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Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques:
Tots ens podem veure reflectits en aquesta publicació que ja fa cinquanta-quatre anys que perdura en el
temps i que ens mostra les petites grans coses que
feien i han fet els nostres familiars, amics o coneguts
gràcies a la mirada de l’Anuari.
Com sempre, l’Anuari ens aporta un resum del que
ha passat en l’àmbit polític, familiar, lúdic, cultural o
a nivell d’entitats. Perquè, tot i viure en un poble dispers i sense nucli determinat, continuem tenint un
sentiment de pertinença molt elevat i això és gràcies
a la gent, com els que van tenir l’ocurrència de fer un
recull anual que s’ha convertit en la nostra enciclopèdia municipal.
Aquest any estem de celebració amb els vint-i-cinc
anys de Canal Set que, igual que l’Anuari, ens porta
tot el que ha transcorregut al poble fins l’interior de
les nostres llars, però a través del mitjà audiovisual i
amb un periodicitat setmanal. Per molts anys Canal
Set!
Voldria acabar aquest escrit donant les gràcies.
Gràcies a tots els qui van començar aquestes iniciatives comunicatives que ja s’han convertit en patrimoni del nostre poble.

Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Abans de deixar-vos gaudir de l’Anuari, aprofito l’avinentesa per desitjar-vos Bon Nadal, feliç any 2017
i sobretot molta salut!
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Resum dels plens municipals
Telèfons: 93 844 80 25 - Fax: 93 844 93 80
C/e: ser@ser.cat - Web: www.ser.cat

Ple extraordinari:
22 de desembre de 2015
Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques que han de
regir la concessió del bar del camp de
futbol municipal i inici del procediment de licitació per procediment
obert

Proposta d'aprovació del reconeixement al sr. Pere Vilardebò Vila i de la
denominació de la "plaça Pere Vilardebò"
Atesa la trajectòria del sr. Pere Vilardebò
Vila i amb motiu dels actes d’homenatge
previstos, el ple acorda fer un reconeixement
institucional al ciutadà i ciclista local Pere
Vilardebò Vila, mort el 2004 i dedicar un espai a la seva memòria, a les carreteres que
l’han vist entrenar, créixer i incrementar el
seu palmarès, aprovant la denominació de la
rotonda de la carretera de Barcelona amb el
camí de la Creu, com a “plaça Pere Vilardebò”.

S’acorda aprovar l'expedient de contractació
per a l'atorgament de la concessió de l'ús privatiu de domini públic del bar situat a l’edifici del camp de futbol municipal, els plecs
de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació per a la indicada concessió administrativa i convocar concurs públic, mitjançant
procediment obert, de l'adjudicació de la
concessió, que se sotmetin a informació pública els plecs aprovats juntament amb la
convocatòria al butlletí oficial de la província de Barcelona i al perfil del contractant,
en el benentès que, si no es formula cap
al·legació, el plec restarà definitivament
aprovat sense necessitat de nou acord.

Ple ordinari:
28 de gener de 2016

Es delega expressament a la junta de govern
local la resolució de les al·legacions que es
puguin presentar als plecs de prescripcions
tècniques i clàusules administratives, així
com l’adjudicació del contracte.

També informa que la sala Pau Casals de la
Biblioteca, serà a partir d’ara la nova sala de
plens, de conformitat amb tots els membres
del consistori.

Bar del Camp de Futbol.

Informació diversa
L’alcalde informa que ha finalitzat el judici
del gerent de la Vall de Tenes, en el que se
l’ha inculpat de tots els càrrecs dels quals
n’era investigat.

El ciclista Pere Vilardebò.

Ajuntament
Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana i el
Consorci per a la Defensa de la Conca
del Riu Besòs relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram
S’acorda aprovar el conveni de cooperació
interadministrativa entre l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a
la Defensa de la Conca del Riu Besòs relatiu
al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, amb una durada de 5 anys, a comptar
des de l’1 de gener de 2016, i fins el 31 de desembre de 2021.
Aprovació definitiva del compte general 2014
S’acorda aprovar definitivament el compte
general de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de l’organisme autònom Set
Comunicació corresponent a l’exercici 2014,
i retre el compte general al tribunal de
comptes i a la sindicatura de comptes, d’acord amb el que determinen els articles
212.5 i 223 del real decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
Moció de suport a les mobilitzacions i
accions contra el pla hidrològic de la
conca de l'Ebre
S’aprova una moció de suport a les accions,
iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
A les accions que el govern de Catalunya, els
ajuntaments, així com altres institucions i
entitats socials, presentin davant la comissió
europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar
els cabals ecològics aprovats per la comissió
per la sosteniblitat de les terres de l’Ebre.
Manifestar al govern de l’estat espanyol el
rebuig de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana a l’aprovació definitiva del pla hidrològic de la conca de l’Ebre que va tenir
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lloc en consell de ministres el passat 8 de gener de 2016.
I demanar a la comissió de medi ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del pla hidrològic de la conca de l’Ebre a
les directives europees d’aigua, aus i hàbitats.

Ple ordinari:
31 de març de 2016
Aprovació inicial del catàleg de camins municipals de Santa Eulàlia de
Ronçana
S’acorda aprovar inicialment el catàleg de
camins municipals del municipi de Santa
Eulàlia de Ronçana, redactat per l’equip tècnic designat per l’oficina tècnica de planificació i actuació d’infraestructures de la
Diputació de Barcelona.
Sotmetre a informació pública el document
durant el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva publicació al butlletí oficial de la província de Barcelona, la
pàgina web municipal i tauler d’anuncis de
l’ajuntament, amb el benentès que si durant
el termini, no s’hi formula cap al·legació o
suggeriment, el catàleg s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i s’incorporarà a l’inventari de
béns municipal.
Donar compte al ple de la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2015
Es dona compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2015.
Donar compte al ple de la liquidació
del pressupost de SET Comunicació
per a l'exercici 2015
Es dóna compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set Comunicació de
l’exercici 2015.
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Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el departament de governació i administracions públiques
S’acorda aprovar l’adhesió al conveni marc
de col·laboració entre el departament de governació i administracions públiques, en
nom de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, el consorci localret, l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana i el consorci administració oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
Activar seguidament el tràmit de sol·licitud
d'accés a les dades sobre inexistència d'antecedents per delictes sexuals, per tal de donar
compliment a allò establert a la llei 26/2015.
Moció d'I-ERC de suport al banc
d'ADN per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil
S’acorda aprovar la moció i mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana la iniciativa del banc
d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la guerra civil.
Prendre el compromís de difondre la iniciativa del banc d'ADN als ciutadans i ciutadanes
del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana
Estudiar, d’acord amb el consell comarcal
del Vallès Oriental, la possibilitat de participar dels costos de les anàlisi i recollides de
mostres, en forma de subvenció a les famílies que hi pugui haver a Santa Eulàlia de
Ronçana.

Ple del mes de març.
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Moció d'ICV-EUiA de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per a reduir els plàstics no reutilitzables al
municipi
S’aprova una moció on l’Ajuntament es compromet a no finançar l’ús de productes i envasos no sostenibles.
Que a l’Ajuntament, així com a les altres dependències públiques del poble (biblioteca,
escoles, etc.) es limiti al màxim l’ús d’envasos no sostenibles (per exemple les cafeteres
amb càpsules, màquines expenedores, amb
envasos de plàstic, ampolletes d’aigua...)
Que tots els esdeveniments que rebin finançament públic estiguin obligats a presentar un pla de sostenibilitat, és a dir, un pla
com es tracten els residus, així com la prohibició de materials de plàstic no reciclable i
evitar el plàstic no reutilitzable (cadascú amb
el seu got, la sardina/botifarra al seu pa).
Realitzar una campanya de conscienciació
per reduir l’ús del plàstic al municipi amb el
fi de conscienciar sobre el problema de la seva toxicitat.
Realitzar sessions informatives a La Fàbrica, amb experts en salut i medi ambient, així com programes educatius a la televisió
pública (Canal Set) sobre els perills del plàstic amb la participació dels ciutadans.
Declarar el municipi enemic del plàstic innecessari i es declari material non grat a Santa
Eulàlia, per, d’aquesta manera, donar exemple i convidar altres municipis a unir-se a la
iniciativa.

Campanya contra el plàstic a la Festa Major.

Ajuntament
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Moció del grup municipal PSC en relació al preacord subscrit pels caps
d'estat i el govern de la UE amb Turquia
S’aprova una moció en què el ple de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia mostra el seu
rebuig a l’acord assolit entre les i els caps d’estat i de govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia de
tots els migrats —incloses les persones demandants d’asil sirians i de qualsevol altra
nacionalitat—, que arribin a la unió europea.
Exigir a la unió europea i als estats membres
donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones
refugiades, respectuosa amb el dret internacional d’asil i els drets humans.
Sumar-se al manifest “passatge segur” subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en
aquest sentit, instar a la UE i els seus estats

membres que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des
del respecte, l’asil d’aquestes persones entre
els 28 estats membres de la unió europea.

Ple extraordinari:
28 d’abril de 2016
Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del seu organisme
autònom Set Comunicació, així com
les seves bases d'execució i la plantilla per a l'exercici 2016
S’acorda aprovar inicialment el pressupost
general de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu organisme autònom Set
Comunicació i les seves bases d’execució per
l’exercici de 2016, el resum del qual per capítols és el següent:

Ingressos
Ajuntament

Capítol I: Impostos Directes
3.909.579,31
Capítol II: Impostos Indirectes
61.757,00
Capítol III: Taxes i Preus Públics
1.208.642,03
Capítol IV: Transferències Corrents 1.983.862,69
Capítol V: Ingressos Patrimonials
69.688,14
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals
0,00
Capítol VII: Transferències de Capital 685.500,00
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
0,00

SET
Comunicació

Eliminacions

TOTAL
CONSOLIDAT

0,00
0,00
0,00
73.660,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00

0,00 3.909.579,31
0,00
61.757,00
0,00 1.208.642,03
-67.000,00 1.990.522,69
0,00
69.688,14
0,00
0,00
0,00
691.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.919.029,17

79.660,00

-67.000,00

Capítol I: Personal
2.564.249,37
Capítol II: Béns Corrents i Serveis
2.838.634,45
Capítol III: Despeses de Capital
88.269,03
Capítol IV: Transferències Corrents
416.349,73
Capítol VI: Inversions Reals
1.135.956,97
Capítol VII: Transferències de Capital
10.625,93
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
864.943,69

54.750,00
5.910,00
0,00
11.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00 2.618.999,37
0,00 2.844.544,45
0,00
88.269,03
-67.000,00
360.349,73
0,00 1.143.956,97
0,00
10.625,93
0,00
0,00
0,00
864.943,69

79.660,00

-67.000,00

TOTAL

7.931.689,17

Despeses

TOTAL

7.919.029,17

7.931.689,17
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S’acorda aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a l’exercici de
2016 següent:
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Categoria

Hab. Caràcter Nacional

Secretaria
Intervenció
Tècnica
Administrativa
Tècnica

Secretari
Interventor
T.A.G.

Administració general
Administració especial

Serv. Especials

Personal Laboral
Denominació plaça

Grup Places Vacants

Mestre Escola Bressol
Ajudant SET Comunicació
Tècnic/a Esports
Tècnic/a Promoció Econòmica
Tècnic/a Comunicació
Tècnic/a Ensenyament
Psicòleg/a
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca
Educador/a Escola Bressol
Encarregat/da Brigada d’Obres
Auxiliar Administratiu/va
Aux. Adm. Centraleta Policia L.
Aux. Educador/a
Bibliotecari/a
Oficial 1a
Oficial 2a
Conserge Escola
Vigilant Poliesportiu
Personal neteja
Treballador/a Familiar
Conserge Instalacions esportiv.
Peó Brigada
TOTAL

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP
AP

2
2
1
1
1
1
1
3
7
1
4
2
3
1
3
1
2
3
1
1
1
9
51

0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
2
0
0
1
0
1
0
1
1
0
4
18

Enginyer tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant
Sotsinspector
Sergent
Agents
Totals

Grup

A
A
A
C
A
A
A
C
A
C
C

Subgrup Places

A1
A1
A1
C1
A2
A1
A2
C1
A2
C1
C2

Vacants

1
1
1
2
1
1
1
2
10

de la llei orgànica 5/85 del règim electoral
general.

Ple ordinari:
26 de maig de 2016
Informació diversa
L'alcalde informa que l’Ajuntament ha obert
el període per apuntar-se als plans d’ocupació d’aquest any, respecte al camí de vianants al barri dels Ametllers informa que ja
s’han començat les obres.
Comenta també, que a finals de juliol la diputació farà entrega del projecte del camí de
vianants entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt.
I finalment convida a tothom a la presentació del llibre “Camí a l’escola”.

Renúncia d'una regidora del grup
municipal d'I-ERC
S’accepta la renúncia al càrrec de regidora
presentat per la sra. Alícia Moreno Rodríguez, del grup municipal d’I-ERC per motius
personals i comunicar-ho a la junta electoral
central, als efectes que sigui lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que disposa l’article 182

1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
12
28

L’ex-regidora Alícia Moreno.

Ajuntament
Creació del Consell municipal de barris
S’acorda aprovar la creació del Consell municipal de barris, com a òrgan de participació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de , que
estarà integrat per: el regidor de participació, un representant de cada grup municipal
amb representació al consistori, un representant de cada una de les associacions de
veïns, entitats i col·lectius, cívics i socials
que hi vulguin assistir, així com a títol individual, les persones vinculades a la participació ciutadana per la seva activitat i/o professió, i pel seu coneixement tècnic i experiència.
S’acorda també crear una comissió d’estudi
per a l’elaboració del reglament de funcionament del consell del barris, d’acord amb les
previsions establertes a la normativa, que
serà integrada per un regidor/a designat per
cada grup municipal, i per personal tècnic de
la corporació.
Aprovació inicials del pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable
S’acorda aprovar inicialment el pla especial
urbanístic amb el catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana redactat
per I ®ciutat i territori, sl.
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Moció per la promoció de producció i
consum d'energies netes per consolidar la sobirania energètica local
S’acorda aprovar una moció manifestant la
més gran oposició a la política energètica de
l’estat espanyol, en especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoprotecció i
autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del reial decret 900/2015,
de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d'energia elèctrica amb autoconsum i de
producció amb autoconsum del qual en demana la seva derogació immediata.
Sol·licitar al govern de la Generalitat que insti el govern de l’estat a eliminar els impediments i traves injustificades a l’autoconsum i
l’autogeneració elèctrica així com a presentar
el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i
qualsevol aspecte discriminatori existent.
Sumar-se al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de contractació de subministrament d'energia verda per aquelles dependències i instal·lacions
d'aquest Ajuntament que l’actual situació
contractual li permeti per tal de promoure la
producció i consum d'aquest tipus d'energia
al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap
a la total sobirania energètica local.

Sotmetre’l a informació pública durant un
termini de tres mesos, mitjançant anuncis
inserits al butlletí oficial de la província, al
diari Ara, al tauler d’edictes de l’Ajuntament
i a la pàgina web municipal.

Moció del grup municipal d’I-ERC
amb motiu del 4 de juny, dia de l’associacionisme cultural (DASC)

Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als organismes sectorials competents i notificar individualment als propietaris interessats en el procediment per al seu coneixement i a l’efecte
que puguin formular els suggeriment, aclariment o al·legacions que considerin pertinents durant el termini d’exposició pública.

A Santa Eulàlia de Ronçana, les entitats de
caire cultural tenen una gran incidència en
la vida del poble i, per això, es creu oportú
començar a generar una visió que els doni
valor i que es visibilitzin com a eina d’integració i de transformació personal i col·lectiva. Especialment en aquest any en què una
persona del poble, Mercè Llauradó i l’entitat
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Ajuntament
APINDEP, de caire social i amb àmplies
aplicacions en el món cultural, han rebut el
premi de vallesana de l’any, sembla oportú
donar relleu al nostre poble a aquest impuls
associatiu tan necessari.
S’aprova la moció amb els següents acords:
Reconèixer la trajectòria i la gran tasca que
fan les entitats cíviques i culturals, que suposen un dels principals valors i símbols del
nostre municipi i de Catalunya. Això ha
permès a molts ciutadans participar en la
millora de la nostra societat, fent-la més democràtica i més madura i implicar-se en la
construcció social i nacional d’aquest país.
Afegir-se a la celebració del dia de l’associacionisme cultural el proper 4 de juny de 2016,
i comprometre’s a impulsar-lo per tal que, a
partir d’ara, sigui anualment la data de referència per a visualitzar públicament el
conjunt d’entitats i associacions, i de l’ampli
ventall d’activitats que ofereixen, així com
promoure llur creixement i consolidació.

Anuari 2016

lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Traslladar a les entitats del tercer sector la
voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis
catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Moció de suport al dia mundial contra la homofòbia i el dia mundial del
drets LGTB
El 17 de maig es commemora el dia mundial
contra la homofòbia i el proper 28 de juny el
dia mundial dels drets LGTB, l’Ajuntament
aprova una moció de suport i es compromet a:

Moció per la defensa de la sobirania
del Parlament de Catalunya i contra
els atacs a les lleis catalanes

Penjar anualment a un lloc visible del municipi, preferiblement al balcó del consistori,
la bandera arc iris com a símbol de recolzament a la igualtat sexual i a la no discriminació per raons de sexe, els dies 17 de maig
en commemoració del dia mundial contra la
homofòbia i el 28 de juny en commemoració
del dia mundial dels drets LGTB.

S’aprova una moció per donar suport al parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar
resposta a les emergències socials.

Incloure al web municipal un baner d’enllaç
a l’observatori contra la homofòbia per denunciar comportaments homofòbics i elaborar un pla local contra la lgtbifòbia.

Donar suport al govern de la Generalitat en
el desplegament normatiu i reglamentari al
que s'ha compromès i propiciar la seva aplicació.

Moció de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris

Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives
previstes en la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica, llei que és
fruit d'una iniciativa legislativa popular i que
va ser aprovada pel Parlament de Catalunya
el 23 de juliol de 2015, per unanimitat.
Continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de

S’acorda donar suport a la proposició de llei
d’aprofitament de l’excedent alimentari presentada al Parlament de Catalunya.
Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i
cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en
l’àmbit alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties per a l’aprofitament dels
aliments frescos que s’acaben malbaratant.

Ajuntament
Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes informatives i de difusió social en els centres escolars
de primària i secundària, amb l’objectiu que
la ciutadania també es conscienciï de la importància de ser responsables amb el menjar.
Adherir-nos al “manifest de profit” que en el
marc de la campanya contra el malbaratament
alimentari “som gent de profit” ha engegat
l’agència catalana de residus de Catalunya
que depèn del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Acceptació de la renúncia d'un regidor del grup municipal de Convergència
S’accepta la renúncia al càrrec de regidor
presentat per el sr. Vicenç Fuertes Bergua,
del grup municipal de Convergència i comunicar aquest acord a la junta electoral central,
als efectes que sigui lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que disposa l’article 182 de la llei
orgànica 5/85 del règim electoral general.

Ple ordinari:
21 de juliol de 2016
Presa de possessió d'una regidora del
grup d'I-ERC
L’alcalde dóna compte que la junta electoral
central ha tramès la credencial a favor de la
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regidora Cristina Gallego Cabanas, en substitució de la regidora Alícia Moreno Rodriguez i li demana que declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda
amb posterioritat a la seva proclamació.
La sra. Cristina Gallego Cabanas manifesta
que no està afectada per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda, i acte seguit l’alcalde li demana que presti jurament o promesa
tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
La regidora respon “sí, prometo”.
L’alcalde dóna formalment possessió del càrrec
de regidora de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana a la sra. Cristina Gallego Cabanas,
alhora que li desitja molta sort, encert i una
llarga durada al consistori al servei del poble.
Presa de possessió d'un regidor del
grup municipal de Convergència
Democràtica de Catalunya
L’alcalde dóna compte que la junta electoral
central ha tramès la credencial del regidor
Francesc Montes Casas, en substitució del
regidor José Vicente Fuertes Bergua i prèvia
renúncia anticipada de la sra. Verónica Mateos Vegas, i li demana que declari si l’afecta
alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.
El sr. Francesc Montes Casas manifesta que
no està afectat per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda i acte seguit l’alcalde li demana que presti jurament o promesa tot utilitzant la fórmula següent:

L’ex-regidor Vicenç Fuertes.

“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de
Catalunya?”
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El regidor respon “sí, prometo”.
L’alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al sr. Francesc Montes
Casas, alhora que li desitja molta sort, encert i una llarga durada al consistori al servei
del poble.
Informació diversa
L’alcalde informa que el dia 5 de setembre
començarà l’auditoria econòmica financera
i espera que a finals de novembre ja s’hagi finalitzat.
Respecte al bar del camp de fútbol informa
que el passat dia 15 de juliol es va inaugurar
i que el servei ja està en marxa.
També informa de la inauguració del camí
de vianants fins al barri de la Primavera.
Que el mes d’agost es posarà en marxa el
servei de l’escombradora, que recorrerà el
diferents barris de Santa Eulàlia amb l’objectiu d’aconseguir uns carrers més nets.
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Aprovació definitiva del catàleg de
camins municipals
S’acorda deixar aquest punt sobre la taula i
posposar-lo a votació al següent ple, per tal
d’incorporar i completar aquest projecte
amb la realitat dels camins del municipi.
Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2017
S’acorda establir com a dies de festa local
per a l’any 2017, el 28 de juliol, Festa Major
d’estiu; i el 7 de desembre, atès que el 10 de
desembre, Santa Eulàlia, cau en diumenge.
Aprovació de la revisió del padró
d'habitants a 1 de gener de 2016
S’acorda aprovar el resum numèric del padró municipal d’habitants a 01-01-2016 amb
una xifra total de 7.049 habitants, dels quals
3.540 Són homes i 3.509 Dones.
Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions

Respecte al bus express, informa que s’han
ampliat les freqüències a caps de setmana i a
mes d’agost que fins ara el servei era inexistent.

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2016 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients particularment
d’urbanisme i d’activitats; i per a la resolució
de recursos administratius.

Comenta de la recollida d’escombraries, que
serà un punt molt important de cara els propers anys, que el 27 de gener de 2017 finalitza el contracte amb Uurbaser, i que es realitzará aquest servei amb Sabosa.

Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit - aplicació OPAS 2015

Inauguració del camí dels Ametllers.

Màquina escombradora a la Sagrera.

S’acorda aprovar la modificació de crèdit
3/2016 de suplement de crèdit per les ope-

Ajuntament
racions pendents d’aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2015, per import de
29.291,05 euros
Moció per incentivar l'assoliment d'un
salari mínim de referència de 1.000
euros pels treballadors i treballadores
contractats per l'Ajuntament.
S’acorda aprovar una moció que inclouen els
següents compromisos per part de l’Ajuntament:
Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els
salaris del personal al servei de l’Ajuntament
no siguin inferiors als 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues durant aquest mandat.
L’Ajuntament informarà de les mesures
adoptades per fer possibles aquests objectius i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que presentin licitacions
públiques per tal de millorar les condicions
salarials dels treballadors i treballadores
amb sous més baixos per rendir al mínim de
1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si
s’escau adoptar les mesures normatives que
incentivin les empreses subcontractades o
receptores de recursos municipals a adoptar
el salari de referència de 1.000 euros entre el
seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials.
Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el salari mínim de referència.
Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de
referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes públics i
als delegats en altres administracions locals
i comarcals.
Instar a les diferents administracions supramunicipals a què promoguin l'ús de clàusules socials en general, i l'aplicació del salari
de referència en particular, a la contractació
pública.
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Moció per decidir des de Catalunya i
el Vallès com solucionar les seves necessitats de mobilitat
El grup d’I-ERC, de l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, presenta un moció sobre la necessitat que té el nostre municipi
què es resolguin els problemes de mobilitat
al Vallès en benefici del trànsit de persones i
mercaderies en el seu territori, amb origen i
destí molt majoritàriament en ell mateix o
amb les comarques limítrofes.
S’acorda aprovar la moció amb els següents
acords:
Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i
jurídiques per aturar la licitació de l’estudi
informatiu de l’autovia orbital de Barcelona
b-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç ap7/c-60)
Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la competència plena sobre la mobilitat al Vallès
com es desprèn del vigent estatut de
Catalunya.
Instar el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
a ampliar al Vallès Oriental l’estudi de mobilitat a que s’ha compromès amb l’objectiu,
no pas de dibuixar possibles traçats de la
ronda del Vallès, sinó de dur a terme una
anàlisi de les infraestructures de transport
existents en aquest àmbit metropolità i consensuar amb el territori les actuacions necessàries per a resoldre els problemes de la
seva mobilitat, tot demanant-li la participació del nostre Ajuntament en la seva redacció.
Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica
S’acorda aprovar la moció presentada pel
grup d’I-ERC, de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, que consta dels següents acords:
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Primer.- Instar les principals companyies de
telecomunicacions a presentar els seus plans
de desplegament al municipi i negociar amb
elles accelerar-lo per tal de tenir servei de fibra òptica abans d’un any.
Segon.- Que el govern municipal estableixi
les sinergies necessàries amb el consell comarcal, la Diputació, el consorci Localred i
la Generalitat de Catalunya per fer més
atractiu el desplegament de fibra òptica al
nostre municipi.
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Informa, sobre un ajut rebut per part de la
diputació, per import de 1.086.628,40 euros
pel col·lector de connexió del nuclis de Can
Maset i Can Met al sistema de sanejament de
Santa Eulàlia, que ajudarà a solucionar el
problema del Torrent de les Tres Pedres.
Informa sobre l’ajut per import de 621.152,57
euros, que proporciona també la Diputació
per realitzar el camí de vianants de Santa
Eulàlia a Lliçà d’Amunt. Aquest ajut ja ha estat aprovat per la Diputació.

Tercer.- Que el govern municipal valori la
possibilitat d’altres formes de desplegament
de fibra òptica al municipi, contactant amb
operadors locals i estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest
desplegament.

Informa també sobre els imports de les diferents ajudes rebudes per part de la
Diputació dins el marc de les meses de concertació del pla “xarxa de governs locals
2016-2019”, consistents en:

Quart.-Instar a la Generalitat de Catalunya a
potenciar el desplegament de la xarxa de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament
gràcies als contractes de servei que té aquesta amb diferents operadors de telecomunicacions.

-Millora del camí de Can Brustenga, camí de
la Rovira, 230.000,00 euros.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell
Comarcal, la Diputació i el consorci Localret.

Ple ordinari:
29 de setembre de 2016

-Amortització de deute, 100.000,00 euros.

-Manteniment i parxejat de trams de calçada
malmesos, 180.000,00 euros.
-Prestació de serveis públics i garantia de cohesió socials, 168.500,00 euros.
Finalment informa que aquesta setmana
s’ha posat en funcionament el servei Porta’m, un servei d’acompanyament destinat a
persones amb dèficit de mobilitat, en col·laboració amb Ronçana Comerç Actiu i el
Centre d’Atenció Primària.

Informació diversa
L’alcalde, informa de l’inici i la importància
de la nova temporada de Canal SET, ja que
durant aquest any es compleixen els seus 25.
Informa sobre un conveni que s’ha aprovat a
la junta de govern local amb la fundació
Oncovallès, en que l’Ajuntament col·laborarà a partir de 2017 amb una aportació de
1.000 euros anuals.
Informa sobre l’auditoria, que començarà a
partir del 10 d’octubre de forma física a l’ajuntament.

El projecte Porta’m entra en funcionament.

Ajuntament
Modificació de crèdit 6/2016: crèdit
extraordinari per reconèixer despesa
d'amortització anticipada de préstec
segons LOEPSF
S’acorda aprovar la modificació de crèdit
6/2016 de crèdit extraordinari per crear una
aplicació pressupostària en el pressupost de
despeses per reconèixer una despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i
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que no pot esperar a ser reconeguda l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en
la present modificació és l’amortització anticipada d’un préstec d’acord amb el que estableix la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (loepsf) en el seu article 32.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2016
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Ensenyament
3/011/913090 Amortització anticipada
préstecs S/LOEPSF

Consignació
inicial

0,00

Total increment
Finançament
87000
Romanent de tresoreria per
despeses generals
Total increment

Modificació

Consignació
Final

297.500,10

297.500,10

297.500,10

0,00

297.500,10

297.500.10

297.500,10

Aprovació del model de sol·licitud de
compatibilitat per a activitats públiques o privades dels treballadors de
l'Ajuntament

Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del
Parlament de Catalunya.

S’acorda aprovar el model de sol·licitud de
compatibilitat per a activitats públiques o
privades dels treballadors de l'Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana.

Tercer. Garantir el compliment per part de
l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 17/2015
sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar,
executar i avaluar un pla d’igualtat de dones
i homes per destinar personal al seu servei,
així com d’un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Moció del grup municipal d'I-ERC per
la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats
S’acorda aprovar la moció amb els següents
acords:
Primer. Donar suport al Parlament de
Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.

Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures
per prevenir i abordar l’assetjament sexual i
per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d’inscriure els
respectius plans al registre de plans d’igualtat del departament de treball, afers socials i
famílies.
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Moció del grup municipal d'I-ERC per
donar suport a les conclusions de la
comissió del procés constituent
El passat 27 de juliol el Parlament de
Catalunya va ratificar les conclusions de la
comissió d’estudi del procés constituent
1. Actualment no hi ha cap marge d’acció per
al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional
i legal espanyol. L’única manera possible
d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
2. El poble de Catalunya té la legitimitat per
a començar un procés constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal,
participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.
3. Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès per Catalunya per
anar construint un model singular de procés
constituent, ateses les circumstàncies socials, culturals, polítiques i econòmiques que
ens són pròpies.
4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del
procés constituent sigui consensuat, públic,
transparent i compartit amb tota la societat
i amb les institucions que l’avalen. El procés
constituent ha de tenir la capacitat d’encabir
totes les sensibilitats ideològiques i socials
des del primer moment, també a l’hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i totes les
altres qüestions que afectin el mètode emprat per a fer avançar el procés.
5. El procés constituent ha de constar de tres
fases: una primera fase de procés participatiu, una segona fase de desconnexió amb
l’estat espanyol i convocatòria d’eleccions
constituents per a formar una assemblea
constituent, que haurà de redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a
la ratificació popular de la Constitució per
mitjà de referèndum.
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6. El procés participatiu previ ha de tenir
com a òrgan principal un fòrum social constituent format per representants de la societat civil organitzada i dels partits polítics. El
fòrum social constituent ha de debatre i formular un conjunt de preguntes sobre continguts concrets de la futura Constitució, que
hauran d’ésser resoltes per la ciutadania
mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat vinculant per
als integrants de l’assemblea constituent,
que els hauran d’incorporar al text del projecte de constitució.
7. Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la desconnexió amb la legalitat de l’estat espanyol per mitjà de l’aprovació de les lleis de desconexió per part del
Parlament de Catalunya i d’un mecanisme
unilateral d’exercici democràtic que servirà
per activar la convocatòria de l’assemblea
constituent. Les lleis de desconnexió no són
susceptibles de control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal.
8. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme a
Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern a posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat constituent de base social,
transversal, plural, democràtic i obert. Amb
aquest objectiu, el Parlament de Catalunya
haurà de crear una comissió de seguiment
del procés constituent.
9. L’Assemblea constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de
plens poders. Les decisions d’aquesta Assemblea seran de compliment obligatori per
a la resta de poders públics i per a totes les
persones físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’Assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió o impugnació
per cap altre poder, jutjat o tribunal. L’Assemblea constituent haurà d’establir mecanismes per a garantir la participació directa,
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activa i democràtica de les persones i de la
societat civil organitzada en el procés de discussió i elaboració de propostes per al projecte de constitució.

- Incloure i promoure als programes de cooperació al desenvolupament el suport a la
consolidació del procés de pau i a les polítiques de postconflicte.

10. Una vegada l’Assemblea constituent
haurà aprovat el projecte de constitució,
s’haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya aprovi o rebutgi d’una manera pacífica i democràtica el text de la nova constitució.

- Donar suport al govern de Colòmbia i a les
institucions reconegudes en l'acord de pau
per promoure el procés de reincorporació a
la vida civil dels excombatents i a la garantia
dels drets civils.

11. El procés constituent ha d’incorporar des
de l’inici la perspectiva de gènere, d’una manera transversal i amb una estratègia dual,
amb l’objectiu de trencar les inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés
constituent que ho sigui també per a totes
les persones.
Aquesta fita suposa un nou pas per complir
amb el mandat democràtic del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la república catalana. El procés cap a la independència ha sorgit de la ciutadania catalana que ha de ser la protagonista del procés
constituent. Des del món municipal català
volem estar, una vegada més, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la
voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb
la cambra catalana.
Per tots aquests motius, s’acorda aprovar la
moció amb els següents acords:
Primer. Donar suport a les conclusions de
la Comissió del procés constituent aprovades al ple del Parlament de Catalunya del 27
de juliol.

- Donar suport als processos de reparació de
les víctimes, incentivant els processos de
perdó i col·laborant en la pedagogia de la
pau a les ciutats i municipis de Colòmbia i
entre els colombians i les colombianes que
viuen al municipi.
- Reconèixer que, en el procés de negociació,
les dones van jugar un paper rellevant a través de la taula de dones i comprometre’s a donar suport a processos que tinguin com a finalitat garantir l'equitat i la representació de
les dones i de totes les persones en la política
i en la presa de decisions a tots els nivells.
Acceptació de la renúncia d'un regidor del grup municipal ICV-EUiA
S’accepta la renúncia al càrrec de regidor
presentat per el sr. Agustí Gonzalo Alvarez,
del grup municipal d’ICV-EUiA per motius
laborals i comunicar-ho a la junta electoral
central, als efectes que sigui lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que disposa l’article 182
de la llei orgànica 5/85 del règim electoral
general.

Segon. Comunicar aquest acord a tots els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Moció del grup municipal Socialista
en suport a l'acord de pau signat a la
República de Colòmbia
S’acorda aprovar la moció en suport a l’acord de pau signat a la República de Colòmbia i comprometre’s a:

L’ex-regidor Agustí Gonzalo.
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El sr. Agustí Gonzalo, explica que els motius
de la seva renúncia no són altres que la incompatibilitat amb la seva vida laboral i que
el període de regidor ha estat molt interessant, que amb aquest govern s’ha sentit més
partícip i es disculpa per totes aquelles accions en les quals hagi pogut ferir a algú.
L’alcalde i la resta de grups polítics de l’Ajuntament, li expressen els seu agraïment i
valoren la feina feta durant els anys que ha
estat al servei del poble, com a regidor.

Ple extraordinari:
27 d’octubre de 2016
Presa de possessió d'una regidora del
grup d'ICV-EUiA.
L’alcalde dóna compte que la junta electoral
central ha tramès la credencial de la regidora Elvira Mas Poblador, en substitució del
regidor Agustí Gonzalo Álvarez i li demana
que declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a
la seva proclamació.
La sra. Elvira Mas Poblador manifesta que
no està afectada per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda i acte seguit l’alcalde li
demana que presti jurament o promesa tot
utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fona-

Els 3 nous regidors: Gallego, Mas i Montes.
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mental de l’estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
La regidora respon “sí, prometo”.
L’alcalde dóna formalment possessió del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a la sra. Elvira
Mas Poblador, alhora que li desitja molta
sort, encert i una llarga durada al Consistori
al servei del poble.
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2017
S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
OF 1.- Impost sobre béns immobles.
OF 2.- Impost sobre vehicles de tracció
Mecànica.
OF 3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
OF 4.- Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
OF 5.- Impost sobre activitats econòmiques.
OF 8.- Taxa per la prestació del serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
OF 9.- Taxa per la prestació de serveis de cementiris.
OF 10.- Taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals.
OF 16.- Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública.
Aprovar per a l’exercici 2017 el calendari de
cobrament en període voluntari dels impostos i dels preus públics per la prestació de
serveis de l’Escola Bressol municipal i per la
prestació de serveis i/o realització d’activitats de competència municipal en els termes
següents:
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CALENDARI FISCAL 2017
Descripció
Impost sobre Béns Immobles Urbans - 1A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Urbans - 2A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Urbans - 3A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Urbans - 4A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Rústics
Impost sobre Béns Immobles Rústics Construïts
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - 1A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - No domiciliats
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - 2A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - 1A Fracció - Domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - No domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - 2A Fracció - Domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Comercials - 1A Fracció - Domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Comercials - No domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Comercials - 2A Fracció - Domiciliats
Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal
Taxa per entrada de Vehicles - Guals
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Febrer
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Març
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Abril
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Maig
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Juny
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Juliol
Preu Públic per servei de Menjador i acollida - Juliol
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Setembre
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Octubre
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Novembre
Preu Públic per servei d’Escola Bressol - Desembre
Preu Públic Cursos - Febrer
Preu Públic Cursos - Març
Preu Públic Cursos - Abril
Preu Públic Cursos - Maig
Preu Públic Cursos - Juny
Preu Públic Cursos - Juliol
Preu Públic Cursos - Setembre
Preu Públic Cursos - Octubre
Preu Públic Cursos - Novembre
Preu Públic Cursos - Desembre

Data Inial Vol.
02/05/2017

01/09/2017
01/09/2017
01/03/2017
15/09/2017
02/05/2017

02/05/2017
01/09/2017
01/09/2017
21/02/2017
21/03/2017
21/04/2017
22/05/2017
21/06/2017
21/07/2017
22/08/2017
21/09/2017
23/10/2017
21/11/2017
21/12/2017
21/02/2017
21/03/2017
21/04/2017
22/05/2017
21/06/2017
21/07/2017
21/09/2017
23/10/2017
21/11/2017
21/12/2017

Data Fi
Vol/Domi.
02/05/2017
04/07/2017
01/06/2017
01/09/2017
01/12/2017
02/11/2017
02/11/2017
01/03/2017
03/05/2017
01/07/2017
15/11/2017
03/07/2017
04/07/2017
02/11/2017
01/07/2017
04/07/2017
02/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
24/04/2017
22/05/2017
22/06/2017
24/07/2017
22/08/2017
22/09/2017
23/10/2017
22/11/2017
27/12/2017
22/01/2017
22/02/2018
24/04/2017
22/05/2017
22/06/2017
24/07/2017
22/08/2017
22/09/2017
22/11/2017
27/12/2017
22/01/2018
22/02/2017
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Ple ordinari:
24 de novembre de 2016
Informació diversa
L’alcalde informa de la celebració de la Fira
de Nadal el proper 10 de desembre.
Que el dissabte 26 denovembre es celebraran els Premis Tardor.
De la signatura, el passat 10 de novembre,
d’un conveni amb Sorea i posant a disposició
d’un fons de 3.000 euros per emergències socials.
De la signatura efectiva del conveni amb la
fundació Oncovalles, que va aprovar la JGL
el 29/09/2016.
De la presentació, el passat dia 3 de novembre, per part de la Diputació de Barcelona
del projecte del camí de vianants de Santa
Eulàlia a Lliça d’Amunt.
I de l’ajut rebut per part de Caixa Bank, de
l’adaptació de la furgoneta del projecte
“Porta’m”.
Modificació de crèdit 9/2016 de crèdit
extraordinari i transferència de crèdit
Després de debatre aquest punt a la Junta de
Portaveus, reunida en aquest ple i a petició
de tots els grups de l’oposició,.
S’acorda aprovar la modificació de crèdit
9/2016 de crèdit extraordinari per crear
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unes aplicacions pressupostàries en el pressupost de despeses per reconèixer despeses
no previstes inicialment al pressupost de
l’entitat i que no poden esperar a ser reconegudes a l’exercici següent i per transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa.
Les despeses que caldrà aplicar al pressupost i que són objecte de la present modificació són:
- Crear i dotar suficientment una aplicació
pressupostària per afrontar el pagament
parcial (anualitat 2017) de la sentència condemnatòria per l’expropiació d’uns terrenys
relacionats amb els terrenys de Can Feu
UAU 26.
- Dotar pressupostàriament 5 aplicacions
per adquirir utillatge per la brigada municipal, per aixecar unes notes registrals, adquirir un equip de so pel centre cívic i cultural
La Fàbrica, adquirir enllumenat nadalenc i
adquirir una màquina de climatització per
l’ajuntament.
- Transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de neteja d’edificis municipals per
poder reconèixer pressupostàriament la despesa associada al contracte de neteja i els
serveis extraordinaris demandats el 2016.
- Transferir crèdit a una aplicació pressupostària d’inversió de l’Escola Bressol
l’Alzina ja que amb el crèdit disponible a l’aplicació no n’hi ha suficient per l’actuació
que es vol realitzar.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2016
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI SENTÈNCIA
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

1-151-600000

Terrenys Can Feu - Torre del Gos
Total increment

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
0,00

70.000,00 70.000,00
70.000,00
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Baixes per anul·lació
Aplicació

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final

Concepte

3-323-130090 Increments regularitzacions singulars
lloc de treball. Conserge
3-342-130090 Increments regularitzacions singulars
lloc de treball. Conserge
3-912-100000 Retribucions bàsiques òrgans de Govern
3-920-120000 Retribucions bàsiques Funcionaris A1
Administració General
3-912-100000 Retribucions bàsiques Funcionaris A2
Administració General
3-920-130090 Increments regularitzacions singulars
lloc de treball. Neteja
3-920-160000 Seguretat Social administració general
3-1532-130090 Increments regularitzacions singulars
lloc de treball. Brigada
3-920-130090 Regularització triennis

1.000,00 -1.000,00

0,00

2.100,00 -2.100,00
17.696,45 -1.500,00

0,00
16.196,45

33.536,36 -25.000,00

8.536,36

26.885,00 -15.000,00 11.885,00
3.000,00 -3.000,00
46.797,24 -11.500,00

0,00
35.297,24

8.900,00 -8.900,00
2.000,00 -2.000,00

0,00
0,00

Total baixes

-70.000,00

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI ALTRES ACTUACIONS
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

1-1532-623002
1-151-609001
4-333-623003
1-165-623005
1-920-623006

Adquisició Utillatge Brigada
Font de Sant Joan
Adquisició equip de So CC La Fàbrica
Adquisició enllumenat Nadalenc
Adquisicó màquina climantització Ajuntament

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total increment

8.091,84
8.091,84
2.000,00 2.000,00
8.000,00 8.000,00
4.400,00 4.400,00
26.000,00 26.000,00
48.491,84

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI ALTRES ACTUACIONS
Baixes per anul·lació
Aplicació

Concepte

1-151-609002
1-1532-609009
1-160-609012

Mesures de protecció hidràulica
Pas de vianants Font de Sant Cristòfol
Canonada xarxa Clavegueram Torrent
de les Tres Pedres
Reformes Escola Sagrera
Nou sistema Streaming Plens
Sistemes d’informació Leasing

4-323-639002
1-920-626001
1-920-648000

Total baixes

Consignació
Consignació
inicial
Modificació
Final
42.510,12
21.929,88

-8.727,88
-19.312,76

19.000,00 -19.000,00
329,53
-329,53
517,04
-517,04
604,63
-604,63
-48.491,84

33.782,24
2.617,12
0,00
0,00
0,00
0,00
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C) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NETEJA
Despeses en augment
Aplicació

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final

Concepte

1-920-227003 Servei Neteja Ajuntament
1-920-227004 Servei Neteja Serveis Socials
1-920-227005 Servei Neteja Pavelló
Total increment
Despeses en disminució
Aplicació

Concepte

4-323-639001
4-323-227001
4-323-227002
4-333-227000
4-3321-227001
5-342-227000

Serveis Neteja Escola Ronçana
Servei Neteja Escola Bressol l’Alzina
Servei Neteja Escola La Sagrera
Servei Neteja La Fàbrica
Servei Neteja La Biblioteca
Servei Neteja Pavelló

0,00
0,00
0,00

5.480,00
85,00
185,00
5.750,00

5.480,00
85,00
185,00

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
22.712,69 -1.500,00
8.047,87 -600.00
25.457,86 -2.000,00
6.941,39 -550,00
7.267,08 -600,00
6.203,14 -500,00

Total disminució

21.212,69
7.447,87
23.457,86
6.391,39
6.667,08
5.703,14

-5.750,00

D) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT INVERSIÓ EB
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

4-323-639001 Reformes Escola Bressol Alzina Fase 1
Total increment
Despeses en disminució
Aplicació

Concepte

1-151-609002

Mesures de Protecció Hidràulica
Total disminució

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
3.000,00

2.600,00
2.600,00

5.600,00

Consignació
Consignació
inicial Modificació
Final
36.316,24 -2.600,00

33.716,24

-2.600,00

Publicar l’acord per anunci al butlletí oficial
de la província i al tauler d’anuncis de la corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies hàbils que
estarà exposat a les oficines municipals, i en
cas que no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva.

dentària de Santa Eulàlia de Ronçana, i sotmetre’l a informació pública per un termini
de 30 dies. Establir que, en cas de no presentar-se cap al·legació, el reglament quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament
al BOP de la província.

Aprovació del nou reglament del
mercat de venda no sedentària de
Santa Eulàlia de Ronçana

Moció de suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i
electes investigats per processos relacionats amb la sobirania

S’acorda aprovar el nou el reglament municipal del mercat setmanal de venda no se-

S’aprova la moció de suport al referèndum,
al Procés constituent i als ens locals i electes

Ajuntament
investigats per processos relacionats amb la
sobirania que diu el següent:
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que
negociï amb l'estat un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de
la importància del moment històric que viu
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb
la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un
nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants
de l’exercici ple de la democràcia i hem estat
i estarem al costat de les institucions i dels
càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la
independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia
per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol
per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret
a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre
la independència del nostre país.
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lunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al ple
municipal els següents acords:
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de
2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el Procés constituent al nostre municipi de forma coordinada amb l’Asso-ciació de Municipis per la Independència, en el
moment que les institucions iniciïn el seu
desplegament. Comprometre’ns a fer una
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el
màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a
decidir, la defensa de la independència de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de
les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament
judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia
de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’associació
de municipis per la independència.

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i
majoritària, es pronuncia a favor de la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.

Manifest institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones de 25 novembre de
2016

La llibertat d’expressió i les idees polítiques
són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Cata-

S’acorda aprovar el següent manifest amb
motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones:
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MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DE 25
NOVEMBRE DE 2016
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país que construïm conjuntament des de les
institucions públiques i la societat civil.

Avui, 25 de novembre, les administracions i
la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig
a la violència masclista i per fer pública la
nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.

També, l’acompliment de la llei catalana
5/2008, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una xarxa pública de recursos i
serveis i amb una sèrie de drets reconeguts
per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.

Un any més som aquí per fer palès que els
drets de les dones són drets humans i que el
fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una
manca de reconeixement de l’autoritat i de
la llibertat de les dones.

El desplegament normatiu d’aquests darrers
anys ha permès desenvolupar un model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció
i la recuperació de les dones i també a
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.

És imprescindible, per tant, posar en valor el
paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van
crear grups de suport i d’assessorament a les
dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.

Aquest any, les institucions signants volem
denunciar, de manera especial, les violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.

Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país
de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones
i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat
entre homes i dones en els diferents ordres
de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement una sentència del Tribunal
Constitucional ha anul·lat alguns articles
concebuts per promoure la igualtat al món
laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de les relacions
laborals on encara perviuen, a dia d’avui,
moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això que les polítiques
d’igualtat de gènere són un eix estratègic del

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes
d’abús i control com a formes d’exercir
violència masclista. Actituds d’imposició, de
menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... S’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la
violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els
missatges han coincidit en la necessitat que
les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest
moment històric, però, és imprescindible
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construir models culturals que reprovin les
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes
violències .
Així, la denuncia a la fiscalia de deu blocs i
cinc vídeos d'internet que incitaven a la
violència masclista i que acumulaven més
d'un milió de visites, per part del consell audiovisual de Catalunya i del govern, és un
pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme
que nega la presència i les aportacions de les
dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats
i els sabers dels moviments feministes i
grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania que, a través
d’accions col·lectives i individuals, actuen
per eradicar aquesta xacra social.
Les institucions i administracions públiques
hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de
les dones, reparador del dany i innovador
amb la difícil tasca de prevenir la violència
masclista fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir
por.

Moció per la democràcia i la sobirania local
Davant la decisió del govern local de
Badalona del passat dia 12 d’octubre d’obrir
els càrrecs electes les portes de l’Ajuntament, el poder jurídic instrumentalitzat per
la Delegación del Gobierno a Catalunya de
prohibir al govern de la ciutat exercir el seu
dret a la representació política i impedir que
els càrrecs electes que formen part del govern obrin les portes de l’ajuntament.
S’acorda aprovar la moció presentada per
I-ERC amb els següent acords:
Primer.- Expressar tot el suport al govern de
Badalona com a representant democràtic de
la ciutadania i als acords pels quals han estat
requerits diversos regidors i regidores per
via judicial prohibint l’exercici de la sobirania local democràticament aconseguida.
Segon. - Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el calendari laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la ciutadania.
Tercer - Lamentar la judicialització de la vida política a l’estat espanyol, pretenent que
els tribunals resolguin el que caldria debatre
i acordar a nivell polític.
Quart. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona, als grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al jutjat d’instrucció
número 5 de Badalona i al jutjat contenciósadministratiu número 14 de Barcelona.

L'escut de Santa Eulàlia ha recuperat la creu en aspa.
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Novembre 2015
- Santa Eulàlia augmentava un 10% el rebut
de l’IBI per l’actualització del cadastre. El
deute municipal era el principal motiu d’aquest increment.
- L’Ajuntament havia de retornar més d’un
milió d’euros en préstecs a bancs l’any vinent.
Poble Unit feia balanç dels primers mesos de
govern en la primera assemblea oberta.
- Una vintena de joves creaven el nou col·lectiu La Timba. L’entitat s’estrenava amb una
Castanyada jove, amb música en directe a
Sant Simplici.
- El judici contra l’ex gerent de la Mancomunitat, Francesc Delgado, quedava concretat
per al gener vinent. El cas s’hauria de jutjar a
l’Audiència de Barcelona i es faria amb jurat.
- La Biblioteca s’adheria al programa Lecxit,
de la Fundació Bofill. Les instal·lacions de la
Sagrera començaven la cerca de voluntaris
per formar parelles lectores amb 10 alumnes
de primària.
- La recollida selectiva tornava a baixar per
tercer any consecutiu. El 2014 va acabar
amb un 59%, quatre punts menys que el

S'inicia el programa Lecxit.

2013. Una auditoria de la Diputació proposava canvis per invertir la situació.
- La Diputació confirmava la construcció del
pas de vianants per unir Santa Eulàlia i Lliçà
d’Amunt a través de la carretera. L’obra podria ser una realitat d’aquí a dos anys.
- Xavier Cabot, Jordi Sala i The Crab Apples
aspiraven a convertir-se en el santaeulalienc
del 2015. Arbra, APINDEP-Ronçana i el
GOT eren els finalistes a millor entitat.
- El Serrat acollia els serveis centrals dels
Parc de les Olors de Catalunya. L’empresa
gironina Tegust comercialitzava infusions
amb plantes aromàtiques d’aquesta xarxa.
- L’Assemblea Jove escollia 15 propostes per
als pressupostos joves del 2016. Nou exercici democràcia amb rècord de participació.
- L’activista Xavier Cabot i la cooperativa
APINDEP-Ronçana, es proclamaven guanyadors com a santaeulalienc i entitat del
2015 dels Premis Tardor. La tercera edició
reunia 300 persones a la Fàbrica.
- El reportatge de Canal SET sobre el retorn
de la llúdriga al riu Tenes s’enduia un accès-
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sit dels Premis ATLL de l’Aigua. Pere Nadal
recollia el guardó al Col·legi de Periodistes.

van tenir opcions fins l’últim moment per
empatar.

- El Gran Recapte aconseguia 1.500 quilos
d’aliments. A aquests se n’hi afegirien 2.500
més, per cobrir les necessitats al municipi
durant els pròxims 3 mesos.

- Un grup d’amics del desaparegut ciclista
santaeulalienc Pere Vilardebò, decidien fer-li
un homenatge amb una cursa al nostre poble
que coincidiria amb la primera de les proves
de la Copa Catalunya 2016 Júnior i Cadet.

- Santa Eulàlia creava dos òrgans participatius més, lligats a l’Ajuntament. El Consell
de Medi Ambient i el Consell Econòmic, s’aprovaven en el ple ordinari de novembre.
Esports
- L’equip de bàsquet d’APINDEP-Ronçana
encarava la seva 3a temporada, amb la intenció de millorar el joc col·lectiu i individual i intentar jugar un amistós en el futur.
- El primer equip del Club Esportiu Santa
Eulàlia perdia per 0 gols a 1 contra la Penya
Barcelonista Sant Celoni, en un partit on els
locals es van merèixer més. Els verd i blancs
van fallar un penal quan perdien, van veure
com l’àrbitre els expulsava dos jugadors i

Tots els guanyadors dels Premis Tardor 2015.

- La corredora de canicross Lali Masriera, el
pilot de motocròs Victor Redondo i l’entrenador de futbol Ferran Garcia, explicaven
les seves sensacions a l’hora d’afrontar la gala dels Premis Tardor, per decidir qui és el
millor esportista santaeulalienc de l’any
2015.
Desembre 2015
- Gairebé un 65% de la massa forestal afectada per la ventada de fa un any ja s’havia
netejat, mentre encara es treballava en un
30% més. Només a Santa Eulàlia, els experts
calculaven que hi van caure més de 4.000
arbres.
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- Independents-Esquerra es retirava del
contenciós pel canvi de sistema de recollida
en contenidors. La formació ho feia com a
mostra de bona voluntat pel camí que havia
encetat el govern de Poble Unit.
- Santa Eulàlia pretenia garantir els subministraments bàsics d’aigua i electricitat a les
famílies amb dificultats econòmiques.
L’Ajuntament es trobava amb Sorea i Estabanell.
- El guionista Eduard Sola estrenava pel·lícula: Barcelona Nit d’Hivern, del director
Dani de la Orden. Sola ja havia participat
feia dos anys a Barcelona Nit d’Estiu.
- Santa Eulàlia celebrava 100 anys de les escoles de la Sagrera i recordava el llegat educatiu que havien deixat al municipi. Una placa commemorativa a l’ara Jutjat de Pau recordaria l’efemèride.
- Uns lladres robaven un ordinador portàtil
de les oficines del Club Esportiu. Tot indicava que els delinqüents buscaven la recaptació de la loteria de Nadal de l’entitat.
- Unes 600 persones passaven durant el cap
de setmana per la Fira de Nadal de la Festa
Major d’Hivern. El TNT reunia 180 espectadors a la quarta representació de Teràpia de
grup.
- En Comú Podem s’imposava a les generals
de Santa Eulàlia. La coalició de Podem i
Iniciativa - Esquerra Unida guanyava els comicis per davant d’Esquerra i Democràcia i

Reunió amb Estabanell i Sorea.
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Llibertat. Ciutadans, era quarta força, per
davant de PSC i PP.
- Una setantena de persones assistien al dinar solidari de l’Institut. L’àpat recaptava
725 euros i es lliuraven a Càritas i al Banc
d’Aliments.
- La Coral Santa Eulàlia, el cor Americantus
i el grup Modus Operandi Criolla omplien
l’església amb la Missa Criolla. El grup escènic del Casal ultimava els preparatius dels
Pastorets que commemorarien el centenari
de l’obra de Folch i Torres.
- El Bus exprés incrementaria el nombre
d’expedicions a partir del primer trimestre
de l’any vinent. La proposta passava per
augmentar la freqüència entre setmana i
ampliar-la a dissabtes i festius i a l’agost.
- El Casal s’omplia en la primera de les tres
representacions dels Pastorets. Santa
Eulàlia s’afegia a la commemoració dels 100
anys de l’obra de Folch i Torres amb novetats destacades.
Esports
- S’entrevistava a la corredora de canicross
Lali Masriera, que feia dues setmanes s’havia proclamat campiona d’Espanya a
Burgos. Un triomf que li permetria disputar
l’europeu del proper mes d’octubre a la
República Txeca.
- El primer equip del Santa Eulàlia aconseguia la victòria contra el Parets per 3 gols a 2
en un partit atractiu per a l’espectador. Els

Tallers per a nens a la Fira de Nadal.
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verd-i-blancs se situaven desens a la classificació.
- Els dos clubs de patinatge oferien els seus
respectius Festivals de Nadal. El Pavelló Poliesportiu s’omplia de gom a gom per veure
el treball fet durant l’any.
- Acabaven les obres del bar del camp de futbol, amb una inversió de 270.000 euros, la
més gran dels darrers 5 anys. L’Ajuntament
iniciava el procés per adjudicar-ne la concessió.
Gener 2016
- L’atur baixava a Santa Eulàlia el 2015 en un
15%. Tot i això, els 403 aturats del desembre
doblaven els de fa 8 anys.
- Començava el judici contra l’ex gerent de la
Mancomunitat amb la selecció del Tribunal
del jurat. Francesc Delgado s’enfrontava a
una demanda de 8 anys de presó i 20 d’inhabilitació. La defensa en demanava l’absolució.
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- El programa LECXIT es presentava oficialment per posar-se en marxa a finals de gener. També es feia una jornada de formació
per als voluntaris.
- L’Ajuntament homenatjava a Joan Dantí i
Sala pels seus 100 anys. El departament de
Benestar Social li lliurava la medalla centenària de la Generalitat.
- El judici contra l’ex gerent de la Mancomunitat, Francesc Delgado, quedava vist per
veredicte. El jurat popular tenia tres dies per
decidir si Delgado era culpable o innocent
d’haver-se apropiat suposadament de mig
milió d’euros.
- La Mancomunitat sortia del Pla de Sanejament i el pressupost 2016 ja volia afrontar
nous reptes. L’objectiu era potenciar i afegir
més serveis per als 4 municipis.
- Càritas Parroquial calcava les donacions de
l’any passat en la campanya de Nadal, amb 4
tones de menjar. L’entitat agraïa el suport
veïnal des de la nova seu del Banc d’Aliments.

- El guionista Eduard Sola optava al Premi
Gaudí de Millor Guió, per Barcelona Nit
d’Hivern. Sola participava en un cinefòrum
a La Fàbrica sobre aquesta film.

- La tercera festa de l’acordió omplia la Sala
Gran de la Fàbrica amb un públic entusiasta.
L’havanera s’erigia protagonista de les
cançons de la trobada.

- Els Pastorets centenaris de Folch i Torres
batien rècords amb gairebé 550 espectadors
en les tres representacions del Nadal. El tercer muntatge portava 200 persones al Casal.

Esports

Joan Dantí el dia que complia 100 anys.

Un moment de la 3a Festa de l'Acordió.

- El primer equip del Club Esportiu començava el 2016 amb una derrota contra La
Torreta per 1 gol a 3. Tot i que els de Raúl
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Rossúa s’avançaven primer en el marcador
amb un gol de Sergi Canut, dos errors individuals de la defensa verd i blanca propiciaven la remuntada visitant.
- L’organització del Memorial Pere Vilardebò, prova inaugural de la Copa Catalana
de ciclisme en categoria júnior i cadet, convocava una reunió per tal d’aconseguir una
setantena de voluntaris.
- L’Infantil del Club Esportiu Santa Eulàlia
ensopegava contra el Parets per 2 gols a 7.
Tot i la reacció dels verd i blancs posant-se 2
gols a 3, els visitants feien valer la seva bona
punteria i deixaven encarrilat el matx abans
del descans.
Febrer 2016
- L’ex gerent de la Mancomunitat, Francesc
Delgado, era declarat culpable de malversació de fons públics i falsedat documental. El
jurat popular acordava el veredicte per unanimitat. La sentència es coneixeria en les
pròximes setmanes.
- Es celebrava el primer ple de la corporació
a la Biblioteca. La sessió donava llum verda
a la renovació del contracte pel manteniment del clavegueram municipal amb el
Consorci del Besós.
- La Policia Local investigava l’abocament
incontrolat que es produïa al torrent de Can
Paiaigua. L’Ajuntament lamentava que se

Calçotada popular a La Fàbrica.
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seguissin produint comportaments incívics
com aquest.
- La 24a calçotada popular aplegava 180 persones, que consumien prop de 3.500 calçots.
Un centenar de persones participava a la caminada que va visitar la masia de can
Plantada, a l’Ametlla.
- L’onada de robatoris que afectava els habitatges de la comarca, es deixava notar a
Santa Eulàlia, on registrava 20 casos des del
novembre.
- Bon estat de conservació dels camins de titularitat pública a Santa Eulàlia. La Diputació catalogava 47 camins, que sumaven prop
de 28 quilòmetres.
- Prop d’un miler de persones participava a
la Festa de Carnestoltes. Santa Eulàlia acollia una de les dues ballades inaugurals de la
Roda de Gitanes del Vallès, en una Fàbrica
plena a vessar.
- L’ex gerent de la Vall del Tenes, era condemnat a 6 anys de presó per malversació de
fons públics i falsedat documental. Francesc
Delgado també hauria de retornar el mig milió d’euros que va defraudar.
- L’alumna de l’Institut, Núria Sala, xifrava
en 47 el nombre de deportats vallesans a
camps de concentració nazi durant la segona
Guerra Mundial. Era el seu treball de recerca, fet en francès.
- L’escut municipal recuperava la creu en aspa. L’informe d’un especialista avalava el

Rua de la festa de Carnestoltes.
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canvi. L’emblema recobrava l’aspecte inicial,
aprovat fa 11 anys.
- Independents-Esquerra fixava prioritats
per al primer pressupost municipal de Poble
Unit. Entre els temes, Consells municipals,
transport públic, l’eix Sagrera Rieral, l’àmbit
social i l’Escola Font.
- Prop de 180 persones passejaven pel camí
fluvial en la segona etapa de la remuntada a
peu pel riu Tenes. Els caminaires recorrien
14 quilòmetres entre Lliçà d’Amunt i Riells
del Fai.
- La primera fase de l’arribada de gas natural a Santa Eulàlia estava a punt d’acabar. El
subministrament a les primeres cases començaria a finals de març.
- Unió de Pagesos guanyava a ASAJA les
eleccions a les cambres agràries. La participació creixia 5 punts però el cens electoral
queia un 32%.

Inauguració de la plaça Pere Vilardebò.
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Esports
- La prova inaugural del Trofeu Català de
Ciclomotors de Rosàs comptava amb 28 inscrits, guanyant la parella formada per
l’Andreu Batlles i l’Oriol Mena. La cursa de 3
hores de resistència en Enduro comptava
amb 16 inscrits, imposant-se els santaeulaliencs Victor Redondo i Eugenio Zafra.
- El juvenil entrenat per Ferran Garcia perdia per 2 gols a 7 contra el Vic Riuprimer,
complicant-se així una mica més les seves
opcions de sortir de la zona de descens. Els
verd i blancs mostraven un joc molt fluix i
falta d’actitud.
- Santa Eulàlia homenatjava i recordava la
figura de Pere Vilardebò posant el seu nom a
la rotonda de la Creueta. La primera prova
de la Copa Catalana aplegava 228 ciclistes i
proclamava campió absolut de la categoria
júnior el corredor del Club Ciclista Sant Boi,
Pol Hervàs, mentre que en cadet la victòria
era pel francès Gabriel Roger.
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Març 2016
- El col·lector definitiu per les aigües residuals de la Primavera i els Ametlles es contemplava com una realitat per a l’any 2017.
L’Agència Catalana de l’Aigua confirmava
que era una obra prioritària.

Anuari 2016

- Una setantena de persones assistien al segon concert de l’Eulaliana. Els grans compositors de la Viena Imperial de principis del
segle XIX, protagonitzaven l’actuació amb la
Camerata XXI.

- La Parròquia inaugurava la reforma de la
capella del santíssim amb un acte sobri però
solemne. Les obres de la teulada s’havien fet
durant el febrer passat.

- Més de 200 persones assistien a l’estrena
del documental Jaume Arnella, el joglar. El
reportatge, d’Agustí Coromines, repassava
els 50 anys de trajectòria del romancer establert a Santa Eulàlia.

- L’escriptora gironina Maria Mercè Roca
encetava els actes del dia de la dona a Santa
Eulàlia. L’Ajuntament també programava
un recital poètic i una hora del conte.

- Es produïen queixes de veïns pels increments en l’IBI, arran de la revisió del cadastre. En alguns casos, el rebut arribava als
30.000 euros.

- La veïna del Rieral, Carme Ribera, complia
100 anys. La Generalitat li feia entrega de la
medalla centenària del govern català, la segona que lliurava al poble en només dos mesos.

- La primera invasió de morts vivents de
Santa Eulàlia era un èxit. La Santaka Zombie
finalitzava anticipadament a causa de la pluja però ja es pensava en la segona edició.

- Ronçana Comerç Actiu volia renovar i potenciar la targeta client. La comunicació a
través de les xarxes social també estava en el
punt de mira de l’associació de botiguers.

- Hi havia nou dinamitzador juvenil i nova
insertora laboral. Oriol Puig i Laia Alonso
eren les noves cares del Punt Jove La Taka.

- Santa Eulàlia reobria el parc infantil de l’era de can Naps. Els treballs, que havia pagat
íntegrament l’Ajuntament, havien costat uns
25.000 euros.

- L’Ajuntament buscava més paradistes i
augmentar els nombre de compradors del
mercat setmanal. Només un 10% de la població n’era client habitual cada dissabte.

- S’actuava contra la processionària al bosc
de l’Escola Ronçana. La manca de pluges i
les elevades temperatures de l’hivern feien
que aquest insecte no hagués desaparegut.

- El Consorci del Besòs i el Grup d’Ornitologia del Tenes gravaven en vídeo la llúdriga a
Santa Eulàlia, 2 anys després de la primera
fotografia d’aquest mamífer que havia retornat al riu.

La Carmeta Ribera compleix 100 anys.

El Parc de l'Era de Can Naps llueix nova imatge.
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Esports
- La Fàbrica acollia la setena ronda de la Lliga
catalana per equips, on l’equip A del Club
d’Escacs Vall del Tenes no va tenir gaire fortuna en l’enfrontament contra el conjunt del
Moià Moianès. L’equip del nostre poble perdia per 2 punts a 6 contra aquest rival.
- El clàssic de futbol entre el Santa Eulàlia i
el Lliçà d'Amunt es decantava a favor dels visitants per 0 gols a 1.
- El Club Triatló T-Bikes presentava a La
Fàbrica el seu equip oficial de competició. La
trobada també servia per presentar la segona edició de la cursa “Atrapa la Barretina”, i
per fer un clínic sobre l’esport de resistència
i ultraresistència.
- L’organització del Memorial Pere Vilardebò repartia els 1.000 euros de superàvit
que havien obtingut amb la cursa ciclista,
entre Apindep Ronçana i Càritas Parroquial.

Abril 2016
- La Diputació es comprometia amb Santa
Eulàlia a una aportació de, com a mínim,
600.000 euros per a diversos projectes a
través de les meses de concertació.
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2012. El pròxim pressupost es discutiria a
mig abril.
- La segona motorada clàssica portava 150
motos i més de 800 persones a La Fàbrica.
La Sala Gran es convertia en un petit museu
dedicat a Montesa, que acollia la conferència
de l’expilot Pere Pi.
- Pujaven les preinscripcions escolars d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Els tres centres del municipi rebien
194 sol·licituds, un 14% més que l’any anterior.
- L’hort de l’Espelt deixava la seva ubicació i
es traslladava davant del Molí d’en Vendrell,
a pocs metres de la Fàbrica. La 7a edició de
la Fira Lliga’t a la Terra hi faria dues visites
i dos tallers.
- Un miler de persones passaven pel tercer
Sarau de Primavera. Música i ball compartien protagonisme al Parc municipal de Sant
Simplici.
- La policia local detenia in fraganti un dels
dos lladres que havia entrat a robar en un
habitatge de la Serra. El seu acompanyant,
que havia sigut identificat, aconseguia fugir.

- L’Ajuntament liquidava el pressupost de
l’any anterior amb números verds però encara a remolc del pla d’ajust, aprovat el

- El sergent Francesc Turrillo rebia una de
les felicitacions en el Dia d’Esquadres de la
Regió Metropolitana Nord. Els Mossos
d’Esquadra destacaven la implicació del cap
de la Policia Local.

La Diputació finançarà els parxejats.

Taller a l'hort de l’Espelt a la fira Lliga't a la Terra.
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- La Fira Lliga’t a la Terra comercialitzava
12.000 unitats de planter de varietats antigues de tomàquet. 1.000, a través d’internet.
La mostra també visitava el nou hort de
l’Espelt, al Molí d’en Vendrell.
- El segon concert Solidari d’Arbra recaptava 400 euros en donatius per a la protectora. 150 espectadors assistien a l’actuació
amb Ariadna Rulló, La Niña del Bigote i el
grup De Negro Partizan.
- La santaeulalienca Empar Moliner esdevenia l’autora més venuda al poble durant Sant
Jordi. La filla del capità Groc de Víctor
Amela també se situava entre les lectures
més sol·licitades pels veïns.
- Jaume Arnella i Marduix Titelles dinamitzaven la revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca. El poema Preneu les roses es llegia en 14
llengües diferents de residents al municipi.
- 150 persones assistien al 10è sopar literari
de l’institut La Vall del Tenes. Núria Sala i
Maria Sunyer guanyaven la primera edició
dels Premis de Treballs de Recerca.
Esports
- El Club Ciclista Vall del Tenes retia homenatge a l’ex ciclista en BTT, Bernat Guàrdia,
amb una sortida social en bicicleta pel municipi i la projecció d’un documental sobre la
seva última cursa a Vall Nord.
- El Sots 21 masculí A del Ronçana perdia
per 73 a 78 contra el Vila Olímpica, un dels
últims classificats de la Lliga. Malgrat el resultat, els d’Adrià Castejón eren tercers i
s’asseguraven una plaça per disputar les fases finals de Catalunya.
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Maig 2016
- El primer pressupost de Poble Unit tenia
clar accent social. L’oposició atorgava un vot
de confiança a l’equip de govern i facilitava
l’aprovació de projecte. Només Convergència hi votava en contra.
- L’Escola Bressol l’Alzina afegia un nou servei reduït a la seva oferta habitual. Es tractava de la Petita Alzina, que donava resposta a
les necessitats que havien sorgit els darrers
anys.
- Santa Eulàlia se situava com un dels municipis catalans amb més famílies compostaires. S’arribava gairebé a 200 persones, després de les 20 que assistien a un curset a la
Fàbrica.
- El recurs de la sentència condemnatòria
contra l’ex gerent de la Mancomunitat es resoldria a principis de juny. El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya designava
els tres magistrats.
- L’atur tornava a baixar per sota dels 400
desocupats a Santa Eulàlia. A finals d’abril
hi havia 395 aturats, 10 menys que al març,
però el doble que fa 8 anys.
- L’escriptor barceloní Jordi Portals guanyava el 7è certamen literari de Relat Breu.
L’autora d’Alella, Josefina Maimó obtenia el
segon premi i el santaeulalienc Arnau
Queralt, el tercer.

- El primer equip del Club Esportiu empatava a 0 amb el conjunt del Parc, en un partit
on els visitants disposarien d’un penal a favor al minut 90, però que el porter local Xavi
Gilabert acabaria aturant.
- El Juvenil del Club Esportiu perdia per 0
gols a 2 contra el Parets, en un matx on els
locals no abaixarien els braços fins al xiulet
final. El fantasma del descens estava més a
prop que mai.

Sala Pau Casals plena per aprovar el pressupost
2016.
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- Se suspenia el judici per la reparació de
l’Escola Bressol La Font del Rieral. La impossibilitat de localitzar un testimoni clau
per a Santa Eulàlia ajornava, de moment, el
procés.
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- Unes 300 persones passaven per la tercera
edició de l’Artarreu. Les arts plàstiques i el
disseny centraven la tercera fira d’art jove de
Santa Eulàlia.

- L’Audiència Nacional investigava l’Ajuntament de Santa Eulàlia pel seu suport a la
declaració rupturista del Parlament. El consistori enviava la documentació requerida a
l’Alt Tribunal.

- Santa Eulàlia recuperava un altre òrgan de
participació ciutadana, el cinquè. Es tractava del consell de barris. La corporació hi donava llum verda en la darrera sessió que
també aprovava inicialment el catàleg de
masies.

- La Policia Local detenia 5 lladres en 5 mesos. Entre el novembre i el febrer, la policia
local calculava que s’havien produït, només
a Santa Eulàlia, una trentena de robatoris a
l’interior d’habitatge.

- Es produïa la segona renúncia d’un regidor
de l’Ajuntament. El representant de Convergència, Vicenç Fuertes, deixava el càrrec. El
seu substitut seria l’històric Francesc
Montes.

- La presidenta d’APINDEP, Mercè Llauradó, era proclamada Vallesana del 2015. Els
lectors del periòdic d’informació comarcal
El 9 NOU apostaven per la tasca de Llauradó
i d’APINDEP amb les persones discapacitades.

- El conte Camí a l’Escola, de la santaeulalienca Teresa Giménez, recordava els darrers dos segles d’educació a Santa Eulàlia.
Un problema d’impressió impedia disposar
de la publicació el dia de la presentació.

- Es produïa un canvi de direcció a l’Escola
Ronçana. Elisabet Palau tancava un període
de 8 anys al capdavant del centre docent.
Merche Díaz agafaria el seu relleu a partir de
l’1 de juliol.
- Ronçana Comerç Actiu presentava nou logotip i nova web de l’entitat. Eren les primeres concrecions del Pla de Dinamització que
havia redactat al novembre la Diputació de
Barcelona.

- El Retro Car Club Ronçana portava gairebé
200 cotxes i un miler d’aficionats a la
Fàbrica. Prop de 300 persones passaven per
l’Institut en el 1r Festival SER Joc. El
Showcrític amb els youtubers Outconsumer
i Loulogio n’aplegava 150.
Esports
- El Club Ciclista Vall del Tenes participava a
les 24 hores de ciclisme organitzades al
Circuit de Catalunya. El club del nostre poble
obtenia una meritòria onzena posició de la
general completant un total de 153 voltes, a
més d’un segon lloc dins de la categoria T-8.
- El Sots 21 masculí del Club Escola de
Bàsquet Ronçana queia en el doble partit
dels vuitens de final de les fases finals de
Catalunya contra el Vilassar de Mar. Els
d’Adrià Castejón perdien l’anada a casa per
63 a 71 i la tornada, a Vilassar, per 75 a 55.

Mercè Llauradó, Vallesana del 2015.

- El primer equip del Santa Eulàlia vencia al
Palautordera per 5 gols a 1, en un partit on
els dos equips van tenir moltes oportunitats
de gol. Els de Raúl Rossúa oferien una bona
imatge a la seva afició.
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- El Club Patinatge Artístic Ronçana organitzava el primer trofeu del club, portant 150
patinadores de 7 clubs diferents i 500 persones de públic. El club del nostre poble aconseguia fer 11 podis.
- El primer equip del Club Esportiu acabava
la temporada amb una victòria per 4 gols a 0
contra el Palau Solità i Plegamans. Un partit
que servia de comiat, després de 12 temporades al primer equip, del capità verd i blanc
Ignasi Bonet.
Juny 2016
- L’Escola Ronçana disposaria, finalment, de
dues línies de P3 a l’inici del curs vinent.
Després de setmanes d’incertesa, els 7 alumnes en llista d’espera es podrien matricular
sense problemes.
- Començava la construcció del reclamat camí de vianants al barri dels Ametllers.
L’obra proporcionaria seguretat en un tram
de carrer on no hi havia vorera.
- Baixava el nombre d’aturats a Santa
Eulàlia per segon mes consecutiu. Els 389
desocupats del maig representaven la xifra
més baixa dels darrers 7 anys i mig.
- El gegants presentaven l’Avui Quico, el nou
integrant de l’entitat. 9 colles participaven
pels carrers del Rieral en la 23a trobada del
municipi.

Inici d'obres al camí dels Ametllers.
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- Els Serveis Socials de Santa Eulàlia atenien
l’any passat a 1.101 persones, un 15% de la
població del municipi. El Banc d’Aliments repartia gairebé 370 lots de productes bàsics.
- El diputat Jordi Turull qualificava de cop
dur el no de la CUP als pressupostos de la
Generalitat. El president de Junts pel Sí, era
el primer ponent del cicle xerrades Construint la república.cat.
- La protectora Arbra recaptava 430 euros
en la marató solidària de massatges.
L’entitat també recollia 300 quilos de pinso
per al refugi que gestiona a can Moret.
- Santa Eulàlia dedicava la Sala Gran de la
Fàbrica a Muriel Casals. El conseller Raül
Romeva presidia l’acte d’homenatge i reconeixement a un dels símbols de la lluita per
la independència de Catalunya.
- La Comissió de Govern adjudicava el servei
del nou bar del camp de futbol. Les portes
s’obririen a finals de juliol durant la pròxima
festa major.
- L’enginyer Antoni March es convertia en el
nou gerent de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes. L’organisme esperava encetar una
nova etapa després del Cas Delgado.
- L’Espai Polivalent de la Fàbrica s’omplia en
la projecció del documental Jaume Arnella,
el Joglar. Dues integrants de la colla de gita-

Acte de reconeixement a la Muriel Casals.
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nes interpretaven el ball d’homenatge que va
idear Arnella.
- En Comú Podem revalidava la victòria a les
eleccions generals. Esquerra, segona força,
retallava distàncies i Convergència, tercera,
perdia pistonada. La participació baixava 5
punts respecte el desembre.
- Es declarava el primer incendi forestal de
la temporada. L’estiu començava amb 2.300
metres quadrats de matoll cremat sobre el
Pavelló. Les causes es desconeixien.
- La flama del Canigó arribava a Santa
Eulàlia amb l’Associació Vida a la Font. El
Casal d’Avis homenatjava tres parelles que
aquest any celebraven les noces d’or en el
berenar de Sant Joan.
Esports
- El Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana aconseguia 5 podis en el 5è trofeu del
club. Més de 200 patinadores d’arreu de
Catalunya en formaven part, davant d’unes
grades del Pavelló plenes a vessar.
- El jugador del club Granollers Canovelles,
Josep Maria Parra, es proclamava vencedor
del 5è Obert de la Vall del Tenes. El club del
nostre poble posava el punt i final a la temporada amb el torneig de primavera celebrat
a Sant Simplici.
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homenatjava als equips de futbol i futbol sala del Vallès Oriental que havien guanyat la
Lliga, davant de 800 persones de públic.
- S’entrevistava a la santaeulalienca Esther
Jaumà al CAR de Sant Cugat, per veure com
el duet espanyol de natació sincronitzada
acabava de polir les coreografies de cara als
Jocs Olímpics de Río.
Juliol 2016
- El govern central desenterrava el 4t
Cinturó entre Terrassa i Granollers. Els contraris a aquesta infraestructura es plantejaven impugnar el nou estudi informatiu que
Madrid havia licitat el dia de Sant Joan.
- Les famílies amb dificultats econòmiques
podien demanar l’ajut de l’IBI que havia
aprovat l’Ajuntament. La quantia seria d’un
10% del rebut, amb un màxim de 200 euros
per sol·licitud.
- Tres individus accedien de matinada al restaurant L’àmfora i s’emportaven la recaptació de la màquina escurabutxaques i de tabac. Els Mossos donaven consells a la
Fàbrica per evitar robatoris a les cases durant l’estiu.

- El Pavelló Poliesportiu acollia la Nit dels
Campions 2016, la festa del futbol català, i

- Unes 500 persones passaven dissabte pel
Rieral en la Nit de Botigues al carrer.
Començava el 21è Joc de Colors i s’hi presentava la 3a edició del Pintxo a Pintxo.

Nit dels Campions al Pavelló Poliesportiu.

Nit de Botigues al carrer.
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- La cooperativa APINDEP-Ronçana posava
les bases dels primers habitatges de suport
per a joves discapacitats. La culminació del
somni de l’entitat començaria a Santa
Eulàlia, al barri de la Sagrera.
- Un centenar de persones assistien al fi de
curs del grup municipal d’IndependentsEsquerra. La secretària general de la formació republicana, Marta Rovira, parlava del
procés sobiranista.
- L’Escola de Dansa Trackdance encetaria un
projecte de formació professional. El centre
finalitzava el primer curs com a escola autoritzada de la Generalitat. El grup I-Track
s’emportava la victòria a l’Urban Display 2016,
el campionat d’Espanya de dansa urbana.
- Santa Eulàlia amortitzava un préstec de
gairebé 300.000 euros. L’Ajuntament explicava que l’operació era possible gràcies al
superàvit de la liquidació del pressupost de
l’any passat.
- El bus exprés funcionaria els dies feiners
d’agost i als caps de setmana i festius. Els
nous horaris d’aquest servei mancomunat es
presentaven a Riells de Fai.
- Novetats a les nits de Festa Major a la plaça
de l’Ajuntament. El Joc de Colors posava a
prova les colles amb una acampada nocturna al camí de Caldes
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- El 20è aplec de Sant Simplici encetava la
Festa Major d’Estiu. Els grocs defensaven
l’hegemonia al Joc de Colors, que centrava el
programa d’actes.
- Els Grocs s’enduien el 21è Joc dels Colors
de Festa Major, essent la sisena victòria consecutiva, la vuitena en les darreres 9 edicions. L’emoció es mantenia fins a l’últim
moment, en una gala coordinada per Canal
SET des de la plaça de l’Ajuntament. Els
Blaus recollien el premi Fair Play. Durant la
gala també es coneixia l’establiment vencedor de la 3a Ruta del Pintxo a Pintxo: la pizzeria Di Mara.
Esports
- Es celebraven les 3 hores en BTT, deixant
com a campió individual al santaeulalienc
Sergio Galisteo, que s’havia disputat la victòria amb l’Albert Soley en l’esprint final. La
categoria d’equips masculina se l’enduia el
T-Bikes, mentre el conjunt Massi acabava
primer en equips mixts.
- El Pavelló Poliesportiu acollia les 6 hores
en Derbi variant. El vencedor absolut era l’equip “A robar carteras team”, mentre que en
Sèrie el guanyador era l’equip “Servi Moto
S”. Un total de 45 motos i més de 1.000 persones de públic feien de la cursa tot un èxit.
- S’inaugurava el nou bar del camp de futbol.
Un edifici que oferiria servei de dilluns a
diumenge de 8 del matí a 11 de la nit.

- L’Ajuntament deia no al 4t Cinturó. Una
moció d’Independents-ERC, s’aprovava per
unanimitat, i es mostrava contrària a la licitació del nou estudi informatiu pel tram
Terrassa - Granollers.
- Santa Eulàlia patia almenys 6 robatoris
amb força. Els lladres fugien en ser descoberts per un veí i sofrien un aparatós accident a Can Marquès.
- Un miler de visitants passaven per la 7a
edició de la Fira del Tomàquet. Els tastos de
varietats antigues i els show cooking amb
Cuina VO, eren els actes més concorreguts.

Els grocs, campions de la 21a edició.
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- El Club Patinatge Santa Eulàlia de
Ronçana celebrava el seu festival de fi de
curs davant de 200 persones de públic. El
club explicava que de cara a novembre celebraria un altre festival amb la totalitat de les
seves patinadores.
Setembre 2016
- La Diputació concedia un ajut econòmic
d’1.100.000 euros a Santa Eulàlia per a la
construcció del col·lector definitiu del Torrent de les Tres Pedres. Els treballs llargament esperats i també reivindicats a La
Primavera, els Ametllers i Can Met, arrencarien l’any vinent.
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmava la sentència de 6 anys de
presó per a l’ex gerent de la Mancomunitat.
La Sala Civil i Penal desestimava el recurs
de Francesc Delgado que, com a darrera
instància, podia recórrer davant el Tribunal
Suprem.
- Santa Eulàlia s’adheria per primera vegada
al Dia Sense Cotxes. Els alumnes de P5 de
l’Escola Ronçana evocaven el que podrien
fer en un carrer sense trànsit davant del centre docent.
- La pintora barcelonina Imma Zanuy portava 100 quadres de temàtica oriental a la
Fàbrica. Zanuy donaria la recaptació íntegra
de la venda de les seves pintures a la cooperativa APINDEP-Ronçana.

Dia sense cotxes a l'escola Ronçana.
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Esports
- El Club Esportiu Santa Eulàlia presentava
davant de la seva afició els 20 equips i els
més de 250 jugadors i jugadores que disputarien la temporada 2016-2017. L’entitat recuperava un amateur, un cadet i dos femenins. El president del club, David Garcia,
anunciava la convocatòria d’eleccions de cara a la primavera que ve.
Octubre 2016
- Es posava en marxa el projecte Porta’m. 12
avis amb problemes de mobilitat reduïda serien els primers usuaris d’aquesta iniciativa
en xarxa per transportar i acompanyar les
persones grans. Hi havia tres tipus de servei:
Porta’m al CAP, Porta’m de la Farmàcia i
Porta’m de la botiga. El projecte era pioner a
Catalunya.
- L’Institut s’adheria al programa Catalunya
– Quebec, de la Generalitat. Una estudiant
quebequesa feia el primer trimestre de 4t
d’ESO, fins al desembre, al centre del camí
de la Rovira.
- La Diputació concedia 600.000 euros per al
camí de vianants que uniria Santa Eulàlia i
Lliçà d’Amunt, al costat de la carretera de Barcelona. Les obres començarien l’any vinent.
- La Marxa-Passeig de la Vall del Tenes feia
35 anys, pujant al cim més alt dels Cingles de
Bertí. Uns 320 caminaires participaven en
aquesta passejada d’aniversari.

Projecte Porta'm en acció.
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- Santa Eulàlia seguia treballant en el canvi
de la concessionària de la recollida d’escombraries. L’Ajuntament comunicava a Urbaser que no renovaria el conveni. A partir de
finals de gener, seria SAVOSA qui s’encarregaria del servei.
- L’Escola La Sagrera començava a celebrar
els 10 anys del centre docent. Mentrestant,
l’Escola Ronçana començava el curs amb la
recuperació del grup de P3 que va perdre
l’any passat.
- Can Burguès replantava un 10% dels avellaners de l’explotació. El principal productor comarcal d’avellanes volia estendre la renovació a les 25 hectàrees que cultiva en
ecològic a Santa Eulàlia.
- El veí del Rieral Joan Casals ampliava la seva faceta de comunicador descobrint, cada
matí, imatges antigues de Santa Eulàlia,
pròpies i cedides per altres veïns.
- Una banda de lladres, especialitzada en comerços, possible autora del robatori que havia patit el bar restaurant l’Àmfora. Els desconeguts inutilitzaven l’alarma de l’establiment i s’enduien diners. Era el segon robatori amb força que patia l’Àmfora en quatre
mesos.
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cions, la més quantiosa per a l’asfaltat del
camí de la Deixalleria i per l’enllumenat fins
a l’institut i el camp de futbol.
- Un 10 gegant a vista d’ocell, format per
nens i mestres, encetava els actes del desè
aniversari de l’Escola La Sagrera. La celebració continuaria durant tot aquest curs.
- Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut participarien en la recreació d’un Altar de Morts
comunitari. L’artista mexicà, Fausto Espejel
seleccionava els seus treballs per a una exposició que es faria l’1 i 2 de novembre a
Barcelona.
- El Centre Ocupacional d’APINDEPRonçana treballava a màxima capacitat cinc
anys després d’obrir les portes. Des del setembre, l’equipament comptava amb 62
usuaris, que doblaven els 30 joves discapacitats amb què va arrencar el 2011.
- L’exalumna de l’Institut, Marina Sunyer
recollia el premi com a finalista d’un certamen de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre treballs de recerca de batxillerat.
Sunyer proposava una reforma ergonòmica
del centre de secundària de Santa Eulàlia.

- Santa Eulàlia rebria 675.000 euros de les
Meses de Concertació de la Diputació de
Barcelona fins el 2019. Serien 4 subven-

- La veïna del Rieral, Pepita Baró, de can
Ferrer, complia 100 anys. Es convertia en la
tercera persona del municipi que aquest
2016 arribava als tres dígits d’edat.

Deu gegant a l’escola La Sagrera.

100 anys de la Pepita Baró Oliveras.
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- L’Ajuntament accelerava el procés per dir
adéu al paper per als tràmits administratius.
El consistori feia anys que treballava amb
una plataforma electrònica.
- El president de la Generalitat agraïa i reconeixia el treball de la Cooperativa APINDEPRonçana. Carles Puigdemont lloava la tasca
del Centre Ocupacional del Camí de Caldes i
després era rebut a l’Ajuntament durant la
seva visita institucional.
- Santa Eulàlia congelava els impostos i taxes de l’any vinent amb els únics vots a favor
del Govern. La nova regidora d’Iniciativa –
Esquerra Unida, Elvira Mas, prenia possessió del càrrec.
- L’Escola Bressol començava el curs amb 18
dels 60 infants a la Petita Alzina. El nou servei oferia un horari més reduït però al mateix projecte de la llar d’infants municipal.
- L’institut exposava les calaveres a un Altar
de Morts mexicà a Barcelona. 45 estudiants
de 2n d’ESO participaven en l’elaboració
d’aquesta obra de l’artista Fauto Espejel.
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al Santa Perpètua. La victòria situava els
santaeulaliencs cinquens a la classificació.
- El primer equip del Santa Eulàlia aconseguia la primera victòria de la temporada golejant al Barberà Andalucia per 5 gols a 2.
L’equip de Raúl Rossúa se situava catorzè a
la classificació, fora de la zona de descens.
- El Cadet femení del Ronçana afrontava una
difícil temporada, amb només 5 jugadores a
l’equip. Un clar exemple seria el matx contra
el Mas de Sant Lleí, on perdien per 29 a 37
després d’enfonsar-se físicament a l’últim
període.
- La 3a trobada de motos organitzada pel
Moto Club Ronçana reunia 200 persones en
una cercavila que passava per diferents espais emblemàtics del poble. L’acte servia
també d’homenatge al santaeulalienc Pere
Duran Riera.

- Els Sots 21 masculí A del Club Escola de
Bàsquet Ronçana començava amb bon peu
el campionat de Lliga, guanyant per 64 a 54

- L’amateur de Santa Eulàlia perdia per 0
gols a 5 el clàssic de la Vall del Tenes contra
el Bigues. L’efectivitat visitant, sumada a
l’expulsió del verd-i-blanc Aaron Garcia per
doble amonestació, eren una llosa impossible de remuntar per al conjunt dirigit per
Teo Rosado.

Visita de Carles Puigdemont a APINDEP.

Homenatge a Pere Duran Riera.

Esports
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Moviment demogràfic
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Naixements
Període del 18 de novembre de 2015 al 13 de novembre de 2016
Data
18/11/2015
26/11/2015
08/12/2015
07/12/2015
15/12/2015
12/12/2015
23/12/2015
22/12/2015
29/12/2015
04/01/2016
02/01/2016
04/01/2016
29/12/2015
28/01/2016
03/03/2016
29/02/2016
07/03/2016
19/03/2016
15/03/2016
18/03/2016
30/03/2016
02/04/2016
02/04/2016
05/04/2016
17/04/2016
23/04/2016
05/05/2016
10/05/2016

Nom

Data

Leo Payan Candial
Júlia Ambròs Vidal
Erin Sevilla Aranda
Isac Santamaria Mena
Cloe Méndez Jiménez
Xescu Bonet Martí
Borja Rodríguez Espadas
Aleix Adiñach Piazuelo
Carla Aguilar Martinez
Javier Lucas Herrera
Dana Sola Jara
Ainhoa Soria Alvarez
Leyre Gordillo Real
Marc Valero Navarro
Ona Luque Jiménez
Ian Pericas Pujante
Gala Rojano Iracheta
Derek Sánchez Triviño
Bertrand Torres Estrada
Sergi Requena Moran
Alvaro Aranda Ortíz
Matt Johnson Serra
Iris Peinado Gallardo
Laia Gassó Oliver
Núria Galobart Moret
Alba Cartes López
Adrià Calero Roca
Giulia Merino Anfruns

05/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
22/05/2016
24/05/2016
29/05/2016
05/06/2016
05/06/2016
31/05/2016
21/06/2016
24/06/2016
06/07/2016
13/07/2016
21/07/2016
04/08/2016
10/08/2016
25/08/2016
03/09/2016
23/08/2016
25/09/2016
07/10/2016
12/10/2016
17/10/2016
01/11/2016
09/11/2016

Nom
Derek Garcia Benítez
Jordi Boix Calcatierra
Leire Avilés Murillo
Bruna Sala Catalán
Lluc Tuneu Molist
Teo Jurado Garcia
Júlia Pérez Fernández
Gina Pérez Fernández
Óscar Masegosa Morales
Didac Fernández Caurin
Leo Leyva Moreno
Muhammad Ali Afzal
Ariadna Martorell Sánchez
Yeizan Valero Del Valle
Ivet Camp Valera
Jan Elvis Masero Civit
Martí Garcia Cazorla
Cira Hernández Giménez
Julen Jiménez Osete
Erika Guijarro Rubio
Guillem Torroella Dantí
Alba Munuera Duarte
Ivet Perez Pujol
Lucía Garcia Salla
Álvaro Domingo Guiu

Població per Barris
A 15 de novembre de 2016
BARRI

Padró de vehicles
HABITANTS

A 15 de novembre de 2016

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

358
1940
1362
1304
540
988
705

Turismes
Autobus
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes

4.085
1
725
127
123
271
747

TOTAL

7.197

TOTAL

6.079

Moviment demogràfic
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Casaments
Període del 30 de desembre de 2015 al 7 de novembre de 2016
Data
30/12/2015
29/01/2016
26/02/2016
18/03/2016
01/04/2016
10/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
01/05/2016
04/05/2016
20/05/2016
11/06/2016
16/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
09/07/2016
27/07/2016
30/07/2016
04/08/2016
16/09/2016
23/09/2016
24/09/2016
28/10/2016
05/11/2016

Nom
Juan Jose Castellví Hermosilla i Miriam Vivo Urquijo
Antonio Lecera Aznar i Isabel Carbonell Vergua
Santiago Yuste Tirado i Ludmila Bezdiga
Francisco Sánchez Rodríguez i Veronica Triviño Aguilar
Pedro Matias Di Lillo i Carolina Casares Gonzalez
Jose Antonio Muñoz Crespo i Maria Del Mar Roman Galera
Abel Medina Sánchez i Melodia Fuentes Laserna
Francisco Javier Carmona Domínguez i Mireia Villanueva Teruel
Oscar Garcia Naveros i Maria Mercedes Zarate Núñez
Lucas David Ramirez i Vanesa Laura Rodríguez Ruíz
Inmaculada Dantí Barbany i Berta Farnes Malas
Eduardo Noales Bravo i Cecilia Vilarrassa Alabau
Alberto Castelló Escribano i Josefa Rico Orea
Ruben Gonzalez Rodríguez i Jessica Pajuelo Sánchez
Isaias Rodoreda Garcia i Maria Del Carmen Ruíz Fernández
Jonathan Herrera Garcia i Virginia Ruiz Céspedes
Marcos Perez Vizcaíno i Melania Fernandez Montoza
Carlos Ezquiaga Laso i Sonia Martín Generelo
Muhammad Asif i Mercedes Vilaplana Costa
Brian Lagos Martínez i Raquel Masero Martín
Javier Cozar Ruíz i Elisabet González Saldaña
Narciso Garcia Quiles i Maria Del Mar Pedraza Perez
Jordi Jordà Capdevila i Verónica Amoròs Izquierdo
Oscar Bassi Clemente i Ariadna Garcia Ortega

Piràmide d’edats
A 15 de novembre de 2016
EDATS

HOMES

DONES

000 - 004
005 - 009
010 - 014
015 - 019
020 - 024
025 - 029
030 - 034
035 - 039
040 - 044
045 - 049
050 - 054

171
230
231
212
163
151
218
306
356
308
282

160
209
225
183
159
162
216
288
325
295
255

TOTALS

331
439
456
395
322
313
434
594
681
603
537

EDATS

HOMES

DONES

055 - 059
060 - 064
065 - 069
070 - 074
075 - 079
080 - 084
085 - 089
090 - 094
095 - 099
>= 100

223
196
174
142
94
90
52
12
5
0

246
185
167
141
121
120
70
38
14
2

TOTALS

469
381
341
283
215
210
122
50
19
2

TOTAL

3.616

3.581

7.197
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Defuncions
Període del 1 de desembre de 2015 al 18 de novembre de 2016
Data Nom
02/01/2015 Concepción Martin Valero
(no es va incloure a l’anuari 2015 per error)

07/12/2015
07/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
26/12/2015
26/12/2015
27/12/2015
06/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
16/01/2016
18/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
21/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
07/03/2016
14/03/2016
21/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
11/04/2016
18/04/2016
26/04/2016
05/05/2016
16/01/2016
15/05/2016
26/05/2016

Bienvenida Cava Carreras
Antonia Muñoz Muñoz
Juan Lujan Pifarre
Maria Nieves Muñoz Ruíz
Maria Clot Simón
Teresa Verdaguer Guasch
Antonio Guerrero Díaz
Cristina Jiménez Navas
José Benito Lozano Ortega
Maria Casas Gallur
Carme Vila Samsó
Esteban Gelis González
Emilia Álvarez Parra
Vicente Melich Isern
Carmen Mascarell Gisbert
Juan Canellas Canadell
Pedro Deamo Carcelén
Marcelino Molina Iglesias
Antonia Narváez Arroyo
Eufemia Caballero Caballero
Juan Moliné Carretero
Ramon Riera Pañella
Maria Orisida Gónzalez Gómez
Lluís Gili Corominas
Jose María Pérez Sorribas
Alfredo Úbeda Penadés
Dolores Guerrero del Puerto
Maria Asunción Bigordà Torras
Antonio Pérez Castellarnau
Juan Hidalgo Pujadas
Rosario Soley Pineda

Data
29/05/2016
06/06/2016
14/06/2016
18/06/2016
25/06/2016
01/07/2016
12/07/2016
14/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
03/08/2016
11/08/2016
15/08/2016
27/08/2016
29/08/2016
02/09/2016
04/09/2016
10/09/2016
16/09/2016
17/09/2016
25/09/2016
02/10/2016
02/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
09/10/2016
10/11/2016
11/11/2016
12/11/2016
18/11/2016

Nom
Angeles González Godoy
Bartomeu Roura Bassa
Mercedes Sanabre Vidal
José Oller Amorós
Almudena Vilar Estévez
Andrés Goñi González
Josefa Carreras Monrás
Honorio García Gironés
Juan Serrat Montseny
Felicitas Rubio Pla
Rosa Pons Miró
Enrique Llopis Brustenga
Juan Montolio Solvestre
Cándida García Chaos
Antonio Montes Muñoz
Isidre Duran Dantí
Ana Maria Hidalgo López
Josefa Egea Molina
Josep Gol Baixeras
Concepción Molins Feliu
José Vilaplana Rovira
Josefa Torregrosa Aguarod
Montserrat Vilardebó Bonet
Àngela Tarabal Solà
Catalina Artés Xicola
Isidre Flaqué Bonet
Maria Begoña Martínez Sainz
Maria Teresa Ramón Viñas
Juan Dantí Sala
Joaquin Esteban Martínez
Rosa Font Parramón
Blas Cuenca Valle

Entitats
Jutjat de Pau
Jutge de Pau: Josep Solé Padrós
Agrupació núm. 47
Secretària: Josefina Tarazaga Carrasco
Telèfon: 93 844 86 50
Registre Civil:
Secretària: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Era l’any 1996 que en el ple del dia 25 de
Juliol, la Corporació Municipal presidida
per l’Alcalde Josep Uñó, va posar la confiança en mi per exercir com a Jutge de Pau,
i em va proposar per aquest càrrec.
Han passat 20 anys, si voleu que us digui la
veritat, se m’ha fet curt.
En tots aquests anys hi hauria moltes coses
que us podria explicar, però faltaria Anuari,
així que, si m’ho permeteu, només us faré
cinc cèntims del que més em va impactar i va
ser quan, després d’haver acceptat el càrrec,
em vaig reunir amb el President de l’Associació de Jutges de Pau de Catalunya, el Sr.
Joan León, i em va posar al corrent de quines eren les meves tasques com a Jutge. A
l’acomiadar-nos em va dir: “Penseu que vós
a Santa Eulàlia, per rang aneu darrere de
l’Alcalde, però per poder aneu davant seu.
Vós el podeu fer detenir a ell, que ell a vós
no”, em vaig quedar com l’as d’oros, pensant
“on t’has ficat?”.
La figura de Jutge de Pau, com a autoritat en
els actes oficials, crec que ha anat canviant
amb el pas del temps. Si recordem fotografies dels anys 50, en les processons podem
veure l’Alcalde Esteve Barbany i el Jutge
Josep Durán presidint l’acte, o bé les que ara
ens penja al facebook en Joan Casals, de
l’Alcalde Jaume Maspons i el Jutge Enric
Torras, com a màximes autoritats locals, esperant l’arribada del Bisbe de Barcelona, Dr.
Modrego, per donar-li la benvinguda quan
va venir a beneir les campanes.
D’actes com aquests en recordo pocs, els que
més s’hi assemblarien són les dues vegades
que vingueren representants dels pobles
agermanats amb Santa Eulàlia. Recordo en
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la visita de la delegació de Blangoua,
l’Alcalde Jaume Dantí em presentava dient
“Monsieur le Juge” . També quan van venir
els representants del poble francès de
Montville, l’Alcalde Joaquim Brustenga en
va dir “tu, aquí al meu costat”.
Ara tot això ha canviat, el protocol ja no es fa
servir, ni per rellevància ni per constitucionalitat que tingui l’acte, les autoritats queden limitades a l’Alcalde i els Regidors.
Malauradament tot ha anat canviant al llarg
d’aquests 20 anys. El primer que ens varen
suprimir van ser els aixecaments de cadàvers, després es van deixar de practicar diligències de llançament. Ja fa un temps que,
amb les noves lleis, pràcticament el Jutge no
s’assabenta de res del que passa pel Jutjat.
Abans amb les provisions d’admissió, encara
podia estar al corrent del que es tramitava,
però ara ja ho fan tot els secretaris i ja no en
donen ni coneixement al Jutge.
Fa poc que vàrem haver de deixar de fer
Judicis de faltes.
Sap greu, però diuen que aquesta figura del
Jutge de Pau acabarà desapareixent i de la
manera que tot va transcorrent podria ser
possible.
Ara només ens dediquem a fer casaments i si
entra en vigor la nova llei, també s’acabarà.
Doncs ja em direu perquè hi som.
Bé, tot i així haig de dir que aquests 20 anys
han estat molt enriquidors per a mi. He conegut a molt bona gent, també he pogut ajudar a moltes persones que tenien algun problema per resoldre i ens en n’hem sortit airosos, d’altres no s’han pogut resoldre i em
sap greu, però com deia aquell “Som Jutges,
no Déu”.
Si tot segueix com ara, em queda corda per
seguir endavant i ser-hi 20 anys més. Tot dependrà com evolucioni la Justícia en aquest
país.
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
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Parròquia

la nostra parròquia enguany, fet que no s’esdevenia des de feia alguns anys.

Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores
MISSA:
Diumenges i festes: 11.30 h i dimecres: 19 h

La Parròquia de Santa Eulàlia és a l’orígen
històric del nostre poble i el seu edifici és,
certament, emblemàtic per un bon grup de
motius. Per aquest motiu la restauració i el
manteniment del mateix és una important
tasca de la comunitat parroquial. Per això la
restauració de la coberta de la Capella del
Santíssim ha estat una actuació important
d’enguany, gràcies a les aportacions dels fidels del nostre poble i del Bisbat i de l’Ajuntament.
La comunitat parroquial ha viscut diverses
activitats que han anat conformant la vida
de la mateixa. La Missa i el culte mantenen
el seu ritme, tal vegada amb una petit increment dels assistents. I amb un augment dels
infants que es preparen per a rebre la
Primera Comunió i amb l’intent de formar,
si és possible, un incipient grup de joves. En
aquest sentit, fou esperançadora la celebració de les confirmacions de diversos joves a

El grup de peregrins de la nostra parròquia a Assís.

Els infants, juntament amb els joves, han
participitat d’activitats diverses: sortida a la
Sagrada Família de Barcelona, a la Passió de
Llinars del Vallès, etc… que han estat molt
reixides en assistència. Però també esmentar els Pastorets, representació que, des del
Casal Parroquial, va ser tot un èxit.
Aquest any que finalitzem ho ha estat de la
Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc.
Per això, diverses conferències al mes de
març, actes solidaris per als refugiats des de
Càritas com fou un concert recital, i el pelegrinatge als indrets franciscans d’Itàlia han
estat fites importants en aquest aspecte, que
han omplert de goig i d’esperança la vida parroquial.
Moltes més coses es podrien esmentar: catequesi d’adults, alguna sessió de cinema parroquial, sopar de final de curs, etc… Però el
més important és el que mou a la comunitat
a fer tot això i el que vol mostrar i oferir, de
manera senzilla i humil a tothom: el sentit
joiós de la vida, i el rostre d’Aquell que ens el
fa descobrir.
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia

Entitats
Càritas Parroquial
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores

Càritas de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana ha continuat, un any més, la seva
tasca de solidaritat entre les famílies més necessitades del nostre poble.
El rebost solidari de Càritas ha atès prop de
40 famílies amb ajuts alimentaris regulars.
La desena de voluntaris que porten endavant aquest servei volen mostrar el rostre
humà de la solidaritat: una mirada humana
i acollidora, que no sigui humiliant sinó propera. I un treball a favor de la justícia per a
tothom.
Càritas canalitza l’acció assitencial de la comunitat parroquial, però amb una mirada
ben atenta a les necessitats de tothom, i en
col·laboració amb tothom. Són diverses les
entitats, grups o particulars que, al llarg de
l’any, han col·laborat amb nosaltres amb

L’equip de voluntaris del Gran Recapte.
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aportacions o donatius econòmics. I és que
tota col·laboració és benvinguda per a poder
ajudar a aquells que més ho necessiten.
Ajuda que, d’altra banda, aprofitem des d’aquí per agrair.
El treball coordinat amb els responsables de
l’acció social del nostre ajuntament ha continuat de manera fructífera, i no pot ser d’altra manera: tots treballem pel mateix objectiu que és la lluita contra qualsevol mena de
pobresa.
Però volem fer conscients a tots els veïns del
nostre municipi que tots, sense excepció,
som cridats a la tasca d’ajudar els nostres
veïns que passen per dificultats. Per això, si
la nostra tasca us mereix credibilitat, us facilitem els següents números de compte bancari, perquè amb més recursos podrem ajudar a més gent. Ajuda’ns a ajudar.
ES26 2100 1426 4401 0058 6657
ES20 0182 3214 7102 0178 5764
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia
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Comissió de Festes
Responsable: Anna Montes.
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: montescam@ser.cat
Web: www.ser.cat

Amb la cavalcada de Reis i l’entrega de cartes amb els desitjos i els regals dels infants
de Santa Eulàlia, va arrencar el calendari de
festes del 2016. Va ser una nit màgica pels
més menuts, que esperaven els Reis a la
Plaça Onze de Setembre. Van venir amb cavall i carruatges, mentre uns altres, esperaven fent cua a l’exterior de la Fàbrica. És un
dia intens i de feina per la Comissió de
Festes, preparant el guarniment i el vestiment de les tres autoritats d’orient, la decoració de la recepció de cartes. Mentre feien
cua per entregar les cartes, van poder omplir
la panxa amb xocolata i melindros, fent més
amena l'espera. Agraïm la col·laboració de
Ronçana Comerç Actiu (RCA). Els santauelaliencs i santaeulalienques també van poder
col·laborar amb la caravana que feien creps
per poder anar a la trail d’Intermón Oxfam.
Una altra de les cites fixes al calendari, va
ser la calçotada, on varem poder compartir

Instantània de la Festa de Carnestoltes.

El pregó de Festa Major. D’esquerra a dreta Teresa
Valls i Josep Ciurans, pregoners, Anna Montes, regidora, i Francsc Bonet, alcalde.

taula i degustar calçots, botifarres i seques
del poble, juntament amb la seva salsa. Al
matí, qui va voler, va anar a fer una ruta pel
municipi amb Sta. Eulàlia Camina.
La setmana següent es va dur a terme el
Carnestoltes. Diferents entitats del municipi
van tornar a guarnir les carrosses, a disfressar-se i maquillar-se, en comparsa, en grups
reduïts o a títol individual, omplint de música i color, els carrers del municipi, acompanyats pels Tabalers de la Vall del Tenes.

Entitats
Enguany, el punt d’inici va ser un espectacle
infantil a la Plaça de l’Ajuntament, juntament amb una xocolatada organitzada per la
Comissió amb el suport de RCA. Seguidament, una vegada organitzada, es va donar
el tret d’inici a la rua de Carnestoltes, amb
parada a la Plaça Onze de Setembre, fins a
l’exterior de la Fàbrica, on es va dur a terme
la desfilada infantil, i seguidament la d’adults, en categoria individual, en grups, per
comparses. Per sopar hi havia dues foodtrucks, una especialitzada amb hamburgueses, i l’altra en pastes. El bar la Fàbrica van
fer un menú d’entrepà i beguda. Després de
sopar, hi va haver l’actuació dels Tabalers, el
grup local Nats and the Papas, i després un
punxa-discs van posar la nota de festa a la
nit.
La Comissió de Festes té el seu plat fort al
mes de juliol, començant pel berenar que
acompanya i amenitza la trobada de puntaires, el ball de les colles de gitanes i els gegants, a l’Aplec de Sant Simplici.
I sobretot en dates de Festa Major, on la
Comissió de Colors, és l’encarregada de fer
gaudir i participar a les Colles de Colors.

La Cavalcada dels Reis Mags.
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La Calçotada popular.

La Comissió i altra gent voluntària han ajudat i fet que, tant la botifarrada popular com
el sopar de germanor de diumenge al vespre,
hagin estat un èxit.
Agrair la predisposició dels voluntaris i de
les entitats que s’impliquen en les activitats
que es duen a terme a Santa Eulàlia de
Ronçana, fent un poble viu i actiu.
Animar-vos a seguir participant en les dates
festives i en les activitats que es fan al poble,
i recordar que qui vulgui fer un pas més
enllà i participar, la Comissió és oberta a tothom. Si voleu aportar propostes o formar-ne
part, només ens ho heu de dir.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Belén Martínez, Guillem Baró, Olga
Casanova, Andrea Weirather
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliaderoncana.cat/

Aquest 2016, la biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruíz i Calonja ha celebrat el seu cinquè
aniversari. El 26 de març del 2011 obria les
portes aquest magnífic equipament entre la
il·lusió de molts i l’escepticisme d’uns altres.
Eren els anys difícils de la crisi i la inversió va
ser arriscada. Ara podem dir que la majoria
de la població se sent satisfeta de comptar
amb un equipament cultural com aquest.
En xifres podem dir que, després de 5 anys
de servei amb el suport de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona, i l’aposta decidida de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, la biblioteca ha arribat a:
- Mitjana de 145 visites diàries
- 2.900 usuaris amb carnet de la Xarxa de
Biblioteques
- Un fons documental de 22.800 documents,
i subscripció a 80 revistes i diaris.
- Préstec mensual de 1.500 documents
- 500 connexions mensuals gratuïtes a WiFi
i Interne
- Programació anual de 275 activitats (cursos, clubs de lectura, trobades amb

L’exposició dels insectes. Mes de la Ciència.
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autors, exposicions, hores del conte, tallers, conferències, concerts, presentacions
de llibres...) amb una assistència mitjana
de 25/30 persones per sessió.
Una de les activitats destacades de l’aniversari va ser la presentació del conte “Camí a
l’escola”, de l’autora local Teresa Giménez,
que, després d’un treball de converses i recopilació de fotos antigues, aconseguia veure la llum uns dies després d’aquesta presentació. Així i tot vam compartir una emotiva,
multitudinària i festiva celebració en la qual
vam reviure moments i imatges de les antigues escoles, sobre el pati on s’ha edificat la
nova biblioteca.
El 2016 ha estat un any commemoratiu d’escriptors molt importants com Shakesperare,
Cervantes i Ramon Llull. Els hem recordat
en diferents exposicions i activitats. El
Certamen Literari i el concurs de Punts de
Llibre han estat inspirats en l’obra de Llull.
Sota el lema “Bèsties i/o meravelles” van
concursar 587 punts de llibre, superant la
participació d’anys anteriors.
El Certamen Literari proposava el vers
“Entre la vinya i el fenollar” i va comptar amb la participació de 28 obres. Els premis, com és habitual, es van lliurar abans del
Sopar Literari que enguany estava dedicat
a l’obra del poeta Miquel Martí i Pol. Com
sempre va ser una vetllada deliciosa gràcies a
les actuacions d’un bon grapat d’artistes locals conduits pel Teatre Nacional del Tenes.
La música i la poesia ens han brindat alguna
vetllada inoblidable més. És el cas de la vet-

El Club de Lectura amb Maria Mercè Roca.

Entitats
llada al jardí de juliol amb la veu i la guitarra de Rusó Sala, empordanesa que ens va
portar cançons a partir de la poesia de grans
autors. O també la revetlla de Sant Jordi,
on vam gaudir del poema “Preneu les roses” d’Olga Xirinacs, traduït a 14 llengües diferents que van recitar veïns i veïnes de Santa
Eulàlia. A continuació Jaume Arnella i el
grup Marduix van completar la vetllada
amb l’espectacle “Una esperan-ça”, música,
titelles i imatges per una sessió rodona.
El cicle de música clàssica Eulaliana amb
tres concerts de gran qualitat, el cicle de
Joves Intèrprets i les audicions dels joves
músics de les escoles de música locals (Da
Capo i EMVT), troben a la Sala Pau Casals
un espai ideal per gaudir i difondre el gust
per la bona música.
Per Sant Jordi ens trobem també amb el
nostre crític de capçalera, Ricard Ruiz, amb
les seves recomanacions i aquell punt crític
vers certs autors i algunes pràctiques del
mercat editorial, que ens aporta molta informació sobre l’actualitat del sector. Compta
amb un grapat de seguidors incondicionals a
la nostra biblioteca, molts d’ells són membres del Club de Lectura.
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Marçal i Robert Saladrigas que han vingut a la biblioteca.
I al novembre hem posat en marxa el nou
club de lectura juvenil adreçat a joves de
12 a 16 anys, que ha tingut molt bona rebuda per part d’una desena de joves lectors.
Continua consolidant-se el club de lectura
infantil Fantàstida, amb un grup estable i
molt participatiu també en activitats de la
biblioteca com va ser la posada en escena
d’un fragment del conte “Camí a l’escola” el
dia de la presentació, o lectures de poemes a
la revetlla de Sant Jordi o la festa de lliurament dels punts de llibre.
Al novembre ens tornem a trobar amb el mes
de la ciència, amb activitats divulgatives per a
totes les edats, i molta participació. La formació en noves tecnologies, les visites de les escoles, les Hores del Conte, les Hores Menudes, amb narradors professionals i amateurs
ens han regalat moments divertits de fantasia, jocs i rondalles compartits en família.

El Club de Lectura continua les tertúlies literàries i augmenten els membres actius. És
destacable la tasca cultural que genera al seu
entorn, per exemple les sortides al teatre, les
rutes literàries, el sopar de final de curs i la
participació a la resta d’activitats que organitza la biblioteca. Aquest any hem pogut
conversar amb els escriptors Maria Mercè

El 2016 ha estat l’any de la posada en marxa
del projecte d’acompanyament lector LECXIT. Al gener arrencàvem amb 11 parelles
que a final de curs compartien amb les escoles els bons resultats d’aprenentatge dels
alumnes i la bona notícia que els participants hagin descobert el plaer de llegir, gràcies a la generositat de les persones voluntàries que els han acompanyat. Aquest curs
hem començat amb 14 parelles. Un projecte
molt ben valorat per escoles, ajuntament i
biblioteca.

La biblioteca presenta lectures als Casals d’estiu.

Presentació del llibre “Camí a l’escola” de Teresa
Giménez.
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Servei de Joventut/La Taka
Punt Jove
Regidora: Anna Montes i Cabot
Tècnic Joventut: Daniel Marin
Dinamitzador juvenil: Oriol Puig
Telèfon: 93 844 91 66.
Plaça de l’Ajuntament nº3 baixos
08187- Sta. Eulàlia de Ronçana.
C/e: santaka.jove@gmail.com
Web: www.lataka.cat
Facebook:LaTAKAjove / lataka.jove.5
Twitter: LaTAKAjove
Youtube: SANTAKAJOVE
Instagram: @santakajove

L’any 2016 s’han realitzat 14 accions de les
15 escollides en assemblea. 120 joves van
participar de l’assemblea jove per decidir les
activitats a fer el 2016, un rècord en els onze
anys de procés de pressupostos participatius
joves de Santa Eulàlia de Ronçana. Destaquem també la nova incorporació a l’equip
de Joventut de l’Oriol Puig que farà tasques
d’informador i dinamitzador juvenil, substi-

De l'Assemblea Jove 2017 en van sortir 20 activitats.

Reunió de treball per grups per fer les votacions.

tuint al Jonathan Sánchez que segur que el
trobarem molt a faltar i que ha fet una gran
tasca en els anys que ha estat treballant al
Punt jove, entre d’altres, per exemple, el disseny de la marca de La TAKA, que identifica
al Servei de Joventut de Santa Eulàlia.
Aquest any ha estat l’onzena edició del procés de participació en el qual els joves decideixen com gastar els 15.000 € de la partida
d’activitats juvenils de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia. En total és van proposar 37
accions diferents, es van escollir 15 accions i
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van assistir 120 joves a l’assemblea. Pel que
fa a la participació més de 30 joves han liderat les accions, 100 han participat activament i més de 4.000 persones han assistit
com a públic durant el 2016.

Major, el Concert Solidari ARBRA, l’Esquiada Jove, la Castanyada i el Parc de Work
Out. L’activitat que no s’ha pogut fer aquest
any per baixa inscripció d’equips ha estat el
Paintball.

S’ha aconseguit realitzar catorze de les quinze accions escollides a l’Assemblea Jove, set
liderades per joves menors de divuit anys i
vuit liderades per joves majors de divuit. Les
accions novedoses i més valorades d’aquest
any han estat la Santaka Zombie, la Setmana
Crític (amb el Show dels youtubers Loulogio
i Outconsumer, el torneig de LOL i el
Festival d’oci alternatiu SERJOC), el retorn
del Sarau de Primavera organitzat pel
col·lectiu de joves de la TIMBA i la ja consolidada Holy Party per Festa Major.

A banda d’aquestes activitats com a servei
hem col·laborat en l’organització de l’espai
del Xafarranxo de la Festa Major de Santa
Eulàlia 2016 i el Carnestoltes. També és important destacar les nombroses atencions
relacionades amb les necessitats de la població juvenil al Punt Jove, i campanyes realitzades conjuntament amb el Programa de
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
L’assessoria laboral que es realitza cada
quinze dies a la Taka ha atès aquest últim
any més de 50 joves. Per acabar cal dir que
durant l’últim trimestre del 2016 s’ha engegat la realització del nou pla local de
Joventut 2017-2021, que té previst aprovarse durant el 2017, i que inclourà una diagnosi acurada de la realitat juvenil del municipi
i les polítiques de joventut a fer durant els
propers quatre anys.

Les activitats realitzades a banda de les ja
anomenades són: La 3ª Fira d’Art Jove ARTARREU, un sopar organitzat pels alumnes
de segon de Batxillerat dins del Sarau de
Primavera, el Torneig de Futbol 7, el Passatge del Terror, el Sopar jove de Festa

Més de 100 joves a l'Assemblea.
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Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Educadora Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 63 01 34 (Whatsapp també)
C/e: info@ppd.cat
Web: www.ppd.cat

Estem al vostre servei
Ja sabeu que el Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes funciona des de
finals de 2013, vam començar fent prevenció
de drogues, obrint el ventall cap a la promoció de la salut, vinculant-ho directament
amb el pensament crític.
El nostre tarannà, el treball en xarxa i de
manera transversal a la Vall del Tenes, amb
el suport de Diputació de Barcelona i de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.
A l’institut és on centrem bona part de la
nostra intervenció i la xerrada que fem a 6è
del “Pas de primària a secundària” podem
dir que també la tenim consolidada. Com cada any, i partint de la base que a l’institut
funcionem amb calendari escolar, ara mateix estem amb part de les intervencions de
curs 2016-2017 realitzades i la resta calendaritzada. D’aquestes intervencions, tot i
que un gruix important són del PPD, en tenim d’entitats externes (per part d’entitats
derivades pel Departament de Salut, Diputació de Barcelona, ABS, Mossos...) sempre
tot perfectament coordinat amb l’Educadora
Social i l’institut.
A nivell de continguts, podem dir que els
alumnes del nostre institut, com els de la
resta de la Vall del Tenes, han treballat totes
les substàncies que estadísticament poden
tenir al seu abast, i en el cas de Santa Eulàlia
hi afegim xerrades sobre Culte al cos,
Bullying, Pantalles, Mobing, Begudes energètiques, Botellot, directament sobre Pensament crític ja sigui a través de curtmetratges
com de fer videofòrums de determinades
pel·licules i un format que ens funciona molt

Consells per evitar les drogues.

bé: un taller que consta de dues sessions, la
primera on l’alumnat fa un llistat de temàtiques més o menys vinculades a la promoció
de la salut i una segona on, des del PPD, fem
una xerrada a mida de cada grup, i per tant
una xerrada diferent per a cada grup de
l’institut.
Seguim amb les línies que vam iniciar basant-nos en programes cost-eficaços, és a
dir, que cada cop més acotem les nostres línies d’actuació i accions sota estudis provats
i contrastats amb evidència científica, per així assegurar el màxim d’eficàcia de la nostra
tasca.
Hem tornat a ser presents a les nits de Festa
Major amb el nostre Estand de Festa Major,
que coordinats amb Joventut vam poder serhi les nits de dijous, divendres i dissabte donant informació i atenent a qualsevol persona que demanés quelcom, tot i que la majoria de les més de 750 persones que van passar per la nostra taula van ser adolescents i
joves del nostre territori.
I a banda d’aquestes intervencions de gran
format hi ha tota la feina, menys visible però
igual d’important, fruit del treball conjunt
amb Serveis Socials, Joventut, Cossos de
Seguretat, Educació per oferir el màxim de
serveis a la ciutadania de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Com sempre, qualsevol consulta o dubte, no
dubteu a contactar amb nosaltres.
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La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59
C/e: cclafabrica@gmail.com

Aquest 2016 La Fàbrica ha continuat sent
protagonista de la majoria d’ activitats organitzades en el nostre municipi, tant des de
l’Ajuntament com des de les entitats.
Com cada any s’hi han dut a terme els
Concerts de les Escoles de Música, les festes
de l’Institut i el Casal d’Avis, a banda de la
Cavalcada de Reis, la Trobada d’Acordionistes, la Calçotada, el Carnestoltes, la
Trobada de Gegants, concentracions de cotxes i motos, el Sant Antoni, el Ball de
Gitanes, cinema, jornades solidàries, espectacles infantils, fires i àpats diversos, alguns
actes de la Festa Major, eleccions... entre
moltes d’altres coses. I finalitzarem l’any donant el guardó al santaulalienc de l’any, en
els ja consolidats, Premis Tardor.
Pel que fa als cursos i tallers, aquest octubre
hem començat de nou l’activitat amb una
20a de propostes diferents: més de 40 cursos i més de 400 alumnes. Tot un repte que
ens proposem mantenir i augmentar. Actualment les tardes i vespres a la Fàbrica ja
estan al 100% i el que volem potenciar i anar
incrementant, mica en mica, és l’activitat als

Satisfacció del consistori i els convidats davant la
placa conmemorativa de l’acte dins la Sala Muriel
Casals.

matins, amb nous cursos de ball, ioga, tai txí,
tallers per la gent gran, reunions i conferències.
Enguany, però, cal destacar que la Sala Gran
de la Fàbrica ha canviat de nom. Després de
15 anys, el consistori ha volgut retre homenatge a la desapareguda diputada del Parlament de Catalunya i expresidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, posant el seu nom a
l’espai. L’acte va tenir lloc el 16 de juny a l’antiga Sala Gran. Raül Romeva va descobrir la
placa amb el nou nom que es troba a l’exterior de la sala i a l’interior s‘hi ha col·locat
una placa commemorativa amb una foto de
la Muriel on apareix la frase cèlebre que va
pronunciar en el discurs del Concert per la
Llibertat: “Nosaltres som el somni”.
L’activitat a la Fàbrica no s’atura mai.

El Conseller Raül Romeva parla en l’homenatge a Muriel Casals.
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Canal SET
President: Edu Sola
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Enguany a Canal SET celebrem el nostre 25è
aniversari: Festa, joia i alegria! Ara fa vint-icinc anys que la televisió local del nostre poble es posà en marxa amb l’objectiu d’informar els santaeulaliencs i santaeulalienques
dels esdeveniments ocorreguts al municipi.
El que va començar com una aventura audiovisual i periodística ha acabat esdevenint
una eina clau per al desenvolupament del
poble i els seus habitants.
Durant aquesta temporada, des de Canal
SET i des d’altres àmbits, reflexionarem profundament sobre aquests vint-i-cinc anys i
els seus efectes (i defectes). Per això ens ha
semblat interessant donar el tret de sortida
amb una simple llista. Us deixem a continuació tot allò que ens ve al cap quan pensem en aquests anys, vint-i-cinc conceptes
desordenats que ben bé podrien esdevenir
un retrat del que som, fórem i serem:
1. Un grup d’entusiasmats i entusiastes.
2. Explicar allò petit per fer grans coses.
3. Centenars de metres de cable i un munt
de botons.
4. La televisió és cultura (per molt que alguns no ho vulguin).

5. Cada dilluns a dos de deu.
6. I cada dimarts. I cada dimecres. I bé, cada dia a totes hores.
7. Especials electorals més llargs que un
dia sense pa.
8. Les escoles i l’institut, grata companyia.
9. Retrat local, retrat cabdal.
10. Una antena per Santa Eulàlia situada al
poble de Lliçà.
11. De la memòria al teleprompter.
12. Les imatges d’aquella riuada, aquell foc i
aquell vent que ens van canviar la vida.
13. La clàssica trucada per avisar-nos que “a
casa no se sent”.
14. Uns guanyen pams i d’altres perden pèl.
15. La Festa Major al carrer i a les pantalles.
16. El Pere Nadal.
17. El temps que farà ja el diuen els altres. El
que ha fet només nosaltres.
18. La UM007, la única Unitat Mòbil feta de
suor i llàgrimes.
19. Proximitat per contrarestar la globalització.
20. La nostra història en un arxiu.
21. ”Un poble informat és un poble capaç.”
22. De la tele de tub al youtube.
23. Santa Eulàlia és el que tot plegats volem
que sigui.
24. Vint-i-cinc anys amb tu.
25. I tots els que vénen.
Gràcies per acompanyar-nos,
Eduard Sola, president de Canal Set.

Canal Set cobrint la visita del president Puigdemont.

Entitats

Anuari 2016

Escola Bressol Municipal l’Alzina
Coordinadores: Dolors Barbany,
Esther Casadesús i Anna Ors
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

La PETITA ALZINA, un nou
servei
Aquest curs ha nascut un nou servei a l’escola bressol municipal l’Alzina.
Durant els darrers anys s’han produït tot un
seguit de canvis en la nostra societat que han
donat lloc a unes noves necessitats familiars
i socials.

La panera dels tresors, una proposta d’exploració i
descoberta amb objectes de la vida quotidiana.

És per això que l’Alzina, com a centre
Educatiu, ha donat
resposta a les inquietuds que sorgeixen a les famílies
creant aquest nou
servei que ofereix el
mateix projecte educatiu i la mateixa
dinàmica que l’escola Bressol, però es
redueix a unes hores
a la setmana.

També donem molta importància al treball
de les activitats de la vida quotidiana/hàbits:
(l’hora del dinar, de la migdiada, el canvi de
bolquers...) per tal d’afavorir la seva autonomia.

El projecte educatiu
prioritza en tot moment el benestar i el
respecte dels infants
i les seves famílies.

infants en el dia a
dia de l’escola.

L’infant descobreix i
aprèn manipulant diferents materials naturals.

Aquest nou espai va
dirigit a les famílies
amb infants de 4 mesos a 3 anys.
Una mestra coordina i dinamitza l’espai i acompanya els

Aquest servei es
porta a terme dins
de l’escola bressol
els dimarts, dimecres i dijous de
9’00 a 12’00h. amb
la possibilitat de
ser més extens en
aquelles situacions
en què les famílies
ho necessitin.

És fonamental acompanyar l’infant
en el seu desenvolupament, estar al seu costat, sempre respectant els diferents ritmes evolutius i deixant
el nen/a que actuï lliurement.
Facilitem materials i espais adequats, acollidors i agradables perquè els infants, a partir
del joc, experimentin, descobreixin, creixin i
aprenguin.

El pati, un espai educatiu a l’aire lliure.

Equip de l’Alzina
L’infant experimenta a
través del sentits.
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Directora: Merche Díaz García
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@.xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

Aquest any ha estat el darrer curs de l´equip
directiu format per l´Elisabet Palau com a
directora, la Margarida Bonet com a cap
d´estudis i la Merche Diaz com a secretària.
S’ha acabat una etapa en la qual els projectes
i el treball il·lusionat s’han orientat sempre
a oferir una educació de qualitat, oberta a
l’entorn. Per això des de l’escola mostrem el
nostre agraïment i el nou equip directiu pren
el relleu amb moltes ganes i nous aires.
L’Elisabet portava més de trenta anys a l’escola, que amb el temps es va anar fent seva,
com també el poble, on va establir tants lligams. Va treballar com a cap d’estudis als
inicis de l’escola catalana, quan en Jordi Sala
era director. Més endavant, l’any 2000, va
tornar a ocupar aquest càrrec amb la Pilar
Lara de directora. I el 2008 ja va agafar la
direcció fins aquest últim any. En acabar,
l’Elisabet va decidir anar a fer de mestra a un
altre centre més proper a la seva localitat i
per això l’escola i les famílies li van fer un comiat molt emotiu. Desitgem de tot cor que li
vagi bé en la nova etapa que comença.

Els nous projectes
Durant aquest curs escolar s´han portat a
terme nous projectes:
- Participació al programa LECXIT, conjuntament amb la biblioteca. Un projecte
d´acompanyament lector que vol aconseguir
que els infants millorin les seves habilitats
d´aprenentatge a partir de la millora de la
comprensió lectora.
- Participació al programa ATRAPALLIBRES
d’impuls al gust per la lectura. El Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)
va convocar l’11è Premi de Literatura
“Atrapallibres” amb el propòsit d’animar
els nens i nenes a la lectura. Presenta una selecció de llibres publicats recentment, agru-
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pats per categories segons l’edat, i en proposa
la lectura a les escoles, instituts i biblioteques.
Tenim un bon grup d’alumnes de quart disposats a llegir els tres llibres proposats pel
certamen. Hem demanat un préstec a la biblioteca del poble i en tenim uns quants
exemplars de cada un, de manera que se’ls
podran anar deixant per llegir-los.

Conferències per a les famílies
Durant el curs hem fet diferents conferències, totes molt interessants. Dues d´elles
Posar límits i Amb el pare i la mare
també aprenc van ser en format cinefòrum. Primer es passava el capítol del programa Famílies i Escola i després la ponència i
la conversa.
Altres conferències van ser:
El pas de l´escola a l´institut per a pares i mares i alumnes de 6è de Primària.
Alimentació saludable (conjuntament
amb altres centres educatius) realitzada per
l´Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Com afavorir una bona adaptació a P3
impartida per la psicòloga municipal Lourdes Bassa.

Les festes
Aquest any hem celebrat la festa de la
Castanyada torrant castanyes pel matí per
a tots els nens i nenes i a la tarda fent la ballada tradicional de danses catalanes.
Per Nadal s´ha fet la Cantata de Nadales
al pati de l´escola amb totes les classes i convidant als pares a gaudir d´unes dates tan
assenyalades. Cada curs ha cantat una cançó
en català o en anglès que han estat assajant
amb la mestra de música.
A l´abril se celebra la Mostra Literària on
es presenten els treballs escrits de tots els
alumnes de l’escola i que s´han anat treballant durant els darrers mesos. Aquest any
s´ha commemorat el centenari del naixement de l´escriptor de literatura infantil i juvenil Roald Dalh. Cada curs va escollir un llibre de l´autor i va fer un treball que podia
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ser col·lectiu o individual. Com sempre el dia
de la celebració de Sant Jordi ens acompanya a l´acte l´alcalde de Santa Eulàlia de
Ronçana que fa l´entrega de premis.
La Cantània. Els alumnes de 5è de la nostra
escola treballen amb la mestra de música
una obra. Aquest any ha estat Babaua, les
desventures de Mimí. Durant l’any es fan
tres sessions de formació obligatòria per al
professorat. La formació es conclou amb la
interpretació dels alumnes, una experiència
musical inoblidable damunt l’escenari de
l´Auditori de Granollers on van acompanyats de les seves tutores i la mestra de música. Com sempre és un espectacle molt bonic, visual i ple d´humor que els alumnes valoren com una experiència molt positiva. El
proper curs repetirem!
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I per últim el comiat dels alumnes de
6è, que com sempre marxen després d´haver estat amb nosaltres des de ben petitons.
Sempre és un comiat molt emotiu per als
nens i nenes i per a les famílies. Aquest any
van fer un espectacle de ball on també hi havia números de bicicletes i patinets. Va agradar molt a tothom. Els seus companys de 5è
es van acomiadar amb una cançó extreta de
la Cantània i els altres cursos ho van fer a
través de desitjos recollits amb un llibret que
se´ls dóna com a record. Els nens i nenes de
6è han crescut amb nosaltres, han après
moltes coses del món escolar, però sobretot
des de l´escola s´ha intentat formar bones
persones, autònomes i responsables. Els encoratgem a començar amb il·lusió la nova
etapa que els espera. Una etapa plena de
canvis . Molta sort a tots i a totes.

Grups de nens i nenes de tots els nivells, a final de curs, pel juny de 2016

P-3 A - La tutora Laura Portell amb la TEI
Diana Sánchez.

P-4 A - La tutora Mònica Estor amb el mestre de música Miquel Prat i la mestra
Cristina Blanch.

P-4 B - La tutora Iraida Cutrina amb el mestre de música Miquel Prat.

P-5 - La tutora Ada Margenat
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1r A - La tutora Glòria Vicente amb la mestra de religió Núria Dantí.

1r B - La tutora Montse Martín.

2n A - La tutora Asun González.

2n B - La tutora Lourdes Guitard amb la
mestra d´anglès Marianna Montañà.

2n C - La tutora Concepció Bernades.

3r A - La tutora Laura Egea amb la mestra
d´E. Especial Raquel Buendia i la vetlladora
Ana Pérez.

3r B - La tutora Maite Marín i la mestra
d´anglès Paula Romero.

4t A - La tutora Margarida Plumé i el mestre
d´E. Física Jordi Ricart.
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4t B - La tutora Pia Sierra i la cap d´estudis
Margarida Bonet.

5è A - La tutora Laura Biel i la secretària i
mestra de Naturals Merche Díaz.

5è B - La tutora Sònia Paje i la mestra de
música Maite Carretero.

6è A - La tutora Setefilla Salguero i la
Directora Elisabet Palau.

6è B - La tutora Joanna Vital i la mestra d´anglès
Yolanda González.
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Escola La Sagrera
Directora: Marta Areñas
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/

Activitats pedagògiques
2015-16
NOU CURRÍCULUM: el passat mes de
gener va sortir la nova normativa sobre el
currículum (pla d’estudis). Una de les novetats és que progressivament es treballi a
l’aula atenent més als interessos i característiques de l’alumnat que als continguts i, per
tant, relativitzar la importància i l’ús dels llibres de text.
A Educació Infantil ja fa molts cursos que a
la nostra escola no tenim llibres i es treballa
segons unes programacions i materials elaborats pel professorat. Aquest setembre,
també als primers cursos de primària, ja es
fan les àrees de medi i català amb una programació pròpia i amb els mínims llibres.
PROJECTES: podem dir que es va estenent una nova metodologia que pretén que
l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge i una manera és el treball per projectes interdisciplinaris (és treballa llengua,
mates, medi, ..., diverses assignatures, i en
relació amb els projectes, hi ha la formació
que fem al centre, doncs el claustre de mestres tenim ganes de formar-nos i res més important que el coneixement del nostre poble,
Santa Eulàlia, la realitat més propera a l’alumnat; i d’aquí ve “el projecte del poble
com a treball d’emprenedoria” que ja és el
2n curs que desenvolupem.
REUNIONS DE DELEGATS: en aquestes
reunions hi participen els delegats d'aula
dels nivells de primària. Són trimestrals i
són un exemple de participació i responsabilitat que ens fan sentir molt orgullosos de
l’alumnat. En les dues primeres reunions
vam fer una dinàmica de cohesió de grup i
confiança entre iguals que els mateixos delegats/des es van encarregar de traslladar-ho
a les aules amb molt d’èxit.
APADRINAMENT LECTOR: és una activitat de col·laboració entre l’alumnat de 6è i
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1r molt satisfactòria, agradable i motivadora
per a tothom.
CERTAMEN DE LECTURA EN VEU
ALTA: la participació en aquest concurs,
que cada any ens hi apuntem, ens va portar
a la semifinal al Caixa Fòrum i l’alumne que
ens representà, l’Ayrtom Gómez, va deixar
l’escola en molt bon lloc. En la categoria dels
grumets vermells, l’Imma Pallarès, va fer
una lectura magnífica a la Garriga.
SANT JORDI: els treballs artístics que es
van elaborar per la Diada van girar al voltant
de tres autors dels quals es conmemorava el
seu centenari: Roald Dahl es va treballar a
Educació Infantil, Miguel de Cervantes a 1r i
2n i Ramón Llul de 3r a 6è. Es va fer una exposició variada amb treballs molt creatius i
d’una gran qualitat (alguns com la barca de
Ramon Llull van acabar exposats a la biblioteca JR Calonja)
TALLERS DE PLÀSTICA EN ANGLÈS
(1ri 2n): aquests tallers es van realitzar
amb voluntaris/àries. Es van treballar diferents autors i es van assolir els principals objectius de l’àrea de plàstica i millorar l’anglès. Cal destacar els dibuixos amb aquarel·les, “pinzellades de contes” que, amb la
col·laboració de Teresa Jiménez, van fer uns
dibuixos d’artistes, i que se’n va fer una exposició a la biblioteca del poble en acabar el
curs.

Matrícules
Tot i que la natalitat ha experimentat una
forta davallada al nostre poble i a tot el territori català, en aquest moment hi ha matriculats 440 alumnes; per tant tenim les aules
ben plenes. L’augment d’alumnes d’any en
any és d’uns 15; en canvi el nombre de mestres no ha variat en els últims cursos; tenim
una plantilla amb 27 llocs de treball. Els
pressupostos en ensenyament no són els que
es necessiten per preparar les noves generacions.
A finals de febrer vam organitzar la jornada
de portes obertes, que es va tornar a programar en dissabte per facilitar l’assistència de
les famílies que valorem molt positivament.

Entitats
L’edifici, mancances i millores
LAVABOS: a principi de curs vam detectar
un problema important de pudor dels lavabos de nens. La construcció de les parets
amb melamines ha fet que hi haguessin filtracions i per arreglar-ho es van posar rajoles a les parts inferiors, però fins al novembre no s’hi van posar!
GOTERES: un altre problema molt important van ser unes goteres a les aules de 6è i a
les aules del costat que són aules que estan
directament sota la teulada. El procés va ser
molt llarg perquè hi havia d’intervenir FCC,
empresa subcontractada per ICF i el Departament. A més a més, no es podia accedir a
la teulada per una normativa nova que obliga a instal·lar una “línia de vida” (estructura
fixa per lligar-se amb arnesos). Fins aquest
setembre no ha estat solucionat.
ALTRES MILLORES: s’han fet algunes
millores com l’ampliació del timbre pel pati
de CI i s’ha posat un forn de convecció i una
planxa nova a la cuina (en col·laboració amb
l’AFA). Per part de l’Ajuntament s’ha enjardinat un talús i estem pendents que es faci
l’altre i tot està a punt per a la instal·lació
d’una font al pati de CI.
A dia d'avui estem esperant una resposta positiva en la demanda repetida que instal·lin
un descalcificador, donades les característiques de l’aigua del nostre poble.

Participació famílies i AFA
L’AFA ha dotat de pissarres digitals les 4 aules de primària que faltaven, cosa que els
agraïm molt. Igual que agraïm la col·laboració de pares i mares en moltíssimes tasques:
fer decorats, acompanyar en sortides, tallers, ... estrenyem la confiança i el coneixement entre famílies i mestres i fa que l’escola funcioni cada dia més bé.
Una altra activitat iniciada al gener, fruit del
voluntariat és el lecxit (lectura i èxit), organitzada per la biblioteca amb les escoles de
primària i que consisteix en l’acompanyament lector als infants per voluntaris/àries.
Es vol aconseguir que els infants millorin les
seves habilitats d’aprenentatge a partir de la
millora de la comprensió lectora.
CONSELL ESCOLAR: aquest novembre,
en ser any parell, es convoquen eleccions de
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renovació dels membres del Consell Escolar
de tots els sectors: pares /mares, professorat
i PAS. Confiem que la participació, com a
candidats i votants, sigui ben alta!

Celebracions
SEGONA JUBILACIÓ: després de Nadal tot
el claustre ens vam abocar a preparar la jubilació de l’Olegària, una excel·lent mestra
que tenim i tindrem com a gran referent
professional i humà i sempre tindrà les portes obertes a La Sagrera. I li agraïm el voluntariat que fa amb nosaltres. Gaudeix molt de
la jubilació!
COMIAT DE 6è: al llarg del curs els grups
de 6è van preparar l’obra de teatre “Una
història passada de voltes”. Cada curs aquesta és una festa molt emotiva per a tothom i el
juny del 2016 encara ho va ser més ja que era
la primera promoció que havia fet tota la seva escolaritat a l’Escola La Sagrera.
FESTA FINAL DE CURS: l’AFA ens demanava l’actuació dels alumnes en la festa
de final de curs i aquest juny així ho vam fer.
Els alumnes de cada nivell feien una dansa,
cantaven una cançó, etc. Les famílies van estar contentes de poder veure actuar els seus
fills/es, igual que per la festa de Nadal. Hi
va haver una assistència majoritària.
10è ANIVERSARI DE L'ESCOLA: ara sí
que podem dir que fem deu anys i ho volem
celebrar. Per això el passat 17 d’octubre vam
fer la primera activitat que va ser formar un
10 a la pista del pati amb 470 persones, entre alumnat i professorat; moment emocionant que es va gravar per canal SET i pares
voluntaris. Els dos alumnes més grans i més
petits van tallar simbòlicament una cinta per
inaugurar els actes del 10è aniversari.
Aquest mateix dia es va convocar un concurs
de dibuixos que ja estan exposats al vestíbul
i ara només falta triar el dibuix guanyador
que s’estamparà en una samarreta i que volem fer al llarg del curs.
També comptem amb la col·laboració de les
famílies, l’AFA i l’Ajuntament. I la primera
reunió de Delegats/des d'aquest curs, girarà
al voltant de les propostes que ens faci l'alumnat per celebrar els deu anys. L'objectiu
és poder realitzar una activitat cada trimestre d’aquest curs 2016-17 per commemorar
el desè aniversari de la nostra escola.

61

62

Entitats

Anuari 2016

P-3 A, Mireia Simon i Queralt Moratona.
P-3 B, Siĺ via Albareda, Marta Arena
̃ si
Yolanda.

P-4 A, Sònia Rios i Elisenda Codina.
P-4 B, Maria Morales i Meritxell Fàbregas.

P-5 A, Clara Maristany.
P-5 B, Montse Martí.

1r A, Laia Cladellas i Jordi Espinosa.
1r B, Elisabet Maspons.

Entitats
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2n A, Sandra Salvatierra-Alba Pinẽ iro i
Myriam

2n B, Betsi Vila.

3r A, Elvira Mas i Adrià Guerrero.

3r B, Vanessa Bofill i Cristina Pedra.

4t A, Montse Ribas.

4t B, Teresa Valls i Gemma Tió.

5è A, Jordi Granell i Lídia Rodríguez.

5è B, Dolors Soria i Lídia Rodríguez.

6è A, Laura Franco.

6è B, Imma Ruiz.
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Institut La Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat
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xen quan col·laboren amb entitats del teixit
associatiu del nostre entorn.

Escola Verda

L'any 2016 ha estat ple d'activitats. A més de
les classes, amb el seu ritme diari i constant,
a l'Institut s'hi fan altres activitats que ajuden els nostres alumnes a aprendre i madurar. Com sempre, en destaquem algunes
d'entre les moltes que es duen a terme.

Fa uns quants mesos, a principis del 2016, es
va iniciar el procés per esdevenir Escola
Verda. Acabem l'any havent començat ja l'execució de les primeres accions destinades a
millorar la sostenibilitat del centre. Aquestes accions afecten els àmbits acadèmics, de
gestió del centre i de relació amb l'entorn.
L'Ajuntament de Santa Eulàlia participa activament en el projecte.

Servei comunitari

Cantina APINDEP

El Servei comunitari és un projecte engegat
pel Departament d'Ensenyament a partir del
curs 2015-16, i que s'ha d'haver implementat
a tot Catalunya en el termini de 5 anys. A
l'Institut vam decidir començar-lo pel curs
2016-17, i durant el mes de novembre ja hem
tingut els primers alumnes realitzant les tasques que en formen part.

La col·laboració entre l'Institut i l'APINDEP
no neix amb el Servei Comunitari, sinó que
ve de fa ja un cert temps. Això es pot veure,
per exemple, en la gestió que en fa de la cantina del centre, oferint el servei de menjar i
begudes per les estones de descans dels
alumnes. Per l'APINDEP és una activitat laboral més de les que realitzen les persones
que en formen part. Per l'Institut és una ocasió per ajudar aquesta entitat i per normalitzar entre els alumnes la presència i el treball
de les persones discapacitades.

Aquest projecte està pensat perquè els alumnes de 3r o de 4t d'ESO dediquin 10 hores
del seu temps, fora de l'horari lectiu, a treballar en una entitat de l'entorn local (associacions, casals, llars d'avis, etc.). En el nostre cas hi participen els alumnes de 4t d'ESO
a Càritas de Santa Eulàlia o a l'APINDEP.
Pels propers cursos l'objectiu és augmentar
el nombre d'entitats col·laboradores.

Estades Programa Argó

Els objectius del Servei comunitari són promoure actituds de compromís, responsabilitat, esforç i respecte per part dels alumnes
gràcies al treball i experiències que adquirei-

Per segon any consecutiu alguns alumnes de
1r de Batxillerat han participat en les estades
de juliol que ofereix la Universitat Autònoma mitjançant el Programa Argó. En aquestes estades de 50 hores de durada total, els
alumnes tenen l'oportunitat de conèixer alguns dels àmbits d'investigació dels diferents departaments de la universitat, i fins i

Entrega del premi a Núria Sala.

Marina Sunyer, finalista del premi UPC.

Entitats
tot aprofitar l'estada per incorporar la feina
realitzada al seu treball de recerca.

Centre formador
A l'Institut ja fa un cert temps que som centre col·laborador del Màster de formació del
professorat que ofereixen diverses universitats. Els alumnes que acollim fan les seves
pràctiques amb un professor del centre que
els fa de tutor, i al final de la seva estada ha
de preparar unes sessions de classe amb els
alumnes.

Premis alumnes
Durant aquest any 2016 dues alumnes de
Batxillerat han obtingut premis pel seu treball de recerca. La Núria Sala, amb un treball sobre els vallesans als camps nazis, va
obtenir diversos premis, el més destacat dels
quals va ser el del Memorial Democràtic,
una entitat pública de la Generalitat amb la
missió de commemorar i fomentar la memòria democràtica a Catalunya. Per altra banda, la Marina Sunyer, amb un treball sobre
una reforma ergonòmica de l'Institut, va
quedar finalista en el 17è Premi UPC d'arquitectura, enginyeria, ciències i tecnologia,
en la categoria de Batxillerat.
Aquestes dues alumnes van ser, precisament, les guanyadores, a les seves respectives categories, del primer premi David
Seuma per a treball de recerca. Aquest premi ha estat una iniciativa de l'AMPA del centre per recordar la figura del qui fou antic
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alumne i professor, i per incentivar
l'excel·lència en els treballs dels alumnes de
Batxillerat.

Intercanvi Quebec
Com és habitual des de fa molts anys,
l'Institut realitza intercanvis en llengua anglesa i francesa. Enguany hem afegit una nova activitat, la participació en el programa
Catalunya-Quebec del Departament d'Ensenyament. Gràcies a aquest programa una
alumna quebequesa fa una estada de 3 mesos, de setembre a novembre a l'Institut, i
una alumna catalana de 4t d'ESO s'estarà
també 3 mesos, de gener a març, al Quebec.
Durant aquestes estades les alumnes viuen a
casa de l'altra família i assisteixen a classe
durant la setmana.

Primera promoció de Batxibac
El mes de juny de 2016 va sortir de l'Institut
la primera promoció de la doble titulació
Batxillerat-Baccalauréat. Aquests tretze alumnes han obtingut, doncs, la titulació oficial dels estudis de batxillerat francesos, a
més d'haver treballat en matèries com història i literatura francesa, i d'haver assolit un
domini elevat d'aquesta llengua. El dia 21 de
novembre, en un acte presidit per la Consellera d'Ensenyament, rebran, juntament
amb la resta d'alumnes de tot Catalunya, els
diplomes acreditatius.
Des de l'Institut us desitgem un molt bon
Nadal i millor any 2017!

Alumnes de 4t d’ESO que formen part del servei comunitari.
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Centre Ocupacional: C/ camí de Caldes nº 37 /
apindep.centre@gmail.com / 93 844 87 72
Telèfon: 93 844 84 26 (oficines i Centre
Terapèutic)
C/e: apindep@gmail.com /
apindep.gestio@gmail.com
Web: www.apindep.cat

El 2016 ha estat un any de constància, hem
assolit un acord amb la Fundació Caixa
Manlleu que ens permet seguir gaudint del
local de la Plaça de l’Ajuntament com a espai
d’oficines de la Cooperativa, i amb la part terapèutica. Entre els reptes a curt termini, hi
ha el projecte de pisos amb suport.
Pel què fa al Centre Ocupacional, aquest any
hem pogut gaudir de tot l’edifici equipat i
hem arribat al seu nivell màxim de places,
atenent a 62 usuaris/es. Hem arrencat
aquest setembre amb la incorporació de les
cinc últimes places, assolint així el ple funcionament. Entre les principals novetats, ha
estat entrar dins un pla pilot per la transformació de l’atenció diürna de les persones
amb diversitat funcional.
Entre les activitats d’aquest any, hem incorporat novetats, la natació i la plantació d’arbres fruiters (cirerers, pruneres i albercoquers). Enguany, hem seguit fomentant les

Nois i noies del centre ocupacional.
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activitats que ens permeten la interrelació
sociolaboral amb l’entorn, entre altres, activitats compartides amb les escoles del poble
i sobretot amb l’Institut la Vall del Tenes,
participant en les seves activitats culturals
(Nadal, Sant Jordi, jornades esportives), i
duent la cantina. Fomentant projectes que
permetin una vinculació amb les entitats de
poble, participant amb el casal d’estiu organitzat pels Mummies, on els nostres usuaris
van poder ajudar com a monitors, fomentant un any més la relació entre els nens i nenes del municipi i els nostres usuaris, participant en una prova de colors de la Festa
Major, seguint fent futbol al camp de futbol,
esport en el pavelló esportiu, dansa a l’escola de ball i música a Da Capo. Hem fet excursions trimestralment (Museu de les
Cultures, Museu de la xocolata Simón, Port
Aventura), hem fet un tast de l’esport adaptat (equitació i vela), i hem anat de colònies
a Premià de Mar.
Destaquem la visita del Molt Honorable
President Carles Puigdemont, a qui agraïm
haver volgut conèixer de primera mà, el nostre Centre, les activitats que hi fem, els usuaris, professionals i familiars.
Aprofitem l’avinentesa per recordar que estem oberts a visites i a projectes que ens permetin seguir fomentant l’autonomia personal i la inserció sociolaboral de persones
amb diversitat funcional.

Entitats
La visita del president de la Generalitat a APINDEP
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AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Fabiana Montiveros
Telèfon: 610 925 244
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

Durant aquest curs 2015-2016 hem continuat amb la nostra tasca d’acompanyar i fer
de nexe entre la comunitat escolar i les famílies. Vam participar en les celebracions del
poble (Carnestoltes, Nadal, Tres tombs, entre d’altres).
L’AMPA ha continuat amb les inversions
vers l’escola contribuint en la compra conjunta amb l’escola de dues pissarres electròniques més que se sumen a la mateixa inversió de l’any passat. També s’ha seguit impulsant l’intercanvi de llibres de text que en
permet la reutilització als alumnes de 2n a
6è, així com la venda de llibres de text i que

Ampa escola Ronçana.

Pirates AMPA escola Ronçana.
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aquest any es traduirà en un projecte de socialització de llibres. Vam continuar amb
l’‘escola de pares’, amb dues xerrades organitzades conjuntament amb l’escola. Per la
festa de fi de curs es va comptar amb l’espectacle infantil ‘Som pirates’, que va tenir
molt bona rebuda per part de la mainada.
Hem tancat l’any amb la venda de loteria i la
realització de les activitats de Nadal.
Un dels objectius de l’AMPA per al proper
curs és aconseguir una amplia participació
de les famílies en el Projecte de Reutilització
i reciclatge de llibres pel qual comptarem
amb la implicació de l’Escola i l’Ajuntament.
Des de l’associació s’intenta conscienciar a
pares i mares de la importància de participar
per millorar l’entorn escolar, tant el que es
refereix a coses físiques com instal·lacions, a
la part més humana i de relació entre els diferents membres de la comunitat escolar.
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AFA Escola La Sagrera
President: Xavi Andrades
Vicepresident: Sergi Pina
Secretari: Marc Riera
Telèfon: 696 995 696
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://afa.santaeulaliaroncana.cat

L’activitat de l’AFA La Sagrera durant el curs
2015-2016 es va iniciar amb la renovació de
la Junta anterior:
• President: Xavier Andrades
• Vicepresident: Sergi Pina
• Secretari: Marc Riera
L’objectiu de l’AFA és col·laborar amb l’escola i fer-ne, en la mesura possible, un lloc
millor per als nostres infants.
L’activitat de l’AFA és pot dividir en dos verticals principals:
1. Assessorament i representació de les famílies davant l’escola i les administracions.
2. Gestionar i facilitar equipaments i serveis
per complementar els equipaments i serveis de l’escola pública.
Aquest curs 2015-2016 l’AFA ha continuat
amb la mateixa línia dels cursos anteriors,
mantenint la vocació dialogant entre famílies i escola.
A continuació detallem els serveis que ha realitzat l’AFA durant aquest curs:
Programa de Reutilització de Llibres
Un any més s’ha repetit l’èxit del projecte de
reutilització de llibres, al que s’ha adscrit el
98% de les famílies. Aquest projecte està
consolidat i resulta molt interessant per tots,
ja que permet a les famílies reduir el cost
d’adquisició de llibres en més d’un 50%, i a
més aporta beneficis socials i mediambientals gràcies a la reutilització.

Extraescolars.

anys anteriors, hem ofert una variada gamma d’activitats extraescolars per tots els nivells de l’alumnat de l’escola, des de P3 a 6è.
Aquesta oferta incloïa tant activitats esportives com activitats acadèmiques, i com en
anys anterior han tingut molt bona acollida
entre l’alumnat i les famílies, completant-se
pràcticament tots els grups disponibles.

Fons Social
Tal com s’ha fet des de l’any 2012, l’AFA ha
destinat un fons social per complementar les
ajudes oficials que reben les famílies amb
problemes econòmics. Aquest fons està pensat per evitar el risc d’exclusió social d’aquests infants, permetent que puguin accedir a les activitats extraescolars, participar
en les festes, i assistir a les sortides i colònies
organitzades per l’escola.
Aquest fons social es gestiona per la Direcció
de l’escola amb la supervisió del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament,
això ens permet garantir l’adequada distribució i la privacitat dels beneficiaris.

Projecte Digitalització Aules
Servei d’Extraescolars
Conscients de la complexitat de la conciliació laboral per a moltes famílies, com en

Aquest és un altre projecte històric de l’AFA,
que es va iniciar al voltant de l’any 2010.
Amb aquest projecte estem aconseguint que
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Noves pissarres digitals...

... i nous PC’s.

totes les aules disposin de Pissarres Digitals
perquè els alumnes tinguin accés a noves eines didàctiques. Durant el curs 2015-2016
l’AFA ha equipat les dues aules de 3er i les
dues aules de 2on, restant només per equipar les dues aules de 1er.

poguessin descarregar les actuacions del
seus fills de manera gratuïta i amb molt bona qualitat.

Oferta per a l’adquisició d’ordinadors
Aprofitant les dates de Nadal, l’AFA va negociar una oferta per facilitar a les famílies la
compra d’ordinadors pels seus fills. Gràcies a
aquesta oferta, per tan sols 120 €, 150 famílies varen poder adquirir ordinadors HP amb
TFT de 17” procedents d’una entitat bancaria, facilitant l’accés de molts infants a aquesta eina primordial per la seva educació.

Participació, actuacions i festes
Com cada any, l’AFA s’ha fet càrrec de la
contractació dels sistemes d’il·luminació i de
la gravació de les diferents actuacions dels
alumnes, tant per Sant Jordi com per Nadal.
Això va permetre que totes les famílies es

Festa de final de curs.

Per finalitzar el curs, l’AFA va organitzar una
gran festa de final de curs, que va ser un èxit
en tots els sentits. A més del gran èxit d’assistència, tant grans com petits s’ho van passar d’allò més bé amb totes les activitats que
s’havien organitzat per passar la tarda (exhibició de les activitats extraescolars, inflables,
manualitats...) i van poder sopar allà mateix
gràcies al servei de bar que oferia l’AFA.
Volem donar les gràcies a totes les famílies
que s’han implicat durant l’any per fer realitat les activitats en les que participa l’AFA,
en la majoria dels casos sacrificant el seu
temps personal, però gràcies a aquest esforç,
hem fet possible que els infants de l’Escola la
Sagrera puguin disposar dels millors serveis
possibles, i volem animar a la resta de famílies a participar. Sense la implicació de tots
aquesta tasca no te sentit.
Moltes gràcies.
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Josep Lluís Sala Sanguino
C/e: ampaies.vt@gmail.com

L'AMPA de l'Institut La Vall del Tenes és
una entitat sense afany de lucre formada
pels pares i mares dels alumnes de l'Institut.
L'objectiu fonamental de l'AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu
funcionament es basa en el diàleg i en la
col.laboració entre pares i mares, direcció
del centre i mestres.
És el principal interlocutor que tenen l'equip
directiu i els mestres per tractar els temes
que afecten a tot el col.lectiu de famílies.
Permet als pares i les mares reflexionar i
opinar sobre el funcionament quotidià de
l'escola i sobre temes educatius d'abast més
general. Administra i gestiona els recursos
que aporten els associats i participa en la
presa de decisions i en el govern de l'institut
mitjançant un representant al Consell
Escolar del centre.
La Junta ha estat composada durant aquest
curs 2015-2016 per en Josep Lluís Sala com
a president, la Rosa Bosch com a secretària,
la Tere Bueno com a tresorera. També ens
ajuden sense càrrec en Joan Antoni Jimé-

Lliurament dels premis David Seuma.

nez, la M. Lluïsa Cano i la Mercè Ruiz. A finals de curs ens va deixar per motius laborals la Tere Bueno i ens ha costat una mica,
però hem trobat substituta, ja us ho comentarem al proper anuari.
Aquest any hem continuat amb les activitats
que ja fèiem el curs passat com la venda de
llibres de segona mà. Els alumnes que volien
vendre els llibres del curs acabat i els alumnes que volien comprar van trobar el seu espai d'intercanvi a la cantina de l'escola el 5
de juliol i també el 6 de setembre pels alumnes que tenien exàmens de recuperació.
L'intercanvi es va concloure amb èxit, malgrat que hi havia més demanda que oferta en
alguns cursos.
També seguim organitzant la venda de llibres del nou curs a través d'una única distribuïdora. Els pares fan l'encàrrec per internet
i reben el material a casa. Tot i que el resultat en general és positiu sempre hi ha aquella comanda de setembre després dels exàmens de recuperació que es retarda o algun
llibre descatalogat que fa anar malament.
Però aquests són fets puntuals.
El suport que dóna l'AMPA a l'institut, també és veu reflectit en la dedicació del propi
temps dels membres de la Junta en moments puntuals, com pot ser l'ajuda a la distribució de productes als alumnes a les hores
de pati. Aquests productes posteriorment
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són venuts pels diferents alumnes a familiars i amics, i els hi serveixen per finançar
part del cost de les sortides.
També donem suport econòmic al centre, els
diners recaptats per la quota de l'AMPA, que
en els darrers anys val a dir que s'ha reduït,
són revertits al centre, per millorar l'educació dels nostres fills. Una de les darreres inversions que ha sufragat l'AMPA és la instal·lació de taules de picnic al pati de l'escola. Val a dir que han tingut força èxit entre
els alumnes.
A banda d'aquestes inversions extraordinàries, l'AMPA també finança la compra de les
carpetes que es reparteixen als nostres fills
el primer dia de curs i els Boc'n roll's.
El Boc'n Roll és un porta-entrepans reutilitzable, plegable i rentable que es distribueix a
tots els alumnes de primer d'ESO i 1r de
Cicle Formatiu. D'aquesta manera l'AMPA
contribueix a que els més joves de l'institut
prenguin consciència que el millor residu és
aquell que no es genera.
L'AMPA també col.labora en la festa de l'esport, en la festa de comiat de curs pels alumnes que acaben cicle, i en el sopar literari
que s'organitza pels volts de Sant Jordi.
En el marc d'aquest sopar literari, l'AMPA va
lliurar els primers premis DAVID SEUMA
per a Treballs de Recerca de Batxillerat.

Amb aquest projecte iniciat aquest any, es
vol premiar l'excel·lència dels treballs de recerca de Batxillerat. I pensant en aquesta excel·lència, com no fer-ho en memòria d'en
David Seuma, que va ser un excel·lent estudiant i magnífic professor del centre, i per
sobre de tot, una gran persona.
La iniciativa va ser tot un èxit i varem poder
comptar amb els seus pares durant el sopar i
en el lliurament dels premis.
Durant el curs els alumnes amb millor nota
del treball es podien inscriure per optar als
premis que estaven dividits en branques científico-tecnològiques i socials-humanístiques.
Els alumnes van fer una exposició del seu treball davant el jurat que els havia d'avaluar,
composat per membres de l'equip directiu, el
professorat, l'Ajuntament i de l'AMPA.
Per últim, comentar que aquest any ens hem
d'encarregar de la venda de loteria per finançar els viatges dels alumnes, així que si us
trobeu alumnes que us demanen que hi col·laboreu, penseu que és per una bona causa.
I res més, que ens agradaria ser més persones tirant endavant l'AMPA, així que si teniu
alumnes a l'institut, mireu d'acostar-vos-hi.
Podeu seguir la nostra activitat en el nostre
blog: ampaiesvalldeltenes.blogspot.com.es
Que passeu un bon final d'any!

Un altre moment del lliurament de premis David Seuma.
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AAVV La Primavera
Representant: Gemma Salvador
Telèfon: 649 41 96 96
C/e: www.facebook.com/aavvlaprimavera

Aquest 2016 ha sigut el 50è
aniversari de la creació d’aquesta AAVV, 50 anys de
treball ben fet i de fites
aconseguides, i esperem poder-ne continuar 50 més...
Sembla que era ahir quan tots començàvem
aquesta petita gran aventura, no sabíem
què, ni com ho havíem de fer, què ens trobaríem... però el que si sabíem era que ho
fèiem amb la mateixa il·lusió i por d’un nen
quan comença a una nova escola o un nou
curs… amb la incertesa de si sortirà bé o no.
Però les ganes i les il·lusions continuen com
el primer dia.
I aquest entusiasme és el que ens ha portat a
celebrar el nostre primer any a la junta, amb
un any, creiem, ple d’èxits.
Al mes de febrer vàrem celebrar la nostra
primera Calçotada, una petita excusa per
iniciar l’any, primera fita aconseguida amb
una gran afluència d’amics i coneguts.
Els nostres menuts van tenir l’honor d’en-

Sopar de germanor de la Festa Major d'estiu.
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cendre la flama del Canigó del poble, i amb
el fanalet que ens vam emportar vam celebrar una petita revetlla de Sant Joan.
Seguidament vam celebrar la nostra gran festa anual, la primera Festa Major, amb alguns
canvis envers anys anteriors. Vam incorporar
una passejada pels voltants de la nostra urbanització, una gimcana infantil, on els més
petits s’ho van passar d’allò més bé. Ens van
visitar els Gegants i Les Gitanes de Sta.
Eulàlia, als quals estem molt agraïts pel seu
suport, vam tenir partit de futbol pels no tan
petits, concert en directe, música amb dj, el
sopar de germanor i la nostra típica festa de
l’escuma. Una Festa Major completa.
Com a cloenda de l’estiu vam fer una botifarrada amb els nostres veïns.
Hem tornat a participar a l’ofrena floral per
la Diada de l’Onze de setembre.
I per segon any consecutiu hem realitzat el
Passatge del Terror, que si el primer va ser
un èxit...aquest ha sigut un súper èxit.
Agraïm de tot cor als nostres col·laboradors
la seva feina, sense ells no seria possible, als
nostres veïns, amics i conciutadans santaeulaliencs i santaeulalienques per donar el suport a aquesta activitat, on aquest any ens
han visitat més de 400 persones. Encara no
ens ho creiem.

Entitats
Un any on hem creat una petita família, uns
veïns que es coneixien del típic “hola” a “baixem a la caseta de fusta a xerrar”.
Gràcies, sense vosaltres això no seria igual.
I la cirereta del pastís ha estat la nominació
a millor entitat de l’any als Premis Tardor
2016. Només aquesta nominació, per tots
nosaltres és el premi, un premi a tot un any
ple d’aventures, de nous amics, de nous
veïns, un any molt satisfactori i molt positiu.
També volem agrair a l’ajuntament la seva
predisposició a escoltar i resoldre molts dels
problemes i dubtes que han tingut els nostres veïns. Que per fi s’hagi aprovat als pressupostos del 2016 l’asfaltat del carrer
Hivern, prioritària, ja que és un carrer de

Celebrant el passatge del terror.
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sortida d’emergència en cas d’incendi, el camí de vianants que va des de la urbanització
fins a l’institut, una reivindicació que feia
molts anys era reclamada per pares amb
nens, ja que tenim el pavelló i l’institut a un
pam. A la neteja que s’ha fet dels nostres carrers, del mirall de circulació, de la restauració de la caseta darrere el vandalisme que
vam patir i el canvi de reixa que s’ha fet a la
parcel·la on tenim la seu de la associació.
I, per finalitzar, aprofitem des d’aquest
anuari el nostre millor desig pel 2017 a tots
els veïns del nostre poble i tant de bo sigui
igual o millor que el que acabem.
Gràcies a tots!
La Junta
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AAVV Can Marquès
President: Jordi Casas Nin
Telèfon: 615 48 92 29
C/e: casanin@yahoo.es / jkanin9@hotmail.com
/ carme.ramilo@gmail.com
Web: http: //blocs.xtec.cat/cramilo

Símbols d’identitat pròpia
M’atreveixo a afirmar, amb total i ferma
convicció, que per tal de ser feliç l’ésser
humà necessita sentir que una càlida bola
d’energia positiva li recorri totes i cadascuna
de les seves entranyes. Segons uns versos de
la poeta nord-americana Emily Dickin-son,
l’esperança (molt equiparable a aquesta càlida bola) és allò amb plomes que es posa sobre l’ànima i canta sense parar. I, estiu rere
estiu, un grup de veïns de CAN MARQUÈS,
esperançats i il·lusionats, preparen novament instants de retrobament a partir d’un
eix vertebrador: la festa del seu barri, del
nostre barri (amb el tradicional i concorregut sopar popular i ball, amb els jocs d’aigua
per als més menuts i per als no tan menuts,
amb el campionat de petanca, amb la rua —
en la qual va col·laborar Can Ferrer amb un
dels seus elegants cavalls—, amb la paella de
cloenda…). Enguany, aquest propòsit d’unir
i de compartir també s’ha materialitzat amb
la recuperació de la castanyada.

Capgros Can Marquès.

A més a més, amb el pas del temps tenim la
sensació que refermem els lligams i que establim uns símbols d’identitat pròpia: la
nostra figuera, que al juliol va fer vint-i-set
anys, situada on hi ha la seu de l’associació
de Can Marquès; els nostres dos fantàstics
capgrossos, uns alegres mariners creats per
Rafael Ramírez, Albert Izaguirre i Bernat
González; i uns arbres que bateguen en els
jardins i que, molt encertadament, donen
nom als carrers de la zona (noguera, cirerer,
avet, llimoner, desmai, figuera, pomera…)
Us convidem a sentir amb nosaltres com
aquesta bola d’energia positiva ens acarona
per dins i per fora, cada vegada amb més intensitat, per donar-nos la força necessària a
l’hora de dibuixar un barri vital, un barri on
tot ésser humà que vulgui ser feliç pugui tenir en algun moment de la seva vida entre
els dits.

Festa de l’escuma.

Carme Ramilo i Martínez
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia s’ha organitzat novament la
Trobada de Puntaires que va tenir lloc el 24
de juliol a 2/4 de 5 de la tarda, durant la celebració de l’Aplec de Sant Simplici. Enguany celebràvem la 28a edició gràcies a
l’esforç de la Teresa Arimany i la seva família, tot i que aquest any hem trobat a faltar
molt el Bartomeu. La Trobada de Puntaires
de Santa Eulàlia és de les més antigues que
es fan al país.
Enguany s’hi han aplegat més d’un centenar

Un moment de la passada trobada de Puntaires.
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de puntaires vingudes d’arreu de Catalunya
que han fet una exhibició d’aquest treball artesanal amb fil. També s’hi podien comprar
els materials necessaris a les dues parades
que hi havia.
Cada colla disposava d’un espai engalanat
amb un ram de flors silvestres, i a 2/4 de 5
de la tarda, ben puntuals, i amb una mica
d’ombra, ja començaven a fer feina, cadascuna amb el seu coixí. Xerrant i fent puntes
ens han acompanyat fins al final de l’actuació de les Gitanes. Les hem obsequiat amb
un ventall i el berenar, com a agraïment per
acompanyar-nos una any més en aquesta
trobada que sense elles no seria possible.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Centre Cívic i Cultural La Fàbrica
Camí de Gual s/n
Presidenta: Mª Àngels Garolera Iglesias
Telèfon: 93 844 63 44 (670 42 18 51)
C/e: casaldaviser@casaldavisser.cat

Assemblea General Ordinària
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• Josep Manel Dosdad Teruel,
Secretari / Tresorer
• Ramón Restori Cazorla, Vocal
En finalitzar l’assemblea tots els assistents
van ser obsequiats amb un petit refrigeri.

Moviment de socis fins el 15
d’octubre 2016

Es va celebrar el dissabte 31 de gener de
2016 amb una assistència de 40 associats.
Entre els assistents vam comptar amb la
presencia de diversos membres del nostre
consistori.

El nombre d’associats en aquests moments
és de 845 persones, dels quals 352 són homes i 493 són dones.

En primer lloc es va procedir a llegir l’acta de
l’Assemblea de l’any anterior (31 de gener de
2015) així com la memòria anual del 2015,
que van ser aprovades per tots els assistents.
Tot seguit es va passar a sotmetre als assistents l’aprovació dels estats de comptes de
l’any 2015 i el pressupost d’ingressos i despeses previstes per l’any 2016, que van ser
comentats pel nostre secretari, el qual va donar als presents tota mena de detalls. Pel
que fa als comptes de l’any 2015, així com de
les partides del pressupost previst per l’any
2016, tanmateix va exposar als presents que
havien demanat una auditoria a una empresa de Santa Eulàlia, la qual va confirmar la
prudència amb què ha actuat la Junta
Directiva al llarg de l’any i posa de manifest
que la comptabilitat que es porta compleix
totalment la legalitat vigent exigida i que les
dades reflectides eren correctes. Un cop dit
això va demanar a tots els assistents l’aprovació dels comptes del 2015 i el pressupost
pel 2016. Els presents van manifestar la seva
aprovació de l’estat de comptes i del pressupost.

Les baixes produïdes han estat un total de 15
associats; 8 homes i 7 dones.

Junta Directiva
Pel que fa a la junta directiva, segueixen sent
les mateixes persones tota vegada que el seu
mandant finalitzarà a primers de gener de
l’any 2017 i segueix formada per:
• Maria dels Àngels Garolera Iglesias,
Presidenta
• Joan Dantí Peñach, Vice-president

Durant l’any s’han incorporat un total de 19
associats; 11 homes i 8 dones.

Tota vegada que els nostres Estatuts, estan
oberts a admetre qualsevol persona que
compleixi amb tots els requisits i que d’alguna manera faci vida social al nostre poble, la
distribució geogràfica dels nostres associats
és molt àmplia i variada.
Resum d’associats per poblacions:
Argentona
Badalona
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Granollers
Hospitalet de Llobregat
La Garriga
L’Ametlla del Vallès
Llerona
Lliçà d’Amunt
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Palau–Solità i Plegamans
Ripollet
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Santa Coloma de Gramanet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Perpetua de la Mogoda
Vilanova del Vallès
Total

1
3
13
60
27
1
19
2
2
19
1
37
3
4
1
7
1
4
1
2
632
1
4
845
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Piràmide d’edats:
Edats
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94
95 – 99
100-104
Total

Homes
3
0
1
2
26
63
73
100
58
21
4
1
352

Dones
0
1
1
16
42
82
112
118
68
39
9
5
493

Total
1
1
2
18
68
145
185
218
126
60
13
6
845

Defuncions i baixes voluntàries:
Defuncions (*)
13
Baixes voluntàries 2
Total
15

Homes 7
Homes 1
8

Dones 6
Dones 1
7

(*) Aquestes xifres no corresponen a les defuncions
produïdes durant aquest any, ja que poden recollir
defuncions d’associats d’altres municipis i els seus
familiars no ens havien comunicat la seva defunció.
Pel que fa a les baixes voluntàries, són persones que
estan ingressades en residències o bé el seu estat de
salut ja no els hi permet fer vida social i ens han demanat la seva baixa.

Visita a Ripoll.

Calçotada i assaborir la resta de plats que hi
havia, ja que era un bufet lliure.

El passat mes de gener vam anar cap a Berga
i prèviament vam fer parada a La Gleva per
prendre un bon esmorzar. Tot seguit vam
anar a visitar el museu del circ i la casa de la
patum, on vam tenir un petit tast de la festa
Berguedana per excel·lència, La Patum, declarada Patrimoni Oral i Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO l’any 2005.

El mes de març teníem la sortida per anar a
fer una bona cargolada a Camarasa. Després
de prendre un bon esmorzar a Igualada vam
agafar l’autocar per dirigir-nos cap a
Balaguer i visitar els seus llocs més emblemàtics, com per exemple el casc antic, la
famosa plaça Mercadal, els banys Àrabs, les
seves muralles de carreus gruixuts amb els
portals del Gel i del Torrent. Tot seguit vam
visitar al Sant Crist de Balaguer, des d’on
vam gaudir d’unes vistes espectaculars de la
comarca amb el riu Segre als nostres peus.

El mes de febrer tocava calçotada i per ferho vam anar cap a Vic, on vam fer un bon esmorzar. Tot seguit ens van dirigir cap a
Ripoll, per visitar el seu museu etnogràfic on
hi ha exposada una col·lecció de peces de la
prehistòria, a més de col·leccions relacionades amb els pastors i la pagesia, i els estris
que feien servir per elaborar tot allò que la
gent necessitava. Acabada la visita vam fer
un curt passeig pel carrers de Ripoll i tot seguit vam tornar a Vic per fer finalment la

Al mes d’abril, vam anar a visitar el Museu
Rail Home de Igualada. Es tractava de veure
un museu dedicat a tot allò que té relació
amb el tren, però en miniatura. Era una maqueta impressionant amb un munt de trens
de diferents estils, tots en marxa. Cada racó
de la maqueta volia representar, a escala
amb la mida dels trens, algun lloc de la vida
real. Era un espai d’oci i cultura ferroviària
combinats en un espai de 500 m2. Durant
gairebé les dues hores que va durar la visita

Excursions
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vam tornar a ser aquells nens que havíem sigut, il·lusionats amb el primer tren de corda
i després elèctric que a alguns ens havien
portat els Reis Mags d’Orient. Per la tarda,
després d’haver dinat i abans de tornar cap a
casa, ja que érem a Igualada, no podíem deixar de visitar una capella dedicada a la Verge
dels Desemparats, que es troba dins de la
magnifica construcció dissenyada per l’arquitecte Joan Rubió i Bellver que va ser deixeble de Gaudí. És un edifici modernista
amb una barreja d’elements de tradició
romànica i gòtica, es tractava del “Hogar del
Santo Cristo de Igualada” i que en el seu interior acull un asil per la gent gran.
Al mes de maig teníem programada una sortida per anar a visitar el Mercat Ornamental
de Flors i Plantes a Vilassar de Mar, la casa
de Domènech i Muntaner i el Museu del
Càntir a Argentona. Doncs bé, com de costum vam sortir puntualment del nostre lloc
de sortida, o sigui “La Fàbrica”, i ens vam dirigir cap a Sant Andreu de Llavaneres, per
prendre un bon esmorzar per, tot seguit, dirigir-nos cap a Vilassar de Mar, per visitar el
mercat de flors i plantes. Allí vam veure un
audiovisual on s’explica als visitants el començament d’aquest mercat i les posteriors
remodelacions que s’han dut a terme. Tot seguit vam fer un petit recorregut per les seves
instal·lacions on vam poder veure el procés
de venda i funcionament del mercat. Un cop
acabada la visita, tots vam ser obsequiats
amb una planta. Vam tornar a pujar a l’autocar, ara per dirigir-nos cap a Canet de Mar
per visitar la casa d’estiueig on vivia Domènech i Muntaner, avui convertida en museu
i on hi tenia l’estudi en el que va projectar i
dissenyar moltes de les seves obres. Finalitzada la visita vam tornar al nostre restaurant
per gaudir d’un magnífic bufet lliure i per la
tarda, de tornada cap a casa, vam fer una parada per visitar el Museu del Càntir a Argentona. No cal dir-vos que hi havia càntirs de
totes les formes que l’esser humà hagi pogut
imaginar, mides i materials empleats per a la
seva construcció. Un cop finalitzada la visita
vam emprendre el camí, ara sí, cap a casa.
Al juny, la sortida que teníem programada
era per anar a visitar la població de Tordera
i la de Hostalric, hi van anar molts poques
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persones perquè alguns dels socis que normalment solen venir tenien visites programades amb els especialistes des de feia bastant de temps i d’altres tenien de fer-los alguna petita intervenció. En fi, si no es pot no
es pot. Bé el primer que vàrem fer va ser
anar a prendre un bon esmorzar en una
Masia convertida en restaurant, a la població de Tordera. Com totes o gairebé totes les
masies estava molt apartada, vam prendre
un magnífic esmorzar i, tot seguit, ens vam
dirigir cap a la població d’Hostalric, vam
passejar pels seus carrers i vam veure el seu
castell des de lluny, perquè feia molta calor i
ningú es va atrevir a pujar la pujada per arribar-hi. De tornada volíem fer una passejada
per Tordera però novament la forta calor ens
va acovardir i vam decidir tornar al restaurant i esperar l’hora de dinar a l’ombra dels
arbres que hi havia a la seva terrassa. A l’hora prevista vam entrar al restaurant i vam
degustar un bon menú. Després de dinar, i
novament a la terrassa, vam estar escoltant
música i alguns van sortir per ballar. De tornada cap a casa i sobre la marxa vam decidir
anar a fer una visita a l’anomenada Roca
Village. Feia molta calor, però només de
veure els preus que tenien els aparadors de
les botigues et feia quedar gelat. No calia entrar a cap botiga per estar-hi una mica fresquet i res més. Vam tornar cap a casa.
El juliol, com a preludi de les properes vacances d’estiu, vam anar cap a terres de
Tarragona. Vam sortir com de costum de “La
Fàbrica” cap a Torredembarra, per prendre
un bon esmorzar. Tot seguit vam anar cap a
Altafulla, on ens esperava un carrilet per
dur-nos a fer una volta per la bonica població d’Altafulla, fins arribar a les immedia-

Visita Altafulla.
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cions del castell d’aquesta població. Allí ens
vam reunir amb la nostra guia local que ens
va informar de tota la història del castell, declarat l’any 1998 com a conjunt històric artístic, malgrat que no vam poder visitar perquè els seus propietaris hi passaven la temporada d’estiu. Tot seguit vam fer l’autèntica
visita guiada a la Vila Closa d’Altafulla, amb
els seus carrerons plens d’anècdotes, la seva
església amb unes magnífiques pintures murals que van ser rescatades de l’incendi que
va patir l’església durant la guerra civil espanyola i finalment, en un racó de la plaça
de l’Ajuntament, vam poder veure el monument dedicat als Castellers, una magnífica
obra que, donat el lloc escollit per la seva
col·locació, feia que resultés molt més vistosa i espectacular.
Al setembre seguint el costum d’aquest darrers anys, vam anar a Montserrat que és la
primera sortida que fem per inaugurar la
temporada 2016/2017. Enguany aquesta sortida també la vam fer de la manera tradicional, sense anar a cap restaurant per esmorzar, ja que l’experiència ens ha demostrat que
això ens fa perdre molt de temps, i aleshores
arribàvem a missa dita. Per tant vam anar directament fins a Monistrol per agafar el cremallera. Durant la pujada, tot i que ja estem
acostumats a contemplar l’espectacularitat i
bellesa d’aquestes muntanyes, els nostres
ulls s’hi van poder recrear novament, com si
fos la primera vegada que les veiessim. Vam
arribar molt d’hora, i gairebé tothom va anar
a prendre un cafè i un mos, mentre esperàvem que vingués el nostre cremallera. Un cop
a dalt, tots ens vam disgregar pels diferents
racons i llocs de culte, fins després d’escoltar
el Virolai, que era l’hora que ens van marcar
per reunir-nos per anar a fer un bon dinar.
Durant el curt passeig per anar a agafar l’autocar, els més llaminers van poder comprar
la típica mel i mató, la coca de Montserrat i
degustar els diferents tipus de formatges
abans de comprar-lo.
A l’octubre vàrem anar cap a les terres de
Tarragona, i concretament a Coma-Ruga, on
vàrem esmorzar en base a un bufet lliure.
Seguidament vam agafar el nostre autocar
per anar al Vendrell per veure el Museu Deu,
un dels testimonis més importants del
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col·leccionisme català del segle XX. Ubicat
en una antiga casa senyorívola, en el seu interior s’exposen col·leccions de pintures, dibuixos, aquarel·les, escultures, peces d’orfebreria, art religiós, etc. etc. Una vegada finalitzada aquesta interessant visita vàrem tornar al nostre restaurant per prendre un bon
dinar a base de bufet lliure.
Al novembre vàrem dirigir les nostres passes
aquest cop cap a terres de Girona, fins a
Hostalets de Llers on vam prendre un magnífic i esplèndid esmorzar. Tot seguit vam
continuar el nostre viatge fins a Figueres,
per visitar l’interessant Museu de la Tècnica
de l’Empordà, un espai de memòria que permet reviure i entendre el passat i els canvis
que es van dur a terme durant la revolució
industrial, que va deixar enrere una societat
artesanal donant pas a la industrial. Un cop
finalitzada la visita vàrem tornar al nostre
restaurant per gaudir d’un magnífic dinar.
I finalment al desembre vam anar novament
cap a terres de Tarragona, i més concretament fins a la població de Torredembarra on
vam prendre l’esmorzar. Tot seguit vam agafar l’autocar i ens vam dirigir a la vil·la de
Sitges on vàrem fer dues visites. La primera
al Museu Cau Ferrat, a la que va ser casa taller de Santiago Rusiñol que ens va permetre
descobrir els fets més rellevants de la seva
vida, tant des del punt de vista humà com artístic. Finalitzada aquesta primera visita ens
vam desplaçar al Museu Maricel que ens va
mostra un itinerari artístic complet, des del
segle X al realisme i figuració de la primera
meitat del segle XX a través de les col·leccions d’art del Dr. Jesús Pérez Rosales i de la
vila de Sitges, amb obres de gran qualitat i
amb la màxima coherència en la seqüència
cronològica de l’evolució de les arts.
Sortida especial d’estiu
Aquest any sí que teníem gent que volia passar uns dies de descans a la vora del mar.
Concretament 15 persones es van apuntar
per anar a passar sis dies a Calafell. Van tenir
uns dies magnífics i alguns van tornar molt
contents i una mica vermells de front i galtes,
senyal que havien anat a la platja i havien
près una mica el sol per desconnectar de la
rutina diària.
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Sortides especials
El 29 de febrer, teniem una sortida especial
que ens havia proposat l’Agència de Viatges
Samblas, per anar a un concert de gòspel al
Palau de la Música. Entre tots els nostres socis només hi van haver 3 persones amants
d’aquest estil de música.
Pel diumenge 8 de maig l’Agència de Viatges
Samblas ens havia proposat anar al Teatre
Borràs a passar una tarda d’humor amb l’espectacle “Por Humor al Arte” amb Paco Arévalo i Bertín Osborne. En aquesta ocasió s’hi
van apuntar 16 persones.
A la tornada de les vacances les agències de
Viatges Samblas i Villatges ens van proposar
unes quantes sortides especials que tot seguit enumerarem i en les que malauradament ningú s’hi va interessar.
• Al setembre – Concert d’Havaneres al
Palau de la Música
• A l’octubre – Sortida de 7 dies a Granada
• A l’octubre – Teatre Condal amb l’obra
Avui no sopem
• Al novembre – Cap de setmana a Andorra
i loteria a Sort
• Al desembre – Sortida de 5 dies a París
• Al desembre – Cap de setmana a Madrid
per veure el Musical El Rey León

Celebracions
Dijous Gras

Dijous Gras.

El 4 de febrer dijous gras, vam celebrar el segon berenar oficial per celebrar aquesta bella tradició. La participació va ser espectacular ja que ens vam aplegar un total de 54 socis que van gaudir d’un esplèndid berenar,
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preparat i servit pel Restaurant Paradís
Park, a base de pa de pagès amb tomàquet,
truita de patates, botifarra d’ou i botifarra
blanca, beguda i de postres uns deliciosos
bunyols de quaresma que van anar acompanyats d’una copa de cava. Es van consumir varies truites de patata, uns quants quilos de botifarra d’ou i de botifarra blanca i
quatre quilos i mig de bunyols.
Dimecres de Cendra
El 10 de febrer, Dimecres de Cendra, va tenir
lloc el segon berenar oficial d’aquesta bella
tradició. Aquesta vegada vam comptar amb la
companyia de 50 socis que van poder assaborir un altre esplèndid berenar, també preparat i servit pel Restaurant Paradís Park,
aquest cop a base de pa de pagès amb tomàquet, sardines escabetxades, beguda i, de postres, uns deliciosos bunyols de quaresma que
també van anar acompanyats d’una copa de
cava. En aquesta altra ocasió es van consumir
quinze quilos de sardines i quatre quilos i mig
de bunyols.
Com hem dit anteriorment, un èxit total de
participació, feia veritable goig veure el nostre
local ple a vesar. El comentari generalitzat entre els socis, a part d’haver gaudit d’un bon
berenar, era de que hauríem de fer un berenar
d’aquestes característiques cada mes.
Setmana Santa
El passat 18 de març, el nostre Casal va fer
l’entrega de la palma i la mona. Aquest any,
en lloc de l’ou de xocolata, van donar una gallina de xocolata a tots aquells socis que prèviament havien recollit el corresponent tiquet de reserva. Sembla ser que costa una
mica recuperar plenament aquesta bonica
tradició però, si més no, intentarem que no
es perdi, i és per aquest motiu que ens agradaria que els nostres associats i participessin
més en qualsevol de les celebracions que organitza el nostre Casal.
El diumenge de Rams a l’hora de la benedicció, a l’esplanada al costat de l’església, es
van poder veure algunes de les nostres sòcies lluint la palma. Com és natural, ens hauria agradat veure moltes més palmes, però
som conscients que no totes les persones
que les van recollir van a beneir a la nostra
parròquia.

Entitats
Sant Jordi
Un any més el nostre Casal va celebrar la ja
tradicional festa de Sant Jordi, amb el repartiment de roses per les senyores i llibres als
senyors tal com marca la tradició, a més a
més d’un bon berenar, preparat i servit pel
Restaurant Paradís Park, i una bona estona
de ball pels més dansaires. Pel que fa a la
participació enguany ha estat esplèndida,
entre els assistents vam comptar amb la
presència d’alguns representants del nostre
Consistori. Pel que fa als rams de roses que
vàrem donar, com ja comença a ser tradicional eren de fusta, i els colors escollits vam
voler que no fos una cosa repetitiva dels altres anys, i per això enguany els vam demanar multicolors. O sigui que cada rosa era
d’un color diferent.
La Flama del Canigó
El 23 de juny la Flama del Canigó, baixa d’aquest cim i, des dels seus dos vessants, centenars d’equips de foc la distribueixen arreu
dels Països Catalans, seguint moltes i diverses rutes, fins arribar a la veïna població de
Caldes de Montbui, que va ser una més de les
moltes viles dels Països Catalans que va rebre
la Flama. Allí membres de l’Associació Vida a
La Font, entitat escollida per recollir-la
aquest any, l’esperaven per portar-la a Santa
Eulàlia de Ronçana, concretament, i per segon any, al nou emplaçament escollit que va
ser la Plaça de l’Església. Mentre esperàvem
la seva arribada hi va haver una ballada de
sardanes per part de la Colla Sardanista del
Casal d’Avis, a la que s’hi va afegir tot aquell
qui va voler. Un cop va arribar, i després
d’encendre el peveter, va ser el torn dels parlaments. Un dels oradors va llegir un poema
del poeta Joan Maragall, que ja vàrem publicar, en el nostre escrit de l’any passat en
aquesta mateixa revista i que tornarem a escriure ja que manté plenament vigent el seu
missatge i la seva carrega de simbolisme i
sentiments. També ens vam assabentar, per
mitjà d’un altre orador, que per commemorar els 50 anys de la Flama del Canigó, l’any
vinent la flama serà avivada, per a la seva distribució, amb llenya dels boscos de Santa
Eulàlia de Ronçana, que va ser portada per
membres de l’entitat Santa Eulàlia Camina.
Finalitzats els parlaments, dos membres del
nostre Casal van procedir a l’encesa de la pe-
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tita foguera; petita en volum però molt gran
pel que representava aquest acte.
Ja les podeu fer ben altes
les fogueres aquest any
cal que brillin lluny i es vegin
els focs d’aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
de Ponent i de Llevant.....
i en fareu també en la serra
perquè els vegin més enllà.....
i el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de Llibertat!
Festa de Sant Joan
La festa va ser molt animada, hi va haver un
bon berenar a base de les típiques coques de
fruita, de crema i de llardons. Tot això va
anar acompanyat de la corresponent beguda. També hi va haver música en directe pels
més dansaires i, al llarg de la festa, es van
sortejar varies coques entre els assistents, tal
com ja haviem fet l’any passat. Pel que fa a la
participació, va ser regular, més aviat baixa,
i també vam comptar amb la presència del
nostre alcalde i del regidor de cultura.
Noces d’or
Aquest any teníem tres parelles que celebraven els cinquanta anys de casats i, com és
costum, el nostre Casal els va obsequiar amb
una placa commemorativa, que va ser lliurada pel nostre alcalde, un centre floral a les
senyores per part de la nostra presidenta i un
pergamí, que en principi l’havia d’entregar el
jutge de pau però que no va poder venir i en
el seu lloc ho va fer el regidor de cultura.

Noces d’or.
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L’homenatge i l’entrega dels obsequis va tenir lloc abans del berenar de la festa de Sant
Joan i les parelles homenatjades van ser:
Felipe Martínez Hernández i Josefa Arévalo
Guardado.
Macià Palmer Martí i Pilar Bravo Álvarez.
Antonio Boncompte Ibáñez i Maria Blanca
Pueyo Royo.
Les plaques duien la següent inscripció:
Els 50 ja complerts
parlen de temps viscuts
no són ni fi ni destí
el futur és el camí
Diada de l’11 de Setembre
Un any més el nostre Casal va participar en
la celebració d’aquesta Diada. L’ofrena floral
va ser feta per membres de la nostra Junta
Directiva i també vam comptar amb l’assistència d’un nombrós grup de companys i
companyes que es van sumar a aquesta celebració.

La Diada.

27è Aniversari del Casal
Un any més el nostre Casal va celebrar el seu
aniversari amb tota la solemnitat que li correspon. Els actes celebrats al matí van ser
una missa de gràcies que va ser oficiada pel
nostre rector, Mn. Aaron de Larrazábal i, tot
seguit va haver-hi la volada de coloms i una
ballada de sardanes.
Al migdia va tenir lloc al Restaurant Paradís

27è Aniversari Casal.

Park, el dinar de germanor amb una nombrosa participació de companys i companyes, i alguns membres del consistori del nostre poble. Abans de començar el dinar van
haver-hi els parlaments. La nostra presidenta va ser la primera a obrir els parlaments i
va donar les gràcies a tots per la seva assistència, a continuació va prendre la paraula el nostre Alcalde qui va dirigir unes breus
paraules als presents. Aquest any també ens
acompanyava el Regidor de Cultura, que
també va dir unes breus paraules, i finalment va ser Mossèn Aaron qui va tancar els
parlaments amb la benedicció de les taules.
Tot seguit va començar el dinar de germanor. Un cop acabat el dinar, i abans de tornar al Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”
per continuar la festa amb el ball de saló,
l’esposa del nostre secretari, acompanyada
pel nou membre de la junta directiva, van fer
el repartiment d’uns sobres amb llaminadures de xocolata als presentes, per acompanyar la degustació de rom cremat que hi va
haver cap el final del ball de saló.
Celebració de Tots Sants
Per fi va arribar el tic-tac de la tardor i amb
la tardor la festivitat de Tots Sants, i amb la
festivitat de Tots Sants, van arribar inexorablement els dolços i saborosos panellets. Per
aquest motiu volíem, un any més, que els
nostres associats celebressin aquesta festivitat a casa seva com cal, i per això el divendres 28 d’octubre van ser lliurats els lots a
tots aquells socis que prèviament havien
agafat el corresponent tiquet de reserva. Els
lots estaven compostos de 6 panellets (qua-

Entitats

Anuari 2016

brals traumàtiques. Aquestes malalties tenen molta incidència a Catalunya, donat que
poden afectar a qualsevol persona. Hem de
dir que aquesta xerrada també va comptar
amb menys participació de socis i públic en
general, tota vegada que era oberta a tothom.
Serveis

Bunyols de quaresma.

• El servei de podologia es porta a terme dos
cops al mes, si bé hi ha alguns mesos que
s’ha de fer setmanalment.

tre de pinyó i dos d’ametlla) i d’una ampolla
de cava petita perquè els poguessin remullar. Aquesta celebració també va tenir
menys participació que l’any passat.

• El servei de perruqueria per a senyors, degut a la poca demanda d’aquest servei, només es porta a terme el dissabte un cop cada quinze dies.

Festa de Nadal

Activitats

Per quart any consecutiu, i amb la finalitat
d’esmortir els efectes de la crisis que tots
plegats estem patint, hem tornat a fer dues
classes de tiquets: uns només per assistir al
berenar i un altre per assistir al berenar i, a
més a més, endur-se’n un esplèndid i assortit lot de productes nadalencs.

• El ball de saló, que es duu a terme cada divendres, és l’activitat que més destaca pel
seu nombre d’assistents, tot i que també
ha baixat el nombre d’assistents amb respecte a anys anteriors.

L’última festa de l’any correspon a Nadal i,
en el moment de redactar aquest escrit per
l’anuari local, encara no hi hem arribat.
Podem dir, però, que serà com de costum
una festa de germanor, i que la participació
dels nostres associats, seguint la tònica d’aquestes últimes celebracions, suposem que
també serà inferior. Tots els assistents tindran un bon berenar, i també hi haurà pels
més dansaires una estona de ball de saló i,
com no podia ser d’una altra manera, també
hi haurà temps per desitjar unes bones festes a tothom.
Durant la celebració d’aquesta festa també
farem l’homenatge al soci/sòcia de més edat,
que encara no tenim seleccionat en el moment de redactar aquest escrit.
La Marató de TV3
Al novembre, i concretament el dimarts dia
15 a les 5 de la tarda, va tenir lloc la ja tradicional xerrada de La Marató de TV3, que enguany compleix la seva edició núm. 25, dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cere-

• Les sardanes segueixen sent un element
primordial i els dimarts venen els balladors a practicar aquesta dansa. Aquí tampoc podem dir que s’hagi incrementat el
nombre de participants.
• La resta d’activitats que es duen a terme al
nostre Casal són minoritàries, però no per
això deixen de ser interessants, ja que fomenten la relació i convivència entre tots
els nostres associats.
I això ha sigut un extracte de tot el que hem
fet al Casal, i el que ha donat de sí aquest any
2016. Només voldríem afegir-hi que ens sap
molt greu la baixa participació dels nostres
associats en tots els esdeveniments que organitzem, ja que la seva participació és bàsica i primordial per l’èxit de totes les celebracions, excursions, etc. i, per damunt de tot
això, i el més greu, és que estem posant en
perill la continuïtat i subsistència del nostre
Casal. I perquè això no sigui així necessitem
de la participació de tots els nostres associats.
Bones festes i feliç any 2017 per a tothom.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegada a Sta. Eulàlia: Dolores Bretones
Telf.: 636 20 62 36
Delegat a Sta. Eulàlia: Montserrat Nobile
Telf.: 696 95 49 21
Banc de Sang i Teixits
Passeig Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona

Condicions bàsiques per a la
donació
Edat: Per llei, es pot donar sang a partir dels
18 anys. L'edat màxima per donar sang, en
termes generals, són els 65 anys, encara que
a partir d'aquesta edat també es pot donar
sempre i quan es tingui la conformitat del
metge responsable de l'extracció.
Pes: Cal pesar 50 quilos o més.
Estat general: Els donants han d'estar en
bon estat de salut. No poden donar sang les
persones que presentin estat psíquic deteriorat, desnutrició, anèmia...
Persones malaltes de SIDA o infectades pel
virus del sida (amb anticossos): No podran
donar sang de forma definitiva.
Hepatitis: Queden excloses definitivament
les persones positives per a l'antigen de superfície de l'hepatitis B o els anticossos del
virus de l'hepatitis C i totes aquelles persones amb antecedents d'hepatitis B i C.
Embaràs: exclou de la donació. Cal esperar 6
mesos després del part o avortament.

El Sr. Nobile rebent una condecoració pels anys dedicats com a delegat de l'associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental.

PREGUNTES MES USUALS
COLESTEROL: les persones amb un nivell
alt de colesterol poden donar sang.
ANTICONCEPTIUS: els anticonceptius no
són cap impediment per donar sang.
DIABETIS: no podran donar sang els pacients diabètics que es tractin amb insulina.
En canvi, sí que en podran donar els que
prenguin medicació oral o es controlin a través de la dieta.
TATUATGES: no podran donar sang durant
4 mesos.
ACUPUNTURA: no podran donar sang durant 4 mesos si no han utilizat material estèril i d'un sol us.
TRACTAMENTS ANTIDEPRESSIUS, SOMNÍFERS I MEDICACIÓ PER A LA MIGRANYA: no impedeixen la donació de sang.

Activitats de perill: No podran donar sang
les persones que en les 12 hores següents a la
donació hagin de desenvolupar activitats
d'alt risc: conduir transport públic, treball
en profundidades o alçades, operadors de
grues, miners i d'altres activitats de risc com
ara escalada, busseig o escafandrisme.

DESPRÉS D'EXTRACCIONS DENTÀRIES:
no es pot donar sang durant els següents 7 dies

Consum de drogues per via endovenosa:
Queden excloses de forma definitiva les persones que consumeixen o han consumit drogues per via endovenosa.

Febrer:
Juny:
Octubre:
Total Any

Pràctica de la prostitució: Queden excloses
de forma definitiva totes aquelles persones
que exerceixen o han exercit la prostitució.
Malalts amb altres coagulopaties tractats
amb hemoderivats: Queden exclosos de forma definitiva.

MALGRAT AIXÒ ABANS DE LA DONACIÓ
CAL OMPLIR UN QÜESTIONARI I UN METGE ET FA UN PETIT RECONEIXEMENT
Donació
34
45
35
114

Oferiment*
0
6
1
7

Total
34
51
36
121

*Oferiment, refusats per motius tècnics.
En nom de totes les persones que necessiten
sang, MOLTES GRÀCIES DONANTS!!
Loli Bretones i Eduard Nobile, delegats.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Fèlix de Blas Lorenzo
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

2016: Molta fressa i poca endreça
Aquest any hi ha hagut algunes novetats respecte el Quart Cinturó.
Passem a detallar-les cronològicament:
7 de febrer: El nou conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, assegura que cal “reteixir consensos” amb els agents del Vallès
Oriental per trobar un traçat per al tram del
quart cinturó entre Sabadell i Granollers.
18 de febrer: Ana Pastor, ministra de Foment
en funcions del govern espanyol, ha anunciat
aquest dijous que, en els propers dies, el govern espanyol iniciarà el procés de licitació per
encarregar la redacció d’un nou estudi informatiu del tram del quart cinturó entre Terrassa
i Granollers.
29 de febrer: Els ajuntaments vallesans afectats històricament per les diverses propostes
de traçat del quart cinturó no comparteixen, en
general, ni les formes ni el moment que Ana
Pastor, ministra de Foment en funcions, ha escollit per tornar a licitar la redacció de l’estudi
informatiu fins a Granollers.
12 de juny: La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha autoritzat la supressió de
les reserves de sòl per al traçat del quart cinturó que hi havia al pla general de Cardedeu. El
ple va aprovar al gener aquesta petició que ara
ha confirmat la Generalitat i, també, el ministeri de Foment espanyol.
28 de juny: El Ministeri de Foment ha aprovat
la licitació per redactar l’estudi informatiu del
tram Terrassa-Granollers del quart cinturó
(oficialment Autovia Orbital de Barcelona B40). L’aprovació del Ministeri ha arribat gairebé al límit, amb el govern en funcions i només
dos dies abans de la celebració de les eleccions.
8 de juliol: La Campanya contra el Quart
Cinturó (CCQC) estudia impugnar la licitació
dels treballs per redactar l’estudi informatiu
del quart cinturó en el tram entre Terrassa i
Granollers.
18 de juliol: La Campanya contra el Quart Cinturó demana al govern de la Generalitat i als
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ajuntaments del Vallès Oriental i Occidental
afectats una reacció ràpida per aturar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu per fixar el traçat de l’autovia entre Terrassa i Granollers.
21 de juliol: S’aprova per unanimitat de tots els
grups municipals de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana una moció per impugnar
la licitació de l’estudi informatiu del quart cinturó. Al POUM aprovat ja s’elimina la reserva
dels terrenys afectats.
2 d’octubre: Tots els grups municipals de
l’Ajuntament de l’Ametlla (CiU i el PSC, al govern; i Ametlla’t, amb ERC, SI i L’Ametlla en
Comú, a l’oposició) van votar a favor d’una moció que reclama al govern de la Generalitat que
faci accions per aturar la redacció d’un nou estudi informatiu del quart cinturó.
26 d’octubre: L’Ajuntament de Granollers demanarà que s’anul·li la licitació de la redacció
de l’estudi informatiu del quart cinturó, en el
tram comprès entre Terrassa i Granollers.
Novembre: La Campanya contra el Quart
Cinturó (CCQC) impugna la licitació dels treballs per redactar l’estudi informatiu del quart
cinturó en el tram entre Terrassa i Granollers.
Considerem que hi ha diversos elements que
podrien invalidar el procés. Per una banda, el
fet que l’anunci hagi estat publicat per un govern en funcions. Per l’altra, qüestions vinculades a la dotació pressupostària: l’estudi informatiu es licita per un valor d’1,89 milions d’euros, una xifra que és superior a la partida que
s’havia previst al pressupost de 2016 per fer-lo
(era d’un milió). I a l’objecte de licitació: s’havia
previst l’anàlisi del tram entre Terrassa i Caldes
i no fins a Granollers, com es proposa ara.
Epíleg: Tot i que uns pocs encara no han canviat la mentalitat i asseguren que el quart cinturó és imprescindible pel progrés i el creixement econòmic del País, el Grup d’Oposició al
Quart Cinturó de Santa Eulàlia, juntament
amb la Campanya contra el Quart Cinturó
sempre hem defensat que no és necessari. Ni
per Santa Eulàlia ni per enlloc. Ara ja tenim
l’Eix Transversal desdoblat. Ara cal tenir el
corredor ferroviari del Mediterrani construït i
a ple rendiment, Fer inversions en els trens de
Rodalies per tenir els pobles del Vallès ben comunicats, la línia orbital ferroviària acabada i
les carreteres actuals millorades. Els propers
mesos poden ser decisius doncs esperem que
tot plegat es pugui decidir des del territori i no
des de Madrid.
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La Timba
Sant Simplici, c/. Serra Granada, s/n
C/e: latimbajove@gmail.com
Web: http://latimbbajove.wordpress.com/

“Qui dia passa, any empeny”, i això és el que
hem fet nosaltres. Dia a dia, reunió a reunió
i acte a acte hem fet una empenta al nostre
primer any. Però, què vol dir fer anys? Fer
anys no significa ser més gran ni tenir més
importància, sinó que significa adquirir experiència.
Al principi érem uns quants joves del poble
amb ganes de fer coses i participar en els actes que s’organitzaven a Santa Eulàlia. No
estàvem acostumats a treballar junts, no sabíem quin rol adquirir cadascú de nosaltres,
ni com aconseguir els nostres propòsits.
Passats aquests 12 mesos hem comprovat
que el temps acaba donant a cadascú la seva
funció i que La Timba és molt més que joves
amb ganes de festa.
La primera activitat de La Timba va arribar
tres dies després de cap d’any, el 3 de gener
vam organitzar la projecció de Barcelona nit
d’hivern, amb posterior col·loqui a càrrec
del nostre estimat Edu Sola, un dels guionistes de la pel·lícula.
Cap a finals de febrer, el dia 28, vam col·laborar amb el Memorial Pere Vilardebò, on
vam ser els encarregats de fer l’esmorzar per
corredors i aficionats a les bicis que van passar aquell dia per la plaça de l’Ajuntament.
El 9 d’abril vam organitzar un dels actes més
importants d’aquest primer any i que més
ens estimem des de La Timba: el Sarau de
Primavera, organitzat fa uns anys per
l’Arrencada i el més multitudinari que hem
organitzat fins ara. Tota una jornada d’activitats per a totes les edats dedicada a promoure la cultura local, on vam comptar amb
la col·laboració de l’Esplai, la Swing Tenes
Band, la colla de gegants i les colles de gitanes de Santa Perpètua, Martorelles, Lliçà
d’Amunt i Santa Eulàlia, els alumnes de 2n
de batxillerat i els grups locals De Cara a la
Pared i PD Pausa. Va ser una experiència
molt interessant i amb la qual vam gaudir

Festa de la Castanyada.

molt, tant en la preparació com en l’execució. De ben segur que aquest any hi tornarem!
Però no s’acaba aquí la cosa. El dia 24 del
mateix mes d’abril vam fer la primera
Vermutada a La Timba, on vam comptar
amb la participació del grup local Aspriu i
que va ser tot un èxit. Esperem poder preparar-ne més aquest proper any. El format va
ser molt interessant i ens va agradar molt,
així que probablement aquest any n’hi haurà
més.
Els mesos de maig i juny els vam dedicar a
crear una campanya de conscienciació a favor de les refugiades. Vam iniciar-la amb el
repartiment de guardioles a diferents comerços i serveis de Santa Eulàlia per recollir
els donatius dels veïns i veïnes. El 10 de juny
vam organitzar la primera xerrada refugiada
per la qual vam comptar amb la ponència de
Juli Tello (membre de l’organització Stop
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Mare Mortum) i de Mª Antònia Guardiola
(professora de conflictologia a la UOC). El
passat 15 d’octubre vam acollir la segona xerrada, aquesta vegada de mà d’Arnau Galí,
membre de l’organització EKO Project que
està treballant al camp de refugiats de
Vasilíka, a Grècia, i a qui vam donar tot el
que havíem recollit fins al moment. Aquesta
campanya segueix en marxa, ja que és molt
important que tothom conegui la situació
per la que passa tota aquesta gent.
Iniciat l’estiu, vam encarar la recta final de la
temporada. Vam organitzar per primera vegada a Santa Eulàlia, les dues Prèvies de
Festa Major, dues festes que consistien en
sopar de pintxos i concerts. La nit del 8 de
juliol, Victor Aiza i Elena Oliver van ser els
encarregats de posar música a La Timba,
mentre que el dia 15 ho van fer els grups The
Deepest String i Chaka Pum. En ambdues
festes va actuar també DJ Capella. Sens dubte una altra de les festes que repetirem
aquest any vinent.
Seguidament, el dia 26, vam organitzar el ja
tradicional Sopar Jove de Festa Major,
aquest any ambientat a Mèxic. Enchilada,
fajitas, natxos amb guacamole i filiberto van
ser els plats del sopar, que va estar amenitzat per un karaoke popular i després per DJ
Capella.
Un cop engegat el nou curs, la primer activitat que vam organitzar va ser la celebració
del 1r any de La Timba amb la festa de la
Castanyada. La música de Jo Jet i Maria

Sopar jove.
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Sarau de Primavera.

Ribot i de Cesk Freixas i l’actuació de DJ
Capella van fer del primer aniversari de La
Timba una gran festa.
Des de novembre, i amb l’objectiu de fer-ho
durant tots els mesos de l’any, vam començar a obrir el local de La Timba cada segon dissabte de mes. La intenció és proposar
als joves un espai on passar una bona estona
a prop de casa, on trobar-nos tots i així ampliar la nostra família.
Acabem l’any tal i com el vam començar, el
20 de novembre vam organitzar la projecció
i el col·loqui de la nova pel·lícula escrita per
Edu Sola, Ebre del bressol a la batalla, també amb la participació d’aquells avis i àvies
que van viure aquella etapa de molt a prop.
Com a col·lectiu de joves, tenim moltes ganes de seguir organitzant actes per a tot el
poble, de promoure la cultura del nostre municipi i de conscienciar als santaeulaliencs
sobre tot allò que passa al món.
Salut per a tothom!
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Shesica Paez Gularte
Telèfon: 639 04 42 58
C/e: esplaiers@gmail.com

L’Esplai Santa Eulàlia està format per un
grup de joves que s’esforcen dia a dia per
oferir als infants diversió i educació en el
lleure, així com l’oportunitat de viure l’experiència de formar part d’un col·lectiu diferent a la família i l’escola. Quan actuem sense rebre res a canvi, la recompensa és molt
major, perquè la il·lusió i la motivació són
les arrels a partir de les quals ens construïm.

Les sortides marquen l'agenda de l'Esplai.

Per aquest motiu, convidem els vostres fills i
filles a compartir dos dissabtes al mes amb
nosaltres, on viuran una etapa de la seva
infància i joventut que els marcarà com a
persones. A partir de jocs, gimcanes i tallers,
aprendran a treballar en equip, cooperar
amb nens i nenes de diverses edats, expressar idees, valorar, criticar, compartir, gaudir
i estimar allò que realment és important.
Els vostres fills o filles tenen entre 6 i 16
anys? Doncs contacteu amb nosaltres per
obtenir informació, preguntar dubtes o suggerir idees. Us estarem esperant!

Sant Simplici, lloc de trobada cada 15 dies.

Nens i nenes dibuixant
i pintant.
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Roser Torres Martínez
Telèfon: 722 70 60 11
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: santaeulaliagegants@hotmail.com
Pàgina web: www.santaeulaliagegants.org

Primer de tot em presentaré: Em dic Quico i
sóc l'avi de la Laia, la nena que acompanya
els Gegants de Santa Eulàlia de Ronçana, el
nostre poble.
Aquest any ha sigut un any impactant per a
mi, ja que en Ricard Jordà ha fet que el somni del seu fill, en Marc, es fes realitat. Jo vaig
néixer sent un cap gros i en Ricard em va fer
veure a la gent des d’un lloc més alt.
Des del dia 4 de juny, dia de la XX+3 trobada al nostre poble i coincidint amb el 30è
aniversari de la Maduixa i amb els Mumis
com a convidats portant els capgrossos, sóc
un gegantó més de la colla.....
Gràcies Ricard!!
La nostra colla, aquest any, i com ja fa uns
anys, es passeja per molts pobles i ciutats
portant el nom de Santa Eulàlia de Ronçana
per tot arreu:
• 24 de gener Matadepera
• 26 de juny Marina (Barcelona)
• 3 de juliol Bigues i Riells
• 11 de setembre Lliçà d'amunt
• 17 i 18 de setembre Argelès Sur Mer (Catalunya Nord)
• 2 d'octubre Montbau (Barcelona)
• 16 d'octubre Sant Esteve de Palautordera
• 20 de novembre Av. Maria Cristina (Barcelona). “Les gegantes amb tu”. Jornada solidària per la recerca del càncer de mama.
També hem fet sortides pel poble i cada vegada que ens ho proposen, estem encantats
de sortir i participar:
• 5 de gener Cavalcada de Reis
• 4 de juny XX+3 trobada Gegants de Santa
Eulàlia de Ronçana.
• 2 de juliol FM barri de la Primavera

La família dels gegants.

• 24 de juliol Sant Simple
• 3 de desembre, gran recapte per la marató
• 10-11 de desembre Fira de Nadal
M'encanta passejar pels carrers, conèixer
gent, viure i sentir la fal·lera gegantera,
transmetre als petits la cultura del nostre
país i lluitar perquè els nostres gegants no
quedin mai més adormits en un magatzem,
però tot això no seria possible si no fos per la
gent de la colla que cada dia que tenim sortida, s'aixeca del llit amb la il·lusió de què
aquell dia serà un dia diferent, genial,.... UN
DIA GEGANT!
Però no penseu que la colla només són gegants, gegantons i capgrossos, perquè hi ha
un grup de bojos que cada dilluns a la tarda
s'ajunten a Sant Simplici per assajar i aprendre nous ritmes. Ells són la colla de tabalers
i grallers, un grup cada vegada més nombrós
i que ja comença a tenir un nom dins el món
geganter.
La nostra colla cada dia es fa més gran, i amb
moltes ganes de gaudir. En pocs dies, quatre
famílies han entrat a formar part de la
Família Gegantera i de ben segur que en el
2017 encara en vindran més.
Doncs bé, ja n'hi ha prou per a aquest any,
de ben segur que en el 2017 viurem moments molt divertits, emocionants i meravellosos, però encara no hi som tots....
NOMÉS HI FALTES TU !!!
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Nous Indrets
President: Matías Carles
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Som Nous indrets, un grup d’amics aficionats a la música i al cant que ens trobem periòdicament per preparar cançons de diferents estils. Cantem el que ens agrada: havaneres i valsets, sardanes, cançó marinera i
de taverna, populars, folk... Volem que la
gent que ens escolta passi una bona estona,
s’emporti un bon record i li quedin ganes de
tornar-nos a venir a veure. Aquest any hem
participat a la calçotada popular de Santa
Eulàlia, a les Festes Majors de Can Marquès,
de Riells del Fai, a la Capvuitada a Caldes de

Calçotada Popular, al Centre Cívic la Fàbrica:
Antònia Cladellas, Pere Duran, Maties Carles,
Anna Carles, Lluís Duran i Ramón Capella.

Montbui, a la trobada d’acordionistes de
Bigues. També hem cantat per la Marató de
TV3 i en el concert Nadalenc al Casal Parroquial (a benefici dels refugiats sirians).

Trobada d'acordionistes de Bigues, al Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues: Antònia Cladellas, Tino Barba,
Pere Duran, Joan Carles Campoy, Margarida Serrat i Lluís Duran.
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Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

Just acabades les festes de Nadal, el primer
compromís que tenim és la Trobada de
Corals de la Vall del Tenes. Enguany n’hem
celebrat la XXXIII edició i ha tingut lloc a
l’Església de l’Ametlla del Vallès, organitzada per la coral Lo Lliri d’aquesta població.
Aquesta trobada se celebra cada any en un
poble diferent en ordre descendent de la Vall
del Tenes. L’any que ve serà la nostra coral
qui haurà d’organitzar la Trobada.
El dia 9 d’abril vam realitzar el concert de
primavera. Vam cantar a la Biblioteca i ens
va acompanyar la coral Sant Jordi de Prats
de Lluçanès. Moltes vegades compartim escenari amb altres corals, així com nosaltres
també som convidats per altres corals de diferents pobles per participar als seus concerts. Nosaltres vàrem estrenar “Margarideta”. És una cançó popular catalana que,
malgrat que sembla una cançó infantil permet una combinació de veus i d’harmonies
que donen un molt bon resultat musical.
El segon concert el vàrem fer el dia de Sant
Jordi a Bigues juntament amb la Coral
l’Amarant. En aquesta ocasió hi va participar la Coral Choralys de Saint Lys i Saint
Clair, petit poble francès de prop de Tolosa
de Llenguadoc, el qual vàrem visitar en intercanvi l’any passat juntament amb la Coral
l’Amarant. Com és habitual en els intercanvis va ser una experiència molt positiva i tothom s’ho va passar molt bé.

Actuació de la Coral Santa Eulàlia.

rem cantar al centre cultural de Queretes on
vàrem actuar juntament amb la coral d’allà i
l’endemà el concert va tenir lloc a l’església
de Valljunquera on vàrem cantar només nosaltres.
Tots dos concerts ens van sortir força bé i
vam aconseguir connectar amb el nombrós
públic que ens va venir a escoltar.
A banda de l’aspecte musical el viatge ens ha
deixat un molt bon record de la zona. Per
sorpresa de molts cantaires vàrem trobar
uns paisatges i uns pobles meravellosos,
amb petits rius d’aigües cristal·lines, amb
cases de pedra, places i carrers amb arcades,
com si el temps s’hagués aturat uns centenars d’anys enrere, amb aquell aire medieval
que fa la visita agradable i el passeig plàcid,
d’una austeritat que imposa respecte.
El curs el vàrem tancar el dia 2 de juliol amb
un concert a l’església parroquial, on vam interpretar cançons del nostre repertori.

En les sortides de la coral combinem turisme i música. Aprofitem per visitar zones relativament allunyades del nostre poble i realitzar un o dos concerts.

Ja iniciat el nou curs, a més de preparar el
concert de Nadal que tindrà lloc el dia de
Santa Eulàlia, estem assajant juntament
amb la Coral l’Amarant, el Cor Americantus
de La Garriga i el cor del Col·legi de metges
de Barcelona, la Fantasia Coral de Bethoven,
obra escrita l’any 1808. Comptem també
amb la col·laboració de joves estudiants músics de l’escola de música de La Garriga,
unes 130 persones en total dalt de l’escenari.
Es faran concerts a La Garriga, Llinars del
Vallès i Barcelona però dissortadament, per
problemes de cost econòmic no podrem cantar a Santa Eulàlia. Tanmateix l’esforç i l’experiència hauran valgut la pena, tant per
aprendre com per gaudir.

Vàrem entrar en contacte amb gent de la
cultura i del món coral d’allà i ens van organitzar dos concerts. El dia de Sant Joan và-

I per ara ja no tenim més coses per explicarvos. Desitjar que passeu unes magnífiques
festes de Nadal i un extraordinari Any Nou.

Ja no vàrem tornar a actuar fins el mes de
juny, aprofitant el pont de Sant Joan. Però
aquest cop va ser lluny de Santa Eulàlia,
concretament a la comarca del Matarranya,
situada a la Franja, a la província de Terol,
dins el domini lingüístic català.
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Gitanes
Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Les gitanes fan homenatge al
President Puigdemont
Aquest 2016, la colla de gitanes ha continuat
portant aquest ball típic de la comarca pels
dos Vallesos i per altres racons de Catalunya. Jotes, catxutxes, polques o contradanses que, com a novetat, s’afegeixen a una
proposta especial: un ball amb una parella
de la colla de mitjans, formada per Mariona
Lahosa i Francesc Márquez, ha anat perfeccionant en els darrers mesos. Es tracta del
ball d’homenatge, una dansa creada l’any
2009 pel romancer santeulalienc, Jaume
Arnella i pel desaparegut coreògraf vallesa,
Joan Serra. El ball d’homenatge, a l’estil de
l’auresku basc, dóna la benvinguda en actes
diversos i enguany, la Mariona i el Francesc,
han tingut l’oportunitat d’interpretar-lo en
tres ocasions. La més destacada, el 26 d’octubre, en motiu de la visita del president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, davant
l’Ajuntament. Puigdemont va agrair la dansa, que era la primera vegada que presenciava. Abans, el ball d’homenatge també s’havia
fet durant la presentació del documental
Jaume Arnella, el joglar, el 19 de juny a la
Fàbrica i com a obertura de l’acte institucional de l’11 de setembre, al Rieral.

Puigdemont després de rebre el ball d’homenatge.

mitjans, van participar a la Trobada Infantil
de l’Ametlla del Vallès, quinze dies abans.
Activitats constants
Ja siguin, petits, mitjans, joves, grans o veterans, qualsevol de les cinc colles de l’entitat
estan disposades per a qualsevol esdeveniment. Potser per això, quan ens van dir de
participar al 1r Memorial Pere Vilardebò, de
ciclisme en categoria cadet i júnior, vam afegir-nos-hi de seguida. Potser també per
aquest motiu, a l’abril, vam ballar en un intercanvi de clarinets que va tenir lloc a la
Fâbrica amb alumnes de l’Escola de Música
La Vall del Tenes i de Nou Barris, de Barcelona. I, per això encara, les gitanes vam posar el nostre gra de sorra, pocs dies després,
en la recuperació del Sarau de Primavera,
que va impulsar el col·lectiu juvenil La
Timba. Al juny, els grans van anar a Sant
Vicenç de Castellet per commemorar els 25
anys de la colla d’aquest municipi del Bages.

23 ballades

Les picades i els concursos

La colla de gitanes ha participat en 23 ballades durant aquest any. Les darreres, durant
la Festa Major d’Hivern i la primera representació al Casal dels Pastorets, el 25 de desembre. El 7 de febrer, en motiu de Carnestoltes, Santa Eulàlia va encetar, amb Montmeló, la Roda del Ball de Gitanes del Vallès
2016 amb una ballada a la Fàbrica. Hi van
participar les colles de Lliçà d’Amunt i Santa
Perpètua, amb les notes de l’orquestra La
Catxutxa. En total, 4 ballades de la Roda,
que haguessin estat 5, de no haver-se suspès
la trobada de Cerdanyola. El fi de festa, com
de costum a Montserrat, el 29 de maig, va
tornar a ser la Festa Major de les gitanes.
Unes gitanes, que amb les colles de petits i

La picada és una competició – desafiament
entre colles que es fa en alguns pobles de la
comarca. Enguany, els joves van ballar a la
4ª picada de Lliçà d’Amunt, amb les colles
de Castellar i Lliçà d’Amunt, el 22 de maig.
Més enllà, de picades, mitjans i petits han
participat al concurs de la Roda d’aquest
any, que valorava les castanyoles, la coreografia i l’execució. Els mitjans han guanyat a
tots els pobles on han ballat: Santa Eulàlia,
Castellar i Polinyà.
Bones festes a tothom!
Antònia Cladellas, presidenta Colla
Gitanes Santa Eulàlia de Ronçana
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Colla de petits
Clara Nadal i Cladellas, Oriol Nadal i Cladellas,
Abril López i Barrios, Edurne Oliveras i Moreno,
Laura Mulet i Lorenzo, Joan Rus i Hidalgo,
Guillem Montosa i Tell, Berta Zanuy i Àlvarez,
Brenda Cardozo i Meneces, Lluna Rodà i Pont,
Berta Rodà i Pont, Gemma Moreno i Martínez,
Erika Siles i Rodríguez, Daniel Guerra i Imedio.
Assajadors: Alba Quintana i Cladellas i Mª del
Mar López i Barrios.

Colla de mitjans

Colla de joves

Mª del Mar López i Barrios, Sílvia Pérez i Tura,
Abril Guerra i Imedio, Laura Álvarez i Vázquez,
Ainhoa Oliveras i Moreno, Montse Oviedo i Jara,
Mariona Lahosa i Calvo, Alba Rus i Hidalgo,
Júlia Lahosa i Calvo Francesc, Márquez i Fuentes, Aida Guevara i Martínez, Laia Guillem i
Gimeno, Ariadna Perez i Estapé. Assajadora:
Irina i Alba Quintana i Cladellas.

Irina Quintana i Cladellas, Mª del Mar López i
Barrios, Mària García i Cuadrado, Anna Barbany i Cañellas, Alba Quintana i Cladellas, Pol
Guerra i Imedio, Ester Gómez i Casanova, Marina
Rodríguez i Cladellas, Ariadna Márquez i Fuentes.
Assajadors: Irina Quintana i Clade-llas, Anna
Barbany i Cañellas, Santi Oliveras i Calderón.

Colla de grans

Colla de veterans

Maria Torrellas i Girbau, Antònia Cladellas i
Pou, Sebi Guerrero i Delgado, Josep Solé i
Padrós, Mireia Cladellas i Dantí, Araceli Barroso
i Indiano, Mercè Pujol i Vilardell, Marta Gimeno
i Espinosa, Susana Barrios i Torrellas, Fina
Carrera i Caniego, Oti Jiménez i González,
Antonio Marín i Corbella, Loli Moreno i López,
Rosa Mª Paretes i Puigdueta, Santi Oliveras i
Calderón, Anna Barbany i Cañellas, Noe Lorenzo
i Jori, Dolors Losantos i Cantos, Lluïsa Cano i
Melero. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Antonio Marín i Corbella, Otilia Jiménez i González, Lluís Duran i Gual, Conxita Gelabert i Basso,
Rosa Borgoñon i Alcay, Teresa Barbany i Dalmau,
Andrés Equert Eseverri, Araceli Mala-gón Pérez,
Carlos Bosacoma i Carolà, Maria Uñó i Cabot,
Alfonso Ocampos García, Ana Luna Ace-vedo,
Maria García del Valle, Joana Sánchez Martínez,
Berta Ventura Gual, Flori Gil i Tello, Eva Rios Rodríguez, Mª Blanca Pueyo Royo, Maria Carreras
Assajadors: Antònia Cladellas i Pou, Santi
Oliveras i Calderón, Maria Torrellas i Girbau.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfons: 93 844 80 82

Fent caliu
Tot just acabàvem de viure el gran èxit dels
Pastorets, representats 3 vegades per commemorar els 100 anys de l’inici dels Pastorets de Folch i Torres a Catalunya, que ja
vam començar a pensar una obra de teatre
pels nens i nenes, motivats per la gran
afluència d’aquests joves actors.
Conjuntament amb la Catequesi vam preparar una gran vetllada al Casal, “Tarda al
Casal, teatre, música i gags humorístics de
nens i joves”. Va ser el diumenge 5 de juny el
dia triat per fer la representació. Primer de
tot els nens i nenes més petits van representar “La Casa del Mariner” acompanyats durant tota l’obra per la petita orquestreta del
Casal. Llavors els actors joves van representar “La Gallina”, una barreja de gags humorístics. Finalment es va acabar amb un bere-
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nar per a tots els actors i assistents a l’esplanada de davant del Casal.
Durant tots els mesos de l’any, el Casal ha
estat obert a diferents actuacions i grups de
gent del poble: assaigs i concerts del grup
d’Havaneres, representacions en llengua anglesa d’alumnes que estudien a l’Institut de
la Vall del Tenes, audiovisual comentat de la
sortida de la Parròquia a Roma i Assís, vetllada de contes de l’Esplai Santa Eulàlia per
Nadal...
La Comissió organitzadora del Romiatge de
l’Arxiprestat Montbui-Puiggraciós a Montserrat ens va demanar una representació
dins el seu programa d’actes. El grup dels
més petits van assajar una breu obra de teatre: “Sopa de Pedra”. Va ser representada el
23 de setembre a la sala gran del Monestir
de Montserrat davant de més de dues-centes
persones que participaven a aquest romiatge.
El setembre des del Casal vam creure interessant poder recuperar una obra de teatre
que s’havia fet a Santa Eulàlia fa 25 anys. Es

Moment de l’obra de teatre La casa del mariner representada pels actors més petits.
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tracta de “12 Homes sense pietat”, un clàssic
mundial. Dotze homes del poble ens hem
animat a representar-la. Hem fet ja algun assaig però ara hem fet una parada ja que hem
de preparar els Pastorets. Reprendrem els
assaigs el mes de gener amb la intenció d’oferir-la al poble pels voltants del mes d’abril.
El passat 13 de novembre, a la tarda, es va
fer un recital musical-poètic en solidaritat
amb els refugiats que arriben a les costes de
Grècia. La magistral interpretació de músics
professionals com Guillem Carmona (violí),
Jaume de Dios (flauta travessera) i l’estudiant de música Jesús Hermosilla (oboè) es
va alternar amb poemes recitats per Xavier
Marí i Jaume Galobart. Alguns d’aquests poemes van estar escrits per l’ocasió i d’altres
eren de diferents autors cristians compromesos amb la justícia i la pau al món. Els diners que es van recollir volen ser una petita
aportació per ajudar a resoldre el gran drama dels refugiats a Grècia.
Enguany, per tal de no baixar el llistó dels
Pastorets, ja fa mesos que tenim diferents
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grups de tècnics treballant per a oferir coses
noves i que facin gaudir més al públic exigent del nostre poble. Per començar, aquest
any també seran tres dies que representarem els Pastorets. Serà el dia 25 de desembre, el dia 6 i el dia 8 de gener. Us esperem
al Casal per a tornar a fer-vos vostra aquesta
obra de teatre tant arrelada al nostre poble.
Un Nadal sense Pastorets no és el mateix.
Per acabar cal destacar que enguany el Casal
Parroquial va estar nominat com a entitat
cultural a la Gala dels Premis Tardor, conjuntament amb el Club de Lectura de la
Biblioteca i el Col·lectiu de joves “La Timba”.
Finalment es va concedir al Casal el guardó
com a millor entitat cultural de l’any al nostre poble, coincidint amb el centenari dels
Pastorets de Folch i Torres. Des del Casal estem molt contents per aquest reconeixement
i alhora agraïm a totes aquelles persones del
nostre poble que, al llarg del temps, han fet
possible els Pastorets.
Molt bon Nadal, bones festes i us desitgem
un any nou ple de teatre, caliu i alegria.

Final de l’obra dels Pastorets centenaris, on es veuen tots els actors i també l’orquestreta del
Casal.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Aquest ha estat l’any de Teràpia de grup, l’obra estrenada a finals de 2015; l’hem representat per diferents municipis del país durant tot l’hivern i primavera del 2016 i l’han
vist més de 1.000 persones. Cal dir que portar a escena un text com aquest ha estat per
a nosaltres un repte meravellós. Teràpia de
grup és una comèdia esbojarrada però intel·ligent al mateix temps, un d’aquells textos que ens cauen a les mans de tant en tant
i que ens fans gaudir a nosaltres i als espectadors.
També és d’aquest 2016 un altre sopar literari a la Biblioteca Joan Ruiz i Calonja.
Enguany el vam dedicar al poeta de Roda de
Ter, Miquel Martí i Pol. Va ser un vespre màgic! La complicitat creada entre intèrprets i
públic va ser total, com també va ser-ho la
dels amics del TNT, gent com Jaume
Arnella, Ton Rutlló i Fèlix de Blas, els Da
Capo i els Aspriu, Antònia Cladellas i Xavier
Riba. Toni Casanovas, Alfons Torres, Arnau

Recital a la Biblioteca dedicat a Martí i Pol.

Valls i Sara Prim van ajudar-nos a recrear el
món màgic i atormentat de Martí Pol. Una
vegada més, volem donar-los les gràcies per
la feina feta. També escenificàvem un fragment del Florido Pensil el dia de la presentació del llibre de Teresa Giménez Camí a l’escola.
I arriba la tardor i amb ella l’inici d’un nou
projecte, de fet de diversos projectes que
veuran la llum la propera primavera. Però
això ja us explicarem com ha funcionat a
l’Anuari del 2017.
Passeu unes bones festes!
Salut i teatre!!

Un moment de l'espectacle Teràpia de grup.
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Esther Cañellas
C/e: rcactiu@gmail.com
Web: www.roncanacomercactiu.com

L’any passat la nostra associació estava d’aniversari. Celebràvem deu anys d’esforç, de
feina, de voluntat i de cooperació. Vam considerar que aquests deu anys eren una fita
prou important com per fer una innovació
en la imatge de Ronçana Comerç Actiu. És
per això que ens vam proposar fer un canvi
d’imatge de la nostra web, fent-la més accessible i dinàmica, i també del nostre logotip.
Renovar-se o morir, que diuen.
Aquest any l’associació de comerciants de
Santa Eulàlia hem encapçalat, de la mà de
l’Ajuntament, el projecte Porta’m, amb la finalitat d’oferir un servei de proximitat per
als nostres veïns i veïnes que ho tenen més
difícil per arribar fins a nosaltres.
Relacionat amb la proximitat amb els nostres clients, i com ja és habitual, col·laborem
en les activitats que s’organitzen al poble
d’alguna forma o altra. Així ho vam fer a la
cavalcada de Reis, pels Tres Tombs, a la ballada de Gitanes, al Joc dels Colors de Festa
Major, amb les AMPA de les escoles d’educació primària, en la trobada de Gegants i en
el Sarau de Primavera que organitzava La
Timba, entre d’altres.
A les acaballes de l’any passat també vam organitzar dues activitats que van tenir molt
bona acollida al poble. D’una banda els
Premis Tardor que, com en les dues edicions

Nou logo i premis tardor.
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anteriors, van ser un èxit. A més, vam treballar molt a gust amb l’Ajuntament i Canal
SET, els altres dos actors implicats en aquesta gala. D’altra banda vam organitzar el
Quinto solidari de Nadal. Aquesta cita, més
festiva, va ser tot un èxit de públic. I arribada la campanya de Nadal vam fer el sorteig
d’onze paneres amb productes d’alta qualitat. També cal esmentar que vam fer una
compra de llums de Nadal que aquest any
seguirà, amb el propòsit que any rere any el
nostre municipi compti amb més enllumenat nadalenc.
Va anar arribant l’estiu i els botiguers i restauradors ens vam llançar al carrer en una
nova edició de “Botigues al carrer de nit”.
Una jornada ben completa d’activitats, que
també va comptar amb la participació de les
colles dels Colors en la que va ser la primera
prova del Joc d’enguany. I durant la setmana de Festa Major també es va celebrar la 3ª
edició del Pintxo a Pintxo. Aquest any, deu
dels restauradors que hi van participar són
membres de la nostra associació. Ronçana
Comerç Actiu vam ser els encarregats de finançar els premis.
Any rere any anem creixent, i això és el que
fa tan viva la nostra associació. Una característica comuna de tots els socis de Ronçana
Comerç Actiu és que ens agrada arribar al
client, oferir-li el millor producte o servei
que tenim i fer que tothom se senti acollit al
nostre comerç. És per això que podem dir
que Ronçana Comerç Actiu no són només els
negocis, sinó els clients.
Moltes gràcies per la vostra fidelitat!

Projecte Porta’m.
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Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere
Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Martí Glez.
de Mendiguchia, Pep Margenat, Vicenç Relats i
Ramon Vilageliu.
Telèfons 93 844 91 93 i 93 844 89 45
C/e: roncana@e.infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista RONÇANA ha consistit en la publicació de cinc números des del passat desembre del 2015
(comprèn els números 280 al 284), tots ells
amb una extensió entre quaranta-dos i quaranta-sis fulls, a les que cal afegir les portades. I amb aquest any, ja son quaranta-vuit
anys de publicació ininterrompuda.
Com va sent habitual, hem mantingut les
seccions fixes de Tribuna que conté articles
d’opinió dels col·laboradors, normalment
sobre temes d’actualitat. També destinem
un espai a les notícies dels pobles Riells del
Fai, Bigues i Lliçà d’Amunt que els corresponsals consideren adients; les entitats que
tenen la seva seu a Santa Eulàlia també tenen un espai que utilitzen al seu criteri; uns
apartats destinats a la comunitat cristiana, a
la cultura, a la informació relativa a esports i
un lloc destinat a la meteorologia, etc., i
quan s’escau, intentem fer-nos ressò de treballs realitzats i publicats per persones que
resideixen als pobles de la Vall del Tenes.
A banda de les seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres informacions, de les que destaquem:
Nº 280 (novembre-desembre 2015). En portada: “Un segle d’escoles a Santa Eulàlia”.
L’editorial: “Santa Eulàlia, un poble ric”,
fent referència a les activitats de tota mena
que es duen a terme, però especialment a les
actuacions de persones, que de forma voluntària fan que les entitats i associacions
del poble mantinguin viva la vida cultural i
esportiva, allò que diem el teixit associatiu.

Portada del número 284, del mes d’octubre.

Entrevistàvem a Rafa Espinar Puig, triatleta
especialitzat en la modalitat ironman.
Memorial Pere Vilardebó. En aquest número de la revista registràvem els treballs que
s’estaven realitzant per a dur a terme aquesta activitat esportiva en record d’en Pere, fill
del poble, al mateix temps que glossàvem la
seva trajectòria esportiva.
Recollíem l’acte de lliurament del Premis
Tardor en la seva tercera edició.
Incorporàvem els resultats de les Eleccions
Generals del dia 20 de desembre, als pobles
de la Vall.
Facilitàvem les Bases del 7è Certamen
Literari de Relat Breu i, com ja és habitual
en el darrer número de cada any, recollíem
“el fet de l’any” que els col·laboradors de la
revista creien oportú.
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Nº 281 (gener-març). En portada: “Memorial Pere Vilardebó”. L’editorial: “Avançant
malgrat els obstacles”, en relació al procés
català i el seu avenç.

ge a Muriel Casals”. L’editorial: “La vergonya d’Europa”, una reflexió en relació a la
actitud d’Europa vers als refugiats que arriben als seus Estats.

Montse Bassa, periodista amb una llarga
trajectòria a Televisió de Catalunya, fou la
persona entrevistada.

Entrevistàvem a Francisco Carreras, fundador de Cafegrà, maquines expenedores de
cafè.

La realització de la prova ciclista Memorial
Pere Vilardebó, ocupava una part important
de la revista.

La inauguració de la Sala Muriel Casals a La
Fàbrica, en honor d’aquesta dona, un dels
símbols més visibles de l’independentisme
català, fou un acte recollit en aquest número.

Nº 282 (abril-maig). En portada: “La Biblioteca compleix cinc anys". L’editorial: “Un
poble, una biblioteca”, una reflexió sobre la
tasca que realitzen les biblioteques públiques, un lloc pel foment de la lectura i del
desenvolupament cultural i personal.
La persona entrevistada fou Marià Pou
Nadal, biòleg especialista en botànica.
Un ampli reportatge recollia les activitats
dutes a terme a la Biblioteca en aquests cincs
anys.

Incorporàvem els resultats de les Eleccions
Generals del dia 26 de juny, als pobles de la
Vall.
Nº 284 (agost-octubre). En portada: “Ens ha
volgut visitar” (en relació a la recent visita
del President de la Generalitat a Santa
Eulàlia). L’editorial: “Activitats culturals”,
en relació a les múltiples activitats culturals
que es realitzen al llarg de l’any i a les persones que les fan possible.

En relació al Setè Certamen Literari de Relat
Breu, publicàvem els tres treballs guanyadors.

S’entrevistà a Eduard Parellada Rodon, psiquiatra de l’Hospital Clínic.

Ens fèiem ressò del fet que Mercè Llauradó,
presidenta d’APINDEP, fou escollida Vallesà
de l’any 2015, premi que atorga el periòdic
9NOU per votació dels seus lectors.

25 anys de Canal SET. Amb un article sobre
qüestions tècniques i econòmiques d’aquest
canal de televisió, iniciem un seguit d’articles que ens facin conèixer els fets que des
del seu inici fins a l’actualitat han configurat
la història de Canal SET.

També recollíem els actes de la setena edició
de la fira Lliga’t a la Terra.
Nº 283 (juny-juliol). En portada “Homenat-

També publicàvem la crònica del XXIVè
Romiatge de Puiggraciòs a Montserrat.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

Empenta Ronçanenca per a
l’Autodeterminació
Acabem un altre any i a un observador poc
avesat li podria semblar que al nostre país
tot segueix igual: Malgrat disposar d’una societat civil fortament mobilitzada, les institucions no acaben de trobar la manera de
desencallar el conflicte amb l’estat espanyol.
Res més lluny de la realitat. Només un detall:
ara fa un any no teníem ni un parlament ni un
govern decididament independentistes i ara
sí que els tenim. Això mai ho havíem tingut.
Avancem, potser fem alguna ziga-zaga, però
hem avançat molt i ho hem fet molt bé! Va
ser la Diada del 2012 que la gent va començar a demanar clarament Independència. Han estat quatre anys plens d’emocions,
de somriures, d’assolir reptes que semblaven impossibles. També hem tingut moments de desànim, per què no dir-ho?
Quatre anys pot semblar molt temps, però
en termes d’un procés històric d’alliberament nacional no són res, i menys després
de segles de submissió. La gent del poble
hem tingut el paper principal i hem donat
l’empenta i la força necessària als representants polítics i, no ho oblidem, tota la legitimitat democràtica. Sense la gent mobilitza-

La xerrada amb Jordi Turrull, a la Fàbrica.
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da no seríem de cap manera a les portes de
la independència. Ara, alguns ens diuen que
estem cansats...No estem cansats! Estem desitjant fer el pas definitiu! Com podríem defallir a l’hora de l’esprint final? Impacients,
impacients sí que ho estem! Però ben desperts i a punt per l’hora que s’acosta.
En tot aquest temps les raons per voler la independència no han pas decaigut, al contrari. Als greuges ja clàssics i reconeguts per
tothom de l'espoli fiscal, la manca d’inversions en infraestructures, els atacs a la cultura i a la llengua, cada divendres el
«Consejo de Ministros» s'encarrega d'afegirhi noves agressions. Perquè és clar que
Espanya es troba en un greu procés de regressió democràtica i de recentralització política, tal i com ho demostra la progressiva
laminació de la separació de poders.
Hem vist amb astorament com després de
dues eleccions la falta de cultura democràtica i de voluntat negociadora ha impedit als
partits espanyols formar govern durant mes
de deu mesos llargs. I quan ho han fet ha estat sota la pressió dels poders fàctics que han
provocat l’autoimmolació del principal partit de l’oposició. El govern espanyol no sap
fer altra cosa que intentar resoldre qüestions
polítiques a cop de sentència judicial. I els
tribunals de justícia estan cada vegada més
sotmesos als interessos d’un partit polític
imputat per corrupció.
Veiem com un bon nombre de càrrecs electes d’institucions catalanes estan essent investigats i cridats a declarar davant dels jutges per haver penjat l’estelada i aviat intentaran inhabilitar la Presidenta del nostre

Abert Botran i Josep Ciurans, a la Biblioteca.

Entitats
Parlament per un delicte tant greu com és
haver permès una votació. Quan això passi
caldrà que els nostres diputats elegits el 27S compleixin les resolucions aprovades pel
Parlament que retiren la legitimitat al
Tribunal Constitucional espanyol i mantinguin la Carme Forcadell a la presidència del
Parlament. Ells hauran de ser valents i decidits, però nosaltres, una vegada més, haurem de tornar a sortir al carrer. Aquesta vegada per fer costat a les nostres institucions
i per defensar la llibertat i la democràcia. El
dia que això passi, ja sigui per aquesta o per
alguna altra circumstància, haurem arribat
al punt de no retorn del nostre procés, el què
tècnicament s’anomena “independència de
facto” (independència de fet), i que significa
que l'estat espanyol ha perdut la seva autoritat i per tant la sobirania sobre Catalunya.
Tot sembla indicar, doncs, que s’acosten
moments decisius. Que ens trobem davant
del repte de culminar els esforços d’aquests
darrers anys i el somni de tanta gent que ens
ha precedit en la lluita i que no l'han pogut
veure acomplert. I ja ho sabeu: aquí la gent
no som espectadors, nosaltres vam iniciar el
procés i nosaltres n’haurem d’apuntalar el
final. Perquè no ens podem cansar de repetir-ho: volem la independència per una
qüestió de dignitat. No és una qüestió de
bandera, no: és per tenir un país més democràtic, més lliure, amb més justícia social.
Volem un país que sigui respectat i per això
necessitem tenir un estat propi que ens garanteixi un millor benestar per a tots els que
avui vivim a Catalunya i un futur més pròs-
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per per als nostres fills i per als nostres néts.
Estiguem a punt. A PUNT per guanyar la
República Catalana!
Les principals activitats dutes a terme per
l’ERA-ANC durant el 2016, han estat les següents:
- Cicle de xerrades “Construint la República.cat”, amb Albert Botran (Cup) i Jordi
Turull (JxS)
- Participació en l’acte de reconeixement a
Muriel Casals a la sala del CC La Fàbrica
que ara porta el seu nom.
- Marxa de Torxes la vigília de la Diada
Nacional
- Organització de l’expedició a la Manifestació organitzada per l’ANC al Passeig de
Sant Joan de Barcelona amb motiu de
l’Onze de Setembre.
- Homenatge a la tomba del President Lluís
Companys amb motiu del 76é aniversari
del seu afusellament.
- Acte de protesta per la detenció de l’alcaldessa de Berga i per les querelles contra
diferents càrrecs electes per haver penjat
l’estelada.
- Venda de loteria del sorteig de la Grossa
de Cap d’Any.
Per acabar, expressar el nostre agraïment a
tots els que feu possible i participeu d’aquestes activitats. Bones Festes!
- Venda de loteria pel sorteig de la Grossa
de Cap d'any.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible i ara FEM LA INDEPENDÈNCIA.

La delegació de l’ERA, davant la tomba del president Lluís Companys.
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Santa Eulàlia Camina
Responsable: Jordi Sala Druguet
Telèfon: 93 844 63 66
C/e.: jordisaladruguet@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

Entitat independent
Hem hagut d’arribar a la 21ª temporada per
obtenir la majoria d’edat i fer-nos totalment
autònoms, o millor dit independents. Fins
ara col·laboràvem, depeníem i estàvem aixoplugats sota el paraigua de l’UEC Vall del
Tenes, de fet dèiem sempre que érem com
l’extensió de l’UEC a Santa Eulàlia. Ara problemes de fiscalitat i legals han forçat la situació per acabar de decidir-nos a fer el pas
definitiu, constituir-nos com entitat pròpia.
Un cop acomplerts tots els tràmits burocràtics, ja tenim estatuts aprovats, NIF i per tant
autonomia total. Continuarem cooperant
amb l’UEC Vall del Tenes, entitat que fins ara
ens ha aconsellat, orientat i ajudat en tot.

Els components de la nova Junta.

rats uns moments realment crítics, que havien deixat l’entitat a un pas de la desaparició.

Aquest fet ja és prou remarcable, però potser
el més important és que també hem renovat
més de la meitat de la junta. La Cristina
Gallego, Anna Arnella i Josep Margenat són
els nous membres que s’han incorporat a la
Junta directiva, esperem que sigui amb molt
d’encert i per a molts anys. Aquestes noves
incorporacions han permès donar continuïtat a l’entitat i deixar com a totalment supe-

De fet la nova Junta ja va gestionar totes les
sortides del que portem d’any. La del gener
ja ha esdevingut clàssica, a la costa, en
aquesta ocasió de Calella a Tamariu. Després de vacances convé anar a cremar calories i una passejada per llocs solitaris i en altres èpoques de l’any tan concorreguts, resulta agradable i xocant; la del febrer va ser
per la ser-ra de Sant Llorenç des del coll
d’Estenalles, cap a Sant Llorenç del Munt i
acabar a prop de les Arenes. La de març era
organitzada per la colla excursionista de
sant Julià, el lloc central d’aquesta sortida va
ser a la Creu de Gurb, lloc des d’on hi ha una
panoràmica única sobre tota la Plana i les
serralades que l’enronden; la d’abril ens va

A Sant Segimon, camí de Viladrau.

Ni la boira ni el mal temps va espantar el personal per anar per Collserola.
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portar de Collformic a Viladrau passant per
Sant Segimon i, entre altres llocs interessants, per boscos de castanyers monumentals; a la del maig preteníem gaudir de vistes
sobre el Vallès i el Barcelonès des de la serra
de Collserola, però un temps plujós i emboirat ens ho va impedir.
Hem programat les sortides per la present
temporada. A la del novembre haurem anat
a donar la volta al llac de Banyoles i la del desembre, dins als actes de la festa major d’hivern ens portarà per algun lloc de l’entorn
més immediat.
Aquí teniu el programa per a tota la temporada. Esteu convidats a participar-ne. Us hi
esperem.
Estimes el nostre país? Vine a conèixer-lo
...Caminant!!!

Ha esdevingut un costum fer-se la foto de
família a cada sortida. Aquí, a Sant Llorenç del
Munt.

Calendari de sortides temporada 2016-2017

Per a més informació de cada sortida: http://santaeulaliacamina.blogspot.com.
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Associació Espelt del Vallès
Contacte: Salvador Fructuoso Aranda
Telèfon: 615 28 94 69
Adreça: CC La fàbrica, Camí del Gual s/n
C.e.: espelt.associacio@gmail.com
Web: www.facebook.com/associacioespelt

L’Associació Espelt del Vallès neix de la idea
de buscar eines que ens permetin consumir.
Creiem en un nou model de proveïment que
no només té en compte les persones sinó
també l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura; que retorna a la terra la fertilitat que
li pren. D’aquesta manera aconseguirem un
cicle equilibrat que perdurarà per les generacions que vindran.
Tot i que hem engegat aquesta iniciativa a
Santa Eulàlia de Ronçana, tenim vocació de
potenciar-ho per tot el Vallès i les comarques
veïnes buscant que els aliments, la llenya i els
serveis facin el mínim recorregut possible.
Així reduim emissions de CO2 a l’atmosfera,
donem suport als pagesos locals, obtenim aliments saludables i acabats de collir, estalviem
les càmeres frigorífiques...
Aquesta és la nostra filosofia per la quotidianitat, acompanyada de bon humor i ganes de
celebrar sempre que podem.

Cultius del Molí d'en Vendrell.

Com ens gestionem?
Des de maig de 2015, a més de proveir la
fruita i la verdura, el Molí d’en Vendrell fa la
gestió de les comandes de l’associació. Ja sabreu que és una finca de producció ecològica
de fruites i verdures situada a Santa Eulàlia
de Ronçana. Els socis i sòcies recollim en el
Molí d’en Vendrell la comanda setmanal de
fruita i verdura, dimecres, dijous i divendres
a la tarda i així mateix la resta de productes,
la qual varietat augmenta constantment
(arròs, llegums, carn ecològica i lactis, pasta,
tofu, preparats vegetals, seità, vi, oli, pa, cervesa, fruita seca, estèvia, ous, etc.).
On celebrem?
Aquest 2016 hem canviat l’espai de l’hort de
l’Espelt per la Finca del Molí d’en Vendrell,
allà fem els cursos d’agricultura, les visites
d’escoles, la reproducció de llavors i tants dinars gastronòmics com podem.
Lliga’t a la terra. VII edició
Al voltant del tercer dissabte del mes d’abril
participem en aquesta fira de la pagesia local
i comarcal donant a conèixer la nostra associació entre els assistents, oferint productes
de proximitat a preus molts justos per tothom. D’altra banda, la fira és un espai de re-
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lació amb els productors, de contacte directe
que ens permet conèixer immediatament les
seves novetats.
VII Fira del tomàquet del Vallès de
varietats antigues
És la fira que ha projectat el nom de Santa
Eulàlia de Ronçana per tot Catalunya. Ens
arriben persones de totes les comarques
atretes pel fet de poder veure, tastar i comprar 15 varietats diferents de tomàquets. El
format de la fira proporciona un entorn proper, on tothom és escoltat i on la terra parla
i és escoltada. Espelt aporta un granet més
de sorra a aquest riu.
Dinars amb arrels
De tant en tant ens trobem al Molí d’en
Vendrell per dinar tots plegats, així tastem
els excel·lents productes del nostre catàleg,
fem concurs de salses, de postres i sovint sorgeix alguna altra sorpresa com les olimpíades
rurals espontànies, dansa al voltant del foc...
Mantenim contactes amb altres associacions
de consumidors del Vallès Oriental per proveir-nos d’aliments de forma conjunta i possibilitar comandes més grosses provinents
d’altres comarques (de cítrics, per exemple).

Dinar amb Arrels.

Fira Lliga't a la Terra.

Us convidem des d’aquest Anuari a aproparvos mitjançant el correu, facebook, o
adreçant-vos directament al Molí d’en
Vendrell, sigui per formar part d’aquest projecte o simplement per informar-vos.
Gràcies per la vostra atenció. Us hi esperem.
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Festa dels Tres Tombs Passada de Sant Antoni
Us anem a resumir les activitats que hem
dut a terme des de La Comissió Amics del
Cavall.
En la Festa Major d’hivern, per petició de
l’Ajuntament, vàrem passejar als més menuts amb un parell de carros, donant voltes
pels carrers del poble, amb molt d’èxit de
participació.
També, per petició de la Comissió de Festes,
la Cavalcada del Reis es va voler fer amb cavalls i carruatges i també hi vàrem participar.
A principis de gener, en concret el dia 7, vàrem assistir al pregó que va fer la Federació
dels Tres Tombs a Castellbisbal.
El dia 14 de Febrer vàrem celebrar la nostra
passada, molt concorreguda com sempre, ja
que és una festa que fa sortir la gent de casa.
Com ja va essent habitual, també vàrem participar a diverses festes dels Tres Tombs de
les rodalies: Caldes de Montbui, Canovelles,

L’abanderat obre la passada de Sant Antoni pel
Rieral.

Vilanova del Vallès, La Roca del Vallès,
Bigues i Riells, etc…
El dia 8 de Maig es va celebrar a Castellbisbal la XIX Trobada Nacional dels Tres
Tombs, en la que també vàrem assistir. La
festa va ser molt engrescadora i és enriquidora per fer amistat amb pobles de Catalunya,
que també celebren els Tres Tombs.
Per motius d’agenda dels organitzadors de la
Festa, que es dediquen a altres llocs, la
Passant d’aquest any la canviem al dia 5 de
març. Potser que hi hagi alguna modificació
en el programa habitual, però com que encara no està concretat, ja anirem informant.
Així doncs, els Amics del Cavall us desitgem
molt Bones Festes.

Els Tres Tombs a la plaça de l’Església.
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Societat de Caçadors
President: Joan Guillamon
Telèfon: 609 30 16 57
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

Benvolguts
En nom de la Societat de Caçadors de Santa
Eulàlia ens tornem a posar en contacte amb
tots vosaltres a través d’aquest anuari. Sí, ja ha
passat un any... que ràpid passa el temps!
No us volem marejar amb el tema de sempre:
el porc senglar. Però teniu el nostre compromís de treballar com hem fet fins ara en benefici del nostre poble per tal d’evitar danys.
Som conscients de la problemàtica dels danys
que ocasiona el porc senglar als conreus agrícoles i de la situació que tenim davant dels
agricultors com a titulars d’una àrea privada de
caça. És per això que des de la Societat de
Caçadors hem demanat als Serveis Territorials
del Departament d’Agricultura i Medi Natural
de Barcelona que s’agilitzin al màxim els tràmits necessaris per concedir les autoritzacions
excepcionals per caçar el porc senglar quan
aquest causa danys a l’agricultura fora del període hàbil de caça.
També s’ha de tenir en compte que exclusivament se sol·licita quan tècnicament és l’única
modalitat viable l’aguait nocturn, és a dir quan
el lloc de l’actuació se situa a prop d’una carretera o zona de Seguretat que no permet organitzar una batuda. També s’ha de tenir en
compte que moltes vegades els senglars que
provoquen els danys provenen d’un àrea privada de caça veïna de seguretat o bé d’algun altre
lloc on els caçadors no podem actuar.
A més de l’exposat, s`ha de tenir en compte
que la passada temporada es van caçar més de
80 exemplars. Al respecte, hem de dir que
aquesta temporada ja se n’han caçat més de 30
i esperem que aquesta xifra augmenti.
Els senglars s’acosten, cada cop més, als nuclis
urbans, cosa que ens preocupa especialment i
que caldrà afrontar la situació.
Els caçadors demostrem, en tot moment, respecte a la natura i estimació per l’entorn. Ens
agrada el respecte al bosc, a la fauna i, sobretot,
a les persones i als nostres amics els gossos.
La nostra tasca és complexa, i més perquè no
es respecten els senyals ni les plaques de batuda del senglar. Els caçadors tenim les nostres

Transportant un senglar.

zones d’ensinistrament per poder treure els
gossos i, quan la veda està tancada, no es pot
molestar la fauna. La llei és per a tothom i no
només pels caçadors. La gent, en general, treu
els seus gossos a passejar per tot el terme municipal (conreus, boscos, etc.) durant tot l’any,
i això passa per falta d’informació. Cal saber
que els boscos no són de tots, tenen amo i nosaltres els caçadors paguem per la nostra activitat. I hem de suportar motos, bicicletes, cavalls i moltes vegades insults desagradables.
Penso que de joves caçadors n’hi ha pocs i els
caçadors ens anem fent grans i això no és bo
(encara que els animalistes pensin el contrari).
Què passaria si no hi haguessin caçadors? Qui
controlaria els senglars? Qui repoblaria els
boscos amb perdius, faisans i conills perquè el
dia de demà els joves puguin veure'ls pels
camps? Tots hem de ser conscients i respectarnos pel bé de la natura.
No oblidem que els caçadors som els gestors
del medi natural. Llavors, per què ens criminalitzen? Es tracta que, entre tots, lluitem en defensa dels interessos dels caçadors i els habitants del poble.
La junta directiva està duent a terme una tasca
poc coneguda com és la creació i manteniment
d’abeuradors per tal que no falti aigua, el repartiment de gra quan falta menjar, repoblacions, control administratiu del vedat, assistència a judicis per accident de trànsit amb
senglars i altres treballs.
Només em resta donar les gràcies a l’Ajuntament pel la seva col·laboració amb la Societat
de Caçadors. També a tots el membres de la
junta directiva per la tasca que duen a terme.
Us desitjo a tots i a totes unes molt bones festes. Salut, sort i que tingueu una bona entrada
d’any nou!
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ARBRA
Presidenta: Marta Folch Cordobés
Telèfon: 665 90 57 27
C/e: adopcionsresponsables@gmail.com
Web: http://www.arbra.org
Facebook: http://www.facebook.com/adopcionsresponsables

Diversos membres d'ARBRA abans de començar
la milla.

L'any 2016 és el nostre segon any gestionant
el refugi ARBRA.
Podem dir que hem après molt i seguim intentant millorar tant com podem per tal de
que les adopcions creixin cada any i els
abandonaments siguin menors.
Hem conegut a persones meravelloses i ens
hem sorprès gratament en veure tanta implicació per part dels voluntaris d'arreu del
Vallès. Sense ells, aquest any no hauria sigut
el mateix.

Durant la milla de Santa Eulàlia.

Cada cap de setmana (i també entre setmana!) el refugi s'omple de persones amb un
cor enorme que es dediquen a passejar i a jugar amb els gossets abandonats del refugi.
Gràcies a aquestes persones, els peluts passen una bona estona acompanyats, desconnecten de les gàbies, juguen i sobretot reben
l'amor i les carícies que tant falta els fa.

enriquidor pels peluts i per les persones dels
centres.

Venen famílies senceres amb els seus fills.
Infants que ja de ben petits són conscients
que els animals necessiten ser estimats i cuidats. Com qualsevol ésser viu. Altres persones que cada setmana es dediquen amb cor i
ànima als més especials, vellets o als més porucs, fins al punt que els peluts ja els coneixen i de mica en mica van evolucionant.

El resultat de totes aquestes vivències tan intenses i d'un any de molt esforç i dedicació
per part de l'equip d'Arbra, ha sigut uns 125
gossos/gosses i 25 gats/gates adoptats.

També hem fet una xerrada a l’Escola
Ronçana als nens i nenes de 5è de primària i
el pròxim 16 de novembre tindrem el plaer
de fer-ne una altra a tots els alumnes de 1er
d’ESO de l’Institut la Vall del Tenes.

Esperem seguir endavant i cada any millorar
les xifres. Encara que el nostre objectiu seria
que no hi hagués més abandonaments.

Aquest any hem assistit a dues edicions de
Canicross, a la II Milla Solidària Terranova
CNC a Lliçà d'Amunt i a una excursió als
Cingles de Bertí. En aquestes activitats hem
pogut gaudir dels peluts fora del refugi juntament amb els voluntaris.
A part, hem tingut la gran sort de col·laborar
amb CURECAN. Un projecte molt interessant en el qual gossos de la protectora visiten llars d'avis, centres infantils, etc. És molt

Dos joves fent tasques
de manteniment del
recinte.

Un dels gats acollits.
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Moto Club Ronçana
President: Francesc Bonet Nieto
Secretari: Oriol de la Salud Masagué
Telèfon: 669 40 71 99 Francesc i
696 08 13 24 Oriol
C.e.: oriol@assessoriastaeulalia.com
Web/blog: http://motoclubroncana.blogspot.
com.es/

El Moto Club Ronçana tanca una nova temporada amb diversitat d’actes relacionats
amb el motor. En el marc dels actes organitzats a Santa Eulàlia de Ronçana, els dies 6 i
7 de febrer es va celebrar el cap de setmana
de motor en el camp situat als terrenys de
Rosàs. El dissabte 6 es va disputar la primera cursa d’automàtics organitzada a Santa
Eulàlia de Ronçana, prova englobada dins el
calendari del 2016 del Trofeu Resistència de
Ciclomotors de la Federació Catalana de
Motociclisme. I el diumenge dia 7, en el mateix circuit, es van organitzar les 3 hores resistència terra, completant un cap de setmana intens de motor, en el que durant els 2
dies de proves es va aplegar un bon grapat
d’aficionats a les 2 rodes.
El següent acte que ha organitzat el MCR
aquest 2016 va ser el dissabte 9 de juliol, dia
que es va celebrar la 8a edició de la cursa de
resistència en Derbi Variant organitzada a
l’estiu al costat del pavelló, amb la peculiaritat d’enguany, que les mítiques 3HDV han
passat a ser 6HDV. En el 2015 ja es van organitzar les 6HDV en el terreny del costat del
Polígon Can Magre, però l’organització del
MCR vàrem decidir d’emplaçar-les als terrenys del pavelló, degut a la gran resposta
que té per part de tots els participants aquest
circuit provisional i, d’aquesta manera, també afegir-hi la part nocturna a aquesta prova.

Circuit de la 8a edició de les 6HDV.

Novament va resultar ser un èxit de participació tant d’equips com de púbic assistent, i
també, de nou, es va celebrar l’exhibició infantil en el mateix circuit moments abans de
donar el tret de sortida a les 6 hores.
I per últim, el 23 d’octubre es va celebrar la
3a concentració de tot tipus de motos, on
tothom qui va voler va poder exposar la seva
moto i participar a la cercavila que va concórrer els principals carrers del poble. Durant
el recorregut es va retre homenatge a un
clàssic del motor del nostre poble, en Pere
Duran Riera. Des d’aquell moment una placa dona nom al circuit provisional de la ja
mítica prova de les curses de Derbi Variant,
com a circuit Pere Duran Riera.
Ja un cop acabada la cercavila, es van poder
contemplar totes les motos que els assistents
van exposar durant la trobada i, a més a
més, es va organitzar una gimcana en la que
tots els qui ho van voler hi van poder participar amb les seves motocicletes. La trobada,
un any més, es va concloure amb un dinar a
la Plaça Onze de Setembre, on els amics del
Bar la Bimba ens van cuinar una paella per a
tots els assistents que ho van voler.
Amb aquest acte, es dona per tancat un nou
any pel que fa al MCR i, de cara a aquest proper 2017, es seguiran mantenint les principals activitats organitzades habitualment i
s’incorporaran i es programaran novetats
dins l’agenda de motor local. Us mantindrem informats de tots els actes pels mitjans
de comunicació habituals.
Salut i molt de gas!

45 equips van formar part de les 6HDV.
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Retro Car Club Ronçana
President: Josep Astudillo Puig
Telèfon: 696 40 35 44
C/e: jastudillo@astro-corp.com
Web: www.rccr.cat

Sembla que fora ahir quan uns quants aficionats als vehicles clàssics, amb més ganes
que recursos, ens vàrem trobar i vam decidir
fundar a Santa Eulàlia un club que ajudés a
promoure la recuperació i conservació del
patrimoni històric automobilístic i motociclístic del nostre país, la seva història i la cultura que porta associada, que no és poca.
Tres anys desprès, alguns es pregunten encara si som una entitat cultural. I tant que sí,
sense cap dubte. Com amants dels vehicles
antics i clàssics, la nostre visió patrimonial i
històrica dels vehicles fa que els estimem, els
recuperem i els conservem i que ens endinsem en la seva història, les trajectòries dels
seus inventors i promotors, els seus fabricants i, com no, els seus usuaris al llarg de la
història. Poder mostrar a la quitxalla com
eren els vehicles que utilitzaven els nostres
pares i els nostres avis, per poder explicar
com hem arribat als vehicles que tenim avui,
no té preu.

Exposició de cotxes al Retro Car Meeting.

Alguns dels membres del Retro Car Club
Ronçana.

Ja fa tres anys que el Retro Car Club
Ronçana (RCCR) va iniciar aquesta tasca.
Des d’aleshores, 70 socis ens avalen i seguim
treballant dia a dia per millorar. Fins i tot tenim socis amb només 10 anys. Magnífic.
Amb tres anys, hem aconseguit consolidar
dos esdeveniments singulars; el “Retro Car
Meeting” i la “Motorada Clàssica”, amb formats que comencen a ser imitats en alguns
aspectes per altres clubs. Esdeveniments reconeguts pel sector i pels mitjans que n’han
fet ressò. Esdeveniments que reuneixen al
recinte del Centre Cívic de la Fàbrica centenars de persones en un ambient festiu, familiar i cultural. També, i com no pot ser d’una
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altra manera, en un club que vol ser divulgador de la història, el RCCR ha organitzat xerrades de caràcter històric amb la participació d’antics fabricants i/o personatges que
han tingut rellevància en la nostra història
automotriu.
Aquest any 2016 hem celebrat la 2ª edició de
la Motorada Clàssica, amb la participació de
131 motocicletes antigues i clàssiques, procedents de 36 poblacions diferents, hem
portat a Santa Eulàlia a Pere Pi, reconegut
pilot català dels anys 50 i 60, sis vegades
campió d’Espanya de Motocros, campió
d’Espanya de Trial i també de velocitat, esdevenint l’únic campió estatal d'aquestes
tres disciplines alhora, a banda de catorze
Campionats de Catalunya en totes les modalitats. En Pere Pi ens va fer gaudir d’una xerrada sobre la seva participació a les 24 hores
de Montjuïc l’any 1958, en la que fent equip
amb Antoni Agramunt va guanyar en la categoria Esport amb una Derbi de 350cc.
També hem celebrat la 3ª edició del Retro
Car Meeting, amb la participació de 192 cotxes antics i clàssics inscrits, procedents de
52 poblacions diferents, i que van aglutinar
al recinte de la Fàbrica un miler de persones
al llarg del mati. També al mes d’octubre i

Exposició durant la motorada clàssica.

amb la col·laboració de l’Ajuntament, el
RCCR va coordinar el pas per Santa Eulàlia
amb parada a la Plaça de l’Ajuntament de la
caravana de cotxes antics, anteriors a 1940,
que procedien de Caldes de Montbui i va fer
les delícies dels espectadors.
Tota aquesta tasca ha ajudat a promocionar
els vehicles històrics i a posar a Santa Eulàlia
dins el mapa del sector del vehicle antic i
clàssic. Rar és el club de clàssics del nostre
entorn pròxim i no tant pròxim que no conegui el RCCR de Santa Eulàlia. Per tot això
hem de felicitar-nos, però toca també seguir
treballant per millorar dia a dia.
Josep Astudillo, president.

Molta gent es va acostar a veure el Retro Car Meeting.
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President: David Garcia León
Coordinador: Jordi Gómez
Telèfon: 630 92 77 78
Coordinador Adjunt: Valentín Fuentes
Telèfon: 608 56 35 28
C/e.: cfstaeulalia@gmail.com
Web: www.facebook.com/cesantaka

La temporada 2016/2017 ja està aquí, i any
darrere any el C.E. Santa Eulàlia renova les
seves il·lusions per assolir els objectius marcats.
Volem destacar la gran temporada 2015
/2016 realitzada per tots els equips del Club,
però en aquesta ocasió i de forma especial
pels nostres Debutants, que van ser Campions de Lliga, del seu grup del Consell
Escolar.
A nivell individual, també volem destacar
tres fets importants que s’han consumat pel
nostre Club, amb la finalització de la passada temporada; en primer lloc que el nostre
Jugador de l’equip Benjamí, Juan Manuel
Martínez va ser el màxim golejador de la
temporada a la seva categoria amb un total
de 78 gols. En segon lloc, que dos jugadors
del Primer Equip i el fisioterapeuta del Club,
després de molts anys vinculats a casa nostre, han penjat les botes, com són: Ignasi
Bonet (el nostre Gran Capità), Marc Costa i
Cristian Funes (Fisio). I en tercer lloc, la
Carmen i l’Antonio han deixat de gestionar
el Bar del Municipal després de més de 24
anys de dedicació i entrega. A tots ells, moltes gràcies per ajudar a què aquest Club, sigui el nostre gran Club. MOLTES GRÀCIES!!!
Per la temporada 2016/2017, el C.E. Santa
Eulàlia ha incrementant el nombre de jugadors fins a un total de 250 (increment d’aprox. 50 jugadors/res respecte a la temporada anterior), en les diferents categories del
club, incloent-hi els equips de Veteranes i
Veterans, per un total històric de 20 Equips.
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D’altre banda, fer esment que aquesta temporada, hem assolit un dels grans objectius
que es va proposar la Junta actual quan va
arribar, i és que ja podem dir que el C.E.
Santa Eulàlia ja té equips a totes les
Categories, des de Petits fins a Veterans, una
fita impensable fa 4-5 anys enrere. A més,
confirmem amb orgull que el futbol femení
torna a formar part d’aquest projecte, amb
dos equips (Aleví-Femení i VeteranesFemení), de la mateixa manera que un equip
Amateur amb jovent del poble.
Tant la Direcció Esportiva com els entrenadors ja fa 5 anys que treballen amb una estructura i dinàmica definida amb objectius
clars, resultats esportius i reconeixement del
nostre comportament i respecte.
La Junta del Club segueix apostant per
aquesta línia de treball, posant les bases per
què el futur del Club estigui garantit a nivell
esportiu. Aquesta temporada ja som 132 jugadors en aquesta etapa formativa, un 12%
més que la temporada anterior.
I com cada any, i ja són 4, la coordinació del
Club, continua realitzant una gran tasca que
fa que el C.E. Santa Eulàlia sigui actualment
un referent d’organització i treball respecte a
la resta de clubs del Vallès Oriental.
Finalment aquesta temporada hem inaugurat les noves instal·lacions de Bar, que ajudaran a què l’estança en el Municipal sigui
molt més còmode i confortable, sobretot en
època de fred hivern.
Una vegada més, agraïm l’ajuda i col·laboració rebuda, per les Entitats del poble, pels
Sponsors (publicitat en samarretes i tanques
publicitàries), pels Pares i Mares, i la de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que esperem
que no defalleixin mai.
El Club Santa Eulàlia, un any més, vol desitjar unes Bones Festes nadalenques a tots el
ciutadans de Santa Eulàlia i a la gran família
que forma el nostre Club.
Salut.
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Petits - Entrenadora: Anna Salamó. Jugadors: Nil
Pequerul, Martí Uñó, Adrián, Oriol Esteban, Oriol
Massot, Ivet Frutos, Pau Fàbregas, Eloi i Gael
Rizzuti.

Debutant - Entrenadors: Roger Solé i Joan
Montes. Jugadors: Mario Jurado, Martí Galceran,
Biel Santos, Unai Fuentes, Alex Moreno, Alexis
Lagos, Arnau García, Nicolas Benítez, Marc Dantí,
Nasim El Mouden, Gerard Ferreiro, Eric Jiménez.

Prebenjamí C - Entrenadors: Nicolás i Sergio Gil.
Jugadors: Elian Oliveira, Ton Ciurans, Nil Frutos,
Arnau Cruz, Marc Córdoba, Mark Cordero, Pau
Masdeu, Takumi Sanz, Adrià Lopez, Aleix Cabrera,
Martí Julià.

Prebenjamí B - Entrenadors: Joel i Nando
Guevara. Jugadors: Aaron De Tena, Arnau Candela,
Pau Tomey, Victor Mañes, Erick Luengo, Alan
Garcia, Brayan Poma, Bernat Canadell, Adam
Kherchouch, Guiu Garcia, Hugo Corbacho.

Prebenjamí A - Entrenadors: Albert i Marc
Salamó. Jugadors: Max Juhl, Pol Escudero, Adrian
Bogas, Esteban Luque, Alex Gómez, Kilian Fábregas,
Nil Castellví, Max Giménez, Aleix Brustenga, Avril
Serrano.

Benjamí C - Entrenadors: Bhakta Gibau i Oriol
Villegas. Jugadors: Manuel Payan, Arnau Uñó, Roc
Portero, Pablo Jurado, Sergi Gumà, Iker Ruíz,
Marcos Soto, Raul Oliveira, Ismael Mechaiova,
Quico Girbau, Anthony Lourador.
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Benjamí B - Entrenadors: Alvaro i Leo Rubio.
Jugadors: Axel Fuentes, Joel González, Joao
Bernardes, Genís Garcia, Guillem Montosa, Pol
Rodriguez, Marc Torres, Adrià Prieto, Miquel Àngel
Garcia.

Benjamí A - Entrenadors: Mireia Gironés i Gisela
Román. Jugadors: Pep Gutíerrez, Iker Jiménez, Pol
Vidal, Ivan Ruíz, Victor Ruíz, Alex Molino, Eric
Roldan, David Herrera, Oriol Nadal, Biel
Santamaria, David Bernal.

Aleví D - Entrenador: Xavier Aymamí. Jugadors:
Iker Valero, Oskar Morales, Joel Navarro, Joel
Escarabajal, Carles Garcia, Derek López, Izan
Franco, Jordi Navarro, Izan Pozo, Ivan Osuná, Alan
Sangrador.

Aleví C - Entrenadors: Javier López i Aaron Garcia.
Jugadors: Oriol Tamayo, Aleix Garcia A., Aleix
Garcia V., Olmo Garcia, Cesc Soriano, Abel Vázquez,
Juan Manuel Martínez, Jan Mirò, Biel Garcia, Ivan
Vázquez, Cesar Villa.

Aleví B - Entrenador: Jose Luis Bedoya. Jugadors:
Miquel Martin, Aleix Laso, Santi Muñoz, Derec
Grañena, Biel Soriano, Sergi López, Biel Cuesta, Jan
Albacete, Marc Hernández, Hugo Cabecera, Aritz
Vizcaíno, Marc Flores.

Aleví A - Entrenadors: Nil Congost i Oriol Fuertes.
Jugadors: Max Vidal, Martí Partegàs, Unai
Montolio, Pablo Gutiérrez, Andreu Garcia, Nicolás
Ferrer, Alex Candela, Noaman El Mouden, Marçal
Campos, David Méndez, Roger Villaret.
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Femení - Entrenadores: Mireia Gironès i Gisela
Román. Jugadores: Laia Viñeta, Andrea Mañes,
Lara Rubio, Noemi Rubio, Mar Félix, Mireia Horne,
Ariadna Mañes, Elisabeth Poma, Maria Gil, Iraia
Gómez, Marta Vilà, Xia Li Ibáñez.

Cadet - Entrenador: Jordi Gómez. Jugadors: Tony
Diaz, Gerard Pericas, Marc Begueria, Francisco
Esteban, Ignasi Miró, Ignasi Masdeu, Marc Torres,
Sergio Gil, Dani Muñoz, Roger Pons, Albert Brustenga, Bernat Iglesias, Oriol Montosa, Carles Bernal.

Veterans - Entrenadors: Albert Candela i Jaume
Dantí. Jugadors: David Garcia, Jorge Pozo, Ignasi
Miró, Pascual Garcia, Josep Pericas, Raul Alcalde,
Juanan Fernandez, Borja Rodriguez, Lluis Batlle,
Nando Guevara, Lluis Villar, Jordi Giménez, Javier
Gómez, Pau Fàbregas, Javier Cordobez, Ricard
Comet, Manuel Leal, Cristian Esteban, Hector
Ambrosio, Angel Xedas, Nico Jonhson, Raul
Serrano, Edu Pelloni.
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Infantil - Entrenador: Jonatan Garcia. Jugadors:
Eric Bataller, Hassana Diao, Mamadou Keita, Sergio
Rubio, Isaac Campos, Juan David Gutierrez, Jaume
Arimon, Pol Aldoma, Iker Lagos, Eric Navarro, Iñaki
Girón, Marcos Ruíz, David Salguero, Victor Rubio,
Francesc Xavier Martín, David Gómez, David
Martínez, Fili Diaby, Victor Enríquez, Jacob De La
Torre.

Juvenil - Entrenador: Valentin Fuentes. Jugadors:
Xavier Ballega, Jordi Barri, David Castañon, Jordi
Comellas, Albert Dantí, Bhakta Girbau, Xavier
Girbau, Albert Gonzalez, Joel Guevara, Dani Hinojo,
Xavier Jiménez, Oriol López, Oscar López,
Alejandro V. Martinez, Joan Montes, Victor
Navarro, Enrique Ortega, Roger Pericasm Gerard
Rius, Alvaro Rubio.

Veteranes - Jugadores: Alba Dantí, Anna Montes,
Susana Chumillas, Clara Canals, Cons González,
Cristina Brustenga, Sonia Flum, Montse Maspons,
Mari Sanchez, Tania González, Elisabeth Cruz, Aida
Portero, Silvia Icart, Sheila Hernández, Ines Ortíz
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Amateur - Entrenador: Teodoro Rosado. Juga-dors: Xavier Aymamí, Aaron Garcia, Gabriel Granados, Jose Luis
Guzmán, Sergio Hidalgo, Sergio Julio, Javier López, Xavier López, Marc López, Marti Madorell, Claudi Mansanet,
Jordi Millán, Sergi Mirò, Marc Núñez, Eric Quiñones, Ezequiel Rita, Cristian Silvestre, Roger Solé, Jordi Tebar,
Oriol Villegas.

Primer equip - Entrenador: Raul Rosúa. Jugadors: Marc Alcalá, Jose Arias, Aitor Caña, Jose Cazalla, Manuel
Jose Cendom, Nil Congost, Sergio Expósito, Sergi Galán, Armando Ariel Irigoyen, Carlos Lopez, Albert Malonda,
Aitor Martí, Francisco Medina, Victor Mena, Javier Molina, Alejandro Morales, Arnau Net, Jordi Rosúa, Marc
Salomó, David Segura, Blai Viñallonga.

Entitats
Pinedes del Castellet
Gerent: Jordi Rodríguez
Telèfon: 670 42 16 86
Horari: De dilluns a dissabte de 9h a 22h.
Diumenges de 9h a 14h.

Aquest any 2016 ha estat un any profitós, pel
que fa a nous canvis i modificacions en els
serveis de la instal·lació. Hem incrementat
substancialment els socis familiars, quelcom
molt bo per una instal·lació com la nostre.
L’oferta que donem a las famílies els resulta
molt interessant!
Un lloc on poder fer esport i on els nens tenen espai on córrer i jugar, ja sigui portant
patinet, bici, patins o la zona infantil. Les activitats de gimnàs, tennis i pàdel han pujat
d’usuaris considerablement.
El passat estiu va ser molt productiu, ja que
va fer calor i la gent tenia dues piscines amb
zona enjardinada de més de 1.750 metres
quadrats. El casal va anar genial amb una
participació de 234 nens i el curset intensiu
de natació amb 98 nens, fent un total de 332
nens que a diari durant els mesos de juny i
juliol van passar per la nostra instal·lació.
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Aquest 2016 també hem modificat el servei
de bar-cafeteria. Tenim barbacoa a l’aire
lliure, que cedim de manera gratuïta a canvi
de consumir beguda. Han augmentat els servei d’aniversaris i festes particulars a pressupost tancat. Una manera també de poder fer
una celebració de l'àmbit que sigui, en un espai agradable amb un pressupost a mida per
a cada butxaca.
També col·laborem amb Tiberis, empresa
del nostre poble que ens dóna a través de la
nostre instal·lació servei de menjar per emportar i un menú de caps de setmana, durant
tot l'any: pollastres a l'ast, paella etc. Amb
preus més que raonables!
També s'han fet modificacions en el menjar
carta del bar, molt pràctic i econòmic, disposant d’amanides variades, tapes o entrepans
calents i freds.
Esperem que tot això ho arribi a conèixer la
gent del nostre poble i pugui veure que tenen un espai on poder fer moltes de les activitats que, per falta de serveis fins ara, feien
en altres municipis propers.

Pistes de pàdel.

Entrada al recinte.
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana
President: Mariano Castejón
Telèfon: 648 71 28 74
C/e.: cebronsana@hotmail.com
Web.: www.cebronsana.blogspot.com

Al rebre l’encàrrec d’escriure aquest petit article, la primera pregunta que amb ve al cap
es: i jo de què caram puc escriure?...
Després d’una bona estona mirant el full en
blanc que tinc davant em fixo en un dels documents del club, i més concretament en la
capçalera a on posa CEB RONÇANA.
Club Escola de Bàsquet... no Club Esportiu...
ESCOLA.
Vegem què diu l’Enciclopèdia Catalana sobre el mot escola; Del grec scholeio. ”lleure”:
Institució col·lectiva de caràcter públic o privat on hom dona instrucció.
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Doncs sí, acomplim amb escreix tots els
paràmetres per ser escola, inclosa la traducció del grec. Els nostres fills, no només aprenen bàsquet, amb tot el que comporta d’equilibri, sincronització i psicomotricitat, sinó que complementen els ensenyaments que
reben al col·legi i a la família, com ara: La
disciplina de l’entrenament, la cultura de
l’esforç per aconseguir resultats en un futur,
l’entomar les decepcions en cas d’una derrota i la humilitat en la victòria, l’esperit d’equip, la col·laboració entre iguals pel bé comú, la responsabilitat i el compromís envers
els altres.
En resum, el fet de fer una activitat extraescolar com aquesta, farà dels nostres fills
unes persones preparades pels reptes del futur, responsables i segurs de si mateixos.
Bon Nadal i bones Festes.

APINDEP 2015-2016.

Preinfantil 2015-2016.
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Cadet femení 2015-2016.

Mini masculí 2015-2016.

Sub 21 B 2015-2016.
Sub 21 A 2015-2016.
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Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana
Presidenta: Montse Vela
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 647 56 66 04
C/e: clubpatiser@live.com
Web: www.cpsr.cat /
http://clubpati.santaeulaliaronçana.cat
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Anna Perales, Xènia Cabrera i Carla
Méndez. La Mireia Pascal i la Carla Méndez
van aconseguir classificar-se pel Campionat
de Catalunya. La Carla finalment va participar també al Campionat d’Espanya celebrat
a Màlaga, assolint una novena posició.
En categoria Cadet la Mariona Cabeza, l’Erin
López i la Natalia Hidalgo van participar als
Campionats de Barcelona.

Hem començat la temporada 2016/2017 una
vegada més, i el Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana ha començat amb noves il·lusions per assolir els objectius marcats.

Volem felicitar a tres de les nostres patinadores: Maria Pascal, Carla Arias i Claudia
Garcia per haver aprovat el Certificat i formar part del grup de Categories.

Ha estat una bona temporada, gràcies a la
constància dels esportistes, la dedicació dels
entrenadors i la implicació dels pares.

Al mes de juny, vam celebrar el Trofeu de
Lliure amb un total de 211 patinadors de diversos Clubs de la nostra província, l’assistència dels familiars va omplir el pavelló
del nostre poble, fent d’aquest una gran festa esportiva.

El nostre club ha tornat a posicionar-se en
l’alta competició com l’any passat, tant en
Lliure com en Figures Obligatòries.
Amb les iniciacions hem participat a
Interclubs, tant en Lliure com Figures
Obligatòries, amb un gran membre de patinadores, superant les primeres fases de la
competició i participant en les semifinals intercomarcal. La patinadora Andrea Arenas
va participar a la final en modalitat de
Figures Obligatòries, celebrada aquesta vegada a Cerdanyola del Vallés.
A nivell de trofeus socials, els resultats han sigut molt bons i hem obtingut una gran quantitat de podis tant amb les iniciacions com
amb les Categories, fet que referma un cop
més el gran nivell de patinatge del nostre club.
A nivell d’alta competició, aquest any ha estat ple d’èxits, començant per la participació
del grup xou, entrenat per la Laura Vila, en
el Campionat de Barcelona celebrat a Vic.
Van obtenir una meritòria setena posició i es
van classificar per la Copa Catalana que es
va celebrar a Tremp ( Lleida), amb el seu ball
“Tinc una idea!”
En l’apartat individual, el Club ha estat representat en els Campionats de Barcelona
Infantil per: Mireia Pascal, Ainhoa Fuertes,

D’altra banda, com cada any, vam donar la
benvinguda a la festa major amb el nostre
festival d’estiu, on tots els patinadors van
treballar de valent per oferir-nos un espectacle preciós, on vam poder gaudir tots del patinatge artístic.
Actualment el club compta amb més de 70
Patinadors/es, distribuïts en diferents grups
en funció del nivell, i com novetat aquest any
hem iniciat el Grup Màster, entrenat per
Raquel Carvajal, patinadora del Grup Xou.
Per segon any consecutiu, portem als infants
de l’Escola La Sagrera el nostre esport, on els
nens i nenes realitzen aquesta activitat com
un extraescolar, iniciant-se en el món del
patinatge. L’objectiu principal és lúdic, alhora que comença a fomentar les bases del patinatge artístic sobre rodes. Les monitores
són la Sarai Gutierrez i la Mar Pascal.
Aquest any ha estat marcat per diversos canvis en el nostre Club. El més visible ha sigut
el nou maillot oficial del Club que es presentarà al nostre Festival d’hivern el dia 19 de
Novembre, on esteu tots convidats a venir a
veure’l.
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També hi ha hagut un canvi a la junta directiva, però esperem fer tot el possible per a
que el nostre club continuï amb la mateixa
il·lusió i nivell.

Finalment, només ens queda desitjar-vos a
tots, en nom de tota la junta directiva i cos
tècnic...

Classes de patinatge a l'escola La Sagrera.

Entrenament del club.

Junta directiva i monitors.

Grup show.

Tots els integrants del club.

MOLT BONES FESTES i FELIÇ ANY NOU!
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Club Patinatge
Artístic Ronçana

a la pista de Lliçà o de Bigues i Riells després
d'arribar a un acord amb els respectius
clubs.

Presidenta: Carme Serrat Permanyer
Secretària: Pilar Polo Velasco
Tresorera: Anna Roura Arimany
Entrenadors: Carla Pey i Max Dos Santos.
Monitor: Daniel Herrezuelo López
Telèfon de contacte: 699 75 22 18 (Carme
Serrat) 649 30 33 50 (Pilar Polo)
653 79 78 07 (Anna Roura)

Les categories del club han participat a diferents campionats al llarg de l'any (Barcelona
i Catalunya) Berta Puigdomènech categoria
Cadet B (competició lliure), Laia Solé categoria Juvenil B (competició Lliure i Escola),
Ylenia Pavón categoria Juvenil A (competició Lliure i escola) i Bruna Wurts Juvenil A
(competició Lliure).

El club Patinatge Artístic
Ronçana avança cap el seu
cinquè aniversari

La patinadora Bruna Wurts amb nacionalitat brasilenya va participar al Mundial a
Novara (Itàlia) i va quedar 4a del món en categoria Júnior, representant el seu país.

Educar, formar i desenvolupar persones
amb criteris d´esportivitat i esperit d’equip
van ser els nostres valors inicials, uns valors
compartits per patinadores/rs, socis, tècnics
i junta.
El nostre Club continua desenvolupant dues
modalitats de competició, modalitat individual i modalitat col·lectiva d’acord amb els
nostres valors fundacionals.
L'equip tècnic està format per a tres membres: Carla Pey, entrenadora i coordinadora
del club, Dani Herrezuelo monitor de tota la
Iniciació i Laia Solé monitora del grup escola.
En aquests moments el club compta amb 30
patinadors més un grup Màster que es crea
el mes de setembre.
Hem rebut moltes sol·licituds de nens i nenes amb ganes de voler patinar amb nosaltres, però malauradament a molts no hem
pogut acceptar per manca d'espai a pista o
horaris poc adients per entrenaments en
franja horària escolar.

El grup d'escola van participar al Consell
2016, competició que any darrera any les patinadores que s'inicien al patinatge, el nostre
club els hi ofereix poder participar en aquesta competició (no federada). Van haver-hi
pòdiums de l'Ana Serra, Txell Subirats, Ona
Subirats i Marta Usero juntament amb resultats molt bons de la resta de patinadores
del club.
Al llarg de la temporada les nostres patinadores d'iniciació també han participat a proves de nivell, Interclubs i Trofeus.
Els resultats han sigut molt satisfactoris. Les
proves de nivell han sigut superades per la
gran majoria de patinadores presentades a
examen.
A la competició d'Interclubs 2016, modalitat
lliure i escola, vàrem competir amb els clubs
de Viladecans CP, Sant Sadurní CPA, Sant
Joan Despí CPA, Valldemossa IES, Vilanova
CPA, Ametlla del Vallès CPA i la Garriga CP.

Aquest futurs patinadors els adrecem a clubs
amb els que hi ha una relació de col·laboració, com és el club de Lliçà ó el Club de
Bigues i Riells.

Hi van participar 7 patinadores del club les
quals totes 7 es van classificar per la
Intercomarcal de la zona, el dia 10 de juliol
al pavelló de Llinars, amb la modalitat i nivell de cadascuna.

Les patinadores que ja tenim a categoria les
tenim complementant hores d'entrenament

Quatre d'elles van arribar a la Final d'Interclubs de Barcelona celebrada a Cerdanyola
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el 18 i 19 d'octubre. Amb modalitat lliure van
participar la Clàudia Bernabeu i la Júlia González i amb modalitat de Figures Obligatòries
van participar la Judith Subirats, la Júlia
González i la Rosa Burns.
Creiem fermament que tots aquests resultats són fruit d'una bona feina feta pel nostre
equip tècnic, entrenador i monitors, que entenen la filosofia del club, han sabut mantenir una bona relació amb les patinadores i
això s'ha traduït en bons resultats a pista.
No volem destacar a cap patinadora, doncs
les tindríem que mencionar a totes. Totes
han tingut el seu premi al llarg de la temporada, en una competició o altre han tingut
un bon resultat i el que valorem per damunt
de tot és que totes estan gaudint del patinatge, que en definitiva es el propòsit del nostre
club.
La Junta Directiva sabem que portar un
Club esportiu endavant és una tasca difícil

Membres del club per a la temporada 2016-2017.
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però comptar, com comptem, amb un equip
tècnic que hi cregui fermament, és una gran
ajuda.
Per acabar el capítol d’agraïments, i de manera molt sincera, ens cal reconèixer públicament el suport i ajuda que hem rebut d’altres entitats del poble i de l’Ajuntament
Moltes gràcies: a l’Anna Montes i la Carol
Galano des de L'Ajuntament i també a
l´Ana, la Paquita i el Jaime que dia a dia ens
acompanyen i ajuden al Pavelló.
També hem d’esmentar els nostres socis,
que han tingut un grau de participació elevadíssim en els diferents actes del club.
Per últim us convidem al Festival de Nadal
2016 que farem el dia 18 de desembre al pavelló municipal d’esports a les 17:00 h de la
tarda.
Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2017.
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Club d’Escacs Vall del Tenes
Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Ja tornem a acostar-nos al final d'any i és el
moment de fer un petit balanç de com li ha
anat l'any al Club d'Escacs de la Vall del
Tenes.
Vàrem tancar l'any 2015 amb dos fets importants com va ser la participació de 246
jugadors al novè Obert de Santa Eulàlia
d'Escacs i la consecució del Premi Tardor a
la millor entitat esportiva local. Ens sentim
molt orgullosos d'haver-nos posat el llistó
tant amunt.
Ja al 2016, comencem amb el Campionat de
Catalunya per Equips. El més destacat ha estat l'equip sub 12, que ha quedat campió del
seu grup, ascendint a la categoria preferent.
El primer equip ha quedat novament segon
al seu grup de Primera Categoria Provincial.
Als Jocs Escolars, després del tercer lloc del
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Josep Navajas al Campionat de Catalunya
sub 10, el pas a sub 12 es presentava complicat, però el Josep segueix evolucionant amb
força i aquest any ha estat el quart de
Catalunya.
Durant els mesos d'estiu hem incrementat
l’activitat participant en diversos tornejos
del Circuit Català d'escacs, a Montcada,
Barberà, Badalona, Sants, Sabadell, ón
anem agafant experiència.
Hem arrodonit l'any amb un tercer lloc al
Campionat de Catalunya per equips d'edats
en la categoria sub 12. L'equip format pel
Josep Navajas, Artur Salvany, Arnau González i Ayoub Elkhafi s'han enfrontat amb
èxit als millors equips catalans. L'Arnau
González ha estat també el tercer millor taulell del torneig. Hi hem presentat també un
segon equip amb l'objectiu de seguir aprenent i agafar experiència.
Esperem seguir avançant una miqueta més
durant aquest any 2017 que s'apropa i poder-ho compartir amb tots vosaltres!
Bones Festes

L'equip sub-12, proclamats 3rs de Catalunya.

L'equip sub-12 de la Vall del Tenes al campionat de Catalunya.

El temps
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 15
GENER 16
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

15,4º
14,8º
16,4º
17,1º
19,8º
23,3º
28,4º
31,8º
31,1º
28,4º
21,7º

03,4º
03,3º
03,3º
03,9º
07,1º
09,5º
13,8º
17,1º
16,9º
14,9º
10,9º
0’0

08,2º
08,7º
09,2º
09,9º
13,7º
16,1º
21º’0
24,4º
23,6º
20,9º
15,4º

PLUJA

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

18,6º (29)
20,6º (8)0
21,4º (13)
23,7º (29)
25,6º (16)
29,4º (27)
32,8º (23)
37,4º (20)
35,4º (4)0
36,3º (4)0
26,3º (1)0
0

0-0,6º (2)00-2,4º (17)0-2,5º (16)0-1,8º (10)02,7º (9)02,8º (1)0
09,2º (19)
11,6º (19)
13,5º (14)
10,6º (30)
07,8º (29)
0

1
1
7
3
7
7
4
1
2
4
6
4

03,8
01,2
89,5
22,8
93,4
45,2
31,8
09,2
16,4
67,2
92,5
60,2

12,0 (2)0
44,5 (14)
14,0 (20)
29,2 (21)
11,4 (10)
16,0 (18)
08,8 (22)
09,0 (10)
22,4 (14)
36,2 (13)
25,0 (20)
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533,20

VENT
Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

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

24,1 (21)
78,9 (16)
74,2 (9)0
45,1 (23)
40,2 (20)
45,1 (22)
37,0 (16)
41,8 (20)
35,4 (4)0
57,9 (10)

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

Dies de pluja: 47
Dies de tempesta: 12
Dies de pedregada: 1
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 23
Dies amb temp. màx. superior a 32º: 69
Dies de boira: 6
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 37,4ºC (dia 20-07)
Temperatura mínima absoluta: -2,5ºC (dia 16-02)
Precipitació màxima en un dia: 44,5 lt/m2 (dia 14-02)
Precipitació total: 533 lt/m2
Mes més ventós: gener
Ràfega màxima de vent: 78,9 km/h (dia 16-01)
Mes més plujós: Octubre (92,5 lt/m2)
Mes menys plujós: Desembre 2015 i Gener 2016
Temperatura mitjana anual màx: 22,6ºC
Temperatura mitjana anual mín: 9,5ºC
Temperatura mitjana: 15,5ºC
Com en els darrers anys el fenòmen meteorològic que genera més comentaris és la pluja.
Estem en una zona, ja per ella mateixa molt irregular. Les sequeres són freqüents i els episodis
de pluges abundants sovintegen i moltes vegades posen fi a llargs períodes amb pluges escasses.
Els experts diuen que el canvi climàtic accentuarà els fenòmens extrems, és a dir que podem
patir sequeres molt severes i pluges desmesurades. Ens hi haurem d'anar acostumant.
L'estacionalitat es reduirà i, com és ja sabut de tots, les temperatures continuaran amb la
tendència a l'alça.
Les conseqüències del canvi climàtic poden ser dramàtiques per a moltes àrees geogràfiques.
Ara que estem avisats, caldria que hi poséssim remei.
Pep Margenat
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Àvies centenàries:
Pepita Baró i
Carmeta Ribera
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Cada any un personatge
Durant aquest any 2016 que estem a
punt d’acomiadar, la Pepita Baró
Oliveras i la Carmeta Ribera Maspons han complert, ni més ni menys,
que 100 anys. Dues àvies centenàries
que, malgrat l’edat, tenen el cap molt
ben moblat i saben del què parlen.
Ens reunim al menjador de la casa
pairal de Can Ferrer, al Rieral. La
Pepita baixa les escales pel seu propi
peu, amb l’ajuda d’un bastó, juntament amb el seu fill i la seva nora. Al
cap de poc arriba la Carmeta, acompanyada del nét i l’assistenta. Ja som
tots a taula per començar. Bé, tots no.
En Joan Dantí, l’altre avi centenari
de Santa Eulàlia que havia de formar
part de l’entrevista, va deixar-nos el
passat 10 de novembre. Va per tu,
Joan.
On van néixer?
Pepita Baró: Jo a Can Bruno Mestre, prop de
l’Església, que actualment ja no existeix. El
nom de la casa ve donat perquè el meu avi es
va casar amb la mestra del poble.

Anuari 2016

CR: A casa vivíem els pares i cinc germans:
tres noies i dos nois, essent jo la més petita.
Els nois eren pagesos i les noies ajudàvem
cuidant el bestiar.
Com es divertien de petites?
PB: Jugàvem a mirar el Sol, quan hi havia un
eclipsi, a través d’un paperet. D’adolescents
anàvem a les sales de ball ubicades a Can
Rajoler i Can Mestret.
CR: A casa teníem una alzina, que encara hi
és, gran, molt gran... Posàvem una corda i
ens gronxàvem per veure qui arribava més
enlaire.
I de l’etapa escolar, quins records en
guarden?
PB: Jo vaig anar a Bigues i m’agradava fer
“quebrats” (matemàtiques). Als 12 anys vaig
deixar l’escola perquè em va venir a buscar
el meu germà Pepet per anar a Santa Eulàlia
a cuidar de la mare, que va tenir un atac de
feridura i necessitava algú que l’ajudés en el
seu dia a dia i a fer les tasques de la casa.
Recordo que em tocava fer el dinar per a 12
persones!

Carmeta Ribera: Jo a Can Desena, aquí a
Santa Eulàlia.
Qui eren a la seva família?
PB: Érem els pares i sis germans: quatre
noies i dos nois. Jo era la més gran.

La Carmeta, al centre, amb pares, germans i oncle.

La Pepita, amb 5 anys.
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meu germà hi va anar, i quan va arribar va
veure com baixaven les campanes de l’església i les deixaven allà al terra. Ni les van carregar per endur-se-les! Van agafar el pare,
que també hi va anar, el van posar dins del
cotxe i se’l van endur. El meu germà va pensar: “Ara aquests mataran el pare...”. Va agafar el cotxe i va seguir-los fins a Caldes, on
els hi va perdre la pista. En Pepet va creure
que se l’havien endut cap al bosc, direcció
Sant Feliu de Codines... i sort que ho va pensar! Perquè si hagués anat cap a Polinyà, en
comptes d’un mort n’haguéssim tingut dos.
L’endemà al matí ens van entregar el paper
amb la foto del meu pare, confirmant la seva
defunció.
CR: El meu germà estava de servei amb el
bàndol republicà i se’n va anar fins a
Madrid, però va acabar tornant. Aquesta
etapa, però, la recordo amb molta por... Se
sentien trets, i els campanars cremaven...

La Carmeta, amb el seu germà Peret, fent gitanes.

CR: Jo vaig estudiar a Santa Eulàlia i recordo quan fèiem sumes, restes... Vaig ser-hi
fins als 13 anys i quan ho vaig deixar ja em
vaig dedicar a ajudar a casa. Cuidava del
bestiar, collia avellanes, ametlles...

PB: Els republicans es van fer seu el cafè de
Can Rajoler, que feia poc que l’havien acabat
de restaurar. I a casa ens van prendre fins a
tres camions! Primer se’n van endur dos.
Tement que un altre dia vindrien a buscar el
tercer, el meu germà Pepet em va fer anar a
buscar el mall per destrossar-lo. Després,
juntament amb en Peret de Can Desena, van
netejar el galliner, van cavar-hi un sot, van

PB: També rentàvem la roba al reg situat sota el pont de Can Baró, que servia com a safareig.
Com van viure la Guerra Civil Española?
CR: Mare de Déu, la guerra aquella que hi va
haver... Recordo com cremaven les esglésies,
els sants, les campanes...
PB: El bàndol republicà va venir a Santa
Eulàlia amb camions per endur-se les campanes i vendre-les. Encara recordo la mare
dient-li al pare: “No enviïs el Pepet (germà
de la Pepita), que és una criatura...”. Però el

La Carmeta cuidant del bestiar.
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guardar-hi el motor del camió i van tornar a
tapar-lo. I jo, per a que no ens faltés el menjar a través de les cartilles de racionament,
vaig guardar els duros de plata en un pot de
llauna i vaig amagar-los a dalt la teulada.
Parlem d’amors! Amb qui es van casar
i quants fills van tenir?
PB: Amb el Miquel Barbany, i vam tenir cinc
fills. Ens vàrem casar l’any 1939 i vam venir
a viure aquí, a Can Ferrer.
CR: Amb el Lluís Bonet, i vam tenir dos fills,
el Jaume i la Carolina. Quan ens vàrem casar
l’any 1946 ja vam venir a viure al davant de
Can Lampista, al Rieral.
El poble de Santa Eulàlia ha canviat
molt en aquests últims anys. Ha passat de ser un poble de 900 habitants i
amb cases de pagès on es vivia únicament de l’agricultura i la ramaderia, a
ser un poble amb més de 7.000 habitants que viu de la indústria i el comerç. Amb quina Santa Eulàlia es
queden?
PB: De la gent que hi ha ara només conec a
tres o quatre...
CR: Tot està molt canviat.
PB: Abans anàvem a mercat els dijous a
Granollers. Hi anàvem amb un carro tirat
per cavalls o amb l’auto del Joanet. El carbó
per fer la fornada i les ferradures, aquí a Can
Ferrer, el portaven des de Barcelona. I el
peixater venia fins a Santa Eulàlia amb una
bicicleta...

La Pepita amb la seva parella, el Miquel.

PB: Jo m’hi podria haver adaptat, però no
vull tants maldecaps!
Algun consell per als joves d’avui dia?
CR: Que mirin de guanyar alguna cosa i s’ho
guardin bé.
PB: Sí, exactament això.
Com és un dia de cada dia per a
vostès?
PB: Quan em llevo pel matí faig ganxet, llegeixo La Vanguardia, escric en un llibre que
em van regalar els meus néts quan vaig complir 90 anys... Sóc una gran aficionada a la
lectura, abans d’anar a dormir, també llegeixo.
CR: Al matí m’agrada esmorzar una torrada

CR: Jo un dia el vaig veure bolcar...! (riu)
PB: És que abans no existia aquesta carretera, sinó un camí de terra.
El món, en aquests darrers 20 anys,
ha evolucionat moltíssim. Internet,
telèfons mòbils d’última generació,
robots que netegen sols la casa... Com
ho veuen vostès tot això?
CR: Ui, jo amb això...

La Pepita i el Miquel, de viatge a Hawaii.
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amb xocolata i un got de llet. Després m’assec fora al pati i parlo amb la gent que va
passant. També m’agrada llegir El 9Nou.
Quin és el secret per arribar als 100
anys de vida?
PB: Si treballen com ho he fet jo, arribaran
fins a l’edat que vulguin.
Res de beure i fumar...
PB: No, no... Jo només he begut xampany a
les festes.
CR: Abans sí que bevíem xampany, amb el
Lluís, però ara ja no.
Si s’haguessin de quedar amb un únic
moment al llarg de la seves vides, quin
seria?

La Carmeta, amb el seu marit Lluís Bonet.

La Carmeta celebrant els 100 anys en família.

PB: Quan em va tocar un viatge a Hawaii,
gràcies a un sorteig de La Caixa. Al principi
no m’ho podia creure. A mi el que realment

Cada any un personatge
em preocupava si anàvem fins allà era com
tindríem les pastilles que necessitava el meu
marit, el Miquel. El viatge em va agradar
molt.
CR: Jo no he voltat gaire. Potser em quedaria amb el moment en que vam anar a buscar al meu marit fins a França, on s’hi va exiliar després de la guerra.
I de la possible independència de
Catalunya, què en pensen?
PB: Què vols que et digui? Em sembla que
no val la pena.

La Pepita celebrant els 100 anys amb els seus.
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CR: Jo no sé de què va tot això... Però si volen marxar, que marxin.
Un desig per al 2017 que estem a punt
d’encetar?
PB: Que tinguem un bon govern, que ens
cuidi a tots.
CR: Que hi hagi bona avinença entre les persones. I salut per a tots!
Salut i gràcies a totes dues.
Xavier Aymamí Valero
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Guia
industrial
i
comercial

Fulletons • Revistes • Catàlegs • Llibres • Cartells
Etiquetes • Postals • Carpetes • Sobres • Cartes
Targetes • Lones • Vinils • Impressió gran format
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Ferreteria Maspor

Centre Privat i Col.laborador
amb La Generalitat

Residència i
Centre de Dia
Centre de Dia
¡¡últimes places!!
Cuina pròpia
Places per la Llei
de Dependència
Centre de dia amb
horaris flexibles

Horari de visites lliure
Metge i Infermer - Personal Cuidador Titulat - Fisioterapeuta i
Rehabilitació - Teràpia Ocupacional - Animació Socio-Cultural
Psicòloga - Treballadora Social - Podologia – Perruqueria
C/Dr. Puigvert, 3, (Urb. Can Mallorca) Santa Eulàlia de Ronçana
Telèfon 93 844 87 01 – 626 827 092 e-mail: info@llardavis.es
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