressió que tinc
S'enyorarà?

I la vida de jubilada, què?
No hi he trobat gaire diferència. A casa, hi ha
feina. En aquests últims anys l'estanc l'he
portat jo. Concretament fins que el meu fill, el
Joan, es va casar. Aleshores vaig decidir de
traspassar el negoci a l'Eva, la meva jove...
Els meus fills –el Joan i la Pepita– van dir que
no s'hi volien dedicar perquè els interessava
més la feina que tenien.

M'he passat la vida darrera un taulell, de cara
al personal. A Can Vila sempre hi ha entrat
gent. Però em sembla que no m'enyoraré
massa perquè l'Eva m'anima molt i em diu:
"Maria, jo compto amb tu i m'ajudaràs, eh?".
Per tant crec que faré alguna escapadeta i ho
aniré deixant poc a poc. Amb tot, no sé com
portaré el fet de no tenir clients ni moviment
a Can Vila.
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El teatre

perança, que havia escrit el mateix Mn
Manel...

A banda de la seva feina, vostè també feia
teatre, oi?

Hi havia obres en castellà...

Sí, va ser acabada la Guerra Civil i fins
aproximadament 1950 que vaig fer teatre. Hi
havia un grup d'homes i un de dones.
Representàvem una obra alternativament
cada tercer diumenge de mes al Casal
Parroquial, que feia poc que s'havia construït. Ens assajava Mn. Manel Solà.
Recorda el títol d'alguna obra?
I tant! No hay mal que por bien no venga,
Jesús, que criada, la mítica Ventafocs,
L'esgarriada, Blaiet blaiet o El tiberi de l'es-

Sí, la majoria. Nosaltres intentàvem representar-les en català però no sempre era possible. Si en fèiem alguna en català hi havia
gent a la porta, per si arribava algun
falangista. Llavors canviàvem i continuàvem
l'obra en castellà.
I els Pastorets?
Sí els escenificàvem, però els homes representaven uns Pastorets i les dones uns
altres. Jo, per exemple, havia fet de Sara i
d'Àngel. Pels papers d'home ens dibuixàvem
el bigoti amb tap de suro cremat.

Can Vila, a la Sagrera, abans de la darrera remodelació de façana.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana Màxima
màximes mínimes del mes absoluta
ºC
ºC
ºC
ºC

NOVEMBRE 2002
DESEMBRE
GENER 2003
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE

17,1
13,3
11,6
12,2
19,0
21,3
25,3
33,5
33,2
35,5
26,8
20,4

06,1
04,0
01,0
02,0
04,2
07,0
11,9
17,1
18,6
18,6
14,5
10,6

10,9
08,2
05,8
06,7
10,6
13,5
18,0
24,9
25,5
26,5
19,8
14,9

23,3 (3)0
19,3 (26)
18,7 (2)0
18,2 (28)
22,5 (21)
27,1 (29)
32,3 (31)
39,3 (22)
38,5 (21)
40,4 (12)
30,3 (17)
28,9 (1)0

Mínima
absoluta
ºC

PLUJA

VENT

Dies de Precipit. Dia màx. Velocitat Velocitat
pluja
total
precipit mitjana màxima
lt/m2
lt/m2
km/h
km/h

1,7 (27)
-1,4 (4)0
-4,4 (13)
-3,9 (17)
-0,9 (17)
-0,8 (4)0
09,1 (1)0
13,7 (1)0
14,9 (7)0
16,1 (30)
10,4 (16)
04,5 (25)

10
07
02
14
06
05
07
03
04
02
10
12

50
80
14
1120
26
19
43
01
12
61
1080
89

82

6150

24 (24)
73 (10)
11 (6)0
27 (26)
13 (28)
11 (10)
21 (25)
01 (17)
7 (3)
31 (17)
34 (7)0
18 (19)

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

67,6 (7)0
46,7 (15)
78,9 (2)0
75,6 (4)0
40,2 (15)
85,3 (3)0
62,8 (6)0
38,6 (24)
66,0 (1)0
64,4 (17)
56,3 (14)
46,7 (3)0

Els números entre parèntesis assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.
Dies de pluja: 82
Dies de tempesta: 13
Dies de pedregada: 1
Dies de gelada: 34
Dies de boira: 3
Dies de nevada: 1
Precipitació total: 615 lt/m2
Mes més sec: Juny
Mes més plujós: Febrer
Degut a les dates que surt l'anuari, no és possible fer el resum de l'any natural. Així,
doncs, les dades corresponen al període de temps que va des del dia 1 de novembre de 2002
fins al 31 d'octubre de 2003.
D'aquest període analitzat, el més significatiu és el comportament meteorològic que ha
tingut l'estiu, ja que l'hivern s'ha mogut amb certa normalitat, amb precipitacions normals i les
temperatures a la banda baixa del termòmetre.
La primavera ha estat més seca del normal, i ha donat pas a un estiu que ha començat
abans d'hora i que ha estat extremadament calorós.
Els mesos de maig, juny i juliol la mitjana de les temperatures ha estat 2º-3º més alta que
l'any passat, mentre que el mes d'agost ha estat 5º més alta.
Durant el mateix període s'han recollit 117 lt/m2, mentre que el 2002 se'n recolliren 237.
Entre l'1 de juny i el 31 d'agost hem estat 602 hores per damunt de 30º i 137 hores per
damunt de 35º. El 2002 vam estar 277 hores per damunt de 30º i 12 hores per sobre els 35º.
Durant el mes d'agost s'ha superat almenys en tres ocasions els 40º, temperatura a la
què no s'arribava des de 1994.
I, finalment, fins ara la tardor es comporta amb certa normalitat: inestable, humida i temperatures força suaus.
Pep Margenat
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Humor
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