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Jaume Uñó, Miquel Moret, Pere Cabot, Pere Nadal.
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50 anys d’història

Estimats veïns i veïnes,
teniu a les vostres mans un recull únic, una mostra
del que és capaç de fer la gent de Santa Eulàlia amb
il·lusió i perseverança. Cinquanta anys són molts
anys, i la publicació de l’Anuari durant tot aquest
temps no és més que la constatació del sentiment de
pertànyer a una comunitat que, malgrat haver anat
canviant tant en aquest darrer mig segle, ens en sentim part. Ens agrada ser santaeulaliencs, i exercir-ne.
I ens agrada tenir memòria de les nostres coses. Per
això, publicacions com l’Anuari o com també la revista Ronçana ens recorden un passat que va fent
història. La nostra història, la història d’un poble i
d’una comunitat viva que sap adaptar-se als nous
temps sense oblidar el passat.
Tot això és possible a Santa Eulàlia perquè tenim la
sort que a cada generació hi ha persones que saben
cuidar i transmetre aquesta il·lusió, la voluntat de
mantenir el record de les vivències quotidianes que
amb el transcurs dels anys esdevenen un document
de valor incalculable. Aquesta mostra dels darrers
cinquanta anys de la vida del nostre poble n’és una
prova.
Joaquim Brustenga i
Etxauri
Alcalde

Felicitem-nos per aquest mig segle del nostre Anuari
tot agraint a tantes persones que ho han fet possible.

5
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50 anys d’història

Introducció:

Santa Eulàlia de Ronçana, 1962-2012
L’Anuari Local ha complert mig segle i, per commemorar-ho, s’ha elaborat la
memòria que teniu a les mans. A les pàgines que segueixen hi podreu trobar
els esdeveniments més destacats de cada any, sintetitzats a partir dels textos
dels anuaris corresponents, amb una referència als fets d’àmbits universal i
català de cada moment.
Un equip de persones que han viscut en primera línia les diverses etapes
d’aquest període han col·laborat amb entusiasme en l’elaboració de les síntesis, mentre que des de Canat SET s’ha fet l’adaptació de les fotografies més representatives perquè poguessin acompanyar els textos.
Fem una breu ullada, per començar, a l’evolució d’alguns paràmetres representatius del municipi, que ens ajudaran a comprendre la gran diferència que
hi ha entre la Santa Eulàlia del punt de partida i la del punt d’arribada.
Comencem pel creixement demogràfic. Els recomptes decennals de la població
ens donen els següents resultats:
Any

habitants

1960
1970
1981
1991
2001
2011

1.191
1.743
2.346
3.029
4.750
6.921

Les darreres dades ens diuen que ja hem superat la xifra de les set mil persones i, per tant, el creixement relatiu de tot el període s’apropa al 700 per cent.
La proximitat de Barcelona, i la pertinença a la seva àrea metropolitana són la
raó bàsica d’aquest augment, que és molt més intens que en espais catalans
més allunyats de Barcelona.
Observem que en els anys seixanta i setanta el creixement ja era considerable,
i coincidia amb l’eufòria de la construcció que va generar molts llocs de treball

7
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i una forta immigració des de moltes regions espanyoles. En aquell temps es
van posar les bases de l’estructura del poble actual, ja que entre 1965 i 1974 es
van construir més de nou-centes cases en vint-i-una noves urbanitzacions dins
el terme municipal. Paral·lelament el poble va deixar de ser rural-agrari per esdevenir residencial i es va caracteritzar per les moltes vivendes secundàries
que tenia (1284 l’any 1991, per només 896 de principals, segons el cens de
l’habitatge).
A partir dels anys noranta el nostre poble, com molts altres de les comarques
metropolitanes, ha anat acollint moltes persones i famílies de la capital i dels
municipis adjunts que s’hi han instal·lat de manera fixa. En aquest context,
moltes residències secundàries han esdevingut principals i han augmentat els
habitatges dels barris més grans, Rieral i Sagrera.
A aquesta immigració de proximitat hi hem de sumar l’arribada recent d’estrangers, actualment frenada per la crisi.
El resultat de tot plegat és que Santa Eulàlia tenia una població força homogènia al començament del període mentre que actualment hi ha molta diversitat.
Vegem-ho segons els padrons d’habitants corresponents:
Nascuts a Santa Eulàlia
Nascuts al Vallès Oriental
Nascuts a la resta de Catalunya
Nascuts a la resta d’Espanya
Nascuts a l’estranger

1960
779
188
121
100
3

2011
1.480
1.229
2.561
1.184
467

El nombre de persones nascudes a Santa Eulàlia representava el 65% del total
a 1960 i ara representa poc més del 20%. Som una comunitat molt més plural,
amb tota la riquesa que això representa.
Si ens fixem en l’activitat econòmica, mentre que a 1960 els pagesos i ramaders
eren 300, un 57 % de la població activa, les estadístiques recents situen a l’entorn dels 40 en el sector primari (menys del 2% dels actius). Des dels anys setanta als noranta va predominar el sector de la construcció i indústries auxiliars, i en la darrera dècada ha augmentat la diversificació, en part per la instal·lació del polígon industrial, però sobretot perquè les persones que tenen el
seu lloc de treball fora del municipi superen a les que treballen a Santa Eulàlia.
Actualment predominen els actius terciaris, mentre que la crisi colpeja especialment la construcció i la indústria, fet que comporta dissortadament un atur
de més de 500 persones.
De les moltes estadístiques existents sobre nivell socioeconòmic, ens quedem
amb la comparativa del parc de vehicles entre el 1965 i el 2011 (el primer any i
el darrer que se’n recullen dades a l’Anuari).
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Turismes
Motocicletes
Ciclomotors
Autobusos
Camions
Tractors

1965
61
126
64
4
21
20

2011
3.787
618
326
1
777
170

És a dir que en aquell temps tocava un turisme per cada vint habitants, mentre que ara n’hi ha un per cada dos. Segons aquesta xifra, en una societat on
l’automòbil s’ha entès com el símbol del benestar, és evident que s’hauria progressat. Com a contrapartida, però, se’n va anar la societat del silenci i de la
pausa dels carros amb cavall, dels camps de blat i l’esperit de veïnatge a les
masies amb paller.
Potser cal, en aquest balanç de la llarga vida de l’Anuari, tenir un moment de
record per a tots, pagesos i paletes, homes i dones, joves i grans, nascuts ací o
allà, que han col·laborat a fer la Santa Eulàlia actual.

La colla de les Caramelles arriba a Can Brustenga (1966). Al fons,
can Forner de Dalt i can Ferrer a la zona de l’actual plaça Onze de
Setembre i urbanització Can Torras.

Nota: Des de 1963 a 1991 l’Anuari no es publicava a finals de l’any sinó per la Festa Major i la informació quedava dividida en dos anys naturals. Hem adoptat el criteri de posar en el títol l’any que
coincideix amb la data de publicació del número. En conseqüència, per a cada Anuari, la informació
pot ser del mateix any i de la segona part de l’any anterior.

9
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1963
Món/Europa/Espanya/Catalunya:
Al Vaticà (Roma) el papa Joan XXIII publica l’encíclica Pacem in Terris.
A Mallorca celebren l’acabament del diccionari “Català–Valencià-Balear.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’estan construint les escoles del Rieral. Al mateix terreny s’hi construiran després les
vivendes pels mestres.
També segueixen a bon ritme les obres a l’era de Can Bassa, es canalitza l’aigua del torrent i es farà la plaça de Joan Maragall. Amb aquestes obres s’evitaren inundacions per
les torrentades i se solucionarà un problema d’aparcament, sobretot en dies de festes
notables.
La Corporació Municipal ja té en projecte urbanitzar la plaça de l’Ajuntament i la de
l’Església, reformar la casa de la vila i un pont sobre el Tenes a l’indret de Can Lluc.
Una comissió de regidors municipals està estudiant una proposta de denominació dels
carrers del municipi.

La tartana d’en Joanet de
l’auto a començament del
segle XX.
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Pressupost municipal 1963: 226.848 pessetes. (Eq. 1.363 euros).
Les entitats:
Els alumnes d’estudis primaris matriculats a l’escola de la Sagrera sumen 87 nois i 6o
noies.
El desembre es va celebrar la Primera Setmana de la Família. Va ser una setmana de
conferències que es donaven al Casal i a la Sala del Rieral alternativament. Solament
podien assistir-hi persones casades. El promig d’assistència va ser de 100 persones.
L’emissora parroquial, legalitzada des de l’any 1959 com a emissora de la C.O.P.E.,
emet cada diumenge un programa parroquial.
En el Primer Homenatge a la Vellesa que es va celebrar, van ser homenatjats 50 avis.
Al Casal Parroquial, a més del quadre escènic, va començar a actuar amb molt d’èxit
l’Esbart Dansaire.
Meteorologia: Al llarg d’un any s’han recollit 898 litres, del juny de 1962 al juliol de 1963.
Esports: Es practica de forma col·lectiva sols el futbol. Es comenta que s’ha acabat el
camp nou del Bosc del Brustenga (abans es jugava al camp de Can Donat) amb un clam
“Qui ho ha vist i que ho veu!”
Moviments demogràfic: Naixaments 21, defuncions 13, casaments 4. El padró d’habitants, a 31 de desembre de 1962, és de 1.208 habitants (632 homes i 576 dones).
Personatge: Joan Rosàs i Solé, en Joanet de l’auto, entrevistat per Joan Cabot.

Primer homenatge a la Vellesa.
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1964
Món/Europa/Espanya:
La Guinea Equatorial s’independitza d’Espanya. La NASA llença la sonda espacial
Mariner 4 per prendre fotografies del planeta Mart.

Catalunya
A Barcelona, i a l’església de Sant Medir, es funda el sindicat “Comissions Obreres”.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’han acabat les obres de restauració de l’edifici de l’Ajuntament i s’ha sanejat la zona
dels seus voltants amb el clavegueram.
S’ha acabat la construcció de les dues aules de l’escola del Rieral i s’han restaurat les
vivendes dels mestres de La Sagrera.
Continuaran les obres de la Plaça de l’Ajuntament i de la Plaça de l’Església.
El mes de juny s’han començat a recollir les escombraries, de manera experimental.

Constitució del nou Ajuntament el 2 de febrer de 1964.
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Pressupost municipal 1964: 989.226 pessetes (Eq. a 5.945 euros).
Les entitats:
Alumnes d’estudis primaris de La Sagrera: 92 nois i 58 noies.
En el II Homenatge a la Vellesa es van homenatjar 54 avis. Al Casal Parroquial per
Nadal i Reis es van representar els tradicionals Pastorets i diferents obres teatrals, intercanviant representacions amb el grup de Palou i de Llerona. La tómbola parroquial,
amb la venda de 8.729 números a 3 ptes., va donar uns ingressos de 26.217 ptes. (Eq.
158 euros).
Meteorologia: Va ser un any plujós (847 litres del juliol de 1963 al juny de 1964).
Esports: En aquest apartat es comenta que sols es practica futbol.
Moviment demogràfic: El Padró municipal d’habitants és de 627 homes i 576 dones
(1.203 habitants). Naixements 23, defuncions 10, casaments 7.
Personatge: Joan Batlle Rosa, el senyor Mestre, entrevistat per Joan Cabot.

El mestre Sr. Batlle, entrevistat per Joan Cabot en aquest anuari, fotografiat amb els seus
alumnes l’any 1935.

13
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1965
Món/Europa/Espanya/Catalunya:
Primera acció militar duta a terme directament amb soldats del Estats Units al
Vietnam. Per les declaracions fetes l’any
1963 al periòdic Le Monde defensant la
identitat catalana, les autoritats franquistes
expulsen de l’estat espanyol a l’Abat de
Montserrat, Aureli Maria Escarré.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’ha realitzat la primera fase de les obres de la Plaça de l’Església i la la Plaça Joan
Maragall. Aquestes obres tenien com a primer objectiu aconseguir espai per aparcar
els vehicles. Falta un projecte d’embelliment de la zona.
Les obres de la Plaça de l’Ajuntament permetran celebrar-hi la Festa Major sense necessitat d’envelat. Des de l’octubre de l’any passat estan a ple rendiment les escoles del
Rieral.
Es desestima el projecte de construcció d’un pont al barri del Bonaire, degut a l’elevat
cost de l’obra. Es millorarà l’accés al barri eixamplant el camí del pont de can Donat.
Pressupost municipal 1985: 901.044 Ptes. (Eq. 5.415 euros).

Elecció de la Pubilla i les dames d’honar durant la Festa Major.
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Les entitats:
Alumnes d’estudis primaris de la Sagrera: 67 nois i 42 noies. Els del Rieral són 45 nois
i 44 noies.
En el III Homenatge a la vellesa es van homenatjar 54 avis. El mateix que l’any anterior. Com a novetat, durant la Festa Major es va proclamar la pubilla de Santa Eulàlia i
les seves dames.
Per Nadal i Reis al Casal es van representar el Pastorets. També es van escenificar, al
llarg de l’any, diferents obres teatrals. Com a novetat es va realitzar el Primer Festival
de Cant Modern amb la participació de 10 concursants.
Meteorologia: S’han recollit 486 litres anuals (del juliol de 1964 al juny de 1965). Un any
de sequera.
Esports: S’han organitzat dos campionats de Futbol Juvenil, un d’aficionats i un d’infantils. S’han celebrat tres diades de tir al plat i una gimcana de cotxes i de motos.
Moviment demogràfic: Naixements 22, defuncions 10, casaments 10.
Personatge: Pere Bonet i Serrat, el senyor Metge, entrevistat per Joan Cabot.

La senyoreta Núria Carbó amb les seves alumnes en el primer any de funcionament de les
Escoles del Rieral.
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1966
Món/Europa/Espanya/Catalunya:
Les Nacions Unides acorden el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que reconeix entre altres el dret dels pobles a l’autodeterminació.
Les autoritats franquistes reprimeixen l’assemblea d’estudiants, fet conegut com la “caputxinada”. Per demostrar que no hi havia
radioactivitat en Manuel Fraga es banya al mar de Palomares.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’ha eixamplat el Carrer de l’Església entre can Turell i can Vila, quedant com a única
dificultat en la via, l'estret espai entre les cases Quima i Espardenyer.
S’està redactant el projecte d’ampliació del cementiri.
Estan a punt de començar les obres d’ampliació del camí i pont de can Donat.
S’ha decidit promoure la construcció de dues vivendes pels mestres de les escoles del
Rieral.

Vista parcial de la plaça de l’Ajuntament abans de les obres d’urbanització.
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S’ha establert enllumenat públic als barris de La Sagrera i del Rieral; s’està pensant
fer-ho a la resta del municipi.
Pressupost municipal 1965: 1.004.847 Ptes. (Eq. 6.039 euros).
Les entitats:
Alumnes d’estudis primaris de la Sagrera: 69 nois i 47 noies; Els del Rieral són: 48 nois
i 40 noies.
En el IV Homenatge a la Vellesa es van homenatjar 55 avis.
Per la Festa Major es va celebrar, per segona vegada, la proclamació de la pubilla local.
També es va organitzar, amb un gran èxit, el II Concurs Comarcal de Fotografia.
Al Casal es van representar diferents obres teatrals i es van fer intercanvis amb els
grups de teatre de Riells, de Caldes, de Llerona, de Vallromanes i de Palou. Els
Pastorets es van posar en escena per Nadal i Reis, seguint la tradició.
Meteorologia: S’han recollit 778 litres anuals, del juliol de 1965 al juny de 1966.
Esports: En futbol s’ha de dir que no hi ha hagut repòs amb campionats d’aficionats, juvenils i infantils. Els caçadors han organitzat al llarg de l’any tres tirades al plat. Es va
celebrar una gimcana de cotxes i motos.
Moviment demogràfic: Naixements 29, defuncions 12, casaments 7.
Personatge: Fruitós Franch i Valls, l’Esmolet, entrevistat per Josep Margenat.
Cases que tenen història: Can Maspons de La Vall explicat per Josep Claret.

En Joanet i la seva esposa Rosa, fotografiats amb els cotxes que van
prestar servei fins el 30 de juny de 1966.
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1967
Món/Europa/Espanya:
El Surveyor V envia des de la Lluna les anàlisis químiques del sòl d’aquell astre.
El Tribunal Suprem declara il·legal el sindicat Comissiones Obreras.
S’aprova el transvasament de les aigües del
riu Tajo al riu Segura.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’ha construït el clavegueram al barri de La Sagrera.
S’ha ampliat l’enllumenat públic al Rieral i carretera de Barcelona. S’ha eixamplat el
camí de La Serra i només falta un petit tram que connectarà amb el camí de Caldes.
Degut a la forta demanda d’aquest servei, s’ha ampliat la recollida d’escombraries i ja
s’està pensant en la compra d’un camió per a substituir la recollida amb tractor.
Pressupost municipal 1967: 1.604.363 ptes. (Eq. 9.642 euros).

L’ermita de Sant Cristòfol després de la seva restauració.
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Les entitats:
Alumnes d’Estudis Primaris de La Sagrera: 62 nois i 50 noies; al Rieral són: 52 nois i
56 noies.
En el V Homenatge a la Vellesa es van homenatjar 57 avis.
Per tercer any consecutiu, durant la Festa Major, es proclamà la Pubilla local i les seves
dames. El III Concurs Comarcal de Fotografia va tenir una gran participació.
El 16 d’abril es reinaugurà el Casal (havia estat tancat per reformes una temporada)
amb l’actuació de la companyia teatral C.M. de la Sagrada Família de Barcelona. Va
continuar el programa amb diferents representacions entre elles els Pastorets.
Meteorologia: Un any poc plujós. S’han recollit 490 litres anuals, del juliol de 1966 al
juny de 1967.
Esports: En futbol se segueix militant en les tres categories: aficionats, juvenils i infantils.
La Societat de Caçadors va organitzar aquell any quatre tirades de tir al plat. La
primera encara es va fer al camp de can Donat, però les tres restants ja es van realitzar
a les Vinyes Noves.
Es va celebrar la III Gimcana de cotxes i motos amb la participació de 15 cotxes grans,
24 de petits, 8 scooters i 8 motos.
Moviment demogràfic: Naixements 20, defuncions 10, casaments 8.
Personatge: Miquel Barbany i Gralla, l’Avi Ferrer, entrevistat per Josep Margenat.
Casa que té història: Can Burguès, explicat per Josep Claret.

Obres per la instal·lació de l’Estació de Servei
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Anuari local 1963-2012
1968
Món/Europa/Espanya:
Israel derrota als països àrabs en la Guerra
dels Sis Dies. Che Guevara és assassinat. Les
reformes de la Primavera de Praga acaben
amb la invasió militar soviètica de la capital
de Txecoslovàquia. Revoltes del Maig del 68
a París. Són assassinats Martin Lhuter King i
Robert Kennedy. El doctor Barnard fa amb
èxit el primer trasplantament de cor humà.
Catalunya
Eduard Tarragona i J. A. Samaranch són elegits diputats del Tercio Familiar. TVE emet
Mare Nostrum, primer programa en català. S’inaugura l’aeroport Girona-Costa Brava.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Degut a les mesures d’austeritat decretades pel govern de l’estat es prescindeix d’un
funcionari municipal. S’adquireix un camió marca Avia per a la recollida d’escombraries. S’avença en la construcció del camí de Caldes, a la zona de la Vall. En canvi es
renuncia al projecte d’una via d’enllaç amb l’Ametlla per la zona de can Plandolit per
l’oposició dels propietaris de la zona. Es planteja la possibilitat que Santa Eulàlia tingui metge propi.
Liquidació del pressupost de l’any 1967: Ingressos: 2.467.812,84 ptes. (equivalent a
14.832 e.); despeses: 1902.415,13 pta. (11.434,16 e).

Construcció de les nova piscina de competició a la urbanització la Primavera.

Mn. Tomàs amb els nens i nenes que
feren la Primera Comunió.
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Les entitats:
Mn. Tomàs Vergès, rector de la parròquia, anuncia la constitució del consell parroquial, d’acord amb les directrius del concili Vaticà II.
El curs 1967-68 a les escoles de la Sagrera, el mestre Joan Batlle va tenir 60 nens i la
mestra, Pilar Tura, 40 nenes. A les escoles del Rieral, el mestre Rafel Colomer tenia 53
nens i la mestra Estrella Oliveras, 67 nenes.
Es va constituir l’Associació contra el Càncer. L’Agrupació Juvenil organitzava excursions i teatre.
Es van representar al Casal uns nous pastorets, En Belluguet i en Bieló i l’obra El tímid
de dos quarts de deu.
Diverses fotografies de cases noves reflecteixen el creixement urbanístic d’aquell període.
Esports: El Club E. Santa Eulàlia, dirigit per Gabriel Bultó, va quedar campió del seu grup
de regional. La festa de celebració va consistir en una missa de campanya al camp de
futbol, en la benedicció de la bandera del club per mn. Tomàs Vergés, i de la qual van
ser padrins el sr. Joaquim Brustenga Oller i la seva esposa sra. Paulita Echauri, i en un
sopar d’homenatge als campions.
Els caçadors de Santa Eulàlia van acabar tots els tràmits i es van poder inscriure com
societat legalitzada.
Moviment demogràfic: A 31 desembre de 1967 Santa Eulàlia tenia1431 habitants (732
homes i 699 dones). 28 naixements; 12 defuncions; 8 matrimonis.
Personatge: Eduard Tarragona Corbella, entrevistat per Josep Margenat Sampera.
Casa que té història: Can Brustenga, per Josep Claret i Bargalló.

Els alumnes del curs 1967-68 amb el mestre Joat Batlle i Rosa.
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Anuari local 1963-2012
1969
Món/Europa/Espanya:
Nixon és elegit president dels EEUU i Pompidou de França. L’esscàndol Matesa, d’exportacions falses esquitxa el règim. Armstrong és la
primera persona que trepitja la Lluna.
Catalunya
Es crea la Universitat Autònoma de Barcelona.
Comencen les obres de l’autopista Maçanet-Girona.
Joan M. Serrat s’enfronta a TVE perquè vol cantar a Eurovisió en català. Comença la
publicació de l’Enciclopèdia Catalana.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’ha acabat l’enllaç amb la carretera de Caldes i es construeixen les vivendes dels
mestres de les escoles del Rieral. Es fan treballs d’urbanització a la plaça Maragall i a

L’aixecament de l’arbre a la Festa del
Roser del Maig.

Instal·lació de la il·luminació al Camp
Municipal d’Esports.
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la Pista Municipal. Es constitueix la nova comissió de festes que organitza la Festa
Major 69.
Liquidació del pressupost municipal 1968: Ingressos: 2.999.160,16 ptes. (18,025,31
e.); despeses: 2.004.016,14 ptes. (12.044,37 e.).
Les entitats:
El jutjat de pau es fa ressò de dos esdeveniments de fort impacte: la mort del nen Jordi
Casabon, per una descàrrega elèctrica durant la Festa Major i l’accident del camió de
Francesc Torras que va perdre els frens a la Sagrera, va volar en sortint de la plaça de
l’Església i va escrostonar la paret de can Colom, sense prendre mal.
El desembre es va establir la Caja de Ahorros Provincial, la primera oficina bancària a
Santa Eulàlia.
Es va constituir l’Associació de Caps de Família amb l’objectiu d’augmentar la representativitat ciutadana, millorar els serveis i elevar els nivells social i cultural. El novembre del 1968 va sortir el primer número de la revista Ronçana.
Es va restaurar, després de molts anys, el ball de gitanes i la colla de Santa Eulàlia. Al
Casal els joves varen representar l’obra La núvia portava cua.
El sr Joan Batlles té 52 nens i la sra Ramona Cortada, 45 nenes; Rafel Colomer i
Estrella Oliveras són els mestres del Rieral.
Esports: Es va inaugurar la il·luminació artificial del camp de Futbol. El Club E. Santa
Eulàlia estava presidit per Pere Gol Baixeras i era a primera regional. Es van celebrar
5 tirades al plat, la V Gimcana automobilística i la II Gimcana Hípica.
Moviment demogràfic: 1444 habitants (743 homes i 701 dones). Naixements: 21; defuncions: 9; matrimonis: 10.
Personatge: Francesc Estabanell i Fontserè, entrevistat per Josep Margenat Sampera.
Casa que té història: Can Barbany, estudiada per Josep Claret i Bargalló.

Jaume Viader i Lluïsa Portet veuen augmentada
la seva família amb una bessonada de tres.
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Anuari local 1963-2012
1970
Món/Europa/Espanya:
Yasser Arafat és proclamat president de la
OLP. Gaddafi accedeix al poder a Líbia.

Catalunya
S’inicia la distribució de gas natural. Es construeix l’autopista als accessos de Barcelona.
Es constitueix la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Angel Nieto, amb
Derbi, guanya el campionat del món. Se celebra la primera edició de la Universitat
Catalana de Prada. Conflictes laborals a la Maquinista, la SEAT, Philips i SAFA de
Blanes. La Nova Cançó Catalana organitza les Sis Hores a Canet.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es van contractar, per primera vegada a Santa Eulàlia, dos guàrdies municipals,
Pascual Cánovas i Santiago F. Reyes. Es va ampliar l’entrada a la carretera pel camí de
can Donat i es va posar enllumenat públic al barri de ca l’Unyó. S’asfalta el camí de davant del Casal i la Rectoria. S’urbanitzaren diversos terrenys del poble: can Torras, can
Nomen, Bosc d’en Roure, sant Isidre.
Liquidació del pressupost de l’any 1969: Ingressos: 3.847.070,86 pta. (23.121 e); despeses: 2.323.701, 01 pta. (13.965,72 e.).

La Dolors Barbany i els nens l’any d’inauguració.
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Les entitats:
A la parròquia es va acomiadar mn. Tomàs Vergès i el va substituir l’equip de sacerdots
format per mn. Joan Vallicrosa, mn. Lluís Ferret, mn. Anton Basolas i mn. Manuel
Fuentemilla que tenia el títol de rector. A l’entorn d’aquest equip es van organitzar les
colònies infantils dels pobles de la Vall del Tenes al Montseny, a can Dolça.
El mestre Joan Batlle, en el seu darrer resum per l’Anuari, explica les possibles aplicacions de la televisió com a eina complementària d’ensenyament, la qual cosa reflecteix
el seu esperit innovador.
62 avis i àvies són els protagonistes del VIII homenatge a la Vellesa. Les colles de gitanes de Cerdanyola, l’Ametlla i Martorelles acompanyen a la de Santa Eulàlia en la
ballada de febrer al camp de futbol.
Esports: El Club E. Santa Eulàlia fa un brillant paper a Primera Regional. Ros, Carpinell,
Casi, Boada, Humet, Ciurans, Ambròs i Cervera van ser els jugadors que van jugar més
de 30 partits.
És un moment dolç de la Societat de Caçadors que organitza 8 tirades al Plat. Es fan
gestions per assolir un club de natació.
Moviment demogràfic: 1493 habitants (767 homes i 726 dones).
Personatge: Isidre Duran Garriga, entrevistat per Josep Margenat i Sampera.
Casa que té història: Can Maspons del Rieral per Josep Claret Bargalló.

La colla de Gitanes un cop es varen restaurar, l’any 1970.
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Anuari local 1963-2012
1971
Món/Europa/Espanya:
Allende, primer president socialista de Xile.
Consell de guerra a Burgos contra membres
d’ETA. Els acusats són indultats per pressions internacionals. Bangla Desh s’independitza de l’Índia.

Catalunya
Tancada d’intel·lectuals a Montserrat. Sufragi universal femení a Andorra. Desapareix
el darrer tramvia de Barcelona. Llargues vagues a les grans fàbriques de Barcelona.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
Hi ha relleu al Consistori, que estarà format per Jaume Maspons Barbany (alcalde),
Miquel Barbany Bassa, Francesc Brustenga Galceran, Josep Baró Oliveras, Jaume
Valls Bassa, Josep Margenat Sampera i Francesc Gual Solà (regidors). Es va instal·lar
el clavegueram al carrer Sant Joan Bosco i es va condicionar el pati de les escoles de la
Sagrera.
Liquidació del pressupost a 31 desembre de 1970: Ingressos: 5.439.289,76 pta
(32690,78 e.); despeses: 3.481.180,35 pta. (20.922,31 e.).

El pati de les Escoles de La Sagrera després de la reforma.
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Les entitats:
El mestre Rafel Colomer deixa l’escola del Rieral després de 5 anys.
La ballada de gitanes va ser una setmana més tard que habitualment per la pluja. Es
formà una colla de petits d’acord amb l’esbart que preparava Joan Espunya. Sota els
consells dels assajadors Esteve Maspons, Jaume Duran i Josep Solé, la colla de gitanes
va guanyar el tercer premi al concurs de Sabadell.
Al Casal es va representar El retaule del flautista, un muntatge en el qual van col·laborar joves de Santa Eulàlia, Bigues, l’Ametlla i Lliçà d’Amunt.
Es començaren a constituir associacions de veïns: la de del nou barri de can Torras és
pionera.
Esports: Els de la colla de can Mataporcs eren els caçadors més prestigiosos de la Societat.
El Club E. Santa Eulàlia es va mantenir a primera regional tot i tenir adversaris com
l’Andorra, l’Igualada, el Cornellà, el Vic i el Rubí. Va començar a competir el Club
Natació Santa Eulàlia presidit per Ramon Guibernau.
Moviment demogràfic: 1743 habitants el desembre de 1970 (886 homes i 857 dones).
13 naixements, 10 defuncions i 13 matrimonis.
Personatge: Joan Padrós i Parellada, entrevistat per Josep Margenat Sampera.
Casa que té història: Can Lluch del Tussol, descrita per Josep Claret Bargalló.

Caçadors famosos aquell temps per la seva eficàcia.
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Anuari local 1963-2012
1972
Món/Europa/Espanya:
Nixon signa a Moscou els acordes SALT sobre limitació d’armes estratègiques. A
Espanya es convoca vaga general per la mort
de tres manifestants. Nacionalització del
coure a Xile.
Catalunya
El príncep Joan Carles visita Catalunya. Acte fundacional de l’Assemblea de Catalunya.
Inauguració de Mercabarna. Inundacions al Baix Llobregat. Mons. Narcís Jubany és
nomenat arquebisbe de Barcelona. Es funda l’Editorial Curial de llibres en català. Neix
el grup de teatre els Comediants.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es construeix un dipòsit d’aigua a la zona de can Lluc del Tussol. S’il·lumina el rellotge
del campanar amb un potent llum de mercuri. S’amplia la capacitat de telefonia i es
passa d’uns 100 a 500 abonats a Telefònica. S’instal·len tres bústies de correus.
S’eixampla i es compacta el camí de la Serra. S’obren innombrables carrers de noves
urbanitzacions.

El Club Esportiu a primera regional amb el conegut entrenador Gabriel Bultó.
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Es constitueix la Junta Municipal del cens electoral segons la llei del 8/8/1907 modificada el 9/9/1945. Santa Eulàlia tenia 663 vehicles, dels quals 41 eren camions.
Liquidació del pressupost 1971: Ingressos: 7.112.236 pta. Despeses: 4.935.211 pta.
Les entitats:
La parròquia, en col·laboració amb les parròquies veïnes, organitza diverses activitats
infantils i les colònies i les rutes a l’estiu.
Les escoles del Rieral ja funcionaven amb dos mestres de nois i dues mestres de noies.
L’Associació contra el Càncer va recollir 45.000 ptes. en la campanya del 25 de juliol.
La colla dels grans de gitanes van anar d’excursió a les Fonts del Llobregat; la colla dels
petits, al Parc d’Atraccions de Montjuic. Es va celebrar el X Homenatge a la Vellesa.
L’agrupació Fotogràfica, dirigida per Joan Cabot i Jordi Iglesias, organitzava com cada any el concurs de fotografia que va recollir fotografies de qualitat.
Esports: Es va concedir un “vedat privat de caça” a la Societat de Caçadors i es van celebrar fins a 7 concursos de tir al plat. El Club de Natació tenia 35 nedadors federats i va
competir amb èxit al campionat de Catalunya interclubs. L’entrenador Gabriel Bultó
explica que el Club de Futbol ha mantingut la categoria de Primera Regional però amb
dificultats per l’absència d’alguns jugadors que han anat al servei militar i altres que
s’han casat i han plegat.
Demografia: El 31 de desembre de 1971 hi havia 1743 habitants (893 homes i 862 dones).
Naixements: 23; casaments: 19; defuncions: 19.
Personatge: Josep Barnils Barrinat, per Josep Margenat.
Casa que té història: Can Torras, per Josep Claret.

Les piscines del Club Natació Santa Eulàlia, a la Primavera.
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Anuari local 1963-2012
1973
Món/Europa/Espanya:
Olimpíada de Munich amb atemptat d’un
grup terrorista palestí. Nixon és reelegit president dels EEU. Alto al foc a Vietnam. Cop
d’Estat de Pinochet a Xile. L’almirall Carrero
Blanco és nomenat cap del govern espanyol.
Catalunya
Inici del primer cinturó de ronda de Barcelona. Extracció de petroli de Sant Carles de
la Ràpita. Vaga a la fàbrica de Ferrys i a altres grans empreses.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es va nomenar un recaptador executiu a la vista dels molts cobraments pendents.
Es va iniciar la construcció de la part alta del cementiri. Es va eixamplar el camí de can
Farrarons i es van fer passos per als permisos del pont sobre el riu Tenes.
La primera preocupació segueix essent el condicionament dels carrers que s’han anat
obrint a les noves urbanitzacions.
Liquidació del pressupost 1972: Ingressos: 7.230.387 pta. Despeses 5.477.356 pta.

Audició de Sardanes a l’esplanada del “poste” organitzada per l’Agrupació Folklòrica.
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Les entitats:
L’Associació de Caps de Família organitza un cicle de conferències sobre temes que
preocupaven aquella anys: “fons d’inversió i participació en societats immobiliàries” i
“l’Església i la comunitat política”. La mateixa associació envia un comunicat a
l’Ingeniero Jefe de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental en el que s’avisa de la
greu contaminació que sofreix el Tenes i dels perjudicis que això ocasiona a l’agricultura i ramaderia locals. Josep Ma. Maspons és el nou president.
La parròquia dóna un fort impuls a Càritas i s’estableix el Moviment Infantil, amb activitats regulars cada dissabte. La revista Ronçana, per celebrar el número 50, organitza un concurs literari i arriba als 550 exemplars.
Es va constituir l’Agrupació Folklòrica Santa Eulàlia que organitzà, durant els anys setanta, audicions de sardanes cada dos mesos i que d’entrada ja va obtenir 117 socis.
Es deixa celebrar la Festa de la Vellesa. La festa de les Gitanes va comptar amb l’actuació de les colles de Cerdanyola. En canvi de Santa Eulàlia només va poder participar-hi la colla dels petits. Es va fer el fi de festa al Casal.
Esports: En Pere Vilardebó comença a destacar com un gran ciclista i va ser campió de
Catalunya amateur. La Societat de Caçadors va organitzar 4 tirades al plat. El Club de
Natació va aglutinar 200 participants al curset de l’estiu 72. Es va constituir el Club de
Tennis Pineda Font d’Abril presidit per Joan Jornet. L’esplai va organitzar colònies a
la Vall de Camprodon.
Demografia: Habitants a 31 desembre del 1972: 1793 (911 homes i 882 dones). Naixements: 18; matrimonis: 8; defuncions: 13.
Casa que té història: Can Cabot de la Vall.

Les colònies de l’Esplai a Camprodon.
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Anuari local 1963-2012
1974
Món/Europa/Espanya:
Guerra de Yom-Kippur entre àrabs i israelians. L’almirall Carrero Blanco és assassinat per ETA; el substitueix Arias Navarro
en la presidència del govern. Comença la
crisi del petroli. Regne Unit, Dinamarca i
Irlanda entren a formar part de la CEE.
Catalunya
Josep Benet publica Catalunya sota el règim franquista. Johan Cruyff fitxa pel
Barcelona. El diari Tele-exprés comença a publicar una pàgina en català. Salvador Puig
Antic és condemnat a mort i executat. Neix Convergència Socialista de Catalunya.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es va constituir la nova Corporació Municipal el 3 de febrer de 1973: alcalde Francesc
Brustenga Galceran. Regidors: Jaume Valls Bassa, Josep Margenat Sampera, Francesc
Gual Solà, Jaume Dantí Bassa, Bertomeu Roura Bassa, Josep Torrellas Girbau.
S’estableix el servei diari de recollida d’escombraries i es determina situar un sol abocador al barri del Bonaire.

El nou autobus municipal pel transport escolar.
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Per voluntat del nou alcalde s’inauguren sessions al Casal Parroquial per informar dels
temes municipals i per rebre propostes culturals, esportives i altres. Es crea una nova
comissió de festes que organitza la Festa Major 1974 amb diverses innovacions.
Les entitats:
Comença a fer el servei l’autobús escolar. L’Escola Mixta el Rieral organitza un equip
de basquet entre els seus alumnes.
Es va restaurar la Festa a la Vellesa. L’Associació de Caps de Família fa gestions per
obtenir un local per activitats culturals. L’esplai parroquial va organitzar colònies a
Can Dolça (Montseny) i Gòsol en col·laboració amb les parròquies veïnes.
L’Agrupació Folklòrica celebra que ha assolit el nombre de 153 socis però lamenta l’elevat preu de les cobles, per la qual cosa queden limitades les audicions de sardanes.
També apunta la manca de balladors per organitzar les gitanes.
L’Agrupació Fotogràfica va celebrar el X concurs de fotografia.
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia va baixar a segona regional tot i els esforços,
segons es comenta, de la junta, del públic i dels jugadors. Es van construir els vestuaris de la banda nord del camp de futbol. La Societat de Caçadors va haver de deixar el
Camp de Tir de les Vinyes Noves i es va establir a la zona del Bruguer.
Demografia: Habitants a 31 desembre 1973: 1813 (921 homes; 892 dones).
Cases que tenen història: Can Granada-Can Tarragona per Josep Claret i Bargalló.

Escrutini de les últimes eleccions.
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Anuari local 1963-2012
1975
Món/Europa/Espanya:
Nixon dimiteix de president dels Estats
Units per l’escàndol Watergate. Felipe
González és nomenat secretari general del
PSOE. Es forma la Plataforma Democràtica
amb diversos partits. S’intensifiquen les accions armades d’ETA.
Catalunya
Es funda Convergència Democràtica de Catalunya. Es crea l’Entitat Metropolitana de
Barcelona. Es fa la primera volta de les eleccions sindicals. S’inaugura el pont aeri
Barcelona-Madrid. S’aprova la iniciativa de crear el Congrés de Cultura Catalana. TVE
comença a emetre l’Informatiu en català.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
El problema plantejat entre els veïns de la Serra i la casa Tarragona per l’ús del camí
de can Tabaquet es va solucionar amb l’obertura del carrer Sant Joan Bosco. Per
primera vegada el municipi va disposar d’una assistenta social, Montserrat Drets. Va
fracassar la proposta de l’Ajuntament de constituir Santa Eulàlia en partit mèdic independent de Lliçà. Es contracta l’empresa EMTE per arreglar les avaries de l’enllumenat. Es treballa per regularitzar les urbanitzacions.

La Coral Infantil Paroquial en la seva excursió als Rasos de Peguera.
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Les entitats:
La revista Ronçana veu reforçat el seu planter de col·laboradors amb nous escriptors
com Jaume Farriol, Eduard Padrós, Anna Ma González, mn. Pere Farriol, i mn. Dídac
Faig.
Es van organitzar, per primera vegada, les festes de primavera amb diversos actes culturals a l’entorn del tema 500 anys del naixement de la impremta.
Es van reestructurar les colònies del moviment d’esplai, amb funcions específiques de
tots els integrants: els sacerdots i els pares, els monitors i el responsable pedagògic.
Es crea la UEC Vall del Tenes, amb voluntat d’agrupar el nombre creixent d’excursionistes i muntanyencs dels pobles de la Vall. Una comissió gestora, impulsada per
l’Associació de Caps de Família i la Parròquia, es cuida de condicionar el Casal per ferhi actes al servei del poble. El grup de teatre del Casal va representar amb èxit l’obra
Fang. Es va constituir l’Associació de Veïns Mas Vendrell.
Les fonts de Santa Eulàlia: Josep Casanovas fa un exhaustiu inventari de les fonts del
terme municipal: n’hi ha 12. La més cabalosa és la de Sant Cristòfol, de la qual mesura
212 litres per segon mentre que les altres no arriben als 20 l/seg.
Esports: El 1975 va ser el primer any sense concurs de Tir al Plat. El Club Natació va participar en la travessa al port de Barcelona. El Club Esportiu Santa Eulàlia va tornar a
la Primera Regional.
Demografia: 1841 habitants a 31 desembre de 1974 (935 homes i 906 dones); 21 naixements, 18 defuncions i 16 matrimonis.
Casa que té història: Can Puig de la Vall per Josep Claret.

L’envelat de la Festa Major.
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Anuari local 1963-2012
1976
Món/Europa/Espanya:
Hassan II de Marroc proclama la Marxa
Verda que acaba amb la descolonització del
Sahara per part d’Espanya. Mor Franco i
Joan Carles I és el nou cap d’estat a Espanya.
Cap de govern: Arias Navarro. Cop d’estat a
Argentina i govern de la Junta militar.
Reunificació del Vietnam.
Catalunya
Creació del Consell de Forces polítiques de Catalunya. Banca Catalana compra el banc
de Girona. Es publica el diari Avui, el primer en català des de la guerra civil.
Manifestacions de l’Assemblea de Catalunya sota el lema “Llibertat, amnistia i estatut
d’autonomia”.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
La nova corporació municipal està formada per Francesc Brustenga i Galceran (alcalde), Jaume Valls Bassa, Francesc Gual Solà, Josep Margenat Sampera, Bartomeu
Roura Bassa, Josep Torrellas Girbau i Jaume Dantí Bassa (regidors). Joan Jordana
passa a ser el nou arquitecte municipal i cessa com a secretari Mario Rodríguez.

El nou pont de Can Donat en construcció.
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50 anys d’història
El text de l’anuari reflecteix les dificultats del nou equip de govern per tirar endavant
la seva tasca. S’inauguren quatre aules pels cursos de 8è d’EGB. Es construeix el nou
pont de can Donat. Es fa la nova retolació dels carrers en català i es contracten dues
mestres per ensenyar català a l’escola.
S’acomiada el jutge Enric Torras Gubern i el substitueix provisionalment Jaume Dantí
i Sala.
Pressupost 1976: 14.559.590,00 pta. (87,504,89 €).
Les entitats:
S’elegeixen el Consell Escolar i l’Associació de Pares d’Alumnes de les escoles.
Misericòrdia Travessa, contractista encarregada de la central telefònica local, espera
que s’automatitzi el servei. Hi ha relleu a l’Associació de Caps de Família: Josep Ma
Maspons president, Joan Cabot Pañach vicepresident i Josep Ciurans Cabot tresorer.
Les Festes de Primavera estan dedicades al Congrés de Cultura Catalana.
Es va fer una vetllada, amb protagonistes històrics, per celebrar les millores al Casal.
Una nova generació d’actors dirigits per Jaume Galobart, actualitzen la representació
dels Pastorets. Les urbanitzacions Mas Vendrell i la Primavera s’estrenen a l’Anuari.
Esports: El Club E. torna a baixar a segona regional. Santa Eulàlia va acollir un
final d’etapa de la Setmana Catalana
de Ciclisme en la qual participava
Eddy Merckx, el millor ciclista del
món. Isidre Barnils és el millor del
Club Natació i és preseleccionat pels
campionats d’Espanya. No hi ha
tirades al plat dels caçadors.
La UEC Vall del Tenes organitza al
Casal l‘audiovisual de muntanya
Annapurna est, amb Pons i Anglada,
els primers alpinistes catalans en assolir un cim de 8000m.
Moviment demogràfic: 2018 habitants
(1043 homes i 975 dones). 20 naixements, 14 defuncions i 6 matrimonis.
Personatge: Joan Riera Carner, el Serra,
entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Falgà, per
Josep Claret
Acte d’inauguració de les millores al Casal.
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Anuari local 1963-2012
1977
Món/Europa/Espanya:
El 20 de juliol, la nau Wiking 1 dels Estats Units
realitza el primer aterratge al planeta Mart.
A Amsterdam es publiquen les cartes que
demostren que l’empresa americana Lockheed
va subornar el príncep consort holandès,
Bernard, amb 1,1 milions de dòlars. La reina
Juliana va amenaçar en abdicar si el seu marit
era jutjat.
El dia 1 de juliol de 1976 dimiteix el president del govern espanyol, Carlos Arias
Navarro, i el dia 3 és nomenat per aquest càrrec Adolfo Suárez.
Catalunya
L’11 de setembre de 1976 es celebra de forma legal la Diada de Catalunya, després d’estar prohibida durant 38 anys. Es generalitza el clam popular de: “Llibertat, Amnistia i
Estatut d’Autonomia”
Santa Eulàlia
Es presenta formalment el recent creat
Patronat Municipal de Cultura i Esports, i s’organitzen diversos actes amb
aquest motiu.
Ajuntament:
Es va asfaltar el pati de les escoles. Es
va acabar el pont de can Donat i l’accés.
Es va aprovar el projecte d’ampliació
del cementiri.

Últims retocs per posar en marxa
el telèfon automàtic.
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Liquidació del pressupost municipal 1976: 15.504.124 ptes. (Eq. 93.181,66 €)
Les entitats:
El grup de teatre del Casal va interpretar amb molt d’èxit l’obra de Xavier Benguerel El
Testament. L’Agrupació Folklòrica va rebre un premi en reconeixement de la seva activitat cultural, atorgat per l’Associació de Propietaris de la Zona Primavera.
La revista Ronsana (en aquella época amb “s”), va fer el seu sopar tradicional al
Restaurant La Vall.
Esports: Totes les entitats esportives funcionen a bon ritme i s’organitzen tornejos i campionats que resulten molt participatius. Societat de Caçadors, Natació, Futbol, U.E.C
Vall del Tenes, etc. Pere Vilardebó, campió d’Espanya de ciclisme amater.
Moviment demogràfic: 2.021 habitants, essent 1.043 homes i 978 dones.
Personatge: Jaume Uñó i Margó, de Can Galdric, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Uñó, explicat per Josep Claret.

Joan Manuel Serrat en la seva actuació al
camp de futbol.

Pere Vilardebó.
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Anuari local 1963-2012
1978
Món/Europa/Espanya:
El 20 de gener Jimmy Carter pren possessió
com a president dels Estats Units d’Amèrica. El ministre de l’Interior, Rodolfo Martín
Villa, legalitza el PSOE (Partido Socialista
Obrero Español), després de 38 anys en la
clandestinitat.

Catalunya
L’11 de setembre de 1977 amb motiu de la Diada, un milió de persones es manifesten
pels carrers de Barcelona per demanar el retorn de les institucions d’autogovern.
El 29 de setembre queda restaurada la Generalitat de Catalunya.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es van acabar les obres de la Biblioteca Municipal i de la Pista poliesportiva. Set nois
del poble varen ser cridats a quintes per fer el servei militar.
Pressupost municipal 1978: 19.100.000 pessetes. (Equivalents a 114.793,31 €).

Actuació de Pep Bou a les Festes de Primavera.
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Les entitats:
Es va constituir l’Associació de Veïns de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’ànim de contribuir a la millora de les condicions dels diferents barris. L’Associació de Caps de
Família va aconseguir que la companyia Telefònica instal·lés més cabines públiques al
carrer. L’Associació de Veïns de La Primavera iniciava la preparació de la parcel·la per
construir-hi el local social.
Esports: El primer equip de futbol del Club Esportiu Santa Eulàlia, presidit per Josep
Moret, militava a segona regional i va mantenir la permanència pels pèls.
La Societat de Caçadors va celebrar el 10è aniversari de la seva fundació.
En ciclisme, final d’etapa a Santa Eulàlia de la Setmana Catalana. El ciclista local Pere
Vilardebó va rebre un premi per la seva magnífica classificació.
Moviment demogràfic: Hi havia 2.024 habitants, dels quals 1.047 eren homes i 977,
dones.
Personatge: Anna Baró i Feliu, “La Niteta”, entrevistada per Jaume Valls.
Casa que té història: Rosàs, explicada per Josep Claret.

Pel temps de Pasqua de 1977, 1978 i 1979 es va representar la Passió
a la Feixa de les Oliveres de la Sagrera.
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Anuari local 1963-2012
1979
Món/Europa/Espanya:
El 17 de setembre als EEUU, Israel i Egipte
signen els acords de pau de Camp David.
El 26 d’agost al Vaticà el cardenal Albino
Luciani és elegit Papa amb el nom de Joan
Pau I. El seu pontificat només durarà 33
dies. El succeeix Joan Pau II.
Les Corts Espanyoles aproven la Constitució
el 31 d’octubre de 1978. El 19 de febrer es despenalitza l’adulteri del codi penal.

Catalunya
Apareix el 26 d’octubre un nou diari a Barcelona, que es diu El Periódico de Cataluña.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
El 3 d’abril es varen celebrar eleccions municipals, resultant elegit alcalde en Jaume
Valls i Bassa, de CDC. Els regidors van ser Vicenç Barnils Girbau, Francesc Isern i Pou,
Josep Valls Bassa, Josep Uñó Ciurans, Joan Cabot Pañach, Josep Dantí Sala, Marcel
Galobart Flaqué, Joan Duran Gual, Genís Puigdoménech Salas i Jordi Iglesias Vives.
Es van adquirir a la Parròquia 240.000 pams quadrats de terreny per 6 milions de pessetes (36.060,73 €), amb la finalitat de destinar-los a verd públic i equipaments.

El nou Ajuntament sorgit de les primeres eleccions democràtiques.

anuari 1963-2012 e.qxd_anuari 2006 retocat.qxd 12/12/12 19:41 Página 43

50 anys d’història
Pressupost municipal 1979: 10.584.000 pessetes, equivalents a 63.611,12 €. També es
va confeccionar un pressupost extraordinari per liquidació dels deutes fins a 31 de desembre de 1978, d’import 7.931.633 pessetes, equivalents a 47.670,07 €.
Les entitats:
Continuaven la seva activitat les associacions de Caps de Família i de Veïns de Santa
Eulàlia.
La Comissió Local de la Mutualitat Agrària feia tasques d’ajuda als pagesos en tot allò
que feia referència a la seva activitat.
El Grup de Teatre del Casal es mostrava molt actiu amb diverses representacions.
Esports: En futbol, dimitia el president Josep
Moret i ocupava el càrrec en Francesc Cladellas.
La Societat de Caçadors organitzava un any
més la Tirada al Plat de la Festa Major.
A Santa Eulàlia va començar l’acreditada cursa
de bicicletes de la Setmana Catalana.
Moviment demogràfic: Hi van haver 17 naixements i 11 defuncions. El nombre d’habitants
era de 2.093.
Personatge: Joan Uñó Calderó, “L’Uñó”, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Magre, explicada per
Josep Claret.

Festival infantil de la Festa Major.
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Anuari local 1963-2012
1980
Món/Europa/Espanya:
L’Assemblea General de l’ONU proclama
l’Any Internacional del Nen. Grècia signa la
seva adhesió a la Comunitat Econòmica
Europea. Adolfo Suárez, de la UCD, guanya
les eleccions generals a Espanya.
Catalunya
Comencen a Barcelona les emissions d’Ona Lliure, la primera de les ràdios lliures del
país.
Santa Eulàlia
El 25 d’octubre es va celebrar el referèndum per l’Estatut d’Autonomia, amb el següent
resultat:
Nombre d’electors:1.424 Vots emesos: 909; Si: 826; No: 41; En blanc: 37; Nuls: 3
Ajuntament:
Es va ampliar el cementiri municipal.
En Xavier Muro i Bas va prendre possessió del càrrec de Secretari municipal. Es va adjudicar el servei de recollida d’escombreries a Joan Pou i Puig, per un import de
130.000 pessetes (974,62 €) mensuals.

Es va inaugurar el Centre de Cultura Sant Jordi, la Biblioteca.

anuari 1963-2012 e.qxd_anuari 2006 retocat.qxd 12/12/12 19:41 Página 45

50 anys d’història
Pressupost municipal pel 1980: 28.100.000 pessetes, equivalents a 168.884,40 €.
Les entitats:
Les diferents Colles de Gitanes va oferir bon espectacle i diversió, gràcies als seus assajadors, Josep Solé i Esteve Maspons. Es va publicar el número 100 de la revista
Ronsana, i en el sopar tradicional hi van intervenir el bisbe, Monsenyor Ramon
Daumal, i el crític cinematogràfic, Miquel Porter i Moix.
El Grup de Teatre de Santa Eulàlia va guanyar el primer premi del Concurs de Teatre
del Vallès.
Esports: El primer equip del Club de Futbol seguia militant a segona regional i al final de
temporada va quedar el setè de vint equips. En Futbol Sala l’equip va quedar en sisena posició en la classificació d’una lliga de divuit equips.
En ciclisme, el corredor local Pere Vilardebó militava en l’equip professional FlaviaGios.
La Societat de Caçadors seguia organitzant les tirades al plat al camp de Les Vinyes
Noves.
En Handbol van jugar tres equips femenins: infantil, juvenil i primer equip.
La UEC Vall del Tenes va renovar la Junta Directiva, deixant el càrrec de president en
Lluís Galobart, que va ser substituït per Marcel·lí Canadell.
Moviment demogràfic: Hi van haver 16 naixements, 17 defuncions i 9 casaments. El
nombre d’habitants a 31 de desembre de 1979 era de 2.172, dels quals 1.109 eren homes
i 1063, dones.
Casa que té història: Can Farrarons, explicat per Josep Claret.

La colla de petits del ball de Gitanes.
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1981
Món/Europa/Espanya:
Ronald Reagan guanya les eleccions als
Estats Units derrotant estrepitosament al
fins aleshores president Jimmy Carter. A
Polònia, Lech Walesa lidera la primera de
vàries vagues a Gdansk. El grup terrorista
ETA assassina 95 persones durant l’any
1980, una mitjana de quasi 8 persones cada
mes. Cop d’estat del 23 de febrer al Congrés
de Diputats. Elecció de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern d’Espanya.
Catalunya
El 20 de març es celebren les primeres eleccions al Parlament des del temps de la
República. Heribert Barrera era elegit president del Parlament i Jordi Pujol, president
de la Generalitat.
Santa Eulàlia
Va ser exposat al públic l’Avenç de les Normes Subsidiàries del Planejament, ja que
fins aleshores no hi havia cap normativa urbanística.
Ajuntament:
Es va fer l’obra de conducció d’aigua des del pou de can Magre al dipòsit de Puigdomènech.

Joves allistats l’any 1981.
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Es van acabar les obres de l’escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes, havent
costat 10.500.000 pessetes (63.106,27 €) que va pagar el municipi de Santa Eulàlia,
mentre que els altres tres pobles de la Mancomunitat aportaven el mobiliari i l’equipament didàctic.
Pressupost municipal pel 1980: 35.500.000 pessetes, equivalents a 213.359,30 €.
Les entitats:
Al sopar de la revista Ronsana hi assistia el Director General de Mitjans de
Comunicació de la Generalitat, senyor Agustí Farré.
Les colles de Gitanes del nostre poble assistien al segon Aplec del Ball de Gitanes del
Vallès a Montserrat.
Esports: El primer equip de Futbol va fer una bona temporada, i com a premi es va organitzar una excursió a Grenoble (França).
El ciclista local Pere Vilardebó anunciava al diari esportiu “Dicen” que deixava el ciclisme professional.
Moviment demogràfic: Hi havia 2.346 habitants, dels quals 1.184 eren homes i 1.162,
dones.
Personatge: Domingo Maspons i Barbany, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: La Ferreria, explicat per Josep Claret.

Domingo Maspons a l’entrada de l’ermita
de Sant Cristòfol.
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Anuari local 1963-2012
1982
Món/Europa/Espanya:
Apareix el primer ordinador personal d'IBM.
Catalunya
Es celebra del Dia de la Llengua i ens manifestem contra la LOAPA.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
El batlle és Jaume Valls i Bassa. Renuncia com a tinent d’alcalde i conseller Vicenç
Barnils i Girbau de CIU. El substitueix com a conseller Josep Ciurans i Roura i com a
tinent d’alcalde Josep Valls i Bassa. Pren possessió com a secretari Ramon Cadenas
Herrero. Entra a formar part de la plantilla de funcionaris Lurdes Gimeno Maspons.
L’Ajuntament s’adhereix a la Comissió Gestora per a la defensa de la Conca del Besòs.
Josep Valls i Bassa és designat coordinador. L’Ajuntament s’adhereix a la campanya de
la Generalitat per a la normalització lingüística.
S’accepten els terrenys oferts pel sr. Josep Maria Maspons Casades en concepte de
zona verda i equipaments per poder urbanitzar “La Font d’Abril”. Igualment s’accepten els que ofereix Pideca SA per la urbanització Pinedes del Castellet.
S’aprova el projecte de pavimentació de Can Mallorca i el projecte per cobrir la pista
poliesportiva. Es duen a terme les clavegueres del casc antic de La Sagrera i del Torrent
de les Tres Pedres. Es perfora un pou a Can Magre i es puja l’aigua fins al dipòsit de la
Urbanització Puigdomènech. S’amplia el cementiri municipal.
Pressupost municipal: Ordinari: 46.355.000 ptes. Per inversions: 81.514.890 ptes
Mancomunitat: Es signa un acord dels 4 municipis pel funcionament de l’Institut mentre no es legalitzi, definitivament, la Mancomunitat
Jutjat de Pau: El Jutge, Sr. Josep Valls Barnils, manifesta el col·lapse dels jutjats.
Església: Mossèn Pere Farriol i Vinyes informa que s’ha restaurat la Rectoria.
Assistència Social: Els pensionistes cobren 5.550 ptes. al mes del F.O.N.A.S.
Les entitats:
El Centre de Cultura Sant Jordi tanca el curs amb normalitat. Bona lectura.
A l’Escola Ronçana hi ha hagut 17 mestres i 385 alumnes. L’APA pensa en com fer
sostenible l’ Empresa Municipal de Transport Escolar i en l’ampliació de l’edifici.
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Comença a funcionar l’Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes. Hi ha 170
alumnes, entre BUP i FP i més de 20 professors. El Parvulari Santa Eulàlia destaca el
treball fet sobre les danses populars. Es nomena President de la Cambra Agrària Local
al Sr. Joan Codina. El Sr. Josep Margenat és escollit per la Permanent Nacional de la
Unió de Pagesos.
El Concurs de Dibuix Infantil celebra el 5è. aniversari. L’Agrupació Fotogràfica S. E.
convoca el I Concurs Local de Fotografies Diapositives.
La Revista Ronsana va fent via i edita un “extraordinari de Nadal” de 48 pàgines.
Al Casal Parroquial hi ha teatre: Bon Nadal, Mister Scrooge de Ch. Dickens i D’aquesta aigua no en beuré de J. M. Folch i Torres.
L’Esplai tanca un nou curs i emprèn la Colònia d’Estiu a Queralbs.
La Coral Santa Eulàlia té 32 cantaires. Ha fet, amb aquest nom, la seva primera actuació. Les Gitanes creixen. La colla petita té 20 parelles i la gran 12.
Festa Major: Es celebra els dies 6, 7 i 8 d’agost.
Esports: El primer equip de futbol ha jugat a la segona regional. El juvenil passa a la
primera categoría. Infantil i alevins treballen i fan pedrera. Hi ha un equip de veterans.
La Societat de Caçadors manifesta el mal estat en què es troben els boscos degut a les
deixalles i l’escassetat que hi ha de caça. Es repoblen els boscos de conills.
La UEC Vall del Tenes fa el Montblanc, el Mont Rosa i el Cerví, els Encantats i l’Aneto
i realitza un ampli ventall d’activitats.
Moviment demogràfic: Naixements:15; defuncions:12; casaments:12; Habitants: 2.349
Vehicles: 1272.
Personatge: Francesc Duran i Rocasalbas, de Can Valls, entrevistat per Jaume Valls i
Bassa.
Casa que té història: Can Gafa, explicat per Josep Claret.

Els veterans del C. E. Santa Eulàlia.

49

anuari 1963-2012 e.qxd_anuari 2006 retocat.qxd 12/12/12 19:43 Página 50

50

Anuari local 1963-2012
1983
Món:
S’inicia la comercialització del disc compacte.
Catalunya
El Parlament aprova la Llei de Normalització
Lingüística.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es constitueix en nou ajuntament partir de les eleccions municipals del 8 de maig:
Alcalde: Francesc Brustenga i Galceran. Regidors: Lluís Corts Puigdomènech, Pere
Codina Viaplana, Jaume Dantí Bassa, Josep Moret Garbí, Jaume Valls Bassa, Francesc
Cladellas Bonet, Josep Valls Bassa, Josep Uñó Ciurans, Lluís Duran Gual i Jordi
Iglesias Vives. Cessa com a secretari Ramon Cadenas i actua Pilar Barbany de Secretària. Pel març es nomena Salvador Vidal i Puig com a secretari interí. Es contracta
Antoni Casanovas per a agilitar la gestió de recaptació i Anna Valls com a auxiliar administrativa. Es nomena Francesc Molina com a guarda jurat de la Societat de Caçadors.
S’aprova la concessió de les aigües públiques municipals al sr. Josep Valls i Barnils.
S’accepten dels srs. Josep Gol, Domingo Maspons, Jaume Uñó, Joan Vázquez i Alfons
Cucarella, cessions de terrenys, per urbanitzacions que han promogut.
Es pavimenten els carrers de Can Mallorca. S’adjudiquen les obres d’ampliació de
l’Institut. Es construeix una nova aula a l’Escola Ronçana. S’adjudica la primera fase
de les obres de coberta de la Pista Poliesportiva i s’aprova la segons fase. Es construeixen les voreres de la carretera de Parets a Bigues del barri del Rieral.
El 24 de setembre de 1982 es constitueix legalment la Mancomunitat Intermunicipal
“La Vall del Tenes”. Se li cedeix la titularitat i la finca de l’Institut.
Pressupost municipal: Degut a la celebració d’eleccions municipals, queda pendent
l’aprovació del pressupost per l’any 1983.
Eleccions municipals: Són el dia 8 de maig de 1983. CIU obté 528 vots i 5 regidors.
L’Agrupació d’Electors Independents obté 494 vots i 5 regidors. PSC-PSOE obté 180
vots i 1 regidor.
Jutjat de Pau: Es simplifiquen diligències per canviar el nom al català. Cessa com a secretari el Sr. Francesc A. Serras i es nomena el Sr. Esteve Aymà.
Església: Mossèn Pere Farriol convida Santa Eulàlia a crear una autèntica comunitat.
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Assistència Social: Montserrat Drets, assistenta social, diu les dificultats d’accedir al
F.O.N.A.S. i al S.O.V.I. La Generalitat concedeix ajudes a les persones que es troben en
greu necessitat o marginació.
Les entitats:
El Centre de Cultura S. Jordi tanca el curs amb satisfacció per la feina feta.
L’Escola Ronçana participa a la campanya “El País a l’Escola”. Té nou ideari i
reglament de règim intern. Hi ha 18 mestres i 417 alumnes. Reclama més espai.
A l’Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes hi ha 234 alumnes i l’edifici creix.
S’ha constituït l’APA i el Consell de Gestió de l’Escola.
Des del Parvulari Santa Eulàlia ens expliquen la importància que tenen els titelles.
L’Agrupació Fotogràfica convoca el 2n. Concurs Local de Fotografies Diapositives. El
Concurs de Dibuix Infantil fa 6 anys i té un gran èxit la mostra de treballs manuals.
La Revista Ronsana ha publicat 118 números i té un nou subtítol: Revista d’informació
i formació de la Vall del Tenes.
El Casal Parroquial fa festa grossa. Es celebra el 50è. aniversari de la seva fundació.
L’Esplai tanca un nou curs i emprèn la Colònia d’Estiu a Víllec. La Coral Santa Eulàlia
té 50 cantaires. Mn.Dídac i l’Agnès són els directors. Les Gitanes són 3 colles. La colla
petita té 17 parelles, la mitjana 10 i la gran 14.
Festa Major: Es celebra els dies 11, 12, 13, 14 i 15 d’agost.
Esports: En Futbol destaca la bona tasca dels benjamins. Els alevins es mantenen. A la
Societat de Caçadors els va molt bé el servei de guarda. Gran èxit del tret al plat. La
UEC Vall del Tenes va d’excursió, realitza activitats culturals i defensa el medi.
Moviment demogràfic: Naixements:19; defuncions:19; casaments:10; habitants: 2.465
Vehicles: 1340.
Personatge: Josep Escobar i Saliente, “L’Escobar”, entrevistat per Josep Casanovas.
Casa que té història: Can Pallàs, explicat per Josep Claret.

La nova pista poliesportiva.
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Anuari local 1963-2012
1984
Món:
Un avió civil sud-coreà és abatut per caces
soviètics. Es genera una gran crisi.
Catalunya
S’inaugura TV3.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Alcalde: Francesc Brustenga i Galceran. Cessa com a secretari Salvador Vidal i es nomena F. Xavier Aragüés. Es contracta Jaume Portet per tenir cura del pavelló poliesportiu i Isabel Sotillo per ajudant del metge. Cobreix la plaça de bibliotecari Joan
Montes. Es nomenen vigilants nocturns Josep Sala i Francisco Turrillo.
S’aproven els estatuts del Patronat Municipal d’Esports i s’elegeix la Junta Rectora.
S’aproven els criteris per l’equip redactor de les Normes Subsidiàries de Planejament.
Es contracta el servei de la Diputació per gestionar el cobrament dels rebuts. Es contracta Aigua i Electricitat Casals pels treballs d’enllumenat de la carretera.
S’inclou en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya 1984 la construcció d’un pont sobre el
riu Tenes, sector Rieral. S’inclou en el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de
Barcelona 1983, el projecte Reforma i ampliació de la Casa de la Vila 1a. fase.
Es sol·licita a la Generalitat la construcció de noves aules pel Grup Escolar Ronçana.
Pressupost municipal: S’aprova pel novembre del 1983. Ordinari: 55.210.875 ptes.
Inversions: 2.500.000 Ptes.
Jutjat de Pau: S’incrementen les dificultats de convivència dins la comunitat. S’ha celebrat
al jutjat el primer matrimoni civil i es tramita la celebració del primer judici de faltes.
Parròquia: Es presenta com a prevere Mn. Josep Pausas i Mas
Les entitats: El Centre de Cultura Sant Jordi té 211 socis i 3.454 llibres registrats.
A l’Escola Ronçana hi ha 421 alumnes i 19 mestres. Dos els aporta l’ajuntament: el de
gimnàstica i el de música. APA i escola treballen en bona avinentesa. A l’Escola de
Segon Ensenyament La Vall del Tenes hi ha 278 alumnes. Hi treballen 24 professors i
4 persones no docents. L’edifici s’ha ampliat. Des del Parvulari Santa Eulàlia, M. Dolors
Barbany ens explica com treballen i com distribueixen el seu temps els més petits.
L’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia comunica els resultats del 2n. Concurs Local de
Fotografies Diapositives i en ressalta l’èxit assolit. Hi ha hagut una nova mostra de tre-
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balls manuals impulsada per Carme Martín. Es convoca un nou concurs de dibuix infantil i s’anuncia un concurs de pintura ràpida i una cursa lenta de bicicletes per a nens
i nenes.
La Revista Ronsana canvia una lletra del seu nom. A partir d’ara es dirà Ronçana.
El Casal Parroquial, en ocasió del 50è. aniversari de la seva fundació, presenta una selecció de fragments d’obres interpretades per actors de diferents generacions.
L’Esplai tanca un nou curs i prepara la Colònia d’Estiu a la Nou de Berguedà. La Coral
Santa Eulàlia treballa i realitza concerts conjuntament amb d’altres corals. Al seu recer ha nascut una coral infantil que compta amb 25 nens i nenes. Les Gitanes tenen
contratemps a la colla dels grans. Ara ballen mitjans i els petits.
Festa Major: Es celebra els dies 9, 10, 11 i 12 d’agost.
Esports: El primer equip de futbol és a segons regional. El juvenil baixa a segona divisió.
L’infantil triomfa a primera. Els alevins juguen amb els millors. Els benjamins van fent
pedrera. El president del C.E. Santa Eulàlia és Francesc Cladellas.
El handbol té 3 equips: juvenil i sènior femení i cadet masculí.
El Patronat Municipal d’Esports potencia l’esport a totes les edats. El Sr. J. M.
Casanovas deixa el càrrec de secretari de La Societat de Caçadors.
La UEC Vall del Tenes fa 10 anys i es proposa fer el cim del Huascaran de 6.768 m.
Moviment demogràfic: Naixements:11; defuncions:17; casaments:7; habitants: 2.431
Personatge: Miquel Barbany i Bassa, “El Ferrer”, entrevistat per J. Casanovas.
Casa que té història: Can Trias, explicat per Josep Claret.

En Miquel Barbany
repicant sobre el mall.
Els nois allistats l’any 1984.
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Anuari local 1963-2012
1985
Món:
Mihail Gorbatxov, president de l'URSS:
comença la perestroika.
Catalunya
S’inaugura oficialment del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Alcalde: Francesc Brustenga i Galceran. S’integra a la plantilla de funcionaris Josep M.
Ambròs com a aparellador municipal. Es contracta com a psicòleg escolar Enric
Garrido i Bacardit.
La Diputació accepta transferir la titularitat de la carretera de La Sagrera a l’Ajuntament. S’adjudica l’obra de reforma i ampliació de la primera fase de la Casa de la
Vila. S’inclou en el programa d’Acció Municipal de la Diputació 1984, el projecte de
Reforma i ampliació de la Casa de la Vila 2a. fase i s’adjudiquen les obres d’aquesta
segona fase. S’adjudica la instal·lació d’enllumenat públic d’un nou tram de la carretera i les obres de construcció d’un pont sobre el riu Tenes en el sector del Rieral. Es
concedeix el manteniment dels camins a Ramon Batlles. S’instal·la calefacció central a
les escoles. Es realitzen obres de millora en el dispensari municipal. S’inaugura la segona fase de les obres del pavelló poliesportiu. S’inclou en el Pla d’Obres i Serveis de
Catalunya 1985, l’obra de Condicionament del Camí del Gual. S’aproven inicialment
les Normes Subsidiàries de Planejament i s’hi presenten 125 al·legacions.
Pressupost municipal: 1984. Ordinari: 72.700.000 ptes. Inversions: 38.932.448 ptes.;
1985. Ordinari: 95.600.000 ptes. Inversions: 40.505.283 ptes.
Jutjat de Pau: S’incrementen les atribucions. El Jutge de Pau, Josep Valls i Barnils esmenta l’augment d’incidències. Nou procés d’elecció dels Jutges.
Parròquia: Mn. Josep Pausas reflexiona sobre la Festa Major.
Les entitats:
El Centre de Cultura Sant Jordi celebra el 5è. aniversari. Té 247 socis. 3.651 llibres registrats. La mitjana de lectors és de 18-20 al dia.
A l’Escola Pública Ronçana hi ha 424 alumnes i 21 mestres. 3 els aporta l’ajuntament.
Es reclamen millors instal·lacions. L’Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes
té 341 alumnes. Hi treballen 29 professors. El seu director continua essent el Sr. Joan
Ruiz i Calonja. Des del Parvulari Santa Eulàlia, la Sra. M. Dolors Barbany, ens explica
com es fa la integració dels infants a l’escola.
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L’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia comunica els resultats del III Concurs Local de
Fotografies Diapositives 1984 i convoca el IV pel 1985. La Revista Ronçana reestructura
i augmenta el seu Consell de Redacció i compta amb corresponsals a tots els pobles de la
Vall del Tenes. El Casal Parroquial presenta obres de Lope de Rueda, Giovanni Guareschi, J.M. Folch i Torres, Plaute, Molière i Josep Massagué. Bon any de teatre!
L’Esplai prepara dues tandes de colònies a Tregurà i una colònia-ruta al Berguedà. La
Coral Santa Eulàlia actua a la missa de la TV. La coraleta tira endavant. El Ball de
Gitanes demostra un alt nivell. Continua amb dues colles: petits i mitjans.
8è concurs de dibuix infantil. No tindrem Pintura Ràpida, ni Mostra de Manualitats.
Meteorologia: Josep Margenat recull les pluges i les temperatures dels 12 mesos de l’any.
Hi ha hagut 68 dies de pluja.
Festa Major: Es celebra els dies 8, 9, 10 i 11 d’agost.
Esports: El primer equip de futbol baixa a tercera regional. El juvenil és segona comarcal.
L’infantil seguirà a primera. Els alevins han baixat a segona i els benjamins fan bona
feina.
El handbol ja té 5 equips: cadet, juvenil i sènior femení i juvenil i sènior masculí.
La Societat de Caçadors fa bona temporada, menys de conills, que tenen la pesta.
A la UEC Vall del Tenes hi ha baixes, cerquen relleu generacional.
Moviment demogràfic: Naixements: 13; defuncions: 13; matrimonis: 16; habitants: 2.509
Personatge: Sebastià Badia i Flaquer, de Can Puig de La Vall, entrevistat per Josep
Casanovas.
Cases que tenen història: El nucli de la Sagrera: Can Bassa, Can Mestret, Can Minguet
i Ca l’Elies, explicat per Josep Claret.

Construcció sobre el riu Tenes del pont de Sant Cristòfol.
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Anuari local 1963-2012
1986
Món/Espanya:
Llançament a l'espai de l'estació orbital soviètica Mir. Entrada d’Espanya a la CEE.
Catalunya
Transferència de l'ensenyament universitari
a la Generalitat. Barcelona és proclamada seu
Olímpica pel 1992.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Alcalde: Francesc Brustenga i Galceran. S’aprova el nou Reglament Orgànic Municipal.
Es convoca oposició per proveir dues places d’auxiliar administratiu i concurs per una
plaça d’administratiu d’administració general. Es contracta Carme Sanz López com a
auxiliar administrativa. Es concedeix excedència al Secretari F. X. Aragües i Martí i es
signa un contracte de prestació de serveis per a aquest càrrec amb Josep Lluís Llavata.
Es contracten els serveis de l’empresa Pompes Fúnebres Encarnat.
S’ha inclòs l’obra Reforma i ampliació de la Casa de la Vila, 3a. fase en el Programa
d’Acció Municipal 1985 de la Diputació. S’aprova el projecte Condicionament del Camí
de Caldes, 1a. fase. S’encarrega el projecte d’ordenació urbanística de la Plaça Maragall
i s’inclou en el programa d’Acció Municipal 1986 de la Diputació. S’encarrega el projecte d’ampliació del Grup Escolar Ronçana. S’adjudica l’obra Condicionament del
Camí del Gual. S’adjudiquen les obres d’enllumenat de la carretera de La Sagrera.

Alumnes de 8è d’E.G.B., curs 1985-86.
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Jutjat de Pau: Més conflictivitat, més competències i recursos precaris.
Parròquia: Mn. Josep parla de la bona gent, dels “sants” no canonitzats que tants n´hi ha
al nostre voltant.
Les entitats:
El Centre de Cultura Sant Jordi demana l’ajuda dels pares per afavorir la lectura.
Baixa la natalitat i a l’Escola pública Ronçana hi ha menys alumnes. El curs 1985-86 és
el curs de la LODE. L’Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes té 398 alumnes,
14 unitats, 29 professors. Hi ha antics alumnes que ja han acabat la seva carrera universitària. M. D. Barbany, des del Parvulari, ens explica la importància de l’educació
sensorial.
L’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia comunica els resultats del IV Concurs Local de
Fotografies Diapositives 1985 i convoca el V pel 1986.
La Revista Ronçana obté la majoria d’edat: fa divuit anys!
El plat fort d’aquest any, al Casal Parroquial, han estat Els Pastorets. A l’Esplai hi ha
hagut poca afluència de nois, només 20 nens i ha funcionat amb un sol grup. La Coral
Santa Eulàlia tanca un bon any. Magnífic ritme i bon nivell de la Coral Infantil.
Enguany l’Anuari no té crònica del Ball de Gitanes, ni del Concurs de Dibuix Infantil.
El Temps: Josep Margenat recull les pluges i les temperatures dels 12 mesos de l’any.
L’any ha esta irregular: llargues sequeres i freds i calors fora de temps.
Festa Major: Es celebra els dies 7, 8, 9 i 10 d’agost. També hi ha actes el 16 i el 24.
Esports: El futbol viu una gran reestructuració: junta directiva, jugadors, direcció tècnica ...
Aquesta temporada el primer equip ha jugat a tercera regional. Josep Torrellas assumeix la presidència del Club.
La Societat de Caçadors ha fet una temporada de caça regular. Poques aus migratòries
i el conill amb mixomatosis endèmica. Comença la pressió, per part d’alguns estaments per prohibir la caça. El President Jordi Pujol recolza els caçadors.
El Handbol i la UEC Vall del Tenes
no presenten crònica a l’Anuari
d’aquest any.
Moviment demogràfic:
Naixements: 10; defuncions: 17;
matrimonis: 15; habitants: 2.515.
Personatge: Isidre Barbany i Rodés,
entrevistat per Joan Dantí.
Casa que té història: Can Feu del
Rieral, explicat per Josep Claret.
Una escena dels Pastorets.
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Anuari local 1963-2012
1987
Món/Europa/Espanya:
A la URSS avança la Perestroika impulsada
pel president del PCUS Mikhaïl Gorbatxov

Catalunya
Pasqual Maragall és elegit alcalde de Barcelona. ETA fa explotar una bomba a Hipercor.
El Parlament aprova la divisió comarcal.

Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es va inaugurar l’edifici reconstruït de l’Ajuntament. Va prendre possessió el nou consistori sorgit de les urnes: alcalde Josep Uñó Ciurans; regidors: Jaume Valls Bassa,
Jaume Torras Riera, Immaculada Badia Pujol, Esteve Aymà Pedrola, Josep Valls
Bassa, Montserrat Canet Ginesta, Francesc Brustenga Galceran, Josep Torrellas
Girbau, Pere Codina Viaplana, Jaume Dantí Bassa.
Es va aprovar el canvi de nom del carrer de les Escoles pel de Mestre Joan Batlle i Rosa.
Es pavimenta la carretera de la Sagrera i el pont del riu Tenes. Es finalitza la pavimentació del Camí del Gual.

La Casa de la Vila en l’última fase de la restauració.
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Pressupost municipal 1987: 153.900.000 ptes. (Eq. 924.957,62 €)
Les entitats:
Al Casal parroquial es va presentar un festival de música i humor titulat “M’Enric
Agust”. També, com cada any, s’hi van representar els Pastorets, i l’Escola de la Vall del
Tenes va representar un muntatge de poemes de Rosalia de Castro i “Pic-nic”.
La Coral Santa Eulàlia va fer una gira per promocionar-se: Riells, Riudebitlles, Prades.
La Coraleta va actuar al Palau d’Esports de Barcelona, en motiu d’un concert on hi participaren 6.000 cantaires.
L’Esplai aquest any va fer una pausa per treballar de cara endins: Elaborar estatuts,
cursos de monitors i preparació de les colònies d’estiu. Aquest any els més grans han
anat a la Catalunya Nord, i els mitjans i petits, a Juanetes (La Garrotxa).
Colla gegantera: La colla de gegants es va consolidant de mica en mica i ens expliquen
com van ser els seus inicis amb el Gerd i la Maduixa
Meteorologia: S’han recollit 624 litres amb 96 dies de pluja. En el mes de gener i febrer
hi va haver tres dies amb neu. Quan a temperatura, es varen assolir els 35º el mes de
juliol i -5º el mes de febrer.
Esports: Ens parlen de l’equip de futbol i de la bona companyonia que hi ha entre l’entrenador i els jugadors del primer equip. Francesc Cladellas torna a ser el President del
Club Esportiu Santa Eulàlia. La Societat de Caçadors en aquesta temporada ha tingut
bastants mals de cap deguts als diversos ensurts dels porcs senglars.
Moviment demogràfic: Naixements: 7; defuncions: 14; casaments: 15.
Personatge: Josefa Martí Molins, de Can Paraire, entrevistada per Josep Casanovas.
Casa que té historia: Can Cases, explicat per Josep Claret.

Primer equip del C. E. Santa Eulàlia, 1986-87.
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Anuari local 1963-2012
1988
Mon/Europa/Espanya:
Declaració de pau entre Iran i Irak. ETA segresta a l’empresari Emiliano Revilla. Vaga
general a Espanya.
Catalunya
Mort Josep Tarradellas a l’edat de 89 anys,
president de la Generalitat de 1977 fins 1980.
Inauguració del pont del Mil·lenari sobre l’Ebre, el més llarg de Catalunya.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es condiciona i s’asfalta el camí de Caldes; es signa contracte amb la societat Esportiva
Castellet per la cessió de les instal·lacions de la mencionada societat al municipi.
N’Enriqueta Vidal passa a ser l’assistent social i en Josep Miquel Galvan el responsable
de les activitats esportives.
Pressupost municipal 1988: 254.450.000 ptes. (Eq. 1.368.010 €).
Les entitats:
Els alumnes de l’Escola de Segon Ensenyament Vall del Tenes, seguint la programació
de conèixer els Països Catalans, van viatjar a les Illes Balears. Es va jubilar el primer
director, Joan Ruíz i Calonja. Alumnes de Escola Vall del Tenes: 223 nois i 225 noies.

Quin Esplai!
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El Grup d’Esplai va portar els infants de 8 a 14 anys de colònies a la Coma (Solsonès)
en dues tandes i va organitzar moltes sortides i activitats com la Castanyada, la vetllada de contes per Nadal i el Carnestoltes.
La Coral Santa Eulàlia va fer diverses actuacions i va cantar per primer cop a la missa
de TV2. L’excursió anual va ser a Llivia i la Seu d’Urgell. La Coraleta va celebrar el seu
5è aniversari.
Al Casal Parroquial s’hi va seguir la tradició dels Pastorets i els alumnes de l’Escola Vall
del Tenes hi van representar «Beatles contra Rolling Stones».
Els geganters van portar el Gerd i la Maduixa a ballar per diversos pobles.
Meteorologia: Va ser una any plujós (847 litres anuals), amb precipitacions notables a
l’estiu.
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia militava a tercera regional i va quedar setè de la
classificació. En Pere Montes, amb 16 gols, va ser màxim realitzador.
La Societat de Caçadors, en assemblea a la biblioteca va acordar augmentar les repoblacions d’aus.
Moviment demogràfic: Naixements: 7; defuncions: 13; casaments: 20.
Personatge: Francesc Vila i Bonet, de la Casa Vella, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Genís, explicat per Josep Claret.

La nostra Coral a T.V.

Gegants i geganters.
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1989
Mon/Europa/Espanya:
Protestes i manifestacions d’estudiants a
Pekín a la Plaça Tiananmen, que causen un
gran nombre de morts i ferits. Enderroc del
mur de Berlin, després de 28 anys, i reunificació d’Alemanya.
Catalunya
El català passa a ser una llengua més oficial de les institucions europees. Mort a
Figueres, Salvador Dalí a l’edat de 84 anys.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
La brigada estrena una furgoneta Citroën. Es reforça el paviment del sector de can
Marquès. Ampliació de l’actual Escola Pública Ronçana que adquireix un terreny al sr.
Josep Dantí. Es jubila el funcionari Josep Casanovas i Barbany després de tota la vida
laboral dedicada al municipi. Es condiciona un local al costat de la Caixa de Manlleu
per una llar d’avis. Pren possessió com a secretari de l’ajuntament el sr. Artur Obach
Martínez.
Pressupost municipal 1989: 195.000.000 ptes. (Eq. 1.171.970 €)
Les entitats:
Al Casal va representar diverses obres de teatre, potser la mes destacada Catalunya
tres moments en motiu del mil·lenari de Catalunya. Com cada any, també es varen representar per les festes de Nadal, els Pastorets.

Alumnes de 8è d’E.G.B., curs 1988-89.
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Els gegants de Santa Eulàlia van fer diverses sortides. La sortida que aplegava diverses colles a Santa Eulàlia, tingué lloc el 13 d’Agost, i es va poder comptar amb els
gegants de Ribes de Freser, padrins de casament del Gerd i la Maduixa.
La Coral de Santa Eulàlia segueix amb les seves trobades de Corals de la Vall del Tenes,
també fa sortides arreu de Catalunya. En canvi la Coraleta aquest any ha deixat de funcionar.
L’Esplai, un cop més, celebra les festes tradicionals i també han fet alguna sortida. Van
participar en una acampada al bosc de Can Feu a Lliçà d’Amunt. Els campaments de
les colònies d’estiu han estat a La Pobla de Lillet, tots en una sola tanda.
Meteorologia: S’han recollit 612 litres durant l’any, el dia més plujós va ser el 12 de novembre amb 207 litres, provocant diverses inundacions.
Esports: El primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia estava a tercera regional on va
acabar sisè de la classificació. A destacar el cessament de l’entrenador Manuel Pérez,
substituït per Manel Valeta, antic jugador del Club.
A la Societat de Caçadors, després de 20 anys ocupant la presidència, Salvador Gimeno
no es torna a presentar, ocupant el càrrec en Josep Solé Poma. En la primera assemblea, la Junta va voler retre un homenatge al senyor Gimeno.
Moviment demogràfic: Naixements: 10; defuncions: 11; casaments: 23.
Personatge: Elies Valls i Gual, de Ca l’Elies entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té historia: Can Turell, explicat per Josep Claret.

“Catalunya, tres moments”.
L’episodi de Flandes.

Equip Infantil del C.E. Santa Eulàlia.
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Anuari local 1963-2012
1990
Món/Europa/Espanya:
Nelson Mandela és alliberat després de passar 27 anys empresonat. Lituània i diverses
repúbliques de l’antiga URSS proclamen la
seva independència. Les tropes de l’Irak envaeixen Kuwait.
Catalunya
S’acorden les bases pel desplegament dels Mossos d’Esquadra. Comença a funcionar la
universitat Pompeu Fabra, la primera creada pel Parlament de Catalunya.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’amplia el pont de Can Donat. S’adjudica l’ampliació del Grup Escolar Ronçana a
l’empresa Molins. També es pavimenta el Camí de la Serra. Es reforma i adequa l’enllumenat del camp de futbol. Es jubila el funcionari que havia ocupat una plaça de
Policia Local, el Sr. Pascual Canovas Morales. S’inaugura el nou local de la Policia de
la Vall del Tenes al carrer Verge del Remei, on hi havia el Sindicat de Pagesos.
Pressupost municipal 1990: 330.000.000 ptes. (Eq.1.983.300 €)
Les entitats:
El Casal Parroquial es va restaurar per dins,
principalment les instal·lacions elèctriques,
una bona pintada a l’interior i es va posar nou
el teló. Les representacions: Els Pastorets i de
nou Catalunya, tres moments.
La Coral Santa Eulàlia va participar en diverses festes locals i fent sortides per pobles
de Catalunya. Tots els membres de la Coral
varen passar una vetllada a Can Maspons de
la Vall.
L’octubre de 1989 es va crear la Llar d’Avis de
Santa Eulàlia de Ronçana, per dedicar-se a
organitzar diverses sortides amb la gent gran,
així com trobar-se periòdicament al local que
tenia habilitat al costat de Caixa Manlleu. El
seu primer president va ser Tomás Belanche.

Els caçadors Isidre Riera i Josep Solé.
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50 anys d’història
L’Esplai va fer sortides al Zoo de Barcelona i un recorregut turístic per la ciutat, una
sortida al palau de gel de Barcelona, una excursió amb bicicleta per Santa Justa, les ja
tradicionals colònies a la Vall del Bac i, com cada any, les activitats tradicionals: la
Castanyada, el Carnestoltes, la vetllada de contes, la sortida a La Molina i les
Caramelles.
Meteorologia: Ha estat un any més plujós, mes càlid i més tempestuós que l’anterior, que
ha portat llargues sequeres, tongades de pluges intenses i espectaculars, freds fora de
temps i calors en ple hivern. La pluja recollida ha estat de 705 litres, la temperatura
màxima ha estat de 37º i la mínima de -3º.
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia continua a tercera regional, acabant sisè de la
classificació. El torneig de futbol base es va consolidant, ja s’ha arribat al quart any.
La Societat de Caçadors: El porc senglar ha estat notícia ja que se n’han pogut abatre
a la costa de Can Magre i al Sot Gran. També, com ja ve essent habitual, aquesta societat ha repoblat de conills i diversses tipus d’aus el coto.
El Club de Patinatge ha renovat la seva junta amb persones que fa anys que s’hi
dediquen. Actualment estan a la tercera categoria. A l’estiu el Club celebra un Gran
Festival de Patinatge.
Moviment demogràfic: Naixements: 17; defuncions: 7; casaments: 27.
Personatge: Elvira Cuscó i Sala, de can Sastre, entrevistada per Jaume Valls.
Cases que tenen historia: Can Colom juntament amb Can Polvoré, explicat per Josep
Claret

Una inconfusible escena dels Pastorets.
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Anuari local 1963-2012
1991
Món/Europa/Espanya:
Estats Units comença la guerra del Golf contra Irak. Fi de la URSS. Boris Ieltsin és elegit president de la nova Rússia.
Catalunya
ETA atempta contra la caserna de la Guàrdia Civil de Vic. Montserrat Caballé i Josep
Carreras reben el premi Princep d’Astúries de les Arts. S’inaugura el Túnel de Vallvidrera i s’estrena el circuit de Montmeló. Macroconcert, al palau Sant Jordi, de rock
català.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’acaba definitivament la pavimentació del Camí del Gual i Camí de Caldes, 1ªetapa.
Dimiteix el regidor Jaume Torras Riera de CiU que és substituït per Sadurni Rosàs
Gudiol. Es rep una subvenció per l’arranjament de Sant Simple. Es desestimen les
al·legacions pel projecte d’urbanitzar Can Torras. S’aprova el projecte de pavimentació
dels carrers de Can Mallorca. Es fa el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
televisió Canal Set. S’aprova el pla parcial de Can Magre per a la futura construcció
d’un polígon industrial.
Les entitats:
La Llar d’Avis creix i el local habilitat se’ls està fent petit, ja compten amb 250 socis.
Han fet sortides culturals al Monestir de Ripoll, a l’exposició de màquines de tren a
Vilanova i la Geltrú i al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès. Fan diverses activitats
com ara aprendre a ballar sardanes.
El Casal aquest any ha tingut poca activitat, només s’han representat els Pastorets,
però hi ha projectes en assaig con ara l’obra Dotze homes sense pietat i altres activitats
dirigides a infants i joves.
La Coral ha tingut una sentida absència, la d’en Joan Espuña, que ens deixava el dia 16
de setembre. Han seguit amb les seves actuacions habituals i altres de noves: El dia de
Santa Eulàlia, acabada la Missa i acompanyats per l’Escolania de St. Esteve de la
Garriga, el concert de Nadal, el 26 de desembre, i el concert amb les Corals de la Vall
del Tenes, el dia 30 de desembre, a Lliçà d’Amunt.
Canal Set ha començat el compte enrere: comencen a aixecar l’antena per començar a
emetre el proper mes d’agost de 1991.
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50 anys d’història
L’Esplai ha batut rècords, tant d’inscripcions com d’assistència a les activitats de cada
15 dies i s’han celebrat les colònies a Campdevànol. El primer trimestre van gaudir
d’un espectacle infantil. Per Nadal van fer el pessebre i guarnir l’arbre de la Plaça de
l’Ajuntament.
Meteorologia: La pluja ha sigut considerable, 812 mm a La Sagrera i 749 al Rieral. Les
temperatures han estat d’un any normal.
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia ha renovat la seva junta que queda presidida per
Miquel Fàbregas. En quan a classificacions, es manté a tercera regional.
El Club de Patinatge està agraït per la col·laboració de l’Ajuntament en els actes organitzats, tant en l’aspecte econòmic com l’humà. En els campionats interclubs de la
Vall del Tenes han aconseguit cinc primers llocs en la categoria d’Aptitud.
El Club de Handbol ja ha estat inscrit oficialment a la Federació de Handbol. Han jugat la lliga de classificació del Campionat d’Espanya, el campionat de la Generalitat i
han estat convidats a l’onzè Torneig Internacional de Handbol, trofeu costa del
Maresme.
Aquest any la Societat de Caçadors ha deixat anar, entre conills, perdius i altres, més
de 600 exemplars per repoblar el coto; s’hi han adaptat i prosperat molt bé. Segueixen
amb la seva lluita contra els senglars, que fan diverses destrosses en els camps. Els seus
175 socis estan tots federats com a caçadors esportius dins la Federació Catalana.
Moviment demogràfic: Naixements: 14; defuncions: 17; casaments: 47. Habitants
segons el Padró de 1991: 3016, 1520 homes i 1496 dones.
Personatge: Joan Ruíz i Calonja, entrevistat per Montse Bassa.
Casa que té historia: Can Donat, explicat per Josep Claret.

La realització del pla viari a l’entorn de l’Església.
A punt d’aixecar l’antena
de Canal SET.
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Anuari local 1963-2012
1992
Món/Europa/Espanya:
Els dotze països components de la Unió
Europea signen el Tractat de Maastricht, que
representa l’inici de la unió econòmica i monetària. Joan Pau II beatifica a Jose Maria
Escrivà de Balaguer, fundador de l’Opus Dei.
Davant les costes de la Corunya s’enfonsa el
petrolier Mar Egeo. S’inaugura l’AVE MadridSevilla i l’Expo-92 a Sevilla.
Catalunya
Es van celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona. Jordi Pujol fou reelegit president de la
Generalitat, en les eleccions del mes de març. El Barça de Cruyff guanya la primera copa d’Europa.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’adjudiquen les obres de la segons etapa del primer tram de l’Escola Pública Ronçana.
S’aprova el projecte d’urbanització del segon tram del camí del camp de futbol. Es convoca subhasta per l’adjudicació de les obres d’urbanització del barri de Can Torras. Es
redacta el projecte corresponent a la construcció de nous dipòsits pel servei d’aigua
potable. Es participa, juntament amb els municipis de Caldes de Monbui, Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall i Sentmenat a la constitució de l’Agrupació de Defensa Forestal
“L’Alzina”. Es constitueix el patronat de Pinedes de Castellet.
Pressupost municipal 1992: 343.000.000 ptes. (Eq. 2.061.471 €)
Les entitats:
El Casal d’Avis ja comptava amb més de 300 socis. Fan una excursió mensual. Hi ha
una estreta col·laboració amb la Parròquia i el rector, mossèn Josep Pausas, els acompanyà en la seva sortida a Montserrat i també va celebrar una missa en el Càmping
l’Esplanada per festejar el tercer aniversari.
Al Casal representen amb gran èxit l’obra Dotze homes sense pietat i se segueixen representant els Pastorets per Nadal. La Coral Santa Eulàlia va canviar de director, Mn.
Dídac passa el relleu a l’Anna Casanovas. Va ser un curs d’adaptació a l’estil de la nova directora i les seves actuacions van ser a Palautordera, Concert de Nadal a Santa
Eulàlia, trobada de Corals de la Vall del Tenes, Concert de Pasqua, sortida del primer
de maig al Berguedà i trobada de Corals a Puigraciós.
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50 anys d’història
Després de deu anys de no celebrar-la, aquest any per tercer consecutiu, els camioners
de Santa Eulàlia ha aconseguit tornar a organitzar amb èxit la festa de Sant Cristòfol,
el seu patró.
Canal Set ja porta un any d’emissió, un any ple de nervis, emocions, dubtes, sorpreses
i il·lusions. L’Esplai un cop més organitza la vetllada de contes per Nadal, carnestoltes,
la cantada de Caramelles i una festa per Sant Jordi.
Meteorologia: Un any plujós i fred. La pluja ja estat de 848 litres anuals, el mes més plujós ha estat el juny i el més sec, el febrer. Ha esta un any de poca calor a l’estiu i fred
durant els mesos d’hivern.
Esports: El primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia queda campió i puja a segona
regional. També es crea un club Amateur i s’organitza el VIè Torneig Internacional de
Futbol Base amb participació d’un equip d’Aix en Provence.
El Club de Patinatge aconsegueix el lloc 31 dels 58 clubs inscrits a la Federació
Catalana. Remarquem les posicions de pòdium de les noies en l’últim interclub celebrat entre els pobles de Bigues, Parets i Santa Eulàlia, que ha suposat la participació
en el Campionat de Catalunya de finalistes d’Interclubs.
La Societat de Caçadors ens resumeix la temporada com a una bona caça del tudó, la perdiu ha criat regular, el tord ha brillat per la seva absència i el conill ha criat bé però s’hi
ha detectat llocs amb mixomatosis. Han repoblat de nou amb conills, faisans i perdius.
Moviment demogràfic: Naixements: 22; defuncions: 12; casaments: no hi surten publicats.
Personatge: Josep Solé Armengou, l’avi de Can Pineda, entrevistat per Jaume Valls.
Cases que tenen historia: masies i masos del Bonaire: Can Rei, Ca l’Hermano, Can
Macu, Can Roig i Can Músic, explicats per Josep Claret.

Trobada i Eucaristia al Camping l’Esplanada del
Casal d’Avis.

El matrimoni Elias Valls i Teresa
Bassa, junt a les peces d’art de la nostra
Parròquia.
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Anuari local 1963-2012
1993
Món/Europa/Espanya:
Nova York (EUA): uns terroristes islamistes fan esclatar un camió ple d'explosius a la
torre nord del World Trade Center que fa 6
morts i un miler de ferits.
A l’Estació Antàrtica Neozelandesa de Vanda (Antàrtida): s'arriba a 89.5 °C sota zero,
la temperatura més baixa mai enregistrada a
la terra.
Jerry Hall i Robert Stilmann, investigadors de la George Washington University, fan
públic que han aconseguit clonar embrions humans.
Catalunya
Creu de sant Jordi als castellers de Vilafranca, s’instaura el premi Blanquerna.
Per llei del Parlament de Catalunya de 25 de febrer de 1993, Els Segadors és declarat
himne oficial de Catalunya. Sergi Barjuan debuta amb el primer equip del F.C. Barcelona
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Pavimentació del carrer can Mallorca. Cobriment de la bassa dels Lledoners per a
dipòsit d’aigua potable. Ampliació dels vestidors de les Pinedes del Castellet.
És construeix l’edifici d’atenció primària de la Vall del Tenes. (CAP). El regidor Josep
Mª Bonet i Vila cedeix la seva regidoria a Catherine Charles. S’inaugura la plaça Onze
de setembre

Grup de patinadores del Club patí Santa Eulàlia.
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50 anys d’història
Pressupost municipal 1993: 251.000.000 ptes. (Eq. 1.508.540,38€)
Les entitats:
Els alumnes de 8è fan unes colònies a Mallorca. Uns 410 alumnes cursen a l’escola de
segon ensenyament.
El veí del poble, Joan Cabot y Barbany, és ordenat prevere, segons explica Mossèn
Pausas.
Al Casal Parroquial es representen les obres de teatre Distret...però no tant, Siau
benvingut, els Pastorets.
La festa de sant Cristòfol és celebrada amb una benedicció, i després s’organitza un dinar i una gimcana.
La Coral Santa Eulàlia participa en el concert “música per la pau” per demanar la fi del
conflicte bèl·lic als Balcans, sota la batuta del nou director Enric Roca.
L’esplai visita el museu del Barça i van de colònies a la vall d’en Bac.
La revista Ronçana celebra el seu 25e`aniversari.
Jaume Dantí ens explicava la Guerra del Francès al nostre poble
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia queda sots-campió a segona regional, però perd
la promoció d’ascens.
Moviment demogràfic: Naixements: 22; defuncions:16; Quintos: 35.
Personatge: Josep Dantí i Sala, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Sebastià, explicat per Josep Claret.

L’emotiva cantada de Corals a la Plaça de Montserrat amb motiu del
Romiatge de l’Arxiprestat de Puiggraciós.
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Anuari local 1963-2012
1994
Món/Europa/Espanya:
Estats Units i Rússia arriben a un acord pel
desmantellament de l'armament nuclear.
Genocidi a Rwanda. Nelson Mandela guanya
les eleccions per primera vegada, en la que
poden participar tots els ciutadans, amb independència dels seus trets racials. Neix l’Europa dels quinze. Es celebren eleccions al Parlament Europeu.
Catalunya
Incendi del gran teatre del Liceu. Comença el desplegament dels mossos d’esquadra a
Catalunya. Alliberada la farmacèutica d’Olot, Mª Àngels Feliu a la benzinera els Xops.
El F.C. Barcelona guanya al Madrid 5-0 al Camp Nou.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Urbanització de la zona urbana La Campinya. Instal·lació de l’enllumenat a Can
Marquès. Pavimentació del Camí de Caldes.
El president de la Generalitat, Jordi Pujol, inaugura el nou CAP la Vall del Tenes. El mes
de juliol un gran incendi destrueix la flora i la fauna dels cingles del Bertí durant tres
dies. El 10 d’octubre del 1994 el Vallès pateix uns grans aiguats, afectant greument els
nostre poble. Totes les cases de la llera del riu Tenes en resulten greument afectades.

Els caçadors amb les seves preses.
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50 anys d’història
Pressupost municipal 1993: 650.000.000 ptes. (Eq. 3.906.578,67€)
Les entitats:
L’escola Pública Ronçana habilita dues noves aules per poder donar servei a més de
430 alumnes. L’Escola de Segon Ensenyament fa unes jornades d’estudi a Bèlgica
(Alden Biesen), on fan una ponència sobre les llengües minoritàries.
La parròquia anuncia la convocatòria del Concili Provincial Tarraconense.
El Casal d’Avis fa diverses sortides a Montserrat, al Canigó, al museu del ferrocarril a
Vilanova la Geltrú. La Coral Santa Eulàlia participa en la Missa de TVE – sant Cugat.
La revista Ronçana presenta nou disseny.
Ramon Ratera i Carbonell guanya el XIII concurs de diapositives de la vall del Tenes.
Al Casal Parroquial s’hi representa La barca del pescador, Tres frases russes, Quan ell
no és ell ni ella i els Pastorets.
La societat de caçadors fa un balanç positiu de la temporada tot i escassejar les perdius.
Esports: El primer equip del Santa Eulàlia queda el tercer classificat. Lluis Batlles és
homenatjat després de més de vint anys jugant al Santa Eulàlia.
Moviment demogràfic: Naixements:33; defuncions:18. Quintos: 22. Padró municipal:
3558 habitants.
Personatge: Àngela Sampera i Planas, entrevistada per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Corder, explicat per Josep Claret.

Els efectes de la riuada al pont de Sant Cristòfol.
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Anuari local 1963-2012
1995
Món/Europa/Espanya:
Tropes sèrbies assassinen més de 8000 persones a Srebrenica. El 14 de desembre del
1995 és firma la pau a Bòsnia.
França realitza unes proves nuclears a l’oceà
pacífic. El primer ministre israelià, Isaac Rabin, es assassinat a Tel-Aviv. La Unió Europea
acorda a Madrid la creació d’una moneda única, l’euro.
Catalunya
El parc temàtic Port Aventura obre les portes. Palma de Mallorca realitza per primera
vegada un judici amb jurat popular, a l’estat espanyol. Catalunya celebra les eleccions
municipals.
Les veus d’Ovidi Montllor i Guillem d’Efak s’apaguen per sempre.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Nou consistori sorgit de les eleccions municipals: alcalde Josep Uñó Ciurans.
Regidors: Enric Folch Sampera, Montserrat Canet Ginesta, Esteve Aymà Pedrola, Lluís
Galobart Duran, Josep Ma. Vilà Vilaret, Jordi Sala Druguet, Enric Barbany Bages,
Joan Lázaro Padrós, Montserrat Alerm, Francisco Montes Casas. Convergència guanya
les eleccions municipals amb majoria absoluta.
S’aproven els projectes d’obres per a la reposició d’infraestructures de les zones afectades pels aiguats de l’any anterior.

Ampliació de l’Escola Ronçana.

En record i homenatge a l’inoblidable colaborador del nostre Anuari Josep Escobar.
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50 anys d’història
Pressupost municipal 1995: 632.400.000 ptes. (Eq 3.800.800,54€)
Les entitats:
L’Escola de Segon Ensenyament comença el curs amb la implementació de la reforma
educativa. Els cursos és divideixen en dos torns, matí i tarda. L’Escola Pública Ronçana
s’adapta a l’ESO i canvia l’horari després de molts anys.
Mn. Pausas explica les conclusions del Concili Provincial Tarraconense.
El Casal Parroquial visita a l’escriptor Ramon Folch i Camarasa, i represental’obra
d’aquest autor, L’única Tàctica entre d’altres.
La Coral organitza la desena trobada de corals al nostre poble. Es reorganitza la colla
de geganters de Santa Eulàlia. L’esplai de Santa Eulàlia celebra els seus 15 anys, amb
una gran festa i cercavila. S’inaugura el Local de APINDEP
Canal Set retransmet en directe un debat públic sobre el quart cinturó. Canal Set
guanya el premi de televisió de la festa de les lletres catalanes del Vallès Oriental, convocat per Òmnium Cultural. La revista Ronçana analitza les eleccions municipals.
Durant el sopar del Ronçana és parla de “boom” dels serials de televisió.
Josep Montes i Graví guanya el XIV premi de diapositives de la Vall del Tenes
Esports: L’equip del Santa Eulàlia queda en un discret cinquè lloc. L’equip de futbol sala
can Sabater obté el campionat de lliga de Catalunya.
Moviment demogràfic: Naixements:24; defuncions:15. Quintos: 18. Padró municipal:
3829 habitants.
Personatge: Ricardo Montes Serrano, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: Can Jaume Parellada i can Peraire, explicat per Josep Claret.

El Club Ciclista Vall del Tenes al complert..
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Anuari local 1963-2012
1996
Món/Europa/Espanya:
El funcionari de presons José Antonio Orega
Lara és segrestat. El partit popular encapçalat
per José Maria Aznar guanya les eleccions.
Catalunya
Inauguració del Museu d’Història de Catalunya. Bobby Robson pren el relleu a Johan
Cruyff a la banqueta del Barça. Convergència
pacta amb el Partit Popular per donar estabilitat al govern espanyol.
Santa Eulàlia
La neu fa acte de presencia al nostre poble. És tallen les alzines centenàries a l’entrada del polígon Can Magre.
Ajuntament:
S’inaugura la depuradora municipal. L’empresa Sorea es fa càrrec dels serveis municipals d’aigua potable. Josep Solé i Padrós és nomenat jutge de pau.
A la festa major s’hi fan les primeres proves del joc dels colors. La festa major d’hivern
presenta com a novetat la fira d’artesans.
Pressupost municipal 1996: 530.000.000 ptes. (Eq 3.185.364,15 €)

Vista general de la Depuradora de Santa Eulàlia.
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50 anys d’història
Les entitats:
L’Escola de Segon Ensenyament comença a impartir l’ESO, que fa obligatori l’escolarització fins als 16 anys. L’escola Pública Ronçana estrena les noves aules. Isabel Vila
deixa la docència després de més de 25 anys a l’escola.
El Casal Parroquial representa les següents funcions Testimoni de càrrec, Els fills del
pagès, El príncep i el captaire.
Al Casal d’Avis hi ha 512 socis. S’instaura el servei de barberia, el control d’hipertensió.
La revista Ronçana fa el tradicional sopar parlant del futur de la pagesia amb en Pep
Riera.
La Coral Santa Eulàlia fa diversos concerts, participa en la trobada de corals de Lliçà
d’Amunt i fa una sortida al delta de l’Ebre.
El Grup d’Esplai fa les Colònies a Queralbs i organitza una vetllada de contes al desembre.
El Club Ciclista Vall del Tenes té més de 50 socis.
En Gerd i la Maduixa tornen a dansar per diferents indrets del nostre territori, tot celebrant el 10è aniversari del seu casament.
Esports: El primer equip del Santa Eulàlia queda en una discreta 11ª posició, però el club
amb gairebé 50 anys d’història acull més de 200 esportistes practicant aquest esport.
Moviment demogràfic: Naixements:18; defuncions:23; Quintos: 23. Padró municipal:
4.049 habitants.
Personatge: Pere Bachs i Vilardebó és entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: En Josep Claret ens fa un resum de diferents cases del nostre poble.

Pep Margenat, Pep Riera, Josep Ma. Panareda i Joan Vallvé en el
sobretaula del Sopar de Ronçana.
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Anuari local 1963-2012
1997
Món/Europa/Espanya:
Protagonisme anglès: Va morir Diana Spencer, lady Di, en un accident de cotxe a Paris.
Toni Blair va ser elegit com cap de govern. Científics britànics clonen l’ovella Dolly.
Es troben a Bolívia les restes d'una de les
icones revolucionàries de tots els temps:
Ernesto “Che” Guevara. Dos-cents immigrats
il·legals moren en voler travessar l’estret de
Gibraltar.
Catalunya
Pasqual Maragall deixa l'alcaldia de Barcelona i marxa a Itàlia. A Barcelona, es casen
la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. S’inaugura el Teatre Nacional de Catalunya. El
Parlament de Catalunya aprova la llei de política lingüística.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es ratifiquen els acords presos a la moció aprovada per unanimitat, a la sessió extraordinària del ple del dia 2 de maig del 1996, pel que fa al Quart Cinturó. El camp C.E.
Sta. Eulàlia va passar a ser municipal. L’antiga fàbrica Textil Ferrer va ser adquirida
per l’Ajuntament per a futurs equipaments.
Pressupost municipal 1998: 486.000.000 ptes. (Eq. 2.920.918,83 €).
Les entitats:
Escola de Segon Ensenyament la Vall del Tenes: novetat important ha estat la incorporació a l’ensenyament secundari dels alumnes de 12 anys que fins les aleshores estaven a les escoles primària. També la construcció d’un edifici destinat a menjador escolar i que fa les funcions de cantina a les estones d’esbarjo.
Escola Pública Ronçana: S’inaugura oficialment el nou pati amb l’assistència dels consellers Xavier Trias i Xavier Hernández. La revista “el Cargol Noticiari” va guanyar el
primer premi a la millor tasca informativa de TV local, en el marc del II certàmen
“Catalunya, comunicació local”.
Casal Parroquial: es repetia una nova edició de la Nit de Músics. Els Pastorets tornaven
però aquesta vegada amb un Lluquet i un Rovelló especials: Josep Mª Bonet i en Pere
Bonet. Per Sant Jordi s’estrenava l’obra teatral Gente Bien. Per acabar, el 19 d’octubre
el grup de Bigues Amics de la Unió van escenificar el muntatge Actrius de Josep Mª
Benet i Jornet.
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50 anys d’història
Coral Santa Eulàlia: per la celebració del 15è Aniversari de la Coral es va cantar la
Missa Brevis de F.J. Haydn, amb acompanyament i solistes; tot un èxit. Noves incorporacions de veus juvenils.
Grup d’Esplai: destaquen la gran festa de la Castanyada, en la qual l’Ajuntament els va
convidar per fer panellets al pavelló, la típica Vetllada de Contes i la tradicional cantada de les Caramelles.
Excursionisme Eulàlia: apareix aquesta nova entitat de passejada.
Colla de Geganters: són convidats a Can Barça per donar la benvinguda al nou gegantó culé.
Colla de Gitanes: torna el ball de Gitanes després d’un llarg temps d’absència per falta
de balladors.
Meteorología: un any marcat per la primavera extremadament seca malgrat que al final
de l’any la pluvisitat va ser normal (643 l. A la Sagrera; 636 al Rieral). Les temperatures, per sobre del que és normal. En resum, un any amb pocs fenòmens meteorològics espectaculars i destacables.
Esports: En el C.E. Santa Eulàlia es compleix la tercera temporada de la presidència de
Ramon Bau. Pere Montes va ser el nou entrenador.
Club Futbol Sala Sta. Eulàlia: amb 18 anys d’antiguitat, aquest any han ocupat la segona posició de la Lliga, a dos punts del primer classificat.
Equip Ebis: La 13ª edició de l’Eco Marathon Shell França va ser anul·lada per raons
meteorològiques. Entre 143 equips i 130 inscrits es trobaven dos vehicles de l’Equip
Ebis de Santa Eulàlia.
Automòbil Club Ronçana: Segon any en que ACR organitza unes curses puntuables pel
Campionat de Catalunya en les modalitats de Resistencia, Eslalom i Car-cross. Destacar
la participació de Martí Sanz amb un Car-cross dissenyat i creat per ell mateix.
Club Patí Santa Eulàlia: participa en el Campionat d’Interclubs, plantant-se a la final
de Barcelona amb uns grans resultats. El juliol es celebra el XII Gran Festival per excel·lència al nostre poble.
Moviment demogràfic: Naixements: 48; defuncions: 39; casaments: 23. 4.222 habitants, 2130
homes i 2092 dones.
Personatge: Tomás Balanche Balanche, President de la Junta del
Casal de la Gent Gran, entrevistat per Jaume Valls i Bassa.
Casa que té història: Can Roquesalbes, explicat per Josep Claret.
La deixalleria de Santa Eulàlia, en construcció
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Anuari local 1963-2012
1998
Món/Europa/Espanya:
És detingut a Londres el dictador xilè, Augusto
Pinochet, per ordre del jutge Baltasar Garzón
que l'acusa de delictes contra la humanitat.
ETA decreta una treva. Hi ha l'acord de pau a
Irlanda del Nord. Mor Franck Sinatra.
Catalunya
Tragèdia del catamarà "L'Oca", enfonsat a l'Estany de Banyoles amb 139 jubilats
francesos, 20 dels quals van morir. Incendis al Bages i al Solsonès. Robatori de les
caixes de seguretat de la Caixa Laietana de Mataró -valorat en 3.000 milions de pessetes- aprofitant les vacances de Setmana Santa.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es fan les obres de pavimentació del Camí de la Serra davant l’ermita de Sant Simple.
La nova deixalleria, ja en funcionament.
Pressupost municipal 1999: 509.000.000 ptes. (Eq. 3.059.151,61 €)

Obres de pavimentació del camí de la Serra.

Presa de possessió de Mn.
Josep Ma. Herrero i comiat de
Mn. Josep Pausas
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50 anys d’història
Les entitats:
IES Vall del Tenes: es fan reformes de la cuina, deixant de banda el “catering”.
Substitueixen el 4t d’FP i el COU per 2n de Batxillerat, completant tots els estudis previstos per la reforma educativa. Es fan intercanvis a Menorca, Bèlgica, Alemanya,
Anglaterra, Dinamarca i França.
Casal Parroquial: Els tradicionals Pastorets un any més van fer les delícies de petits i
grans. Una obra de gran comicitat fou representada amb gran èxit en l’homenatge a
Josep Mª Folch i Torres, D’aquesta aigua no en beuré.
Casal d’avis: es fa la missa de commemoració pel 9è aniversari.
Colla de geganters: aquest any el Gerd i la Maduixa renoven vestuari.
Meteorología: un any sec i càlid, amb un nivell de precipitacions per sota de la mitjana,
un estiu força calorós i amb una activitat tempestuosa abundant amb una intensa pedregada el mes de maig.
Esports: Club Futbol Sala Sta. Eulàlia de Ronçana: enguany el club estrena una nova categoria, la Territorial Catalana
Club Patí Sta. Eulàlia: com cada any, el 25 de juliol van celebrar el Festival, va ser un
gran èxit i van comptar amb els millors patinadors de Catalunya.
Societat de Caçadors: ha estat un any dolent ja que els senglars han fet mal als cultius
de blat de moro, sorgo i als camps d’avellaners, tot i haver-ne fet grans captures.
Club Ciclista Vall del Tenes: es fa esmena d’una especialitat no gaire coneguda, la Free
Style, seguida pel corredor Albert Sanz.
Moviment demogràfic: naixements: 36; defuncions: 32; casaments: 55
Personatge: Josep Baró Oliveras, “l’Avi Baró” o en “Pepet”, entrevistat per Jaume Valls.
Casa que té història: L’Església Parroquial, per Xavier Ciurans i fotografies d’Albert
Roca.

Sortida de Santa Eulàlia Camina a la ruta dels
dolmens, prop de la Roca.
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Anuari local 1963-2012
1999
Món/Europa/Espanya:
Hugo Chávez accedeix a la presidència de
Veneçuela. S’estableix l’acord sobre l’Euro
com a moneda única en dotze estats europeus.
Lance Armstrong guanya per primer cop el
Tour de França.
Catalunya:
Segrest de Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot. Centenari del naixement del president Josep Tarradelles.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
El dia 3 de Juliol de 1999 es constitueix el nou consistori sorgit de les urnes: alcalde
Josep Uñó Ciurans. Regidors: Enric Folch Sampera, Montserrat Canet Ginesta, Esteve
Aymà Pedrola, Lluís Galobart Duran, Jordi Sala Druguet, Enric Barbany Bages, Santiago Martí, Josep Margenat Escobairó, Martí Farrés Ollé, Armando Cañizares Batlle.
S’inauguren les noves casetes al Camp de Futbol. S’adjudica l’execució de les obres
d’urbanització del Camí de Caldes en el tram entre la carretera de la Sagrera i el Carrer
Mestre Joan Batlle. S’organitza el quart joc dels colors per la Festa Major.
Pressupost municipal 2000: 615.000.000 Ptes. (Eq. 3.696.224,44 €)
Les entitats:
IES La Vall del Tenes: un any de dificultats degut a les obres de construcció d’un nou
edifici amb sis noves aules, però s’espera que el resultat sigui positiu.

La paret d’obra, una de les proves dels colors de la Festa Major.
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50 anys d’història
Escola Pública Ronçana: Durant aquest any, el Departament d’Ensenyament ha posat
en marxa el projecte ARGO, que contempla un pla de dotacions d’equipaments informàtics als Centres Públics d’Educació Primària i Secundària i connexió a Internet.
Casal Parroquial: entre altres activitats, destaquem l’espectacle benèfic Per Tierra
Amarilla i l’obra Pis per llogar representada pels alumnes de 4art. ESO de l’Institut La
Vall del Tenes.
Meteorología: seguint la tendència dels darrers anys, s’ha patit un llarg període de sequera a la primera meitat de l’any que s’han acabat amb fortes tempestes amb gran
aparell elèctric i abundant precipitació a la tardor. 641 mm. a la Sagrera, 735 al Rieral
i 706 a la Vall.
Esports: El Club E. Santa Eulàlia crea l’escola de futbol per a nens de 5 a 10 anys i estrena nous vestidors.
Societat de Caçadors: malauradament aquest any s’han trobat exemplars de conills
morts per la pneumònia vírica. Es fa la revisió dels permisos d’escopeta dels veterans.
El Club Patí ha deixat Santa Eulàlia en una posició molt elevada, es col·loquen tercers
en el rànquing de la Federació a nivell d’Interclubs.
L’Automòbil Club Ronçana organitza les ja tradicionals curses de Resistència 4x4, eslalom i car-cross del Campionat de Catalunya, i hi participa un equip del nostre club.
Aquest any hi ha hagut un canvi, el circuit de la Sorrera passa a les Vinyes Noves, al
costat del Pavelló Esportiu.
Moviment demogràfic: naixements: 49; defuncions: 34; casaments: 46. Habitants:
4625, 2335 homes i 2290 dones.
Casa que té història: Ca l’Artiguetes, per Xavier Ciurana Vinyeta i fotografies d’Albert
Roca Font.

Primer equip del Club Futbol Sala Santa Eulàlia.
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Anuari local 1963-2012
2000
Món/Europa/Espanya:
El món celebra el nou mil·leni. Cimera de la
Unió Europea a Niça 7-10 de desembre. El PP
guanya les eleccions generals per majoria absoluta a Espanya i Aznar és el nou president.
El genoma humà. S’aprova la polèmica Llei
d’Immigració.
Catalunya:
60è aniversari de la mort de Lluís Companys. Un espectacular aiguat colpeja Montserrat. Es produeix un fort augment de l’atur.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es propasa a la Conselleria de Treball, com a festes locals del nostre poble, els dies 3
d’agost, Festa Major, i el 10 de desembre, Santa Eulàlia. Es proposa el nomenament del
sr. Josep Solé Padrós com a Jutge de Pau Titular i la sra. Trinitat Folch Sampera com
a Jutge de Pau substitut.
S’estableix un conveni amb la parròquia per arranjar la façana de l’Església.
S’inaugura el Centre Cívic La Fàbrica.
Pressupost municipal 2001: 627.000.000 Ptes. (Eq. 3.768.345,89 €).
Les entitats:
La Comunitat Cristiana de Santa Eulàlia valora positivament la restauració de la
façana de l’Església, gràcies a la col·laboració de tota la comunitat.

Sortida a Montserrat del Casal d’Avis.
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50 anys d’història
Al Casal Parroquial es va organitzar un curset per aprendre a ballar sardanes. Com cada any, els “Pastorets” per Nadal i Reis. Es va representar l’obra El primer plet de
Ramon Folch. S’han fet millores a l’edifici, en la instal·lació elèctrica, la neteja i la pintada de la façana.
La Coral Santa Eulàlia va fer una sortida al País Basc que va tenir un gran èxit. Cal
destacar el retorn de la Coralera (grup de cant de nens i nenes) sota la direcció d’Adela
Poch.
Colla de Geganters: la novetat estrella de la temporada va ser la creació de la gegantona del nostre poble, la Mora.
Meteorología: Un dels anys més secs (406 l/m2. Al Rieral)
Esports: El Club E. Santa Eulàlia arriba als 175 jugadors, des de l’escola dels més petits al
primer equip.
El Club Patí Sta. Eulàlia ha assolit bons resultats. Laura Valcárcel, categoria infantil,
queda 6ª al Campionat d’Espanya, la Tània Porras, d’iniciació B, és campiona de
Barcelona, i l’Estela Martínez, la 5ª del mateix campionat.
Del Club Ciclista Vall del Tenes destaca la victòria al campionat i copa d’Espanya, i
campionat i copa de Catalunya de Bernat Guàrdia. Amb 18 anys ja té més de 60 trofeus en descens en bicicleta de muntanya. Paco Martínez és el ciclista més veterà del
CTV, amb 65 anys.
ACR: enguany no han realitzat curses a Sta. Eulàlia per motius de falta participació i
incertesa de realització de les altres carreres.
Santa Eulàlia Camina: destaca la dura
però espectacular excursió que van realitzar al cim més alt de Catalunya, la Pica
d’Estats. Afegir a les seves activitats de cada diumenge, la importància d’una subvenció de l’Ajuntament (50.000 ptes.) per
despeses de transport.
Moviment demogràfic: naixements: 37;
defuncions:44; casaments:25. 4861 habitants.
Personatge: Teresa Bonet Riera, mestra titular de l’Escola de nenes a Santa Eulàlia entre el 1949 i 1967, entrevistada per Josep
Ciurans i Pere Nadal.
Casa que té història: La Bastida Vella, per
Xavier Ciurans i fotografies d’Albert Roca.

Cases que tenen història, la Bastida Vella.
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Anuari local 1963-2012
2001
Món/Europa/Espanya:
Es produeixen els atemptats terroristes d’AlQaida contra les Torres Bessones i el Pentàgon
dels EUA, l’onze de setembre. Al Salvador, un
terratrèmol de 7,6 graus en l’escala de Richter
produeix al voltant de 1150 morts i brutals
pèrdues econòmiques. Als EE.UU. pren possessió el president George W. Bush.
Catalunya:
Es constitueix l'Associació .CAT per tal de liderar la campanya del HYPERLINK
"http://ca.wikipedia.org/wiki/.cat" \o ".cat" .cat per al domini d'Internet de llengua i
cultura en català. L’Estadi Olímpic s’anomenarà Lluís Companys, en honor al que fou
president de la Generalitat de Catalunya en el temps que es va el primer estadi.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
El projecte de condicionament de la travessera de la carretera BV-1435 al barri del
Rieral espera l’aprovació per ser executada. S’aprova definitivament la memòria i l’estatus de la Societat Mercantil que s’ha de crear per a l’exercici de l’activitat de construcció i promoció d’habitatges a preu assequible (les vivendes de protecció oficial).
Pressupost municipal 2002: 743.500.000 ptes. (Eq. 4.468.525 €).

Els actors de “El Florido Pensil”.
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Les entitats:
La Fàbrica celebra el seu primer aniversari com a centre Cívic i Cultural. Tot un èxit
gràcies al munt d’activitats lúdiques i culturals que s’hi fan dia a dia, a part d’actes i reunions.
El Casal Parroquial recupera la creació teatral, aquest any més que mai, amb l’estrena
del Florido Pensil i La Ratera, ambdues obres amb un gran nombre d’espectadors. I,
com cada Nadal tornen els Pastorets per no perdre la tradició.
Canal SET celebra els seus 10 primers anys de televisió local a Santa Eulàlia i la Coral
Santa Eulàlia celebra el seu 20è Aniversari. Al Ball de Gitanes, tot i que es redueix el
nombre de dansaires, estan contents perquè han creat un grup d’infants.
El Grup d’Oposició al 4t Cinturó compleix 10 anys dels inicis del moviment. El sopar
de la revista Ronçana va comptar amb els prestigiosos periodistes Lluís Foix i Antoni
Segura. El president de la UEC Vall del Tenes, Joan Soley, va morir en una esquiada al
Pirineu.
Meteorología: un any irregular, característica dels darrers anys. Un any de poc fred i
d’escassa pluja (564 l/m2.).
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia destaca el Torneig de Futbol Base que està prenent nom dins els tornejos d’estiu. El Futbol Sala Santa Eulàlia aconsegueix un dels ascensos més importants, jugar a Primera Divisió Estatal A.
L’Agrupació de Caçadors renova la junta directiva de la Societat. L’Albert Godeo
Navarro passa a ser-ne el president. Per ACR ha estat un any frenètic, amb tornada a
les curses i amb una sòlida realitat, la trajectòria impecable de Jordi Vilardebò, que ha
sortit victoriós de totes les curses de la seva categoria.
Moviment demogràfic: Naixements: 45; defuncions: 32; casaments: 88.
Personatge: Miquel Maspons, el Miquel de la Sala, entrevistat per Josep Ciurans Vinyeta.
Casa que té història: Can Vendrell de la Vall, explicat per Xavier Ciurans Vinyeta.

L’equip femení del C.E. Santa Eulàlia.
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Anuari local 1963-2012
2002
Món/Europa/Espanya:
L’1 de gener entrà en circulació l’Euro. El
novembre s’enfonsà el petroler Prestige a
les Costes de Galicia.
Catalunya:
25è Aniversari del restabliment de la Generalitat.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
El Jutjat de Pau canvià d’ubicació. L’Alcalde Josep Uñó anunciava que no es presentava a les properes eleccions municipals. Es van licitar les obres d’ampliació de l’Escola
Ronçana. S’aprovà el projecte de la primera Escola Bressol Municipal. Es creà l’organisme autònom SET Comunicació.
Pressupost municipal 2002: 5.820.800 €.
Les entitats:
A l’Institut la Vall del Tenes el crèdit Fem Televisió guanyà el 1r premi del Concurs Un
2 tres per a treballs de caràcter pedagògic. S’amplien les aules d’informàtica.

La nova furgoneta d’Apindep.
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El grup de Teatre del Casal triomfava amb l’obra Políticament incorrecte, presentada
per la Festa Major.
APINDEP adquiria una furgoneta de transport adaptat per a discapacitats gràcies a les
aportacions de diferents empreses i particulars. Es constituïa formalment com a empresa. Començaven les obres del nou local de la Plaça de l’Ajuntament.
Canal SET va ser finalista del premi a la millor televisió local de Catalunya.
El Casal d’Avis es traslladà al nou local del Centre Cívic La Fàbrica i estrenà nou anagrama.
Meteorologia: Va ser una any amb un hivern especialment fred i un estiu poc calorós.
Pluviosita de 588 mm.
Esports: El Futbol Sala Santa Eulàlia es manté per segon any a la Primera Estatal A. Es
crea el Club Escola de Bàsquet Ronçana.
El Club Ciclista va construir un circuït de dual slalom. El corredor de BTT, Bernat
Guàrdia, es classificà com a segon millor corredor estatal, 11è en el rànquing mundial
i campió del mon per equips.
Es creà el Club d’Escacs Ronçana.
Moviment demogràfic: Naixements: 51; defuncions: 41; casaments: 80. 5202 habitants.
Personatge: Joan Dantí i Sala, en Joanet de Can Pou, entrevistat per Canal SET.
Casa que té història: Can Farell de la Vall, explicat per Xavier Ciurans i Vinyeta.

Membres de l’equip de Canal SET.
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Anuari local 1963-2012
cal 2003re 2003
Anuarire lo
2002 - 25 desemb

2003

25 desemb

Santa Eulàlia de

Món/Europa/Espanya:

Ronçana

Núm 41

Es produí la invasió de l’Iraq per part de les
forces aliades.
Catalunya:
Jordi Pujol deixà la presidència de la Generalitat. CiU guanya les eleccions autonòmiques però fou investit president de la
Generalitat Pascual Maragall.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Independents-esquerra guanya les eleccions municipals i Jaume Dantí i Riu és proclamat alcalde. Els regidors van ser: Enric Barbany Bages, Lluís Velasco Batlle, Jordi Sala
Druguet, David Duran Viaplana, Andreu Gual Tombas, Joaquim Brustenga Etxauri,
Rosa M. Cortilella Griñan, Martí Farrés Ollé, Armando Cañizares Batlle i Francesc
Montes Casas. S’inaugura el punt d’informació juvenil a Can Rajoler. Santa Eulàlia va
patir restriccions en el subministrament d’aigua. Comencen les obres de l’Escola
Bressol Municipal. S’acabaren les llargues obres de la carretera de Barcelona. Es creà
l’Agenda 21 local.
Pressupost municipal 2003: 3.914.890 €.

La riera al seu pas pel gual de
Sant Isidre.

Les obres de la carretera, pràcticament acabades.
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50 anys d’història
Les entitats:
APINDEP celebrà el 10è aniversari amb una festa i la inauguració del nou local de la
Plaça de l’Ajuntament. El Casal Parroquial celebrà els 70 anys amb la remodelació de
la Sala i la representació de l’obra El sopar dels idiotes que es va estrenar per la Festa
Major.
La revista Ronçana celebrà el 35è aniversari i perdé un gran col·laborador: Jaume
Farriol. Canal SET va ser finalista del premi a la millor televisió local de Catalunya.
La Coral Santa Eulàlia canvià el director Enric Roca per Gabriela Zabala.
L’Esplai es traslladà al nou local de Sant Simple. El COP organitza, entre altres coses,
La Festa Major Jove i el Correllengua en el seu segon any d’existència.
Es creà el grup de voluntaris de presons a Santa Eulàlia.
Meteorologia: L’estiu va ser molt calorós, amb temperatures que van superar el 40º i el
mes de març es va desbordar el riu Tenes al seu pas pel polígon i per Sant Isidre.
Pluviositat de 615 mm.
Esports: Enric Folch i Joan Argemí, d’ACR, es proclamaren campions de l’Open
Catalunya de ral·lis de terra. Rafa Tornabell acabà en 10è lloc de la categoria de cotxes en el Ral·li Dakar.
L’Infantil de l’Escola de Bàsquet Ronçana es proclama campió comarcal.
Es fusionen el Futbol Sala Santa Eulàlia i el FS Vall del Tenes.
Primer torneig de primavera del Club d’Escacs Ronçana.
Moviment demogràfic: Naixements: 61; defuncions: 34; casaments: 76.
Personatge: Maria Vila i Pañach, de can Vila, entrevistada per Josep Ciurans i Pere Nadal.
Casa que té història: can Noguera, explicat per Xavier Ciurans i Vinyeta.

Debat a Canal SET durant la campanya de les eleccions municipals.
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Anuari local 1963-2012
2004
Món/Europa/Espanya:
Mor Iàsser Arafat. Entren a formar part de la
Unió Europea Polònia, Hongria, la República
Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia,
Lituània, Malta i Xipre. José Luis Rodríguez
Zapatero guanyà les eleccions a Espanya després dels atemptats del metro de Madrid.
Catalunya:
Mor Joan Raventós. Josep Lluís Carod Rovira es reuneix amb membres d’ETA a la
Catalunya Nord i, pocs dies després, presenta la dimissió.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es presentà el nou disseny de l’Anuari i s’edità per primera vegada a tot color. Es creà
el nou servei de bus urbà. S’edità el nou calendari local. Entrà en funcionament el nou
dispensari de La Sagrera. S’inaugura l’Escola Bressol l’Alzina.
Pressupost municipal 2004: 7.283.883 €.
Les entitats:
Els Geganters celebren el 20è aniversari del Gerd. El Casal d’Avis celebrà el 15è aniversari.
L’Esplai celebrà el 25è aniversari al nou cau de Sant Simple.

El nou Bus municipal.

L’Escola Bressol l’Alzina comença l’activitat.
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50 anys d’història
És compliren 40 anys de la inauguració del primer edifici de l’Escola Ronçana.
S’estrenen dues noves aules i l’escola té 483 alumnes repartits en 22 grups.
Comença la seva activitat la colla de bastoners “Trinxaires”.
Santa Eulàlia Camina celebrà els primers 10 anys.
L’Agrupació fotogràfica Santa Eulàlia celebrà el LX Concurs de fotografia, que seria l’últim.
Meteorologia: Poques coses a destacar, normalitat en les temperatures i pluges lleugerament per sota de la mitjana..
Esports: 20è aniversari del Club de Patinatge. Nàdia Domènech es proclama campiona
del trofeu de promoció a Mataró. Bons resultats de les patinadores del club a la lliga
comarcal. Laura Valcàcel es classifica pel campionat d’Espanya de Patinatge Artístic.
L’infantil de l’Escola de Bàsquet Ronçana es proclama campió de Lliga. El club organitza la primera trobada d’Escoles de Bàsquet en categoria benjamí i pre-benjamí.
El Club d’Escacs Ronçana es proclama campió del grup VIII de tercera categoria
provincial del Campionat de Catalunya i la jugadora Anna Casanovas assoleix el 10è
lloc en categoria benjamí femenina dels Jocs Escolars de Catalunya.
El club ciclista organitzà la final de la Copa d’Espanya de Dual al circuït de Sant Simple.
Moria l’ex-ciclista de Santa Eulàlia Pere Vilardebó.
L’Automòbil Club Ronçana organitzà el Vè Eslàlom Santa Eulàlia.
Moviment demogràfic: Naixements: 54; defuncions: 38; casaments: 82
Personatge: Josep Ciurans i Cabot, de can Ciurans, entrevistat per Josep Ciurans i Vinyeta.
Casa que té història: can Fuster Parera, explicat per Xavier Ciurans i Vinyeta.

L’Esplai es reubica a Sant Simple.

El nou grup de Bastoners “Trinxaires”.

93

anuari 1963-2012_anuari 2006 retocat.qxd 14/12/12 13:35 Página 94

94

Anuari local 1963-2012
2005
Món/Europa/Espanya:
Atemtats als transports públics de Londres.
Onada de disturbis als barris perifèrics de
París. Mor el Papa Joan Pau II i és elegit el
nou Papa Benet XVI.
Catalunya:
El Parlament de Catalunya aprovà per una
àmplia majoria el nou Estatut. Es despleguen els Mossos d’Esquadra a Barcelona. El
Barça guanya la Lliga després de cinc anys de sequera.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’aprovà el nou escut municipal. Es presentà l’avanç del POUM a la ciutadania, i pocs
dies després es modifica per les queixes dels veïns del riu a la solució donada per la
inundabilitat. Entrà en funcionament el nou dispensari de La Sagrera. S’inaugura
l’Escola Bressol l’Alzina.
Pressupost municipal 2005: 8.853.888 €.
Les entitats:
El Ministeri d’Educació premia un projecte de millora de la biblioteca de l’IES La Vall
del Tenes. L’IES la Vall del Tenes comença els actes de celebració del seu 25è aniversari.

El nou escut municipal.

Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable.
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50 anys d’història
L’Escola Ronçana supera els 500 alumnes, amb cinc dels nou cursos triplicats.
La colla de Gitanes reprèn els assajos després de 4 anys. L’Esplai Santa Eulàlia celebra
el seu 25è aniversari. La colla de Trinxaires organitza una trobada bastonera en el seu
primer aniversari.
El Teatre Nacional del Tenes presenta Diner Negre. Es crea l’Associació de Comerciants Ronçana Comerç Actiu.
Canal SET: futur incert per la TDT.
Meteorologia: L’hivern va ser força fred, l’estiu suau i el començament de tardor força
càlid. Va destacar la poca precipitació.
Esports: El Pilot de Santa Eulàlia, Rafa Tornabell, aconsegueix la novena posició al Ral·li
Barcelona-Dakar. El santaeulalienc Santi Olivé es proclamava campió de Catalunya de
tir amb arc tradicional.
Inicia la seva activitat l’Escola Esportiva del Club de Tenis Pinedes Castellet. Es crea
l’equip Amateur del Club Esportiu Santa Eulàlia.
El Club Patí Santa Eulàlia triomfà a la segona fase de la final comarcal amb 10 podis.
També aconseguí classificar-se per la final de Barcelona d’Interclubs.
L’Infantil de l’Escola de Bàsquet Ronçana es proclamà campió de Lliga.
Bernat Guàrdia acabava en la segona posició a la Copa d’Espanya de Dual Slalom que
es disputà al circuit de Sant Simple.
Moviment demogràfic: Naixements: 60; defuncions: 31; casaments: 92.
Personatge: Josep Bonet i Ciurans, de can Lluïset, entrevistat per Josep Ciurans i Vinyeta.
Casa que té història: can Granada, explicat per Xavier Ciurans i Vinyeta.

Taller participatiu de l’avanç de POUM a La Fàbrica.
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Anuari local 1963-2012
Núm 43

Santa Eulàlia

2006
Món/Europa/Espanya:

de Ronçana
Santa Eulàlia

25 desembre

mbre 2006

Anuari local

2006

Catalunya:
S’aprova el nou estatut d’Autonomia. Decepció perquè se n’han rebaixat els continguts.
Eleccions al Parlament i formació del segon
tripartit. José Montilla president de la Generalitat. El Barça guanya la seva segona champions.

ANUARI LOC

AL 2006

Mor Augusto Pinochet, Anunci d’alto el foc
d’ETA. S’envia el primer tweet de la història.

de Ronçana

2005 - 25 dese

Nº 43

96

Santa Eulàlia
Ajuntament:
Santa Eulàlia s’agermana amb Blangowa. Comença la recollida d’escombreries porta a
porta. S’acabaven les obres d’abastament d’aigua de la xarxa Ter-Llobregat. Es lliuren
les claus de la primera promoció d’habitatge social. Es posa la primera pedra del nou
CAP. S’inaugura l’Escola de Música de la Vall del Tenes. S’inaugura un monòlit commemoratiu de l’Onze de setembre. Es suspenen els treballs de redacció del POUM.
S’aprova el reglament de la Creu de Santa Eulàlia.
Pressupost municipal 2006: 8.591.693 €.

Els nous habitatges socials, davant al parc de Can Font.”.
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50 anys d’història
Les entitats:
El Jutjat de Pau es trasllada a l’antic parvulari.
Es commemora el 25è aniversari de la Coral Santa Eulàlia. El Col·lectiu Olla a Pressió
celebra el 5è aniversari. Canal SET celebra el 15è aniversari. El SEPAP voluntariat de
presons, ACAPS Santa Eulàlia Càritas parroquial i les ONG Ajuda’m a créixer, Mosaic
i Vallès Obert segueixen les seves tasques d’ajuda solidària.
Es commemora el 10è aniversari de la Festa dels Tres Tombs.
Meteorologia: El 2006 ha estat un dels anys més secs de les últimes dècades, especialment
la primavera. Entre febrer i juliol van caure només 35 mm i el total de l’any va ser de
450 mm. Pel que fa a les temperatures cal destacar l’absència de fred rigorós a l’hivern.
Esports: El Club E. Santa Eulàlia estrena gespa artificial al camp de futbol i es manté pels
pèls a 2a regional.
El santaeulalienc Santi Olivé es proclamava campió de Catalunya de tir amb arc tradicional. Bernat Guàrdia es proclama campió de l’Open Estatal de Four Cross. El Club
Ciclista, a més de la tradicional passejada en BTT, organitza dues sortides especials a
Montserrat i a Andorra.
Moviment demogràfic: Naixements: 85; defuncions: 24; casaments: 86.
Personatge: Josep Dantí i Sala, de can Francesc, entrevistat per Josep Ciurans i Vinyeta
i fotografies de Pere Nadal.
Casa que té història: De l’Antic Mas Colomer, explicat per Xavier Ciurans i Vinyeta.
Signatura del pacte d’agermanament
entre els alcaldes de Blangoua i
Santa Eulàlia.

Acte de cloenda de la celebració dels 25 anys de
l’IES La Vall del Tenes.
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Anuari local 1963-2012
Núm 44

Santa Eulàlia

Crisi immobiliària als Estats Units, origen de la
recessió econòmica. Nicolas Sarkozy arriba al
Palau de l’Elisi i Tony Blair deixa Downing
Street. La ñ entra a Internet.
Catalunya:

mbre 2007

Anuari local

2007

AL 2007

Món/Europa/Espanya:

de Ronçana

2006 - 25 dese

ANUARI LOC

2007

de Ronçana
Santa Eulàlia

25 desembre

Nº 44

98

Any de la cultura catalana a Frankfurt. Es registren nombroses incidències relacionades amb infraestructures amb la gran apagada de
Barcelona i el caos de Renfe a Rodalies.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es constitueix el nou Ajuntament que va sorgir de les eleccions municipals del maig.
El candidat d’I-ERC Enric Barbany n’és escollit alcalde. Regidors: Joaquim Brustenga
Etxauri, Andreu Gual Tombas, Isabel Valls Bassa, Miquel Moret Espinosa, Maria
Bover Casanovas, Jordi Sala Druguet, Anna Arnella Ventura, Santi Martí Díaz, Martí
Ferrés Ollé, Joquim Blanch Conejos, Anna Blanch López, Francesc Montes Casas.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), per al desenvolupament de diferents actuacions de correcció hidrològica al riu
Tenes. Es dóna llum verda a un acord amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament de
Bigues i Riells per al condicionament de dos trams del vial d’enllaç entre Santa Eulàlia
i Bigues per la Font del Bou. Es dóna compte del document de compromís del corredor de Bus Exprés de la Vall del Tenes.

Acte de signatura de la solicitud del “Bus Express”.

anuari 1963-2012_anuari 2006 retocat.qxd 14/12/12 13:17 Página 99

50 anys d’història
Pressupost municipal 2007: 8.247.417 €. SET Comunicació: 85.600 €.
Les entitats:
L’Agenda 21 Local impulsa una bona colla d’activitats durant aquest any mentre
l’Escola Ronçana i l’Escola La Sagrera conviuen al centre del Rieral perquè encara es
construeix l’edifici nou, a la Sagrera. Les Dones del Tenes segueixen creant lligams i
oferint recursos entre les dones de la Mancomunitat. El Casal d’Avis Santa Eulàlia arriba a la majoria d’edat i la Comissió de Festes organitza el primer Ronçana Dancing
Show, de la Festa Major d’estiu.
Meteorologia: Com el 2006, el 2007 és un any de sequera, amb 487 l/m2. L’hivern és
suau i l’estiu no massa calorós. La temperatura màxima s’assoleix el 28 d’agost amb
37,2º mentre que la mínima es registra el 18 de novembre amb -5,8º.
Esports: El Club d’Escacs Ronçana organitza el 1r Obert d’Escacs de Santa Eulàlia. El Club
Esportiu afegeix dos equips –l’Aleví del futbol 7 i el femení- a l’entitat. El Club Escola
de Bàsquet Ronçana tanca una gran temporada amb excel·lents resultats del premini
mixt, el sènior femení i el preinfantil femení.
Moviment demogràfic: 83 naixements, 69 casaments, 33 defuncions.
Cases que tenen història: Can Just, amb text de Xavier Ciurans i fotografies d’Albert
Roca.
Acte de lliurament de les
primeres Creus de Santa
Eulàlia a Joan Cabot, Marcel
Galobart, Constanci Molas i
Tomás Balanche,
acompanyats per l’alcalde
Jaume Dantí.

Tots els
colaboradors
de Canal SET
assistents a la
festa dels 15
anys.
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Anuari local 1963-2012
2008
Món, Europa, Espanya:
Barak Obama, nou President dels Estats Units.
El cicló Nargis provoca 100.000 morts a
Birmània. Les borses s’enfonsen i comença la
pitjor crisi econòmica del darrers 80 anys.
Madrid i Barcelona es connecten per l’AVE.
Catalunya:
Catalunya ha de suportar una gran sequera.
Retornen dels primers Papers de Salamanca de ciutadans catalans. TV3 fa 25 anys.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
Es dóna llum verda al projecte de canonada en alta de connexió dels dipòsits de Rosàs
amb Can Lluc, Can Penedes i Puigdomènech i al projecte d’urbanització de Can
Maspons. Santa Eulàlia aprova el projecte inicial de la segona escola bressol. Es crea
una comissió d’investigació sobre la tramitació d’expedients d’adjudicació d’habitatges
de protecció oficial de Can Font. S’acorda inicialment la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament en els àmbits qualificats d’edificació tradicional
(casc antic). L’Ajuntament demana 1,29 milions d’euros en préstec per finançar part de
les inversions incloses en el pressupost 2008.
Pressupost municipal 2008: 10.663.845 €. SET Comunicació: 97.100 €.
La nova Escola de La Sagrera.

El juny va entrar en funcionament
el nou CAP.
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50 anys d’història
Les entitats:
Augmenta la programació mensual estable a la Fàbrica, amb les Nits de Concert i s’incrementen les sortides culturals i al teatre. La revista Ronçana compleix 40 anys.
L’Escola La Sagrera estrena el nou edifici que s’havia construït al costat de la llar d’infants municipal l’Alzina. La colla de gitanes crea un arxiu històric d’imatges de l’entitat, des del 1900. El Casal Parroquial commemora el seu 75è aniversari amb un programa d’actes centrat en el teatre. Joan Lázaro Padrós, veí de Santa Eulàlia, és ordenat
sacerdot a la catedral de Terrassa.
Meteorologia: L’any 2008 es recorda per la gran sequera de l’hivern i de la primera
meitat de la primavera. En canvi el juny va ser extremadament plujós, amb 181 l/m2.
En total, es recullen 659 l/m2. Les temperatures no són massa rigoroses. La màxima
s’anota el 12 d’agost amb 38,5º i la mínima, el 6 de març amb -4,4º.
Esports: Tot i una mala temporada, el primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia es
manté a Segona Territorial. El sènior femení del Club Escola de Bàsquet Ronçana
guanya la lliga del Campionat de Catalunya 3a B. El Club d’Escacs Ronçana consolida
del seu projecte i es fusiona amb el Club Escacs Lliçà. El ciclista Bernat Guàrdia s’enduu l’Open Estatal de descens. Excel·lent temporada de l’ACR.
Moviment demogràfic: 79 naixements, 74 casaments, 41 defuncions. 6.731 habitants,
3.384 homes i 3.347 dones.
Cases que tenen història: Can Barnils, amb text de Josep Claret i Xavier Ciurans, i fotografies d’Albert Roca.
Cada any un personatge: Joan Cabot Pañach, de Can Cabot, entrevistat per Ramon
Vilageliu.
Pessebre
vivent, una
de les
proves dels
color a la
Festa Major
d’hivern.

La nova festa
del Sarau de
Primavera
organitzada
pel COP.

Portada del ronçana núm.
244, el del 40è aniversari.
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Anuari local 1963-2012
Núm 47

Santa Eulàlia

2009
Món, Europa, Espanya:

ANUARI LOC

Esclata el sobiranisme amb els referèndums locals
per la independència, mentre el Barça de les 6
Copes fa història. Es descobreix el Cas Millet.

AL 2009

Pandèmia de la grip A. Entra en vigor el Tractat de Lisboa. Pujada inexorable de l’atur.
Catalunya:

de Ronçana
mbre 2009

2008 - 25 dese

de Ronçana
Santa Eulàlia

25 desembre

2009
Anuari local

Nº 47

102

Santa Eulàlia
Ajuntament:
L’Ajuntament atorga la Creu de Santa Eulàlia a Joan Ruiz i Calonja, APINDEP i el
Casal Parroquial. Es nomena jutge de Pau a Josep Solé i se sol·licita un millor finançament local. S’acorda adquirir el compromís de despesa plurianual, per un import
de 4.847.900 €, per a tres inversions: el Pla d’Actuació al riu Tenes, la Biblioteca-Casa
de Cultura i el Casal de Joves. Es donen les conclusions de la comissió d’Investigació
sobre els habitatges socials. Es liquida la Societat Promotora d’Habitatges Santa
Eulàlia i s’adjudica provisionalment el contracte per l’execució de la Biblioteca
Municipal i la urbanització de l’entorn.
Renuncia al càrrec la regidora del PSC Anna
Blanch i pren possessió Armando Cañizares. En una moció, es demana al Parlament
que s’acceleri el projecte de llei de Consultes
populars. Es dóna llum verda al document
d’al·legacions al Projecte del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona i s’aprova inicialment un pla especial i la modificació dels
planejament al sector no urbanitzable del
camí de Caldes per a la implantació d’un
centre ocupacional i hortes socials ecològiques de la Cooperativa APINDEP-Ronçana.
Pressupost municipal 2009: 10.083.769 €.
SET Comunicació: 99.100 €.

El Conseller de Cultura, el Diputat de Cultura de
la Diputació i l’Alcalde de Santa Eulàlia en el moment de col·locar la primera pedra de la nova
Biblioteca.
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50 anys d’història
Les entitats
Es produeix un increment de feina al Registre Civil amb un any intens per al Punt Jove,
amb l’organització entre d’altres, de la 1a baixada de carretons i de les 3 Hores de
Resistència en Derbi Variant. A més, s’instaura el Xafarranxo a la Festa Major d’Estiu.
Associacions de veïns, com Can Juli, Can Marquès, Can Font i la Primavera s’afegeixen a l’Anuari. També s’hi estrena l’Escola Bressol municipal La Font del Rieral. El
Casal d’Avis renova la junta i la colla de gitanes commemora 125 anys de cultura en
dansa. Càritas Parroquial tanca el primer any de la campanya “365 dies per ser solidaris”.
Meteorologia: El 24 de gener es produeix una de les ventades més fortes de la història
amb ràfegues màximes de 100 km/h. El 6 de gener cauen 8 cm de neu sobre el poble.
La pluja és lleugerament inferior a la mitjana (564 l/m2) amb un novembre molt sec.
La temperatura màxima es registra el 18 d’agost, amb 39,3º i la mínima, el 8 de gener
amb -4,4º.
Esports: El Club Esportiu Santa Eulàlia disposa d’equips a totes les categories i en els de
futbol 7 hi ha dos conjunts fins l’aleví. El Club Escola de Bàsquet Ronçana viu l’any del
minibàsquet i de les obres al pavelló poliesportiu amb la instal·lació de parquet i la rehabilitació de vestidors. Doble èxit per al biker Bernat Guàrdia que guanya el campionat d’Espanya de descens i reedita la victòria a l’Open d’Espanya també descens.
Dos equips del Club d’Escacs pugen de categoria i el Club Patí Santa Eulàlia compleix
25 anys. El pilot de l’ACR, Ferran Pujol, s’emporta la copa de promoció Volant-RACC.
Moviment demogràfic: 47 naixements, 82 casaments, 35 defuncions
Cada any un personatge: Caterina Escobairó, de Can Burguès, entrevistada per Ramon
Vilageliu

Acte de signatura de la solicitud del “Bus Express”.

La baixada de carretons, una
de les propostes dels pressupostos participatius dels joves.
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Anuari local 1963-2012
Núm 48

Santa Eulàlia
25 desembre

Món, Europa, Espanya:

Catalunya:

Anuari local

2010
ANUARI LOC

Eclosió de la Xina al panorama mundial en un
planeta convuls. Revoltes socials a França.
Primers ajustos socials per la crisi econòmica.

mbre 2010

AL 2010

de Ronçana
Santa Eulàlia

2010

de Ronçana

2009 - 25 dese

Manifestació de l’Estatut contra la sentència
del Tribunal Constitucional a Barcelona. Es
produeix la gran nevada del març. Moren Joan Solà i Joan Triadú.
Nº 48

104

Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’accepta una subvenció del FEDER per al pla de millora del riu Tenes, de 1.083.621,64
€. Es destinen 4.000 € d’ajut econòmic d’emergència a Haití. S’acorda una moció de
suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es produeix la renúncia del regidor de
govern d’Independents-ERC, Santi Martí. Pren possessió Pere Cabot, en substitució de
Martí. S’aprova el projecte d’implantació de xarxa de bicicletes i vianants en diverses
àrees urbanes del poble. S’aprova un padró municipal que a 1 de gener arribava als
6.830 habitants. Es concerta un préstec de 450.000 € per a inversions del 2010. Santa
Eulàlia rebutja la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.
S’aprova el conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament per a les obres
de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes. Es presenten al·legacions a l’estudi informatiu del 4t Cinturó.

Innauguració de l’Escola Bressol La Font del
Rieral amb el Conseller Ernest Maragall.

Les autoritats de Blangoua que van rebre la
delegació de Santa Eulàlia en la seva visita.
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50 anys d’història
Pressupost municipal 2010: 9.721.997 €. SET Comunicació: 91.000 €.
Les entitats:
Mn. Ricard Casadessús és el nou vicari de la parròquia de Santa Eulàlia. La Fàbrica
compleix 10 anys mentre el Pla de Prevenció de Drogodependències de la Vall del
Tenes segueix promovent diverses iniciatives. Canal SET s’incorpora a la TDT i presenta la seva unitat mòbil. La colla de gegants comença a reprendre l’activitat després
d’alguns anys de parada mentre el Casal Parroquial reforma la teulada de l’edifici. Dol
a la revista Ronçana per la mort de Joan Ruiz i Calonja, Mn. Tomàs Vergés, Marcel
Galobart i Joan Cabot, director de la publicació. Santa Eulàlia Camina segueix passejant pel poble i per tot Catalunya.
Meteorologia: El 2010, les pluges són superiors a les habituals amb 790 l/m2. En tots els
mesos, a excepció del novembre, se supera la mitjana. La temperatura mínima s’assoleix el 25 de febrer amb -5,7º i la màxima, l’11 de juliol amb 37,4º. El 8 de març,
cauen sobre Santa Eulàlia 10 cm de neu.
Esports: El Club Esportiu disposa de 15 equips, 4 a primera divisió, i inaugura les noves
graderies al municipal d’Esports. Segon any consecutiu per al minibàsquet del Club
Escola de Bàsquet Ronçana. Neix el Futbol Sala Macfrin Santa Eulàlia. El Club Patí
tanca una gran temporada amb bons resultats i un increment de patinadores i patinadors. La Societat de Caçadors certifica un augment de danys provocats per senglars
i tòrtores turques. Bon resultats dels pilots de l’ACR, Jordi Vilardebò, Carles Palou,
Lluís Palou i Enric Folch.
Moviment demogràfic: 65 naixements, 91 casaments, 34 defuncions. Habitants 6968,
3471 homes i 3497 dones.
Cada any un personatge: Constanci Molas, entrevistat per Ramon Vilageliu.

Acte de presentació dels llibres del Patrimoni
Històric i del Cançoner de Santa Eulàlia.

Obres de reforma de la teulada del Casal
Parroquial.
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2011
Món, Europa, Espanya:
El món segueix amb atenció les revoltes de la
Primavera àrab. Revolució dels smartphones.
Tsunami al Japó. La Unió Europea es reinventa per salvar l’euro. Crisi del deute. ETA decreta l’alto-el-foc permanent. Apareix el moviment 15-M dels indignats.
Catalunya:
Segueixen les retallades. Se celebra l’any Maragall. Tanca el Bulli, el millor restaurant
del món.
Santa Eulàlia
Ajuntament:
S’aprova una operació de crèdit de 890.000 € per al finançament parcial d’inversions.
Prospera una moció de rebuig de les sentències del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les escoles catalanes. Es fa l’aprovació de l’inventari municipal. Es ratifica l’acord del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible. Es dona llum verda inicial al projecte bàsic-executiu del desdoblament del pavelló poliesportiu. S’adjudica l’execució
del pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes a l’empresa Barnasfalt, per un import
de 1.208.460,70 €. Es constitueix el nou Ajuntament que va sorgir de les eleccions municipals del maig. El candidat de CiU Joaquim Brustenga n’és escollit alcalde.
Regidors: Miquel Moret Espinosa, Isabel Valls Bassa, Araceli Polo Velasco, Joan Iglesias Barcia, Cristina Parera Sallent, Pere Cabot Barbany, Ramón Vilageliu Relats,
Núria Federico Fuertes, Joaquim Blanch Conejos, Martí Ferrés Ollé, Francesc Montes
Casas, Agustín Gonzalo Álvarez. Es canvia el model de recollida d’escombraries, que
passa del Residu mínim a les 5 fraccions. Es concerta una modificació de crèdits per
un import de 1.453.606 € i 258.000 €.

La nova Biblioteca innaugurada enguany.

Innauguració del nou Gual de Sant Isidre.
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50 anys d’història
Pressupost municipal 2011: 8.593.484 €. SET Comunicació: 84.000 €.
Les entitats:
Canal SET fa 20 anys. Ronçana Comerç Actiu disposa de 80 socis i presenta la nova
targeta de fidelització. Més balls per a la colla de bastoners Trinxaires mentre neix el
col·lectiu juvenil L’arrencada. El TNT i el Casal Parroquial promouen diverses representacions teatrals i el Ganxo homenatja el lingüista Joan Solà i porta l’escriptor
Jaume Cabré a la Biblioteca-Casa de Cultura. La cooperativa APINDEP - Ronçana posa
en marxa el Centre Ocupacional al camí de Caldes i l’Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental dedica un monument al donant, al jardí del CAP. Neix la protectora d’animals ARBRA.
Meteorologia: Any irregular i amb moltes alternances. Amb un atípic mes de juliol en el
qual es recullen 73 l/m2. La precipitació recollida (727 l/m2) és un 20% superior a la
mitjana climàtica. La temperatura mínima es registra el 25 de gener amb -6,9º i la
màxima, el 21 d’agost amb 36,4º.
Esports: El Club Esportiu renova la seva junta sota la presidència de David García León,
i destaca la temporada de l’Aleví A amb l’ascens a 2n divisió. Es crea un segon juvenil
i un segon equip d’escola. El Club Escola de Bàsquet Ronçana compleix 10 anys amb
bona salut. El futbol Sala Macfrin Santa Eulàlia comença la segona temporada i quatre patinadores i un patinador del Club Patí Santa Eulàlia arriben a la final d’Interclubs.
Moviment demogràfic: 71 naixements, 140 casaments, 54 defuncions. El padró municipal queda fixat, a 1 de gener, en 6.922 habitants: 3.447 hores i 3.475 dones.
Cada any un personatge: Pilar Gual, de Can Duran, entrevistada per Isabel Valls.
La Fira del Tomàquet.

La coral és una de les entitats que posa
parada al xafaranxo de la Festa Major.
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