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Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques,
Tenim un poble que enamora si saps buscar els teus
espais de participació culturals, familiars, esportius... o llocs amb un encant particular que et recorden fets passats, llocs que et transmeten un sentiment especial que no sabria descriure. Però per sobre de tot tenim la gent que dona l’energia i la vitalitat a tots aquests espais. Persones que dediquen part
del seu temps a altres i que inverteixen moltes hores
i esforços a fer més gran aquest poble. De part nostre, moltíssimes gràcies!
Aquest any la revista Ronçana està de celebració amb
l’aniversari dels seus cinquanta anys. Podem dir que
tenim un poble comunicador com ho mostra la recent celebració dels vint-i-cinc anys de Canal Set i
cinquanta-cinc anys de l’Anuari que teniu entre les
mans.
Molts anys mostrant i resumint el que fa la gent de
Santa Eulàlia i això és una gran sort, perquè en qualsevol moment podem cercar una publicació antiga
on han quedat plasmades totes aquelles coses que
formen part de la nostre història, en aquest cas, de
tot un poble.
Us animo que entre tots posem el millor de nosaltres
per aconseguir un poble on tothom hi tingui cabuda
i s’hi senti identificat. Depèn de tots aconseguir-ho.

Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Abans de gaudir d’aquest anuari aprofito per desitjar-vos un molt bon Nadal, un feliç any 2018 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:
12 de gener de 2017
Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1: Impost de
Béns Immobles per a l’exercici 2017.
El ple de l’Ajuntament del 27 d’octubre de
2016 va aprovar les modificacions de les
Ordenances Fiscals per al 2017. La voluntat
de l’Ajuntament era congelar el rebut de
l’Impost de Béns Immobles (IBI) i no es preveia l’aprovació de la Llei de pressupostos de
l’Estat per 2017. No es va incloure cap modificació en l’article 7 de l’Ordenança reguladora de l’IBI que va quedar redactada igual
que el 2016.
La comunicació de la Direcció General del
Cadastre de 10 d’octubre establia que només
s’aplicarien els coeficients d’actualització cadastral en cas d’aprovació de Llei de pressupostos per l’Estat 2017. El dia 3 de desembre
de 2016 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el
que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social” que en el seu article 7
aprovà els coeficients d’actualització dels va-

lors cadastrals dels municipis aplicables per
a 2017.
Per tal de poder congelar el rebut de l’IBI per
a l’ exercici 2017, es fa necessari aprovar una
reducció del tipus de gravamen per tal que
l’aplicació dels coeficients que implicaria un
increment dels valors cadastrals no afectés a
l’import final del rebut.
S’acorda aprovar la modificació de l’article 7
de l’Ordenança Fiscal número 1 reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2017 (IBI), amb el següent detall:
“Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat
d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,755 per
cent quan es tracti de béns urbans i el 0,655
per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns
immobles de característiques especials serà
el 0,833 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la
quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta
Ordenança.”

Ple ordinari:
26 de gener de 2017
Informació diversa.

Ple extraordinari per aprovar la modificació
de l'IBI.

L’Alcalde informa, com a esdeveniments
més propers, que el dia 5 de febrer es celebrarà la calçotada popular i el 18 una xerrada amb l’assistència d’Eduardo Reyes a la
Fàbrica, organitzada per Súmate i ERA.
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Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia.
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats
entre l’1 de novembre de 2015 - 31 de desembre de 2016, que corresponen als números del 358 al 444.
L’Alcalde dóna compte expressa de la
Resolució d’Alcaldia 2016/444 de 30 de desembre de 2016 d’aprovació del conveni per
afrontar els pagaments que es deriven de la
sentència núm. 228 de 17 de març de 2016,
d’expropiació de les finques incloses a la
UAU-26 Can Feu.
Donar compte al ple del canvi de denominació del Grup municipal CIU a
PDeCAT.
Es dona compte del canvi de denominació
del Grup municipal de Convergència i Unió
“CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Aprovació de la delegació del servei
de recollida de residus municipals al
Consorci per a la gestió de residus del
Vallès Oriental.
El 25 de gener de 2017, finalitza la pròrroga
del contracte de recollida d’escombraries amb
l’empresa URBASER, S.A. Per resolució d’al-

CDC passa a denominar-se PDeCAT.
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caldia de 19 de juliol de 2016, es va comunicar
a l’empresa la voluntat de l’Ajuntament de no
concedir una segona pròrroga i de finalitzar el
contracte per a la prestació del servei públic
de recollida i transport d’escombraries signat
el 26/01/2006.
L’Ajuntament està interessat en què el
Consorci per a la Gestió de residus realitzi la
gestió dels residus municipals del municipi, i
atès que el Consorci és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda
per la creació, gestió i prestació de forma unificada de les activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de la competència dels
que l’integren i que l’Ajuntament n’és un ens
consorciat, s’acorda delegar la gestió del servei de recollida de residus municipals al
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès
Oriental, aprovar el text i la signatura del conveni de desplegament, i facultar a l’Alcalde
per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització del present
acord.
Moció del Partit dels Socialistes de
Catalunya de Santa Eulàlia de Ronçana, per demanar la construcció
d’una rotonda a l’accés a Santa Eulàlia venint des de Caldes de Montbui.
S’aprova una moció presentada pel grup municipal PSC, a instar al titular de la via, la
construcció d’una rotonda en l’encreuament
de la carretera C-1415B (de Terrassa a Mataró) a l’enllaç amb el Camí de Caldes, per tal de
reduir la velocitat en aquest tram d’accidents
i alhora facilitar l’accés al municipi, donat que
no hi ha cap canvi de sentit a menys de 1500
m. que en permeti l’accés o, en el seu defecte,
a establir un projecte alternatiu que faciliti la
reducció de la velocitat, la sinistralitat i l’accés
al nostre municipi, i que en permeti l’accés
dels vianants en condicions de seguretat que
travessen la via per accedir als comerços existents o que es dirigeixen a peu cap al centre de
la nostra vil·la.
També es demana a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia que millori la il·luminació existent en
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els trams de via de l’encreuament i carretera
antiga de Granollers, amb la instal·lació de focus leds de gran potència, per tal d’augmentar
l’enllumenat públic en aquest tram i ajudar a
evitar la sinistralitat de vehicles i vianants.
Moció del grup municipal del partit
dels Socialistes de Catalunya, demanant l’inici urgent dels processos de
concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació.
S’aprova una moció presentada pel grup municipal del PSC, per demanar al Servei
d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment
els processos de concertació territorial i les
estratègies territorials amb col·laboració amb
els ajuntaments i consells comarcals per tal
de fomentar l’ocupació i el desenvolupament
econòmic, i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació, per tal que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l’estabilitat laboral
entre els professionals dels serveis d’ocupació
locals.
Moció del grup municipal del partit
dels Socialistes de Catalunya a Santa
Eulàlia de Ronçana per recuperar
places residencials per a gent gran i
centres de dia als municipis.
S’aprova una moció presentada pel grup municipal del PSC, per tal d’instar al Govern de
la Generalitat que garanteixi d'acord amb la
Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre,
de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,
i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis
socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a
les prestacions econòmiques vinculades al
servei d'atenció residencial (PEVS) segons els
criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció
a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.
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Ple ordinari:
30 de març de 2017
Informació diversa.
L’Alcalde informa que el dia 31 de març es
farà la presentació de la diagnosi del pla local de joventut. També destaca la motorada
clàssica de La Fàbrica el dia 2 d’abril, i el retorn del mercat de segona mà el proper 19
d’abril a la Plaça Onze de Setembre i al
Carrer Mare de Déu de la Salut.
També ressalta la xerrada sobre les clàusules
terra de les hipoteques que se celebrarà el
dissabte 1 d’abril a La Fàbrica.
Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre 1 de gener de 2017 i 28
de febrer de 2017, que corresponen als números de l’1 al 89.
Donar compte al Ple de la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016.
Es dóna compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2016.
Donar compte al Ple de la liquidació
del pressupost de Set Comunicació
per l'exercici 2016.
Es dóna compte de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set Comunicació de
l’exercici 2016.
Aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges de protecció
d'incendis forestals i edificacions aïllades.
S’acorda aprovar inicialment el plànol de delimitació de les franges de protecció contra
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incendis de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals d’acord amb l’informe de la
tècnica de medi ambient i que es mostren al
plànol adjunt a l’informe.

Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al
Programa Català de Refugi i garantir la seva
col·laboració, cercar un habitatge a tal efecte
i incloure en el pressupost els recursos necessaris.

Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent
al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
a la web municipal, per tal que totes les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions o suggeriments que considerin oportunes.

Reclamar l’establiment de vies legals i segures, de manera que les persones refugiades
puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes ràpidament
com a sol·licitants d’asil.

Notificar aquest acord al Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i sol·licitar el corresponent informe preceptiu abans de l’aprovació definitiva
d’aquesta delimitació pel Ple d’aquesta corporació.
Moció per l’acollida immediata a
Catalunya de persones refugiades i
migrants.
S’aprova la moció presentada pel grup
d’Independents-Esquerra Republicana, per
reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la
Generalitat la totalitat de les competències
en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.

Penjar al balcó de l’Ajuntament, o en algun
lloc emblemàtic del municipi, la banderola
de la campanya “Casa nostra, casa vostra”
convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i
en defensa dels drets de les persones refugiades.
Moció per la sobirania energètica.
S’aprova la moció presentada pel grup
d’Independents-Esquerra Republicana, a
instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic,
amb control públic, lliure d’oligopolis i amb
un sistema de preus de les energies just,
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. Eliminar l’impost al sol.
Donar suport al canvi de model energètic en
el marc del procés constituent de la nova
República Catalana apostant per un model
100% renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de
consumidora, també productora i distribuïdora.
Renovar els contractes de subministrament
municipal promovent que tinguin com a objecte l'origen renovable certificat de l'energia
subministrada, l'obligatorietat de compliment del deure d'informar dels talls abans
de fer-los efectius i a col·laborar -parcial o
integrament- en sufragar l'energia de les
llars en pobresa energètica.

El ple va votar afirmativament la moció per
acollir refugiats a Catalunya.

Crear un Pla Energètic a nivell municipal
que contempli elements d’estalvi energètic,
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de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric, i fomentar la creació
d'agències locals i/o comarcals d'energia per
ajudar a fer la transició energètica als propis
ens locals i a la ciutadania.
Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la
quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor d’aquells
ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables,
així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
Posar a disposició de la ciutadania tota la informació sobre el bo social i sobre els ajuts
existents per fer front a la pobresa energètica.
I iniciar un procés sancionador contra les
empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i
per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell.
Moció que presenta IndependentsEsquerra per mostrar el rebuig a les
sentències de la justícia espanyola
contra el Procés Participatiu Català
del 9 de novembre de 2014 i en suport
a la convocatòria d’un referèndum
per la creació de la República
Catalana.
S’acorda aprovar una moció per defensar el
dret dels parlaments democràtics per debatre i aprovar posicions polítiques sobre qualsevol punt proposat pels representants legítims dels seus ciutadans; i en concret defensar el dret del Parlament de Catalunya a debatre i aprovar les resolucions, reglaments i
lleis necessàries per fer possible la celebració d’un referèndum que té el suport d’almenys el 80 per cent dels ciutadans de
Catalunya i d’almenys 83 dels 135 membres
del Parlament de Catalunya.
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Condemnar les sentències dictades al president Artur Mas i a les conselleres Irene
Rigau, Joana Ortega i al conseller Francesc
Homs, per l'organització del procés participatiu del 9N, inhabilitant-los per exercir càrrecs públics i imposant-los multes desorbitades.
I exigir al Govern Espanyol que permeti
exercir la llibertat d'expressió al poble de
Catalunya i que no s’oposi al dret dels parlamentaris elegits democràticament a facilitar
la celebració de referèndums d'acord amb
les necessitats i els desitjos del seu poble i en
el moment oportú.
Moció per la gestió pública de l'aigua.
S’acorda aprovar una moció presentada pel
Grup Municipal ICV-EUA, per tal de garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el
sanejament, prioritzant el usos domèstics i
ambientals.
Obrir una línia de treball en el marc de
l'Ajuntament envers la gestió pública directa
i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinènça i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.
Dotar pressupostàriament aquesta línia de
treball per elaborar els informes tècnics i/o

Moció d'I-ERC aprovada en plenari en contra
de les sentències del 9-N del 2014.

Ajuntament
jurídics necessaris, així com calendaritzar
les actuacions. I dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a
promoure noves formes de funcionament
que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes
de participació que comptin amb persones i
col·lectius especialitzats.
Moció per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya.
Es rebutja la moció presentada pel grup municipal del PSC en la que proposen, entre
d’altres motius, que per tal d’evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura
de la societat catalana, obrir un nou pacte
entre Catalunya i la resta d’Espanya, que desemboqui en una reforma de la Constitució
Moció del grup municipal PSC de
l’Ajuntament Santa Eulàlia de
Ronçana, per a la defensa dels interessos de les persones afectades per
les clàusules sòl, IRPH, despeses en la
formalització de les hipoteques i pel
seu acompanyament i assessorament
en el procés de reclamació.
S’acorda aprovar una moció presentada pel
grup municipal del PSC, entre d’altres
punts, per manifestar la preferència de la
tramitació d’un projecte de Llei per permetre millorar l'articulat en el procés de debat i
per establir un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades, i d’aquesta manera donar un
compliment eficaç a la Sentència núm.
705/2015 del Tribunal Suprem, de 23 de desembre de 2015, sobre condicions generals
de la contractació i acció de cessament de
clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris.
Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
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denúncia i divulgació de les males pràctiques, com a la defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
Donar suport a les persones afectades a través d'un servei gratuït de primera acollida
per garantir un assessorament objectiu i
equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, les despeses indegudes en la formalització de les hipoteques, així com perquè orienti a totes les
entitats locals que, de forma gratuïta, estan
atenent persones afectades per les clàusules
sòl.
Moció que presenta el grup municipal PSC contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric,
la qualitat del subministrament, i per
una millora de la inversió a la xarxa i
pel compliment del protocol de pobresa energètica.
S’acorda aprovar una moció presentada pel
grup municipal del PSC, a instar a les companyies subministradores a que signin de
manera immediata el conveni elaborat per
les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i l’assumpció per part de les companyies del 50% dels
costos derivats.
Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per la retirada de
pals que existeixen en molts carrers de la
nostra ciutat, que les fan intransitables i que
no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
I introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal perquè es tingui en compte l’energia renovable,
així com els tipus de taxes i impostos per l’ús
del domini públic que fan les companyies.
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les seves bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2017

Ple extraordinari:
4 de maig 2017

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 2017, el resum del qual per capítols és el següent:

Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme
Autònom Set Comunicació, així com
Ingressos
Ajuntament

Capítol I: Impostos Directes
3.875.833,56
Capítol II: Impostos Indirectes
39.444,51
Capítol III: Taxes i Preus Públics
1.438.828,39
Capítol IV: Transferències Corrents
2.034.501,13
Capítol V: Ingressos Patrimonials
74.316,99
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals
0,00
Capítol VII: Transferències de Capital 1.439,875,35
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
170.000,00

SET
Comunicació

Eliminacions

TOTAL
CONSOLIDAT

0,00
0,00
0,00
72.600,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00

0,00 3.875.833,56
0,00
39.444,51
0,00 1.438.828,39
-67.000,00 2.040.101,13
0,00
74.316,99
0,00
0,00
0,00 1.447.875,35
0,00
0,00
0,00
170.000,00

9.072.799,93

80.600,00

-67.000,00 9.086.399,93

Capítol I: Personal
2.563.122,55
Capítol II: Béns Corrents i Serveis
3.073.244,16
Capítol III: Despeses de Capital
72.719,90
Capítol IV: Transferències Corrents
456.805,23
Capítol V: Fons de Contingència
19.673,66
Capítol VI: Inversions Reals
2.034.753,20
Capítol VII: Transferències de Capital
0,00
Capítol VIII: Actius Financers
0,00
Capítol IX: Passius Financers
852.481,23

54.900,00
6.700,00
0,00
11.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00 2.618.022,55
0,00 3.079.944,16
0,00
72.719,90
-67.000,00
400.805,23
0,00
19.673,66
0,00 2.042.753,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852.481,23

80.600,00

-67.000,00 9.086.399,93

TOTAL
Despeses

TOTAL

9.072.799,93

S’acorda aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a l’exercici de
2017 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

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

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

Vacants

1
1
1
2
1
1
1
2
10
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Personal Laboral
Denominació plaça

Grup Places Vacants

Tècnic/a Serveis Joventut
Educador/a Social
Dinamitzador/a Cultural
Tècnic/a Medi Ambient
Treballador/a Social
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 Instal·lacions esportiv.
Peó Brigada
Conserge C. Cívic La Fàbrica
TOTAL

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
2
0
0
1
0
1
0
1
1
0
5
1
18

Aprovació de l'addenda del Conveni
de desplegament de l'exercici de la
competència de l'Ajuntament de gestió dels serveis de recollida i transport de les fraccions orgànica, cartró
i paper, envasos, resta, esporga i voluminosos, al Consorci per a la Gestió
dels residus del Vallès Oriental.

S’aprova l’addenda del Conveni de desplegament de l’atribució de la competència de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
de gestió dels serveis de recollida i transport
de les fraccions d’orgànica, cartró i paper,
envasos, resta, esporga i voluminosos, al
Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental que reflecteixi el següent:
- Apartat 1. La freqüència de dos cops al mes
de recollida de voluminosos.
- Apartat “Calendari del servei” la nova freqüència de voluminosos amb els dies en què
es prestarà el servei i les hores de dedicació
del personal de recollida.
- Apartat “Pressupost” els dos nous pressupostos provinents de les valoracions econòmiques (el de la recollida que incorpora les
hores reals de dedicació del servei i el de la
recollida extra mensual de voluminosos).
Establir que el suplement per a l’increment
d’hores de personal és de 3.241,74 euros i el
suplement per la major freqüència de recollida de voluminosos és de 6.150,66 euros
anuals.
Establir com a inici de la nova freqüència de
recollida de voluminosos, el dia 1/5/2017 i
per al nou volum de dedicació de personal,
la data d’inici del servei. I facultar expressament l’Alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni.

Ple ordinari:
25 de maig de 2017
Informació diversa.

Aprovació de la delegació del servei de recollida de residus municipals a Savosa.

L’Alcalde informa que el proper dia 10 de
juny a les 10 del matí a La Fàbrica es farà la
presentació del retorn del quadern de debat
i també del projecte educatiu de poble “Pep i
Laia”. Creu que el projecte tindrà una llarga
durada i marcarà el futur de Santa Eulàlia.
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Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre l’1 de març de 2017 a 30
d’abril de 2017, que corresponen als números del 90 al 147.
Aprovació de la revisió del padró
d'habitants a 1 de gener de 2017.
S’acorda aprovar el resum numèric del
Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2017
amb una xifra total de 7.125 habitants.
Aprovar la incorporació al nomenclàtor municipal el nom de diversos
carrers.
S’acorda aprovar la modificació i la incorporació al nomenclàtor municipal dels següents vials:
- Camí de la Casa Vella
- Camí de la Deixalleria
- Camí dels Ametllers
- Camí de la Vall
- Camí de Can Careta
- Camí de Can Just
- Camí de Can Fluvià
- Camí de Can Plantadeta
- Camí de Can Magret
- Camí de la Font del Rector
Moció contra la cosificació de les dones al circuit de Barcelona-Catalunya.
S’acorda aprovar una moció presentada pel
Grup Municipal d’ICV-EUiA, que recolza a
l'Ajuntament de Montmeló en la seva decisió
d'instar al Circuit de Barcelona-Catalunya, a
Formula One Group, a la Federació Internacional d’Automobilisme i a Dorna Sport S.L.
a complir la legislació vigent, tant a nivell
autonòmic com estatal, i eliminar del Circuit
de Montmeló totes les pràctiques en les que
s’utilitzi el cos de les dones com a ornament
i reclam per a captar l’atenció del públic,
mitjançant el foment d’estereotips que cosi-
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fiquen les dones i fomenten la discriminació,
la desigualtat i la violència de gènere. Així
com també a la decisió de no tolerar la cosificació de les dones i d'actuar legalment contra aquelles empreses que incompleixin la
legislació en aquesta matèria.
Moció d'adhesió al pacte nacional pel
referèndum.
S’acorda adherir-se al pacte nacional pel referèndum i subscriure el contingut del
Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM, que expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg
del temps. Avui, Catalunya està integrada
en l’Estat espanyol, el qual, per innegables
raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur
polític, cada cop s’ha fet més evident davant
del món, fins al punt de convertir-se en una
aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de
les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest
dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i
transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han
expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del
seu dret a decidir.

Ajuntament
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol,
tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara
ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de
ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar
els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de
consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat
espanyol a superar les dificultats polítiques
i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual
haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya
com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això
donem suport a aquelles iniciatives i acords
que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest
Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum
és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
han expressat respecte a la relació política
de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la vo-
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luntat majoritària del poble que s’expressa
amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a
la millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.
S’acorda aprovar una moció presentada pel
grup Independents-Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
per instar al Govern de l’Estat que autoritzi,
de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no
computi en els càlculs per al compliment de
la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. Així com autoritzar als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament inferior
al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús
del romanent de tresoreria per a l’execució
d’inversions prioritàries, sense que aquestes
computin en els càlculs per al compliment
de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de
despesa estructural que pugui comportar la
inversió.
Moció de l'UGT contra la contractació d'empreses multiserveis.
S’aprova una moció presentada pel grup del
PSC - CP que insta a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia a prendre les mesures escaients, com
ara clàusules socials incorporades als plecs
de condicions que reconeguin el conveni
sectorial de referència i els acords de millores laborals segons l’activitat del treballador
i/o treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a
l’administració pública, de tal manera que
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sempre es respecti el conveni sectorial per a
qualsevol treballadora o treballador que
efectuï el servei atorgat.

la gestió i execució de les obres contingudes en el "Projecte del Col·lector
d'aigües residuals de Can Met i Can
Maset".

Moció per a la promoció de l'ús de
vehicles elèctrics.

Atès que l’Ajuntament compta amb el finançament necessari per a l’execució de
les obres, mitjançant el suport econòmic de
la Diputació de Barcelona, a l’actuació
“Col·lectors de connexió dels nuclis de Can
Maset i Can Met al sistema de sanejament de
Santa Eulàlia de Ronçana”, per un import de
1.086.628,40€.

S’aprova una moció presentada pel grup del
PSC - CP que insta a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana que en la mesura possible, totes les compres de vehicles que faci
aquest Ajuntament es facin seguint criteris
de sostenibilitat ambiental i que es renovi
progressivament la flota de vehicles de
l’Ajuntament amb vehicles elèctrics.

Ple extraordinari:
13 de juny de 2017
Proposta de nomenament Jutge de
Pau.
S’acorda proposar el nomenament del Sr.
JOSEP SOLÉ I PADRÓS pel càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR del municipi i trametre aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i
Instrucció, per tal que elevi la proposta a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Aprovació del conveni de cooperació
administrativa entre el Consorci
Besòs Tordera i l'Ajuntament, per a

S’acorda aprovar el Conveni de cooperació
administrativa entre el Consorci Besòs
Tordera i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana per a la gestió i execució de les
obres contingudes en el "Projecte del
Col·lector d'aigües residuals de Can Met i
Can Maset al terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana”, així com designar al
Consorci Besòs-Tordera com a Administració actuant per a la gestió i execució de les
obres”.
Modificació de Crèdit 5/2017: Suplement de crèdit per aplicar OPAs 2016.
S’acorda aprovar la Modificació de Crèdit
5/2017 de suplement de crèdit per aplicar
les Operacions Pendents d’Aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2017 per import de 38.605,27 euros

Ple ordinari:
20 de juliol de 2017
Informació diversa.
L’Alcalde informa sobre els diferents esdeveniments que tindran lloc a Santa Eulàlia;
la Fira del Tomàquet, l’aplec de Sant Simple
i la Festa Major d’estiu.

Josep Solé seguirà sent el jutge de pau de
Santa Eulàlia 4 anys més.

Destaca la licitació de la reforma de l’escola
bressol del Rieral, i explica que el procés de
contractació està en marxa.

Ajuntament
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Per altra banda comenta que la gestió de l’aigua de Can Marqués passa a ser de titularitat de l’Ajuntament.

bilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en el seu article 32, per un
import de 265.708,00 euros.

Informa també, que s’ha sol·licitat el permís
d’obres per part de e-imagina del grup
Estabanell, per començar a instal·lar la fibra
òptica a Santa Eulàlia

Modificació de Crèdit 8/2017: Crèdit
Extraordinari Mesures de protecció
habitatges buits.

Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre l’1 de maig de 2017 a 30
de juny de 2017, que corresponen als números del 148 al 220
Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2018.

S’acorda aprovar la Modificació de Crèdit
8/2017 de crèdit extraordinari per crear una
aplicació pressupostària en el pressupost de
despeses per reconèixer diverses despeses
no previstes inicialment al pressupost de
l’entitat i que no pot esperar a ser reconeguda durant l’exercici següent, per import de
14.250,00 euros
En concret, les despeses a aplicar en la present modificació són:

S’acorda establir com a dies de festa local
per l’any 2018, el 27 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.

a) les que es derivin de l’actuació d’urgència
sobre habitatges buits per protegir-los d’ocupacions que puguin posar en risc la convivència social.

Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions.

b) Les que es derivin dels contractes i convenis pendents de subscriure amb la finalitat
de ser municipi d’acollida de persones refugiades

S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2017 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients d’urbanisme i
d’activitats.
Modificació de crèdit 7/2017: Crèdit
Extraordinari LOEPSF.
S’acorda aprovar la modificació de crèdit
7/2017 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
que no pot esperar a ser reconeguda durant
l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en
la modificació és l’amortització anticipada
d’un préstec d’acord amb el que estableix la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Esta-

Aprovació definitiva del Compte
General de 2015 de l'Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu
Organisme Autònom Set Comunicació.
S’aprova definitivament el Compte General
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de l’Organisme Autònom Set
Comunicació corresponent a l’exercici 2015,
i retre el Compte General de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i l’Organisme
Autònom Set Comunicació corresponent a
l’exercici 2015, 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.
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Moció presentada pel grup municipal
ICV-EUiA, pel rebuig i combat dels comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida política.

Modificació annex d'inversions i
Modificació de Crèdit 10/2017: Crèdit
Extraodinari i transferència de crèdit.

S’aprova una moció de rebuig a tots els comportaments corruptes, per acció u omissió,
en les administracions públiques i en la vida
política, i mostrar la preocupació per la degradació de les institucions i de la societat
democràtica que aquests comportaments
suposen.

S’acorda aprovar la modificació de crèdit
10/2017 de transferència de crèdit per transferir crèdit pressupostari entre aplicacions
de diferents àrees de despesa i de crèdit extraordinari per crear dues aplicacions pressupostàries en el pressupost de despeses per
reconèixer diverses despeses no previstes
inicialment al pressupost de l’entitat i que
no pot esperar a ser reconeguda durant l’exercici següent, per import de 45.322,00 euros.

Ple ordinari:
19 d’octubre de 2017
Informació diversa.
L’Alcalde informa que, a partir de la pròxima setmana, Santa Eulàlia serà municipi
acollidor.
També informa que el proper dijous s’inicia
el projecte de Pep i Laia, i que el 25 de novembre tindrà lloc a La Fàbrica, l’acte de celebració dels Premis Tardor.
Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia.
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre l’1 de juliol de 2017 a 30
de setembre de 2017, que corresponen als
números del 221 al 357

Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
S’acorda aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2018 sense que hi hagi hagut cap modificació important respecte a les aprovades
per a l’exercici 2017. Totes les modificacions
fan referencia a tecnicismes del redactat que
ha variat la Diputació de Barcelona.
Així mateix s’aprova per a l’exercici 2018 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:

Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies
i Cases Rurals en sòl no urbanitzable.
S’acorda aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic amb el catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable del terme
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, amb
les modificacions resultants pel que fa a les
al·legacions estimades i els informes sectorials emesos per les Administracions Públiques interessades.

Les ordenances fiscals 2018, aprovades per
unanimitat.

Ajuntament
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CALENDARI FISCAL 2018
Descripció
Impost sobre Béns Immobles Urbans - No domiciliats
Impost sobre Béns Immobles Urbans - 1A Fracció - 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 - No domiciliats
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - 1A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica - 2A Fracció - Domiciliats
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - No domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - 1A Fracció - Domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Domèstics - 2A Fracció - Domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Comercials - No domiciliats
Taxa per Gestió de Residus Comercials - 1A Fracció - 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 - Gener
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 - Gener
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.
02/05/2018

03/09/2018
03/09/2018
01/03/2018

17/09/2018
02/05/2018

02/05/2018

03/09/2018
03/09/2018
22/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
23/04/2018
22/05/2018
21/06/2018
23/07/2018
21/08/2018
21/09/2018
22/10/2018
21/11/2018
21/12/2018
22/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
23/04/2018
22/05/2018
21/06/2018
23/07/2018
21/09/2018
22/10/2018
21/11/2018
21/12/2018

Data Fi
Vol/Domi.
05/07/2018
02/05/2018
01/06/2018
03/09/2018
03/12/2018
05/11/2018
05/11/2018
04/05/2018
01/03/2018
02/07/2018
19/11/2018
05/07/2018
02/07/2018
02/11/2018
05/07/2018
02/07/2018
02/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
23/02/2018
24/04/2018
22/05/2018
25/06/2018
23/07/2018
22/08/2018
24/09/2018
22/10/2018
22/11/2018
27/12/2018
22/01/2019
22/02/2019
23/02/2018
24/04/2018
22/05/2018
25/06/2018
23/07/2018
22/08/2018
24/09/2018
22/11/2018
27/12/2018
22/01/2019
22/02/2019
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Ajuntament
Moció conjunta de P.U., I-ERC i PDeCAT, de condemna i rebuig a la violència de la Policia espanyola durant
el passat 1 d'octubre.
S’aprova una moció per condemnar de forma
enèrgica, alta i clara, tota la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien
és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que
van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells
ingressats en centres hospitalaris.
Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.
Exigir la retirada dels efectius policials del
Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i
drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes
les responsabilitats pels danys personals i
materials a conseqüència d’aquesta brutal
repressió.
Demanar la dimissió del Delegat del Govern
d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un
dels principals responsables per l’actuació
violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals.
Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i la situació de terror
que va voler imposar l’Estat espanyol, i als
qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins
d’urnes requisades.
Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
Deixar constància que els municipis catalans
i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
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Moció d'ICV-EUIA de condemna i rebuig per l'actuació desproporcionada
del regne d'Espanya, envers els votants al referèndum de l'1 d'octubre i
de declaració de persona non grata al
Rei Felip VI.
S’aprova una moció, que entre d’altres punts
coincidents tots amb a la moció anterior, es
demana declarar persona non grata al nostre
municipi al Delegat del Govern d’Espanya a
Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals, així
com també rebutjar l’actuació del monarca
Felip VI per haver renunciat al seu paper
moderador i declarar-lo persona non grata a
Santa Eulàlia de Ronçana.
Moció d'ICV-EUIA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa
del diàleg polític.
S’aprova una moció per reclamar la dimissió
del president del Govern de l’Estat Espanyol
Mariano Rajoy, per estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i
Espanya.
Rebutjar la intervenció desproporcionada de
les forces de seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven pacíficament reivindicant el seu
lliure exercici de vot, i expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que
es recuperin ben aviat
Donar suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan sent investigats per la justícia per promoure l’exercici
del dret a decidir.
Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes
les actuacions repressives que amenacen les
llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un diàleg amb la
Generalitat de Catalunya i amb el conjunt

Ajuntament
d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte, solucions
que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum.
Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la repressió
contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que
superi les solucions unilaterals, i a obrir una
investigació rigorosa, independent i imparcial sobre els actes de violència i vulneració
de drets fonamentals contra la seva pròpia
ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Drets
Humans.
Fer una crida al conjunt de la ciutadania de
Catalunya en la seva pluralitat i diversitat,
per la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la
intolerància. La unitat és la millor defensa
de la democràcia.
Adherir-se al manifest de la Taula per la
Democràcia impulsada per entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil
catalana per donar una resposta unitària,
transversal, ferma i decidida en defensa de
les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya
a decidir el seu futur polític i la democràcia.
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President, per haver trencat l’Estat de Dret a
Catalunya, incomplint la sentència del
Tribunal Constitucional per la qual se li demanava aturar i suspendre el referèndum
unilateral i sense garanties que el Govern va
convocar.
Moció PSC de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i
amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1 d'octubre.
Es rebutja la moció presentada pel grup municipal del PSC en què, entre d’altres acords,
rebutjava i condemnava la crida pública que
el President del Govern de la Generalitat va
fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la
ciutadania de Catalunya on demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses
que no cedeixen espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’octubre
declarat il·legal pel Tribunal Constitucional
(TC). Entenent, els altres grups municipals,
que per part de la Generalitat els alcaldes no
van rebre cap tipus de pressió.
AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS.
Es presenten 3 mocions d’urgència, es vota
la urgència de totes elles, que queda aprovada per unanimitat.

Preservar la cohesió social i la convivència
cívica i democràtica des de la diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país.

Moció per exigir la llibertat del President de l'Assemblea, Jordi Sánchez,
i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
empresonats dilluns 16 d'octubre.

Moció del PSC de condemna i rebuig a
les accions policials durant el passat
1 d'octubre.

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

Es rebutja la moció presentada pel grup municipal del PSC de condemna i rebuig a les
accions policials durant el passat 1 d’octubre
en què, entre d’altres acords, s’exigia al
Parlament de Catalunya que demanés i reprovés al Govern de la Generalitat i al seu

Davant d’aquests fets, l’Ajuntament aprova
una moció que consta dels següent acords:
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Ajuntament
Exigir la llibertat immediata dels presidents
de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Declarar la vulneració de les llibertats de les
persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que
jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Denunciar la manca de separació de poders
a l’Estat espanyol, així com la manipulació i
coacció dels mitjans de comunicació.
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Defensar la professionalitat dels equips educatius i afirmar que, conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa, són el puntal del sistema
educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
Exigir una rectificació pública a PP i C’s per
les sospites infonamentades sobre la qualitat
del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al professorat català per
la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans.

Demanar a les institucions europees que no
continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

Sol·licitar al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya que emprenguin les accions judicials necessàries contra
els seus autors.

Moció sobre l’empresonament del
President de l’Assemblea Nacional de
Catalunya, Jordi Sánchez, i el President d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Expressar el suport d’aquesta corporació al
model d’escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa
davant d’aquests intents de descrèdit malintencionats.

Es rebutja la moció presentada pel grup municipal del PSC, que consta de l’acord únic
de considerar desproporcionada l’acusació
de sedició i conseqüent resolució judicial
que va decidir l’ingrés en presó provisional
sense fiança dels presidents de l’Assemblea
Nacional de Catalunya Sr. Jordi Sánchez i
del Sr. Jordi Cuixart d’Òmnium Cultural.
Moció ICV-EUIA-EPM-ENTESA en defensa de l'educació com a eina de cohesió.

Ple extraordinari urgent:
24 d’octubre de 2017
Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió.
S’acorda ratificar la urgència de la convocatòria i celebració del Ple, motivada per tal
de manifestar el rebuig davant la greu imminent aplicació de l’article 155 de la

S’acorda aprovar una moció presentada pel
grup d’ICV-EUIA, que consta dels següents
acords:
Afirmar que el sistema educatiu català és un
exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre
treballar per la igualtat, l’èxit educatiu i la
formació de persones critiques, lliures i
autònomes. L’escola catalana és i ha estat
una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya.

Ple extraordinari per aturar la suspensió de
l'autonomia de Catalunya.

Ajuntament
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Constitució Espanyola per part de l’Estat espanyol, que comportarà la suspensió de l’autonomia catalana i la violació dels drets fonamentals contra la població i les institucions catalanes que es pretén portar-la a terme aquest dijous dia 26.

27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre,
en el referèndum d’autodeterminació de
Catalunya, van ser novament refermat el
mandat democràtic per a la independència
de Catalunya.

Aprovació de la Moció per aturar la
suspensió de l'autonomia de Catalunya.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana ACORDA:

L’acord entre el Partit Popular, el Partit
Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per
a la suspensió de l’autonomia de Catalunya,
evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la
repressió i en la retallada de drets. Trentavuit anys després de recuperar l’autonomia
catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura
franquista, són ara tres partits polítics en el
marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.

Primer. Manifestar el suport al Govern de
Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'octubre en els
termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels
catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de
càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament
i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal
violència policial exercida contra població
pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels
líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que
li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets en lloc
d’escoltar el clam del poble i les institucions
de Catalunya que en les eleccions del passat

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol
contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya que ja estan
portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació
de Municipis per la Independència, al
Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.
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300 dies de notícies
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Resum dels informatius de Canal SET
President: Xavi Cabot - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com - Web: www.canalset.com

Novembre 2016
- Les obres del camí de vianants entre Santa
Eulàlia i Lliçà d’Amunt, paral·lel a la carretera de Barcelona, havien d’arrencar entre el
maig i el juny. Els treballs, que integrarien la
bassa de can Falgà, acabarien d’aquí a un
any.
- Santa Eulàlia donava suport a l’alcaldessa
de Berga, Montse Venturós, detinguda per
delicte electoral. La bandera estelada onejava al balcó del consistori.
- El Túnel del Terror del barri de la Primavera aplegava 400 persones. El col·lectiu jove la Timba celebrava el primer aniversari
amb la Castanyada de Sant Simple.
- Es donaven a conèixer els finalistes dels
Premis Tardor 2016. Jonathan Gutiérrez,
JOTA, Mercè Llauradó i Joan Casals aspiraven a convertir-se en el santaeulalienc del
2016. El Memorial Pere Vilardebò, la
Biblioteca i l’Associació de Veïns de La
Primavera eren els finalistes a millor entitat.

-El recital pro refugiats recaptava 700 euros
per a Càritas Grècia. Un tast de poesia i música al Casal aportava el seu gra de sorra per
ajudar als desplaçats que arriben a les costes
hel·lenes.
-Es posava en marxa el Club de Lectura
Juvenil a la Biblioteca. Els joves de 13 a 16
anys ja tenien a la seva disposició un espai
de reflexió literària coordinat per Olga
Casanovas.
-Rècord de senglars capturats al municipi en
un any, quan encara faltava un mes i mig per
acabar el 2016. De gener a novembre, les colles de Santa Eulàlia i Caldes caçaven 72
exemplars. La població d’aquests porcs salvatges no parava de créixer.
- La segona Santaka Zombie i la recuperació
del bus per a la Festa Major de Granollers,
esdevenien les principals propostes de la 12a
edició dels pressupostos de Joventut. L’Assemblea Jove reunia 100 joves a la Fàbrica.

-L’Ajuntament i Sorea signaven un conveni
per a un fons de solidaritat que garantia el
consum de famílies amb problemes econòmics. Santa Eulàlia també firmava un acord
amb la Fundació OncoVallès.

- El comunicador Joan Casals es proclamava
Santaeulalienc de l’any i el Memorial Pere
Vilardebò guanyava el d’Entitat del 2016, a
la 4a edició dels Premis Tardor. El certamen
lliurava el primer Premi d’Honor a la mestra
Dolors Barbany, que emocionava al públic.

Presentació del projecte del camí de vianants.

Els guanyadors dels Premis Tardor.

300 dies de notícies
Prop de 300 persones sopaven a la Fàbrica
amb plats elaborats amb un toc d’herbes del
Parc de les Olors del Serrat.
- L’Ajuntament era condemnat a pagar
250.000 euros a dos propietaris per la urbanització de Can Feu, a la Sagrera. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya era ferma i no es podia recórrer.
- La Mancomunitat finalitzava el contracte
del nou gerent que havia accedit al càrrec l’1
de juny. Antoni March deixava la gerència
després de mig any.
- La canicrosser, Lali Masriera, quedava seleccionada per participar en el campionat
d’Europa de l’especialitat. L’europeu se celebraria a la localitat anglesa de Norfolk del 17
al 20 de novembre.
- El Memorial Pere Vilardebò anunciava la
seva segona edició amb la inclusió d’una cronoescalada per equips amb l’ascensió al port
de Sant Feliu de Codines. El Memorial passaria a ser una prova de dos dies, el 4 i 5 de
març, i tornaria a ser la prova inaugural de la
Copa Catalana de ciclisme en categoria júnior i cadet.
- Quarta victòria consecutiva del primer
equip del Club Esportiu, que se situava vuitè
a la classificació. Els de Raúl Rossúa s’imposaven per 2 a 1 al Canovelles.
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- El Sots 21 A del Club Escola de Bàsquet
Ronçana s’imposava al Coll per 62 a 58 en
un partit molt igualat. Els jugadors d’Adrià
Castejón tiraven d’experiència i en els darrers minuts aconseguien capgirar un marcador que se’ls havia complicat.

Desembre 2016
- Santa Eulàlia netejava pràcticament tota la
massa forestal afectada per la gran ventada
de fa 2 anys. Les empreses de biomassa encara treballaven als boscos de can Brustenga
i Rosàs. Les masses forestals es començaven
a recuperar amb l’alzina de protagonista.
- La Mancomunitat volia liderar un projecte
de transició local agroecològica. L’objectiu,
potenciar i vincular el sector primari de la
Vall del Tenes, les iniciatives d’agricultura
ecològica, el paisatge i el turisme rural.
- Prop de 150 persones assistien a la 4a Festa
del Pagès. La mongeta del ganxet era la protagonista d’una diada que mostrava com es
batia, es garbellava i es triava antigament.
- Poble Unit recaptava 3.000 euros per La
Marató de TV3 en un dissabte d’actes a La
Fàbrica. Prop de 300 persones assistien a
l’escudellada popular, un dels actes centrals
de la diada.
- Santa Eulàlia seguia complint l’objectiu de
reciclar la meitat dels residus recollits, fixat
per la Unió Europea l’any 2020. Amb tot, la
selecció de deixalles continuava a la baixa
des de l’adéu del porta a porta, amb un 56%.
- L’Ajuntament obria les portes pel matí del
dia de la Constitució. Només alguns càrrecs
electes de govern i oposició anaven a les oficines municipals i llegien el manifest de l’Associació de Municipis per la Independència.

La 4a Festa del Pagès va estar dedicada a la mongeta del ganxet.

- Unes 600 persones passaven dissabte i
diumenge per la Fira de Nadal de la Festa
d’Hivern. La Coral Santa Eulàlia cantava al
Nadal i anunciava la seva participació a un
projecte vallesà, la Fantasia de Beethoven.
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- S’oficialitzava la data per al judici per les
deficiències constructives de l’Escola Bressol
La Font del Rieral. La vista oral es faria el 20
de febrer després que el procés s’hagués de
suspendre al maig perquè no es localitzava
un testimoni clau per a l’Ajuntament.
- El Concert de Nadal de Da Capo aconseguia 1.000 euros per a La Marató de TV3. El
Quinto Solidari de Ronçana Comerç Actiu
en recollia 800 per a Càritas i APINDEP.
Nous Indrets n’obtenia 350 per al refugiats.
- Els Pastorets tornaven amb més novetats i
en la recta final del centenari del text de
Folch i Torres. Lluquet i Rovelló pujarien a
l’escenari amb un decorat nou i els dimonis
estrenarien un joc de dues Calderes.
- Santa Eulàlia ampliava el Porta’m. El nou
servei s’anomenava Porta’m Socialitzador i
dues tardes per setmana traslladaria persones
de la tercera edat al Casal d’Avis. El transport
a demanda que impulsaven l’Ajuntament i

La Fira de Nadal va atraure moltes persones.
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Ronçana Comerç Actiu triplicava usuaris en
el segon mes de funcionament.
- La primera representació dels Pastorets, el
dia de Nadal, exhauria les localitats. Dues
calderes, un decorat nou i més música en directe començaven a tancar el centenari del
text de Folch i Torres.
- El pilot Jordi Rodés preparava el calendari
2017, fixant-se amb les 24 hores de La Vall
del Tenes, la copa de Derbi Variant i el campionat de Catalunya Protos.
- L’Amateur del Club Esportiu empatava a 1
amb el Vallgorguina en un partit travat i
tens. Oriol Villegas avançava el Santa Eulàlia
a la primera part i a la segona, el porter local
Jordi Millán aturava dos penals. L’àrbitre
expulsava 2 jugadors verd i blancs.
- La Marroc Challenge 2016 comptava amb
una nodrida representació santaeulalienca.
Francesc Relats i Jordi Cirera obtenien una
2a posició en la categoria Ride TT2.

300 dies de notícies
Gener 2017
- La Generalitat adjudicava el Pla de Mobilitat del Vallès que analitzaria l’oportunitat de
construir el 4t Cinturó. Amb un termini de 9
mesos, el document estudiaria la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries actuals i previstes a les dues comarques
per estructurar, segons el govern català, un
sistema de transport públic competitiu.
- El moviment La Noe ens mou encetava
dues campanyes de donacions solidàries per
ajudar a una veïna, que fa dos anys i mig patia un ictus. L’objectiu era recaptar fons per
a la seva recuperació i per a una furgoneta
adaptada.
- Molt públic, unes 900 persones, a la
Cavalcada de Reis. També gairebé un miler
de joves omplien el pavelló poliesportiu durant la Festa de Cap d’Any.
- Santa Eulàlia acollia la 34a Trobada de
Corals de la Vall del Tenes. Els cantaires de
les sis formacions tancaven l’actuació de forma emotiva amb una peça nova, el Cant de la
Senyera.

Els Reig Mags, protagonistes de la cavalcada.
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- L’Ajuntament seguia congelant el rebut de
l’IBI. Santa Eulàlia reduïa el tipus impositiu
d’aquesta ordenança per compensar la revisió cadastral a l’alça del Ministeri d’Hisenda.
L’actualització hauria significat un increment del 5%.
- Santa Eulàlia licitava el manteniment de la
llera del riu Tenes i del camí Fluvial per
aquest any i el pròxim. Les neteges, com des
del 2011, se seguirien fent per trams.
- Jaume Arnella recollia peces populars de la
Garrotxa a Cançons aspres i de mala petja.
Arnella dedicava un romanço als 30 anys del
Festival Tradicionàrius.
- S’obrien negociacions pel traspàs històric
de l’institut La Vall del Tenes a Ensenyament. Generalitat i Mancomunitat mantenien converses. El principal tema que hi havia sobre la taula era el personal del centre
del camí de la Rovira.
- L’Escola Bressol l’Alzina remodelava per
primera vegada en 13 anys el pati del centre.
L’equip de mestres donava un nou impuls per
fer un espai de relació per a tots els infants.

23

24

300 dies de notícies
- La 4a Festa de l’Acordió omplia la Sala
Muriel Casals. 7 acordions, entre ells un diatònic, formaven part d’una cita marcada pel
bon ambient i per músics de Bigues i Riells.
- El Consorci de Residus del Vallès Oriental
es feia càrrec del servei d’escombraries. Amb
la nova delegació, la majoria de partits de
l’Ajuntament apostaven per introduir canvis
per millorar la recollida selectiva. El novembre passat, el reciclatge queia per primera
vegada, en 10 anys, per sota del 50%.
- L’Ajuntament ampliava el cementiri municipal amb una nova illa de 27 nínxols. Les
obres servien per connectar l’ala antiga i l’ala nova del recinte.
- El film Ebre, del Bressol a la Batalla, del
guionista Eduard Sola guanyava el premi
Gaudí a la millor pel·lícula per a televisió.
Sola també escrivia el guió de Tots els camins de Déu, finalista en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana.
- La Coral Santa Eulàlia cantava al Palau de
la Música en la sarsuela conjunta Cançó
d’Amor i de Guerra. L’exdirectora de la formació, Gabriela Zabala coordinava aquest
projecte.
- L’Amateur del Club Esportiu s’estrenava
l’any 2017 amb una derrota a casa contra el
Canovelles per 1 gol a 2. Els visitants sabien
aprofitar les poques ocasions gaudides per
capgirar el resultat i endur-se els 3 punts del
Municipal d’Esports.
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- El Club d’escacs Vall del Tenes iniciava el
Campionat de Catalunya per equips, presentant un total de 5 grups: un a Primera, un altre a Segona i tres a Tercera. L’objectiu del
seu equip A era aconseguir l’ascens a preferent, una fita que ens els darrers anys es resistia.
- El santaeulalienc Rafa Tornabell tornava
del Ral·li Dakar 2017, on havia exercit la
funció de Team Manager de l’equip suís
XTremePlus.
- El femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí del
Santa Eulàlia aconseguia la primera victòria
de la temporada imposant-se per 11 gols a 1
al conjunt del Palautordera. Destacava la jugadora Laia Viñeta, autora de 5 gols.

Febrer 2017
- Es duia a terme la primera de les tres obres
de millora hidràulica al Tenes, previstes al
POUM. Els treballs, a l’alçada del Parc
Fluvial de can Font, facilitaria el drenatge de
l’aigua de pluja per redirigir-la cap al riu. El
projecte tornaria a portar al Tenes tècniques
de bioenginyeria.
- S’arribava a un acord entre veïns i
Ajuntament per la indemnització de la urbanització de can Feu i Torre del Gos. Finalment, Santa Eulàlia pagaria en 4 anualitats
més de 260.000 euros a dos propietaris.
- L’ANC i l’Empenta Ronçanenca per a
l’Autodeterminació preparaven una campanya per demanar el sí a la independència
de Catalunya. Les dues entitats sobiranistes
volien eixamplar les bases social i incidir en
els joves.
- Productes de Km 0 per a la 25a Calçotada
popular. Prop de 250 persones consumien
uns 4.000 calçots a La Fàbrica.

Construcció de 27 nous nínxols al cementiri.

- La Policia Local, en col·laboració amb la
Policia Nacional, detenia un ex paramilitar i
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narcotraficant colombià a Can Marquès.
L’arrestat estava reclamat internacionalment pel seu país i se li atribuïa un homicidi
comès fa 13 anys.
- Ajuntament i companyies asseguradores
negociaven per evitar el judici de l’Escola
Bressol La Font del Rieral.
- Dos grups de discussió tancaven la diagnosi del nou Pla Local de Joventut, el quart del
que disposava Santa Eulàlia. El retorn de les
dades obtingudes es faria el 31 de març.
- Santa Eulàlia disposava de 240.000 euros
per reparar la coberta de l’Escola Bressol La
Font del Rieral, afectada de filtracions d’aigua. Les parts havien arribat, finalment, a
un acord per evitar el judici per les deficiències de la llar d’infants.
- El Tenes patia una crescuda important
després dels 82 litres per metre quadrat, a la
capçalera del riu a Castellterçol. El corrent
desplaçava la passera mòbil de la Campinya,
on el cabal pujava 2 metres.
- Eduardo Reyes deia que no s’havia de tenir
por de la independència. El fundador de
Súmate encetava la campanya per eixamplar
la base sobiranista que impulsen l’ANC i
l’ERA.

Anuari 2017

Vall del Tenes. Bigues, Santa Eulàlia i
L’Ametlla es reunien amb Territori i Sostenibilitat.
- Carnestoltes i gitanes donaven la benvinguda a la Quaresma. La colla de Grocs guanyava el premi a la millor comparsa i La
Fàbrica encetava la temporada de la Roda.
- El CEB Ronçana feia la presentació oficial
dels seus diferents equips davant d’un
Pavelló Poliesportiu engalanat per a l’ocasió.
L’entitat presidida per Mariano Castejón
comptava amb 100 jugadors i amb la clara
intenció de seguir creixent.
- El cap de setmana del motor, que se celebrava als camps de Can Martí i can Panèdes,
congregaven més d’una setantena d’equips
per disputar les 3 hores de resistència en ciclomotors i les 3 hores d’enduro.
- 400 ciclistes formaven part de la prova
inaugural de la Copa Catalana, on el català
Guillem Garcia en júniors, i el francès
Mathieu Deleyen en cadets, guanyaven la
cursa en línia. Una cronoescalada BiguesSant Feliu completava la 2a edició del
Memorial Pere Vilardebò.

- La Generalitat estudiava la possibilitat de
fer un accés directe a la C-17 pel nord de la

- El jugador d’handbol Sergi Pérez, de Santa
Eulàlia, es proclamava campió d’Espanya
amb la Selecció Catalana. Pérez, a més, era
escollit entre els 3 millors centrals de la
competició.

La passera de la Campinya que es va desplaçar.

La Fàbrica es va omplir per la calçotada popular.
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Març 2017
- Es produïa una ocupació planificada d’un
pis al Rieral. Veïns del barri es mobilitzaven
preocupats per les conseqüències que se’n
podien desprendre. L’Ajuntament es reunia
amb els veïns.

Anuari 2017

- La Mancomunitat replantejava el càrrec de
gerent. Des del desembre, La Vall del Tenes
apostava per una direcció general de serveis
que ocupava Teresa Rovira, que portava 22
anys a l’organisme com a secretària de
gerència.

- Es celebrava el nou i primer comitè local
del PDeCAT. Sergi Pina encapçalava la refundació de l’antiga Convergència amb l’objectiu d’ampliar la base social del partit.

- El Dinar Solidari de l’Institut triplicava assistents i doblava recaptació. El canvi de data i la ubicació portaven 215 persones a La
Fàbrica. Les aportacions arribaven als 1.300
euros per a Càritas.

- L’Ajuntament volia fer una diagnosi sobre
diversos aspectes del poble. Un quadern de
debat, que havien de contestar les famílies,
copsaria l’opinió dels veïns. Una família de
superherois protagonitzava la campanya.

- Tres ex treballadores tèxtils participaven a
la trobada amb l’escriptora Gemma Ruiz.
Santa Eulàlia participava així al dia de la dona i portava a la Biblioteca argelagues que
Ruiz homenatjava a la seva primera novel·la.

- Santa Eulàlia celebrava la 20a edició dels
Tres Tombs amb canvi de dates i de programa. La Trobada de Clarinets portava 80 estudiants d’aquest instrument a La Fàbrica.

- La Generalitat incloïa Santa Eulàlia dins
l’àrea d’afectació del virus de grip aviària pel
cas detectat a Lliçà d’Amunt a finals de febrer. L’empresa del Rieral Can Manent, que

El Memorial Pere Vilardebò va atraure 400 ciclistes.
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engreixava ànecs a l’explotació lliçanenca,
demanava al govern català una calendari per
saber quan podria tornar a treballar.
- El paper dels ens locals i la independència
de Catalunya centraven la 1a trobada
d’Unitat Popular de la CUP de la Vall del
Tenes. Una seixantena de persones participaven a l’acte final a La Fàbrica.
- La segona Santaka Zombie portava 200 joves a Santa Eulàlia, 20 més que l’any passat.
Les novetats convencien el públic. 8 jugadors aconseguien sobreviure a l’apocalipsi
simulada de morts vivents.
- Una plataforma veïnal treballava per poder
rebre desplaçats de guerra. L’objectiu era
que Santa Eulàlia es convertís en municipi
acollidor. L’Ajuntament donava suport a la
iniciativa d’aquest grup anomenat SER
Refugiats.
- Es presentava l’Associació de Veïns del
Rieral en una reunió a La Fàbrica. L’entitat
es creava després de l’alarma que havia provocat l’ocupació planificada d’un pis al barri
feia un mes.
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Torrent de can Just. L’Ajuntament hauria de
contractar una empresa especialitzada per
retirar aquests residus. La factura era de
prop de 2.500 euros.
- El Club Esportiu Santa Eulàlia celebrava la
seva assemblea a la Biblioteca davant d’una
desena de socis i sòcies. El president David
Garcia repassava aspectes socials i econòmics del club de futbol i anunciava la convocatòria d’eleccions abans de finalitzar la
temporada.
- L’equip A del club d’escacs Vall del Tenes
guanyava per 5 punts a 3 al Cardedeu en la
penúltima ronda del Campionat de
Catalunya per equips, i depenia d’ell mateix
per aconseguir pujar de categoria.
- L’equip A del Club d’Escacs Vall del Tenes
aconseguia l’ascens a Preferent dins del
Campionat de Catalunya per equips. El club
presidit per Xavier Masclans, es posava el
repte d’intentar mantenir la categoria l’any
vinent.

- Es produïa un abocament incontrolat al

- La 3a edició de la cursa popular Atrapa la
Barretina acollia 137 corredors adults per
realitzar 10 quilòmetres pel poble de Santa
Eulàlia. El vencedor absolut era el Nazaret
Garcia, del Club Triatló Parets, que obtenia
la victòria després d’un gran gest esportiu
per part d’un company d’equip.

Presentació del quadern de debat familiar.

El projecte Porta'm, exemple de bones pràctiques.

- La Generalitat posava el Porta’m com a
exemple de bones pràctiques assistencials
en unes jornades de l’Institut Català de la
Salut a Llinars. Aquest transport a demanda
per a gent gran tenia ja 44 usuaris.
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Abril 2017
- Santa Eulàlia rebutjava les sentències del
Tribunal Constitucional contra el 9-N i tornava a mostrar el seu suport a la convocatòria d’un referèndum. El ple de l’Ajuntament
aprovava una moció en aquesta línia amb
l’abstenció del PSC.
- Prop de 170 motos antigues i clàssiques a la
3a Motorada. El Retro Car Club Ronçana dedicava la cita a la marca Ossa i reunia 30
màquines de col·lecció.
- L’alumna de l’Escola Ronçana, Laia
Canadell, i la de l’Institut, Estela Gonzàlez
guanyaven, les seves categories, en el 17è
Premi Sambori, a la demarcació Serralada
Litoral. La Laia i l’Estela passaven així a la
final catalana.
- La Policia Local investigava cinc robatoris
amb força al Polígon Industrial can Magre.
En tots els casos, els lladres, que podrien
pertànyer a una banda organitzada, accedien a les naus per la teulada i de matinada.
- El col·lectiu SER Refugiats preparava un
gran acte unitari a la Vall del Tenes a favor
dels desplaçats de la Mediterrània. La plataforma continuava buscant feina i habitatge
perquè el municipi esdevingués poble d’acollida.
- Santa Eulàlia tornaria a perdre una línia de
P3, com fa dos anys. La preinscripció escolar
baixava un 12% i només es compensava a
l’Institut que guanyaria un quart grup a 1r
d’ESO.

Anuari 2017

- Santa Eulàlia incloïa edificacions aïllades
en el nou plànol de franges contra incendis.
Es tractaven d’espais com l’Institut, la deixalleria o la zona industrial d’Hopresa.
- L’exregidor Miquel Moret escrivia unes
memòries de la seva etapa a l’Ajuntament.
Es titulaven a Cop de roc i es presentaven a
La Fàbrica.
- Can Manent no podria tornar a treballar a
ple rendiment fins al juny. La Generalitat
confirmava que les explotacions on es va detectar el brot de grip aviària al febrer restablirien l’activitat a mig maig.
- La fira Lliga’t a la terra incrementava la
venda de planter, majoritàriament de tomàquet. La mostra en distribuïa 14.000 unitats, 4.000 a través d’internet. Unes 800
persones passaven per La Fàbrica i l’Hort de
l’Espelt.
- Santa Eulàlia tornava a inclinar-se per la
novel·la. Pilar Rahola, Xavier Bosch i David
Cirici eren els autors més venuts al poble en
un 23 d’abril radiant.
- Poesia, teatre i música eren els protagonistes a la revetlla de Sant Jordi. La Biblioteca
dedicava una vetllada a la literatura de
William Shakespeare i el trio Aspriu hi estrenava 3 noves composicions.
- El sots 21 masculí A del Ronçana necessitava només guanyar 1 dels 3 partits que quedaven de Lliga per alçar-se amb el títol. Els

- Rècord de senglars capturats en una temporada de caça a Santa Eulàlia. N’eren 75 i
l’augment era del 50%. El nombre d’accidents de trànsit provocats per aquests animals també pujava durant el 2016 i s’enfilava fins els 20.
- La neteja de l’abocament del torrent de can
Just acabaria costant més del doble. Havia
estat necessària maquinària pesada per retirar part de les deixalles.

Abocament de residus al torrent de Can Just.
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d’Adrià Castejón vencien l’Orlandai per 73 a
42.
- El primer equip de futbol del Santa Eulàlia
vencia a l’Atlètic del Vallès per 3 gols a 0. Un
gol de Carlos López a la primera part, i un
doblet d’Aitor Caña a la segona, certificaven
la permanència matemàtica a 3a catalana de
cara a la temporada que ve.
- El torneig de futbol 7 organitzat pels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut aplegava una
20a d’equips al Municipal d’Esports. En el
torneig de grans el vencedor era l’equip
“Que pone aquí”, mentre que en el de petits
ho era el conjunt del “Segura Toys”.
- El títol de Lliga pel Sots 21 masculí A del
Ronçana havia d’esperar, almenys, 1 setmana més. Els d’Adrià Castejón perdien a la
pista del Cardedeu per 78 a 74 en un partit
on l’equip local sortia a per totes.

Maig 2017
- Pla estratègic de Poble Unit i Independents-Esquerra. El govern i el principal partit de l’oposició consensuaven un Pla
d’Actuació Municipal. El document es basava en 8 eixos que depassaven aquest mandat.
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Magre. El arrestats eren albanesos i se’ls relacionava amb nombrosos robatoris en altres empreses i municipis de la comarca.
- El cineasta Enric Vilageliu descobria la seva faceta d’il·lustrador en el conte El caganiu i els seus germans. La seva autora era
Eliseta Escobairó, de Granollers, i molt vinculada a Santa Eulàlia.
- Santa Eulàlia donava llum verda, gairebé
per unanimitat, a un pressupost de 9 milions
d’euros. Continuïtat en uns números reforçats pel Pla d’Actuació Municipal que
acabaven de consensuar Poble Unit i
Independents-Esquerra.
- Iniciativa-Esquerra Unida anunciava que
signaria el PAM de Poble Unit i
Independents-Esquerra. La regidora Elvira
Mas considerava que el document també havia de recollir la pobresa energètica i els desnonaments.
- L’escriptora olonenca Miracle Sala guanyava el 8è certamen de Relat Breu amb l’obra
Haikús al tren. Roser Blàzquez, de Moià, i
Anna Oliveras, de Centelles, eren segon i
tercer premi del concurs.

- La Policia Local de Caldes detenia l’activa
banda de lladres que havia entrat a robar en
5 naus i al bar del Polígon industrial can

- El Tribunal Suprem ratificava la condemna
de 6 anys de presó i 10 d’inhabilitació per a
l’exgerent Francesc Delgado. La Vall del
Tenes volia intentar recuperar el mig milió
d’euros que Delgado havia desviat.

Venda de planter a la 8a Fira Lliga't a la Terra.

Acord del pla d'actuació municipal PU i I-ERC.
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- La preinscripció a l’Escola Bressol l’Alzina
tornava a caure per quart any consecutiu.
Les 23 sol·licituds del maig representaven la
xifra més baixa de la història.
- La plataforma SER Refugiats buscava un
pis de lloguer, més o menys cèntric, que no
sobrepassés els 600 euros. El col·lectiu també feia recerca d’ofertes de feina perquè Santa Eulàlia esdevingués municipi d’acollida.
- Un miler de persones tornava a passar pel
Sarau de Primavera, el segon que impulsava
la Timba. Èxit del Room Scape amb prop de
100 participants i inscripcions esgotades.
- La Mancomunitat renovava la direcció de
l’Institut. Aquest seria l’últim equip que nomenava l’organisme, després de l’inici del
procés per traspassar el centre a la
Generalitat.
- Joves i art s’unien durant el cap de setmana, en la cinquena edició de l’ArtArreu. El
Bony guanyava la batalla de galls i 30 originals participaven en un nou concurs de dibuix de còmic.
- La Mancomunitat esgotaria totes les vies
per intentar recuperar el mig milió d’euros
del que es va apropiar indegudament l’exgerent Francesc Delgado. L’acusació particular
i la Fiscalia demanarien formalment l’entrada a presó de Delgado.

Els Sots 21 del CEB Ronçana, campió de Lliga.
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- Santa Eulàlia s’adheria al Pacte Nacional
pel Referèndum. Només el PSC s’abstenia en
la moció conjunta presentada per la resta de
partits de l’arc municipal durant el ple ordinari de maig.
- Joies de col·leccionista al 4t Retro Car
Meeting. L’organització portava un Talbot
Six, de carreres, de gairebé 100 anys, un
exemplar únic a tot el món.
- El Sots 21 masculí A del Club Escola de
Bàsquet Ronçana guanyava la Lliga vencent
a casa al Castellar per 65 a 46. Els d’Adrià
Castejón no encarrilaven el partit fins al tercer període.
- El Júnior del Ronçana guanyava la Lliga a
l’imposar-se a la pista del Vic per 54 a 64.
Per la seva banda, l’equip A del Club
d’Escacs Vall del Tenes es proclamava campió de Catalunya de la Primera Provincial.
- El primer equip de futbol del Santa Eulàlia
disputava el seu penúltim partit de la temporada golejant a casa a l’Ametlla Associació
Esportiva per 8 gols a 1. Els verd i blancs ho
tenien tot de cara per mantenir la cinquena
posició a la classificació.
- L’Aleví C de futbol es quedava a només 1
punt d’aixecar el títol de Lliga. Els de Javi
López vencien per 9 gols a 1 al camp del
Bigues, però el Llinars feia el mateix en el

El Júnior del Ronçana, també campió de Lliga.
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seu partit. El Club Esportiu Santa Eulàlia
tancava la temporada sense cap títol entre
les seves categories.

Juny 2017
- L’Associació de Veïns del Rieral protestava
novament per l’ocupació planificada d’un
pis al barri. L’entitat es queixava dels desperfectes reiterats que un dels inquilins il·legals havia provocat als intèrfons i a la porta
d’accés al bloc.
- L’Institut estava en el bon camí per obtenir
el certificat d’Escola Verda. El centre acomiadava l’horari lectiu abans dels crèdits de
síntesi amb una jornada ambiental.
- El grup de dansa urbana I-Track aconseguia bons resultats en el primer tram de la
temporada. Tres primeres posicions i dos
segons llocs en categoria Premium, en els
cinc concursos en que havia participat.
- L’Escola La Sagrera presentava la gegantona i el cap gros del 10è aniversari a la
Trobada de gegants de diumenge. Bona estrena del drama dotze homes sense pietat al
Casal.
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- Tranquil·litat i entorn natural, principals
atractius de Santa Eulàlia per als veïns que
contestaven el Quadern de debat familiar.
La brutícia a la via pública i la dispersió,
eren dos dels punts febles. Segmentació a l’hora de decidir-se per un model de recollida
d’escombraries.
- Les obres del pas de vianants entre Santa
Eulàlia i Lliçà començarien amb retard. Els
treballs s’iniciarien previsiblement després
de l’estiu.
- El col·lectiu Mexclat presentava la 4a ruta
del Pintxo a Pintxo de Festa Major. La cita
s’avançava una setmana i es concentrava en
4 dies.
- Les obres del col·lector definitiu del
Torrent de les Tres Pedres començarien a
principis de l’any vinent. Uns treballs llargament reivindicats a Santa Eulàlia que donarien servei als barris de Bosc d’en Roure, els
Ametllers, La Primavera, Can Met i Can
Maset.
- Josep Solé seria 4 anys més el jutge de Pau
de Santa Eulàlia. L’Ajuntament tornava a renovar la confiança en Solé, que accedia al càrrec el 1996.

L'equip A del Club d'Escacs Vall del Tenes va aconseguir l'ascens a Preferent.
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- El doctor en biomedicina, Albert Ferrés,
guanyava el premi Santiago Reig 2017.
Ferrés aconseguia aquest guardó per un article que investigava l’ús d’una nova estratègia terapèutica pel tractament de la depressió.

- L’atleta santaeulalienca, Júlia Lahosa, es
proclamava campiona de Catalunya en categoria aleví en els 600 metres llisos en pista
descoberta. La jove atleta, a més a més, superava la seva marca personal aconseguint
acabar la cursa en un 1 minut i 46 segons.

- La policia local identificava tres joves, residents al Baix Llobregat, que presumptament
pretenien robar a Santa Eulàlia. Un d’ells,
que era detingut, acumulava nombrosos antecedents per robatoris a l’interior d’habitatge i estava reclamat per la justícia.

- El jugador de l’Associació Paretana
d’Escacs, David Bosch, es proclamava campió del 6è Obert de la Vall del Tenes, que durant 3 mesos havia aplegat a La Fàbrica jugadors vinguts d’arreu de la comarca. El millor local era Joan Turón, que finalitzava 12è.

- Can Manent tornaria a produir foie i derivats propis de l’ànec al juliol, mig any després del cas de grip aviària. L’explotació estava trobant molts entrebancs per recuperar
l’activitat habitual.

- El Club Escola de Bàsquet Ronçana preparava amb optimisme la temporada 20172018. La novetat més destacada era la creació d’un equip sènior sub-25.

- Cinc primers premis exaequo en la 2a edició del certamen David Seuma, de treballs
de Recerca. L’Institut La Vall del Tenes acomiadava tres noves promocions i dues professores històriques, que es jubilaven.
- Unes 150 persones seguien la representació de la llegenda Les bruixes de Rosàs. La
colla de gitanes portava la Flama del Canigó
a la plaça de l’Església.
- El jugador d’handbol de Santa Eulàlia,
Sergi Pérez, juntament amb el seu equip, La
Roca, es proclamava subcampió d’Espanya
en categoria cadet al perdre per 21 a 40 contra el Granollers.

Resultats del quadern de debat familiar.

Juliol 2017
- Santa Eulàlia cediria espais per a la celebració del referèndum. Francesc Bonet era
un dels 500 alcaldes catalans que mostraven
a Barcelona el suport del món local a la cita
amb les urnes de l’1 d’octubre.
- Compte enrere per a la reparació de
l’Escola Bressol La Font del Rieral.
L’Ajuntament licitava la redacció del projecte executiu i l’estudi de seguretat per a
aquestes futures rehabilitacions.
- La policia local descobria casualment una
plantació abandonada de marihuana. La

El col·lector del Torrent de les Tres Pedres, pel 2018.

300 dies de notícies
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plantació es trobava en una de les cases en
què l’Ajuntament havia instal·lat portes antipalanca per evitar ocupacions.

pogut agrupar diversos crèdits en un de sol
per valor de 900.000 euros en una entitat
bancària.

- Prop de 300 persones passaven per la Nit
de Botigues al carrer al barri de la
Primavera. Una vintena de socis de Ronçana
Comerç Actiu hi mostraven els seus productes.

- La fibra òptica podria arribar aquesta tardor de la mà de la companyia Estabanell.
Aquesta tecnologia entraria per la Plaça de
l’Ajuntament i el Rieral.

- L’ex gerent de la Mancomunitat demanava
un indult parcial de la seva condemna per
malversació i falsedat documental. Francesc
Delgado sol·licitava una rebaixa de la pena
de 6 a 2 anys per intentar evitar la presó.
- Can Marquès deixava d’autogestionar-se el
servei d’aigua i s’incorporava a la xarxa municipal. El traspàs es faria entre l’agost i l’octubre i tindria un cost de 145 euros per habitatge.
- El Teatre Nacional del Tenes trencava la 4a
paret amb la comèdia Pels pèls. Uns 200 espectadors assistien a l’estrena d’aquest
muntatge.
- Un corre aigua, el retorn del concert de tarda i un súper tobogan, les novetats de la
Festa Major d’estiu. El 22è Joc dels Colors
també arribava amb canvis.
- La Mancomunitat exigia l’entrada immediata a presó de Francesc Delgado i el retorn
del mig milió d’euros malversat. La Vall del
Tenes es preguntava com l’exgerent havia

La 8a Fira del Tomàquet va omplir-se de parades
a l'exterior de La Fàbrica.

- Santa Eulàlia homenatjava la mestra
Dolors Barbany, que estava a punt de jubilar-se. Barbany agraïa les mostres d’afecte
en un acte a Sant Simplici.
- Santa Eulàlia acolliria una família de refugiats aquesta mateixa tardor. L’Ajuntament
aprovava una modificació de crèdit perquè
el municipi es convertís en poble acollidor.
L’associació SER Refugiats també feia mesos que hi treballava.
- Veïns de Mas Vendrell demanaven mesures per reduir la velocitat dels vehicles al camí de Caldes. Dos mesos enrere, un cotxe
atropellava un home que travessava pel pas
de vianants de davant del bar Daniel’s.
- Bona nota a la 4a edició de la ruta del
Pintxo amb prop de 4.000 tapes servides. La
Fira del Tomàquet reunia prop de 1.500 persones i la pluja espatllava l’aplec de Sant
Simplici.
- El Joc dels Colors arrencava amb una prova nocturna i culinària que s’enduien els
Blaus. La competició, que complia 22 anys,

Plànol del subministrament d'aigua a Can
Marquès.
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finalitzaria diumenge amb el veredicte, després d’11 proves.
- Els Blaus eren els guanyadors de la 22a
edició del Joc dels Colors. Un resultat final
que trencava l’hegemonia dels Grocs, campions en els darrers 6 anys.
- La patinadora santaeulalienca Carla
Méndez es proclamava 4a classificada del
Campionat d’Espanya de Patinatge Artístic
en categoria cadet. El resultat assegurava a
Méndez una plaça a la Copa d’Europa, que
es disputaria a Portugal del 17 al 21 d’octubre.
- El genet santaeulalienc, Tomàs Aldomà,
aconseguia un 4t lloc en la 4a prova de la
Lliga de salt de la Catalunya Central. Un resultat que feia que Aldomà se situés en la segona posició de la general a falta de 3 proves.
- L’equip de Caldes, “Motos MRV”, es proclamava campió absolut de la 9a edició de
les 6 hores de resistència en Derbi Variant
celebrada al circuit Pere Duran. En categoria
Sèrie vencia l'equip de Lliçà de Vall, “Va lleva’t”, mentre que en Júnior guanyava l’equip
santaeulalienc “J Costa Júnior Team”.
- La 4a edició de les 3 Hores en BTT de Santa
Eulàlia, celebrada dissabte al Circuit Pere
Duran, deixava com a guanyador individual
al badaloní Jordi Espinar, amb 26 voltes.

Els Blaus, campions del vinti-dosè Joc dels Colors.
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Setembre 2017
- Santa Eulàlia cediria La Fàbrica per a la celebració del referèndum. L’alcalde, Francesc
Bonet, encara no rebia cap citació de la
Fiscalia per anar a declarar. Entitats i partits
polítics penjaven pancartes i cartells favorables a l’1 d’octubre.
- El curs escolar començava amb els mateixos
estudiants que l’any passat. Els quatre centres
de 0 a 18 anys tenien 1.376 alumnes. L’Institut era l’únic que augmentava matrícules.
- L’Ajuntament tornava a posar a disposició
de les famílies amb dificultats econòmiques
l’IBI Social. Els ajuts es podien demanar fins
el 29 de setembre.
- El col·leccionista de Canovelles, Pere Julià,
portava una exposició sobre l’11 de setembre
a la Biblioteca. Jaume Dantí encetava els actes de la Diada amb una xerrada.
- Doble podi a la cursa popular de l’11 de setembre, que arribava a la 30a edició, amb
dues curses. Els atletes Joan Palomeras, en
categoria masculina i Eva Martos, en femenina, s’enduien el 1/3 de Marató de la Vall
del Tenes, mentre que Carlos Sánchez i
Meritxell Gonfaus guanyaven la prova de 5
quilòmetres.
- Crida a la participació i al sí dels partits i
entitats de Santa Eulàlia favorables al referèndum. La Fàbrica seria escenari de la cita amb l’1 d’octubre.

El curs escolar 2017-2018, en marxa.

300 dies de notícies
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- La Policia evitava la tercera ocupació il·legal d’una mateixa casa aquest any al barri de
la Primavera. La col·laboració ciutadana, esdevenia clau una vegada més.

- Santa Eulàlia acolliria a finals de mes una
família migrant, provinent de Veneçuela.
L’Ajuntament signava un conveni amb la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

- L’Institut arrencava per primera vegada el
curs amb 4 grups a 1r d’ESO, una tendència
que es podria mantenir els pròxims anys.
Les classes també s’iniciaven amb l’FP dual
a l’horitzó.

- La colla de gegants reunia un centenar de
persones a la jornada familiar al parc municipal de Sant Simplici abans de l’aparició de
la pluja.

L’equip format per Ramon Quer i Marc Sous
s’emportaven les 3 Hores d’enduro de la Vall
del Tenes. La cursa es disputava als camps
de Rosàs, de la mà del Moto Club Ronçana.

- Aturada històrica a Santa Eulàlia contra les
càrregues policials de l’1 d’octubre. Escoles,
equipaments municipals i comerç local encapçalaven el seguiment d’una convocatòria
de la Taula per la democràcia a tot el país.

Octubre 2017

- Es produïa la mort del professor i fundador
de Da Capo Educació Musical, Àlex Granda.
Es produïen mostres de condol a les
instal·lacions del centre de la Sagrera.

- El sí a la independència de Catalunya guanyava a Santa Eulàlia. La Fàbrica vivia una
jornada històrica, amb un referèndum sense
incidents però amb retirada d’urnes a la tarda pel temor d’una intervenció policial.
Ajuntament, escoles i empreses secundaven
l’aturada general que impulsava la Taula per
la Democràcia a tot el país.

- Normalitat a l’inici de curs als dos centres
de primària. L’Escola Ronçana i l’Escola La
Sagrera obrien portes amb alguns projectes
nous sobre la taula.
- La Marxa-Passeig reunia prop de 300 caminaires en un recorregut inèdit pels cingles
de Bertí. La pedalada de les Jornades
Europees de Patrimoni descobria arbres emblemàtics del municipi.
- Expectació entre els partits polítics després
de la compareixença del president Puigdemont en què feia una pausa en la independència per demanar diàleg.

Cues a l'exterior de La Fàbrica durant l'1-O.

Gent de totes les edats va votar durant l'1-O.

35

36

300 dies de notícies

- Santa Eulàlia celebrava un ple ordinari de
setembre, ajornat en dues ocasions. A l’ordre del dia constaven diverses mocions sobre el referèndum i l’aprovació dels impostos i taxes per a l’any vinent.
- La Mancomunitat treballava per ampliar el
nombre d’expedicions del bus exprés a partir del gener, sobretot en hora punta. Es passaria dels 27 trajectes actuals a 42.
- El grup de teatre del Casal feia tres bolos
amb els 12 homes sense pietat. La mini gira
començava a la Tardoral de l’Ametlla.
- Santa Eulàlia exigia l’alliberament immediat dels líders de l’ANC i d’Òmnium
Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El
consistori també condemnava, en ple municipal, la violència policial de l’1 d’octubre i
declarava persones non grates el rei Felip VI
i el delegat del Govern espanyol, Enric Millo.
- L’Ajuntament tornava a congelar impostos
i taxes per segon any consecutiu. Tots els
partits de l’arc municipal donaven llum verda a la proposta de Poble Unit.
- La Biblioteca s’afegia a l’any Palau i Fabre.
La soprano Núria Dardinyà i el pianista i
compositor Daniel Pérez viatjaven per l’univers d’uns dels autor catalans contemporanis més destacats.
- Incertesa i sabor agredolç entre partits sobiranistes per la proclamació de la república
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catalana al Parlament. Alegria continguda
en la trobada que l’ANC organitzava a La
Fàbrica. L’Ajuntament es mostrava contrari
a l’aplicació de l’article 155.
- Santa Eulàlia preguntaria als veïns quin
sistema de recollida de residus preferia. Hi
hauria dues opcions: porta a porta contenidors. La votació d’aquest procés participatiu
es faria entre el 25 de novembre i el 5 de desembre.
- La Mancomunitat reclamava per segona
vegada l’entrada a presó de l’exgerent
Francesc Delgado. El Tribunal Suprem ratificava la condemna de feia més de cinc mesos.
- Els premis Tardor 2017 mantindrien en secret, fins a darrera hora, el nom del presentador d’aquest any. La Sala Muriel Casals
acollia un concert coral amb el cor italià
Giovani Cantori de Torí, el Cor Jove Amics
de la Unió i la Coral Santa Eulàlia.
- L’Aleví A del Club Esportiu començava l’assalt a primera divisió amb una golejada davant l’OAR Vic per 7 a 3. Tot plegat, després
d’una pretemporada en què no havien guanyat cap partit.
- L’11è obert d’escacs de Santa Eulàlia aplegava un total de 274 jugadors i jugadores a la
Sala Muriel Casals de La Fàbrica.
- Dura derrota de l’infantil A del Club
Esportiu contra el Finsobe. Els jugadors de
Jaume Colomines no podien fer res contra
un equip físicament superior que guanyava
per 1 a 5.
- El primer equip del Santa Eulàlia perdia
contra el Caldes de Montbui per 1 gol a 2. Els
verd i blancs es situaven 11ens a la classificació amb 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes.

Signatura amb el CCAR per acollir refugiats a
Santa Eulàlia.

- Èxit rotund de la primera Pedals del Tenes,
una pedalada popular organitzada pel Club
Ciclista Vall del Tenes que aplegava més de
150 ciclistes pels camins i corriols de Santa
Eulàlia.

Moviment demogràfic
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Naixements
Període del 3 de desembre de 2016 al 5 de novembre de 2017
Data
03/12/2016
01/12/2016
23/11/2016
04/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
20/12/2016
27/12/2016
04/01/2017
13/01/2017
11/01/2017
20/01/2017
06/02/2017
07/02/2017
10/02/2017
12/02/2017
21/02/2017
27/02/2017
11/03/2017
16/03/2017
07/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
11/04/2017
01/05/2017
07/05/2017
23/05/2017

Nom
Georgina Amigo Ramírez
Dania Gutiérrez Fontela
Júlia Hurtado Aspas
Pol Martín López
Genís Cortés Caroz
Roc Cortés Caroz
Clàudia Poma Bou
Yune Cortés Jurado
Jael Márquez González
Mouhamed Nizar El Mouden
Marc Luna Menjibar
Enzo Fernández Cerro
Bruel Quesada Barbany
Lara García Giménez
Lena Reyes Sánchez
Beth Estapé Mompart
Adriana Novoa Feltina
Cloe Sánchez Gil
Alba Muñoz Román
Leo Martos Abril
Núria Pina Pérez
Jordi Cabanillas Priego
Lucia Mesa Béjar
Hugo Baeta Molina
Zoe Dorado Acuña
Vera Sánchez González
Chloe Flor Conforme Sánchez

Piràmide d’edats
A 16 de novembre de 2017
EDATS

HOMES

DONES

000 - 009
010 - 019
020 - 029
030 - 039
040 - 049
050 - 059
060 - 069
070 - 079
080 - 089
090 - 099
100 - 109

377
456
333
496
674
516
379
241
143
15
0

374
419
321
506
616
521
365
258
191
48
3

TOTALS

751
875
654
1002
1290
1037
744
499
334
63
3

TOTAL

3.630

3.622

7.252

Data
09/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
26/06/2017
28/06/2017
04/07/2017
15/07/2017
21/07/2017
20/07/2017
02/08/2017
06/08/2017
20/08/2017
25/08/2017
26/08/2017
14/09/2017
18/09/2017
15/10/2017
20/10/2017
27/10/2017
05/11/2017

Nom
Alex Jofre Gallardo
Blanca Guijarro Hernández
Nil Gil Quero
Roc Ferrés Serra
Álex Lema Segura
Eloi Feliu Palomera
Queralt Blanch López
Júlia Junoy Navas
Daniela Lara Correas
Valentina Amat García
Valeria De La Concepción Allue
Alexia Toro Amores
Kai Cano Carreras
Gaia García Mora
Gian Donaire Biel
Berta Vidal Enfedaque
Carla Galindo Carmona
Gerard Granados Agudo
Ivet Casals Álvarez
Berta Molist Brustenga

Població per Barris
A 16 de novembre de 2017
BARRI

HABITANTS

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

353
1973
1375
1324
527
984
716
7.252

Padró de vehicles
A 16 de novembre de 2017

Turismes
Autobus
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes
TOTAL

4.228
1
743
124
127
269
765
6.257
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Entitats
Jutjat de Pau i Registre Civil
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

Us farem una breu explicació del que ha succeït en el Jutjat de Pau durant aquest 2017.
La feina és tant monòtona com sempre, algun acte de conciliació, no gaires, les notificacions pertinents de la cooperació judicial,
això en l’àmbit de l’Agrupació num.47.
En quan al Registre Civil, naixements, que
aquest any ha entrat en funcionament la inscripció des dels centres hospitalaris, sense
massa èxit. Casaments, casaments, casaments i més casaments.... bona part derivats
d’altres Registres Civils. I defuncions, les
pertinents.
A finals de desembre de 2016 moria Josep
Bonamusa i Ferrer, el que va estar molts
anys Jutge de Pau de Bigues i Riells i també
va fer la suplència a Santa Eulàlia des de la
mort de l’Enric Torras fins que vaig prendre

La Trinitat Folch.
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possessió jo. També el dia 8 d’octubre d’aquest 2017 moria Joan Pou i Arnaus, el que
havia estat Jutge de Pau de Lliçà d’Amunt,
que, degut a la seva malaltia, va haver de
deixar-ho a principis d’aquest any. També
havia fet alguna suplència a Santa Eulàlia en
algun moment que el Sr. Torras es trobava
indisposat. Bons amics i col·laboradors que
els trobaré a faltar. Descansin en pau.
A principis del mes de novembre vaig tornar
a renovar com a Jutge de Pau titular, amb
una particularitat, que ara no hi ha Jutge suplent.
Trinitat Folch i Sampera havia estat Jutgessa
de Pau suplent des del 1996 i ara, per motius
personals, ha cregut convenient deixar el càrrec.
“Trini, gràcies per tot el suport i la companyonia que m’has donat al llarg d’aquests 20
anys. Has fet una bona tasca pel poble i tots
hem d’estar agraïts de tot el temps que hi
has pogut dedicar. Moltes gràcies!!”.
Així doncs, els que formem el Jutjat de Pau
us desitgem Bones Festes.
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
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Entitats
Parròquia
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 festius: 11.30 h i dimecres: 19 h

Aquest any 2017 ha estat intens a nivell parroquial. La comunitat cristiana de Santa
Eulàlia de Ronçana, mil·lenària, vol continuar renovant la seva presència al nostre poble, i seguir amb la seva missió d’esperança i
germanor per a tots aquells que s’hi apropen.
A nivell formatiu, seguim acollint infants i
joves que a la catequesi es preparen per rebre la Primera Comunió i la Confirmació,
educant en fe i en valors. I també oferint la
proposta del Casal Parroquial, on a la representació nadalenca de Pastorets o a d’altres
representacions puguin participar d’aquesta
oferta formativa, també des del lleure.
Als adults els adrecem catequesi i formació
cristiana. Hi ha, actualment, tres grups de
catequesi d’adults. I aquest darrer curs es va
oferir un cicle de conferències-testimoni de
diversos missioners. Va ser multitudinària
l’assistència, obrint les sessions a la vinguda
de diverses persones més enllà de l’estricte
cercle parroquial.
El viatge per terres franceses va ser una
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oportunitat per viure espiritualitat, art i convivència per diversos indrets. L’èxit de participació i realització fa que es promogui un
altre viatge d’estiu per al curs vinent.
La proposta espiritual de la parròquia es
concreta en la celebració de la Missa, dels diversos sagraments, però també de recessos,
un de general per Quaresma a Puiggraciós i
un per a catequistes a Caldes de Montbui. A
més, el Romiatge del setembre a Montserrat
ofereix aquest aspecte però també és una
oportunitat per a trobar-nos i conviure de
manera festiva amb les altres parròquies veïnes amb les quals es participa.
La nostra Càritas segueix treballant i oferint
ajuda solidària i acollida humana. No són
poques les famílies del nostre poble, veïns
nostres, que necessiten ajuda i suport.
Siguem conscients d’aquesta realitat. La comunitat cristiana demana de l’ajuda de tots,
en una tasca que ens ha de ser comuna per a
tots aquells que creiem en la justícia i en la
cultura de la solidaritat.
Amb una mirada oberta s’ha ofert aquest
any un multitudinari concert al Casal
Parroquial, promogut per Càritas, a favor
dels refugiats. És fonamental poder treballar
també per aquells que pateixen a qualsevol
lloc del món.
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia

Mn Aaron presenta a
Salvador Bacardit en el
cicle de conferències de
Pasqua.

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
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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

Càritas recollint els 200 euros obtinguts durant la Festa del Pagès 2017.
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Entitats
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Comissió de Festes
Responsable: Anna Montes.
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: montescam@ser.cat
Web: www.ser.cat

La cavalcada de Reis i l’entrega de cartes
dels infants a Ses Majestats va tornar a ser el
tret de sortida al calendari de Festes 2017 de
Santa Eulàlia de Ronçana. La mainada els
esperava a la Plaça Onze de Setembre i
Melcior, Gaspar i Baltasar van venir amb cavalls i carruatges, mentre uns altres, esperaven fent cua a l’exterior de La Fàbrica.
Mentre feien cua per entregar les cartes, van
poder omplir la panxa amb xocolata i melindros, fent més amena l'espera. Agraïm un
any més la col·laboració de Ronçana Comerç
Actiu (RCA). Hi ha un grup de mainada que
va rebre la visita dels Reis, despertant-los a
mitja nit, per rebre un present i uns consells.
Aquest és un dia intens i de feina per la
Comissió de Festes, preparant el guarniment
i el vestiment de les tres autoritats d’orient i
la decoració de la recepció de cartes.
Una altra de les cites fixes al calendari va ser
la Calçotada, on durant el matí es va fer una

La Calçotada popular va tornar a omplir La
Fàbrica.

ruta pel municipi amb Santa Eulàlia Camina
i el Grup Ornitològic del Tenes. Seguidament, unes 240 persones van poder compartir taula i degustar calçots (se’n van repartir
4.000), botifarres i seques del poble, juntament amb la seva salsa. Una vetllada d’allò
més gustosa rematada amb la música d’havaneres del grup Nous Indrets.
Un altre dels clàssics va ser Carnestoltes, on
diferents entitats del municipi van tornar a
guarnir les carrosses, a disfressar-se i maquillar-se, a desfilar en comparsa, en grups
reduïts o a títol individual, omplint de música i color, els carrers del municipi, acompan-

Els Reis Mags van visitar un any més Santa Eulàlia.
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yats pels Tabalers de la Vall del Tenes. El
punt d’inici va ser la Plaça Onze de
Setembre, on els més menuts van ballar i
concursar pels premis infantils, juntament
amb una xocolatada amb melindros.
Seguidament es va donar el tret d’inici a la
rua de Carnestoltes, de la Plaça Onze de
Setembre al Forn Sant Antoni, girant pel carrer Francesc Macià on davant de l’Edifici de
la Font del Rieral van ballar davant dels jurats, aquesta vegada format per una persona
de cada comparsa, alliberada i presidida per
una persona especialista en creativitat i ball.
Per sopar, al bar de La Fàbrica van fer un
menú d’entrepà i beguda. Després de sopar,
hi va haver l’actuació del grup local Ron and
Papas. A mig concert, es va fer entrega dels
premis. Un total de 700 persones van formar part de la festa de Carnestoltes. Santa
Eulàlia va tornar a demostrar que de gresca
i xerinola va sobrada!
L’última de les festes va ser la Festa Major.
Un any més en fem una valoració molt positiva. El Joc dels Colors i les diferents activitats van tornar a omplir el poble de grans i
petits per gaudir d’uns dies molt esperats
per tothom. Enguany vam recuperar el tren
de Festa Major per unir els diferents barris i
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Una família de Lego's durant la festa de
Carnestoltes.

que tota la gent pogués venir als actes amb
transport públic gratuït. Sense dubte, ja tots
tenim ganes de que el proper mes de juliol
arribi per poder tornar a gaudir d’uns dies
tant festius i divertits.
Per últim voldria agrair la predisposició dels
voluntaris i de les entitats que s’impliquen
en les activitats que es duen a terme a Santa
Eulàlia, fent que siguem un poble viu i actiu.
També voldria animar-vos a seguir participant en les dates festives i 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.

La Holi Party va posar color a la Festa Major d'estiu.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Belén Martínez, Olga Casanova, Marina
Alcojor i Joan Roquerias
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliade
roncana.cat/

Aquest 2017 que ara acabem, l’equip que tirem endavant el servei de la biblioteca ha
canviat i des d’aquestes línies volem agrair la
bona tasca que han fet el Guillem Baró i
l’Andrea Weirather companys amb l’aventura de posar en marxa la biblioteca des d’aquell març del 2011, i també la Susana
Jiménez que ha format part de l’equip en els
darrers anys en diferents moments. I donem
la benvinguda a la Marina i al Joan que s’han
incorporat a l’equip aquest any.
Al llarg de l’any la biblioteca ha continuat
apostant per potenciar el servei de lectura
pública y gratuïta a tota la comunitat. A més
de consolidar el club de lectura d’adults i
l’infantil “Fantàstida”, hem posat en marxa
el club de lectura juvenil adreçat a joves
d’entre 12 i 14 anys. Els clubs de lectura
apleguen persones que gaudeixen llegint i
també parlant de llibre i compartint opinions, emocions o vivències que la lectura
suggereix. A les tertúlies s’afegeixen moltes
vegades els propis autors o persones expertes en la seva obra.

Gemma Ruiz amb les convidades a la tertúlia
d’Argelagues.
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Així pels voltants de la celebració del dia de la
dona ens va visitar Gemma Ruiz, periodista i escriptora per parlar de la seva primera
novel·la Argelagues en una emotiva sessió
on hi havia de convidades diverses dones de
Santa Eulàlia que havien treballat en les primeres fàbriques d’indústria tèxtil aquí o als pobles veïns, com les protagonistes de la novella. La sessió va ser molt entranyable i emotiva.
Més endavant, el mes de juny, el club de lectura d’adults i el juvenil van poder conversar
amb l’escriptor Alejandro Palomas autor
de la novel·la “Un fill” que tots l’havien llegit.
Ens han acompanyat també altres escriptors
de la comarca com l’Anna Ballbona o
l’Albert Juvany, per parlar de les seves
obres Joyce i les gallines i El silenci del far.
A més de la col·laboració de Fina Dantí i
Ruth Galve per parlar de l’obra de Manuel
de Pedrolo i de Joan Sales, respectivament.
El mes de desembre d’enguany tenim programada una trobada amb l’escriptor Jordi
Coca, per parlar de la seva novel·la La japonesa.
En l’aposta per la lectura, el projecte d’acompanyament lector LECXIT ens fa sentir
molt satisfets. Cada vegada comptem amb
més voluntaris que de manera generosa i desinteressada acompanyen alumnes de 4t, 5è
i 6è de les escoles del poble per apropar-los
a la lectura i al plaer de llegir. Vam finalitzar
el curs amb 15 parelles, i hem pogut començar l’actual amb aquest mateix nombre i
esperant noves incorporacions, gràcies a un
conveni amb l’IES i els alumnes de 4t d’ESO
amb l’assignatura de Serveis a la Comunitat.

Presentació del conte El Caganiu d’Elisenda
Escobairó i il·lustracions d’Enric Vilageliu.
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El 2017 hem commemorat en 25è aniversari
de la mort de Montserrat Roig amb una exposició, la lectura de Temps de cireres al club
de lectura, i el motiu del Certamen Literari. El
tema: “ Roig cirera, roig intens” va engrescar
una cinquantena de participants que ens van
fer arribar la seva obra. La guanyadora va ser
Haikús al tren de Roser Blàzquez Gómez,
de la població de Moià. Com és habitual, el
lliurament de premis del certamen obre la
vetllada del Sopar Literari que com cada any
compta amb la participació d’un centenar de
persones. Enguany els artistes locals i del
TNT a la sobretaula ens van oferir una versió
actualitzada de El retaule del flautista
de Jordi Teixidor, commemorant que el TNT
l’havia estrenat feia 45 anys.
L’altra convocatòria que continua comptant
amb molta participació és el concurs de
punts de llibre que enguany ha arribat al rècord de 767 punts presentats.Com sempre,
l’exposició de tots els punts a concurs i especialment la festa de lliurament de premis, aixequen molta expectació. Hem d’agrair la
col·laboració d’empreses i comerços locals
que augmenta any a any, fent de la participació el tret fonamental d’aquest concurs.
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Adreçats als infants, han continuat les narracions orals potenciant la franja dels més
petits, de 0 a 3 anys, cada primer dissabte de
mes, i els tallers de creació artística i experimentació científica, com els del mes de la
ciència que ens han apropat a les matemàtiques i la geometria, a més de les exposicions
al vestíbul que enguany han comptat amb
l’obra de les il·lustradores on hem pogut
veure el seu procés de creació.
Només unes pinzellades de tota l’activitat
entorn de la lectura i la creativitat que organitza la biblioteca en aquest espai privilegiat
que tenim per compartir amb tota la població de Santa Eulàlia i que el mes de maig vau
reconèixer als resultats del “Quadern
Participatiu de debat familiar” com l’equipament municipal millor valorat de Santa
Eulàlia. Ens sentim molt agraïts.
I per finalitzar, us deixem algunes dades estadístiques del 2017:

Les activitats al voltant de la música i la poesia ens han deixat vetllades inoblidables,
com la revetlla de Sant Jordi, amb el grup
Aspriu, i les vetllades al jardí d’aquest estiu
amb uns artistes de qualitat com la jove
Judith Nedermann, i el veterà Jaume
Arnella. A l’octubre, ens hem afegit a la celebració de l’Any Palau Fabre amb un recital
de la soprano Nuria Dardinyà.

• Mitjana de 140/145 visites diàries.
• 3.000 usuaris amb carnet de la Xarxa de
Biblioteques.
• Un fons documental de 24.000 documents, i subscripció a 80 revistes i diaris.
• Préstec mensual de 1.500 documents.
• Programació anual de 275 activitats ( cursos, clubs de lectura, trobades amb autors,
exposicions, hores del conte, tallers, conferències, concerts, presentacions de llibres...) i una assistència mitjana de 25/30
persones per sessió.

Guanyadors del Certamen Literari 2017 amb
membres del jurat.

Taller Bombolles de sabó i matemàtiques. Mes
de la Ciència.
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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

Aquest 2017 s’ha dut a terme la 12a edició
del procés de pressupostos participatius
“JOVE, PARTICIPA!” a Santa Eulàlia de
Ronçana, que es va iniciar el passat 18 de novembre de 2016 amb l’Assemblea Jove 2017.
D’altra banda, aquest any també hem iniciat
un projecte per treballar les competències
per la participació amb els joves de 2n d’ESO
(13 anys) de l’Institut la Vall del Tenes, just
l’any abans de poder participar a
L’Assemblea Jove. Durant aquest 2017 tam-

Chillout a l'Institut.

Torneig de Clash Royale.

bé ha estat aprovat el Pla Local de Joventut
pels propers quatre anys, hem realitzat diferents accions informatives a nivell acadèmic,
laboral i de salut, i hem treballat en diferents
projectes i activitats de la Regidoria de
Festes i de la Regidoria de Participació
Ciutadana.

Pressupostos Participatius 2017
En aquesta dotzena edició del procés de participació, 104 joves d’entre 14 i 30 anys de
Santa Eulàlia van decidir com gastar els
15.000€ de la partida d’activitats juvenils de
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l’Ajuntament de Santa Eulàlia. En total es
van proposar 29 accions diferents, de les
quals se’n van escollir 19 a l’Assemblea Jove.
Pel que fa a la participació, més de 30 joves
han liderat les accions, més de 100 han participat activament de l’organització, i més de
3.700 persones han assistit com a públic durant el 2017 de les accions sorgides de
l’Assemblea.
De les 19 activitats escollides finalment se
n’han realitzat 17. Les activitats innovadores, que fins ara mai s’havien fet a Santa
Eulàlia, han estat un SCAPE ROOM, un
TORNEIG DE CLASH ROYALE i el CAMPIONAT DE MINI-DH. Per contra, l’Esquiada Jove no ha estat proposada després
de 9 anys consecutius sent escollida, i en
canvi, s’ha recuperat el BUS NIT PER LA FM
DE GRANOLLERS després d’un any absent.
Com cada any, s’ha permès que els alumnes
de 4t d’ESO de l’Institut la Vall del Tenes
s’organitzessin per proposar activitats a
l’Assemblea i obtenir beneficis amb les activitats escollides per tal d’abaratir els costos
del viatge de final curs.
També a través dels pressupostos participatius, els joves de l’entitat LA TIMBA han or-

Santaka Zombie.
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ganitzat el SARAU DE PRIMAVERA, les
PRÈVIES DE FESTA MAJOR, i el SOPAR
JOVE DE FESTA MAJOR, a part de l’Scape
Room.

Punt d’informació i assessories
joves
Aquest 2017 hem realitzat xerrades d’orientació acadèmica a totes les aules de 4t d’ESO
de l’institut. També hem ofert orientació
acadèmica individualitzada al Punt Jove La
Taka o a l’institut a un total de quinze de joves.
Pel que fa a l’Assessoria Laboral que es realitza cada quinze dies a La Taka, s’han atès
aquest últim any més de 40 joves. A més, el
25 de maig vam organitzar una xerrada-taller de recerca de feina per l’estiu.
Juntament amb el tècnic del Programa de
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes
hem realitzat de nou la “Setmana CRÍTIC”,
una campanya sobre l’ús responsable de les
noves tecnologies i que aquest any va posar
l’èmfasi en l’assetjament a través de les xarxes socials. Aquest any també hem muntat la
paradeta del PPD durant tres nits de Festa
Major.
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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.parlemdedrogues.cat

Seguim, i mirem de
millorar...
Com cada any, des de finals de 2003, d’entre
d’altres bandes ens trobem aquí, inicialment
us parlàvem de la nostra tasca pel que fa a la
prevenció de drogues, tot i que ja sabeu que
hem anat obrint el ventall cap a la promoció
de la salut, vinculant-ho directament amb el
pensament crític.
Com sempre el treball en xarxa i la transversalitat amb la resta de serveis de la Vall del
Tenes és la nostra metodologia bàsica de treball. Amb el suport de Diputació de
Barcelona i de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes.
Enguany hem engegat dues diagnosis que
ara mateix, quan estigueu llegint l’anuari, les
tindrem en plena fase de recerca de dades...
Per una banda, des de la Generalitat de
Catalunya amb el suport de la Fundació
Salut i Comunitat, i sent un dels territoris
pioners que fem la prova pilot, estem realitzant el “Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i el consum de drogues en espais públics d’oci” on com heu pogut veure
pel seu nom, busquem l’objectiu d’assolir un
protocol àgil i proper, de cara a l’assetjament
sexual.
D’altra banda, de la mà de la Diputació de
Barcelona i amb el suport d’ABD (Energy
Control) estem fent una diagnosi sobre consums de drogues entre adolescents i joves,
per posteriorment redactar el document
marc del PPD i revisar si s’escau, línies d’intervenció i objectius.
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De les dues diagnosis, n’extraurem dades reals, per poder acotar encara més la nostra
tasca a la realitat de la Vall del Tenes.
La resta de línies estratègiques les mantenim i actualitzem, però les xerrades a 6è del
“Pas de primària a secundària”, tallers i xerrades a l’institut sobre drogues, pantalles i
d’altres temes de promoció de la salut i del
pensament crític les tenim plenament consolidades.
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. D’aquí que s’hagi valorat el tema de
fer les dues diagnosis amb personal expert i
extern per treure’n el màxim de dades i de
profit.
Aquest any, hem tornat a ser presents a bo-
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na part de les nits de totes les Festes Majors
de la Vall del Tenes i en el cas de Santa
Eulàlia ens hi heu pogut trobar dijous, divendres i dissabte amb el nostre estand, per
on han passat més de 800 persones, sobretot adolescents i joves.
Enguany hem incorporat una nova campanya, en aquest cas no li hem donat enfoc preventiu, si no un abordatge de reducció de
danys i riscos sobre el conegut fenomen del
Botellot, on a partir de la premissa que el
millor consum d’alcohol és el que no es fa,
deixem certes premisses per si algú tot i això
decideix consumir.
Veureu, que l’última premissa, és el bon humor, una de les nostres millors eines a l’hora de realitzar la nostra tasca i establir vincles amb adolescents, joves, famílies i serveis del territori.
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 2017 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. Aquí
us fem un recull de les més destacades.

Gener
Exposició dels treballs realitzats pels alumnes del curs de Restauració de Mobles
Rebuda dels Reis Mags
Espectacle Infantil “The Vals Paper”
4a Festa de l’Acordió
Ball de Saló amb Sol de Nit
Assemblea General del Casal d’Avis

Febrer
Calçotada Popular
Campanya de Donació de Sang
Matinal de ioga energètic i bany de Gong!
Carnestoltes
Ball de Gitanes: La Roda

Març
Festa dels 3 Tombs
Dinar solidari
Espectacle infantil “La memòria de l’aigua”
Santaka Party
Ball de Saló amb Ària

Festa del Pagès.
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Abril
Exposició dels alumnes del Curs de fotografia realitzat per Femfotos
Motorada clàssica
Espectacle Infantil “embolic a la Granja”
Vlll Fira Lliga’t a la Terra
Sant Jordi del Casal d’Avis
Ball de Saló amb Esquitx

Maig
Espectacle Infantil “El cel de la Jojó”
Artarreu
Out-logio is real
Ball de Saló amb Pep i Mª José
Retro Car Meeting 2017

Juny
Exposició Fotografies dels alumnes del curs
realitzat per Femfotos
Exposició dels treballs realitzats pels alumnes del curs de dibuix i pintura
Concurs Coreogràfic Trackdance
XX+4 Trobada de Gegants
Donació de Sang
Presentació dels resultats del Quadern Familiar
Concert d’Estiu Da Capo
Sant Joan del Casal d’Avis
Presentació dels resultats del Quadern Familiar

Juliol
Exposició dels quadres guanyadors del concurs de pintura Ràpida a l’oli
Teatre amb TNT: Els Pèls
Torneig Popular de Ping Pong
VIII Fira del Tomàquet
Concurs de pintura a l’oli
Dinar de Festa Major de la Gent Gran

Votació durant l’1-O.
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Setembre
Marxa de Torxes Passi documental: Empatia
Ball de Saló amb Choffers

Octubre
Referèndum
Donació de Sang
Celebració del 28è aniversari del Casal
d’Avis
Espectacle Infantil La Rateta que escombrava l’escaleta
Jornades Europees del Patrimoni
Ball de Saló amb Ostres Ostres
Concert amb la Coral, el Cor Jove dels Amics
de la Unió i el cor italià Giovanni Cantori
di Torino

Novembre
Exposició de Còmic Manga
Exposició fotografies matança del porc
Festa del pagès: La matança del porc
13a Assemblea jove
Concert de Santa Cecília de l’EMVT
Ball de Saló amb Andreu’s
Curs de defensa personal
V Premis Tardor

Desembre
Ronçana 50 anys: Xerrada amb Antoni
Bassas
Escudellada Popular per la Marató de TV3
Concert de Nadal amb la Marató de Da Capo
Concert de Nadal EMVT
Eleccions
PreNadal Casal Avis
Quinto de Nadal

Festa de Carnestoltes.

VIII Fira del Tomàquet.

Pel què fa als cursos i tallers, aquest octubre
hem començat de nou l’activitat amb una
vintena de propostes diferents: més de 40
cursos amb més de 400 alumnes. Tot un
repte que volem mantenir. Actualment els
caps de setmana, les tardes i vespres a la
Fàbrica estan sempre plens d’activitats. Per
aquest motiu ens hem proposat potenciar les
activitats matinals. Hem volgut fer una proposta més atractiva amb cursos, alguns enfocats a la gent gran com el taller de memòria i d’altres per a tots els públics, com el ball
amb línia, la guitarra, el tai txí i el ioga.
Aquest es pot fer, tant al matí, com al migdia. També s’hi han dut a terme moltes reunions i activitats de les escoles. Així hem
aconseguit que la Fàbrica no pari mai.
Pel que fa a millores, cal destacar la col·locació d’unes cortines negres al fons de l’escenari de la Sala Muriel Casals, així com la instal·lació d’un nou equip de so, molt necessari per la quantitat d’activitats que s’hi realitzen al llarg de l’any.

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

Aquest nou curs 2017-2018 a l’E.B.M. l’Alzina encetem un nou projecte d’escola, amb un
nou equip directiu i amb un caliu professional immillorable que farà possible que aquest
nou repte ompli d’il·lusió el nostre dia a dia.
A l’Alzina hi trobareu un projecte de vida on
el seu principal objectiu és EL BENESTAR
DELS INFANTS, DE LES SEVES FAMÍLIES
I DE TOTS/ES ELS PROFESSIONALS QUE
HI FORMEN PART.
Intentem que l’infant se senti feliç mitjançant la interacció amb l’adult i amb el joc
com a eina d’aprenentatge, fent sempre un
acompanyament respectuós que permeti
que cada nen/nena pugui SER ÚNIC.
A l’E.B.M. l’Alzina fem del joc L’ESSÈNCIA
DE LA VIDA.
Però també volem engegar nous projectes
que facin més propera i acollidora la nostra
escola. Aquests projectes són les següents:

El pati
Estem convençudes que el jardí de l’escola
és un espai per viure-hi i que amb ell es mos-

tra quin és el projecte educatiu de l’escola i
ensenya a tothom qui hi vol entrar com som,
parla de qui hi viu...

L’hort a l’Escola Bressol
És un dels grans reptes que tenim com a escola. Des del passat mes de juny va sorgir una
nova idea de poder fer un hort en col·laboració amb els nois i noies de l’APINDEP, el
Casal d’Avis, i també amb totes les famílies
que vulguin participar en aquest projecte.

Obrador de la sorra
És una proposta de joc on els infants manipulen i investiguen a través de la sorra, sorra
delicadament preparada per l’ocasió.
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Com diu Reingelnatz “El millor pels infants
és la sorra. Sempre hi ha una muntanya de
sorra. Ella corre incomparablement i amb
tendresa per la mà.”

L’Alzina solidària
Volem fomentar una escola solidària amb
uns valors socials que ajudin a tots aquells
infants i les seves famílies que ho necessitin.
És un nou projecte que arrenca aquest dilluns 18 de desembre a les 17:30 al Casal
Parroquial amb una Cantata de Nadales on
es recolliran joguines noves per a tots
aquells infants del poble amb risc social.

Els avis a les nostres vides
Creiem que moltes vegades els avis i àvies
del poble tenen molt temps lliure i sovint se

senten sols, i nosaltres a la nostra petita escola bressol tenim molta estima per donar.
Els infants són essencials en la vida de les
persones, són honestos i et donen el millor
d’ells sense esperar res a canvi… És per això
que creiem que seria altament gratificant
que avis/àvies poguessin venir a l’escola per
explicar-nos contes, històries, a fer jocs de
falda amb nosaltres…a fer-nos gaudir de la
seva companyia, on els infants se sentin estimats per ells i a canvi rebin el tresor més
preuat del món: els petons, les abraçades i
els somriures dels menuts.

Projecte APINDEP
Ja fa dos cursos que s’ha iniciat un projecte
de voluntariat amb els/les joves de l’APINDEP. Aquest curs vénen tres joves i passen el
dijous al matí, tot col·laborant i gaudint de
les propostes i el joc dels infants. És un projecte molt enriquidor on tots plegats aprenem de tots.
Aquest curs, però, també hem iniciat el projecte de reciclatge de paper que el fem a
l’APINDEP.
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Canal SET
President: Xavier Cabot
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Estigueu a favor o en contra de tot plegat, un
dels esdeveniments més destacables del
2017 ha estat (o va ser) l’1 d’Octubre. El dia
va tenir dos clars protagonistes: un grup de
gent que volia votar i un grup de gent (menor però més armat) que volia evitar-ho. De
la col·lisió d’aquests dos grups van néixer els
fets. El que no sabia cap d’aquells dos grups
en aquell moment és que tot plegat es convertiria, a banda d’en “un fet”, en una història. L’1-O es va convertir en poques hores en
una història que era viscuda, explicada i, sobretot, compartida. L’1-O el que vam fer va
ser compartir. Uns i altres (especialment els
“uns”, els qui rebien) van compartir coses.
Van compartir il·lusió, informació, nervis,
por i psicosi. Van compartir quelcom i com a
grup van consolidar una història col·lectiva.
El vespre de l’1-O Canal SET va fer un especial informatiu per fer una valoració de la
jornada de votacions i comunicar el resultat
als santaeulaliencs i santaeulalienques. Una
vegada més la nostra televisió local va estar

a l’altura de les circumstàncies i, sobretot, a
l’alçada del relat. L’especial informatiu va
ser un èxit i les imatges que va consolidar
quedaran per a les retines de la història (fins
i tot les que no van ser emeses).
Però aquell dia, a Catalunya i a Santa
Eulàlia, encara van passar més coses. Aquell
dia tots vam aprendre una lliçó. De nou a favor o en contra de tot plegat, la ciutadania
catalana va aprendre que les històries
col·lectives creen afecció. Dit amb unes altres paraules: Compartir una història amb
algú crea que estimis més aquest algú. I estimar més és conviure millor i, al capdavall,
ser més feliços, més humans i més justos.
L’1-O va ensenyar-nos a tots que tenir un relat comú ens converteix en comuna… i això
és el que fa Canal SET. Ho va fer l’1-O i porta 25 anys fent-ho.
Fa 25 anys que Canal SET crea un relat comú per Santa Eulàlia. No és -ni vol ser- un
relat únic, és tan sols la narració dels nostres
fets. Conèixer-los ens fa sentir part d’una comunitat i aquest sentiment esdevé, efectivament, en una vida comuna. Compartir (informació) ens allunya del jo i ens apropa al
nosaltres. Ens fa més forts com a grup i, a la
fi, més lliures.
Al poble i al món, compartim-nos.

Canal Set, premi Tardor 2017 a entitat de l'any.
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Escola Ronçana
Directora: Merche Díaz García
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: a8028102@.xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

Valoració dels nous projectes
Aquest passat curs hem engegat projectes
nous. Projectes que s’han valorat molt positivament i que seguirem potenciant i treballant sempre amb ànim de millorar.

L’anglès a educació infantil
L'objectiu principal d'incloure l'anglès a l'educació infantil és de familiaritzar-se de forma progressiva envers la nova llengua i la
cultura. Creiem que un bon primer contacte
amb la llengua garantitzarà un apropament
més progressiu que repercutirà de forma positiva en els futurs aprenentatges.
Per aquest motiu, de P-3 fins a P-5, es va iniciar el treball de l'anglès en grups més reduïts i de manera totalment oral a partir de
cançons, jocs, històries i també de la nostra
mascota anomenada "Dex". En "Dex" és el
nostre enllaç per saludar-nos, fer les diferents activitats i també per acomiadar-nos.
A més a més, es va dedicar un espai de joc
simbòlic de la botiga per tal de fomentar la
llengua estrangera en altres àmbits. En
aquest espai, els nens i nenes d'infantil, s'iniciaven a usar vocabulari i estructures bàsiques típiques de llengua anglesa en la situació comunicativa d'anar a comprar.
Després d'aquest primer curs, estem satisfets dels resultats obtinguts i creiem que es
necessita una continuïtat per tal d'anar
aconseguint més fluïdesa i millores en els resultats de la llengua anglesa entre l'alumnat.
Per aquest motiu, aquest nou curs 2017-18
es continua treballant en la mateixa línia.

Etwinning a cicle superior
Els alumnes de sisè de l’Escola Ronçana van
participar en un projecte etwinning amb al-
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tres escoles de Grècia, Polònia, Ucraïna,
Turquia i Finlàndia.
Un projecte etwinning és un treball de
col·laboració entre dos o més centres escolars europeus sobre un tema que s’ha decidit
prèviament. Els mestres que hi participen
acorden la temàtica, durada, alumnat que hi
participarà, què volen aconseguir, l’idioma i
les eines que s’utilitzaran.
Portar a terme un projecte etwinning suposa
un canvi en la metodologia de l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès. Els alumnes
utilitzen la llengua per comunicar-se amb altres alumnes i, per tant, veuen una relació
entre els continguts que es veuen a classe i el
dia a dia. A més a més es fomenta la col·laboració i el treball en equip entre iguals, i es
desenvolupen tant les competències lingüístiques com les competències digitals gràcies
a l’ús d’eines TIC.
El projecte en el que van participar els alumnes el curs passat portava per títol “Be my
pet-friend!” i girava al voltant del significat i
responsabilitat de tenir una mascota. Els
nens i nenes de l’escola, supervisats per la
mestra, van realitzar diferents activitats en
llengua anglesa conjuntament amb els
alumnes de les escoles que formaven part
del projecte, i la valoració final va ser molt
positiva per part de tot l’alumnat.

Els escacs a 1r
A la nostra escola introduïm els escacs als
primers cursos de l’etapa de primària, per
tal de treballar-ne continguts propis d’aquest esport, però també valorem molt positivament, el que es potencia paral·lelament,
el raonament lògic, la presa de decisions,
l’acceptació de les normes, la memòria...tots
aquests aspectes contribueixen i ajuden a la
formació integral i el desenvolupament de la
persona.
Hem començat a fer escacs a 1r amb la
col·laboració del Sr. Joan Turón que és la
persona que s’encarrega del club d’escacs de
Santa Eulàlia. En el curs de 1r tenim un
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alumne, en Tiago Vallejo, que participa en el
club d’escacs.
Psicòlegs i pedagogs han assenyalat els
múltiples beneficis d’aquest joc:
En l’àmbit intel·lectual és una eina que fomenta el raonament lògic-matemàtic, propi
de l’àrea curricular de matemàtiques, però
igualment fomenta la resolució de qualsevol
mena de conflicte de la vida quotidiana, augmenta la capacitat d’atenció i de concentració.
També es posen en funcionament la imaginació i la creativitat ja que hi ha una mena
d’intercanvi mental amb l’adversari, quan
cal esbrinar l’estratègia del contrincant i elaborar-ne una de pròpia.
Pel que fa a la personalitat, els escacs fomenten el control emocional, la capacitat
d’organització, l’expressió verbal, la responsabilitat en la presa de decisions i, quan es
progressa en la pràctica, l’autoestima.
En l’àmbit esportiu, com en altres disciplines, la pràctica dels escacs contribueix a
educar en l’acceptació de regles, les pròpies
del joc, i dels resultats, la qual cosa implica a
ajudar individus més tolerants, oberts a noves idees i predisposats a conèixer noves idees.

Participació en concursos i
premsa
Durant el curs a l’escola hem participat en
diferents concursos literaris i matemàtics.
El premi Sambori Òmnium de narrativa escolar i el premi Pessiganya de poesia escolar
tenen l’objectiu de promoure l’ús literari del
català. Els resultats han estat molt positius.
Del premi Sambori Òmnium de la Demarcació Serralada Litoral va quedar finalista l’
alumna de 5è Laia Canadell que va presentar
el conte “Una mica de llum”. El dissabte 25
de març va tenir lloc l’acte de lliurament de
premis a la sala Francesc Tarafa de Granollers.
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Als premis de les proves Cangur, una activitat que organitza la Societat Catalana de
Matemàtiques i que, amb un format de concurs, tenen com a objectiu que l’alumnat
participi i dediqui una estona a divertir-se
tot resolent els reptes plantejats. Es van presentar nens i nenes de 5è i 6è de l’escola i cal
destacar la puntuació de l’alumna Beatriz
Gimenez que va quedar a la posició vint-ivuitena dels 13.506 alumnes de 6è que van
realitzar la prova.
També participem en la secció del diari 9
nou, el 9 + petit pensada per a nens i nenes
de 8 a 12 anys on s’envien cartes al director,
curiositats, concursos de dibuix, etc. És una
manera de fomentar la lectura de premsa als
més petits.

Trobada esportiva dels alumnes
de 6è amb l’escola La Sagrera
Amb la intenció de fomentar els lligams de
convivència amb els centres educatius del
poble aquest curs 2016-17 vam engegar la
trobada esportiva amb els alumnes de 6è de
les dues escoles: la nostra i la Sagrera. Els
mestres d’educació física de les dues escoles
van preparar diferents jocs per treballar en
equip i després van anar a dinar al parc de
Sant Simple. Va ser una jornada plena d’esport, d’emocions i molt divertida.

Projecte interdisciplinari de
teatre a 6è
El projecte de teatre a sisè de primària ha
tingut com a finalitat ser un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries,
per connectar amb altres persones.
El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç l’ensenyant en l’educació de
l’expressió corporal i oral de l’alumnat.
El propòsit d’aquest treball és, doncs, introduir els infants en el món del teatre d’una
manera propera a la seva activitat quotidiana: el joc.
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D’altra banda, els dóna eines per aprendre a
expressar i comunicar els propis sentiments,
ser crític amb un mateix i enriquir els seus
mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.
Mitjançant la dramatització, l’expressió oral
i corporal, el teatre pot ajudar els nens i nenes a progressar en el coneixement d’altres
matèries curriculars.
Fer teatre és treballar en equip, un valor
molt important en la societat actual. Els
nens aprenen la importància de treballar
conjuntament i la valoren, reconeixen que
en un equip tothom és important i que es
treballa per tirar endavant un projecte comú.

Anuari 2017

Fer teatre és jugar, inventar personatges,
idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables. Totes aquestes qualitats
són innates als més petits i, amb el teatre, el
que intentem és potenciar aquesta característica infantil. Els dimarts a la tarda feiem
les sessions de teatre i l’espectacle final el
vam fer el 21 de juny al Centre Cívic la Fàbrica per a tots els alumnes de l’escola i les famílies de 6è. L’obra de teatre realitzada tenia
com a títol Han passat més de 10 anys....
Aquesta peça teatral fa un repàs per la història de la humanitat, fent un recull dels fets
històrics més significatius. Tanmateix, l’alumnat s’identifica en les diferents situacions històriques que s’han produït i com
han influenciat en la nostra actualitat.

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

P-3 A - Iraida Cutrina i Diana Sánchez.

P-3 B - Glòria Vicente.

P-4 - Roser Genisans.
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P-5 A - Núria Relats.

P5 B - Ada Margenat.

1r - Lourdes Guitard.

2n A - Cristina Blanch i Laura Pérez.

2n B - Montse Martín.

3r A - Aurèlia Ortiz i Jordi Ricart.

3r B - Margarida Bonet i Pol Riera.

3r C - Concepció Bernades.
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4t A - Mercè Miró i Sandra Cárdenas.

4t B - Xavi García i Setefilla Salguero.

5è A - Ariana Moreno i Merche Díaz

5è B - Maite Marín i Yolanda González.

6è A - Sandra Sánchez.

6è B - Adam Pérez i Sònia Paje.
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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/

10è Aniversari Escola
La Sagrera
Durant el curs
2016-2017, entre totes les altres coses d’escola, hem fet algunes activitats
especials per celebrar el 10è aniversari de l’Escola La Sagrera.
• INAUGURACIÓ: vam inaugurar els actes formant un 10 al pati amb els infants i
mestres de l’escola.
• CONCURS DE DIBUIXOS: el tema del
concurs va ser els 10 anys de l’escola. Amb la
participació de tothom se’n van triar dos per
estampar a la samarreta dels 10 anys.
• ALUMNES DELEGATS/DES: a la primera reunió de curs vam tractar a les aules
el tema del 10è aniversari i van fer un seguit
de propostes que vam tenir molt en compte.
• EXPOSICIÓ DE FOTOS: les famílies
van elaborar un 10 gegant amb totes les fotos que s’han publicat en els anuaris de
Santa Eulàlia d’aquests 10 cursos.

Alumnes delegats/des.
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• ÀLBUMS DE FOTOS: de cada curs hem
anat elaborant un recull de fotos significatives de les activitats i de la vida diària de l’escola i aquests àlbums han estat exposats al
vestíbul.
• SANT JORDI: vam organitzar uns jocs
florals amb el tema “històries dels 10 anys
d’escola”. Cada nivell va participar-hi segons
les seves possibilitats i amb diferents tipologies de textos (dibuixos, frases, poemes, narracions, còmics,...). Aquesta activitat va
concloure el 22 d’abril amb el lliurament de
premis i la diada va acabar amb una versió
molt divertida de la Llegenda de Sant Jordi
representada per famílies col·laboradores.
• LIPDUB: el 23 de maig es va gravar un lipdub amb la participació de l’alumnat. Cada
nivell havia assajat una coreografia original i
creativa. El resultat és un vídeo d’un record
inoblidable. Us convidem a veure’l!
https://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/general/lipdub-la-sagrera/
• MURALS DEL PATI: es van pintar uns
murals, amb l’ajuda d’unes il·lustradores i la
col·laboració de l’alumnat, als diferents patis
que donen vida als espais de joc.
• SORTIDA AL PARC DE LES OLORS:
el divendres 9 de juny tota l’escola vam anar
caminant fins al Parc de les Olors. Allà ens
esperaven per fer una gimcana relacionada

Sortida al Parc de les Olors.
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Gegants.

amb les plantes. Vam dinar i vam passar un
gran dia tots plegats.
• GEGANTS: vam fer uns tallers, amb una
mare col·laboradora de la colla de gegants de
Santa Eulàlia, en què es va fer un cap gros i
una gegantona. Es van presentar a la festa
dels gegants de Santa Eulàlia. Els delegats/des van triar els noms que són Fredolic
pel cap gros i Violeta per la gegantona.
• INAUGURACIÓ DE LA BASSA: el projecte de la bassa, iniciat aquesta tardor, ens
està servint per fer un treball de l’ecosistema
a 5è i 6è a l’àrea de Coneixement del Medi
molt motivador per a l’alumnat.
• FESTA FINAL DE CURS: l’AFA va organitzar la festa de final de curs i el 10è aniversari.

Inauguració de la Bassa.

Càpsula del temps.

Es van fer activitats com la “càpsula del
temps” guardant-hi els desitjos de totes les
classes que van llegir durant la festa, ara soterrada pels propers fins el 20è aniversari.
Alumnat i mestres van cantar la rumba de la
Sagrera, es van fer parlaments (inspectora,
directora, AFA i exalumnes) i un sopar. Vam
concloure la festa amb un gran pastís de llaminadures i les actuacions dels grups santaeulaliencs De cara a la pared, Ron & papas
i The crab apples.
Acabem aquest escrit dient que a l’anuari
d’enguany ens hem volgut centrar en aquesta celebració tan especial, tot i que l’objectiu
de l’escola pel qual hem vetllat cada dia és el
treball, l’aprenentatge i el benestar dels infants.

Actuacions....
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P-3 A, Mireia Simon i Marta Areñas.
P-5 B, Maria Morales i Meritxell Fàbregas.

1r A, Jordi Pérez.
P-3 B, Eva de Sande i Queralt Moratona.

P-4 A, Melania Ferández i Eli Lafarga.
1r B, Sandra Salvatierra i Jordi Espinosa.

P-4 B, Sílvia Albareda i Yolanda.

P-5 A, Montse Martí i Elisenda Codina.

2n A, Laia Cladellas i Paz Heredia.
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4t A, Elvira Mas.

2n B, Elisabet Maspons i Betsi Vila.

3r A, Montse Ribas i Adrià.

5è A, Imma Ruiz i
Alba Paré.

5è B, Laura Franco i Alba Paré.

3r B, Teresa Valls i Anna Vela.

6è A, Jordi Granell i Christian Peraire.

4t B, Cristina Pedra.

6è B, Dolors Soria i Christian Peraire.
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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

Com és habitual us resumim alguns dels fets
més destacables de l'any 2017 a l'Institut:

• Servei comunitari: El servei comunitari de 4t d'ESO, del qual en parlàvem ara
fa un any, creix amb la incorporació de la llar
d'avis Santa Eulàlia i la biblioteca de Santa
Eulàlia, afegint-se a Càritas i l'APINDEP. En
aquest programa tots els alumnes del darrer
nivell de l'ESO realitzen 10 hores de servei
social en una de les entitats col·laboradores.

• Preparació MUN: Una de les activitats que es realitzen fa anys amb alumnes de
Batxillerat és la participació en trobades
MUN, on es simula una Assemblea General
de les Nacions Unides. Ho vam destacar a
l'anuari del 2015. Aquest any 2017 s'ha seguit realitzant, amb una desena d'alumnes.
La novetat que s'inicia és una activitat de
preparació per al MUN destinada als alumnes de 4t d'ESO que hi estiguin interessats.
Es farà conjuntament amb alumnes de

l'Escola Pia Nostra Senyora, de Barcelona,
amb els quals coincidim cada any al MUN de
Sindelfingen, Alemanya.

• Escola verda: Dos anys després de començar les actuacions per esdevenir Escola
Verda, l'Institut ha aconseguit aquest 2017
aquesta qualificació. El més important, però, no és això, sinó les accions ja realitzades,
els hàbits que s'han anat modificant i els projectes de futur per reduir el consum energètic
innecessari, el coneixement entre els alumnes i la sostenibilitat general del centre.
• Festa de Nadal: No és cap novetat explicar que cada any l'Institut dedica el darrer
dia lectiu abans de les vacances a celebrar
l'arribada del Nadal. El que sí s'ha anat establint els darrers anys, però, és la col·laboració amb alguna entitat que realitza tasques
socials i humanitàries. El 2015 es va col·laborar amb Pallassos sense fronteres i el 2016
amb Open Arms. Aquest 2017 es col·labora
amb «Alegria sense fronteres», dedicada a
proporcionar assistència sanitària i educativa a Etiòpia i el Senegal.
• Un noi de Noruega i una noia
del Quebec: És ben coneguda l'activitat
que realitza el centre entorn el treball amb

Alumnes de 1r d’ESO en una depuradora.
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Recepció a alumnes de 2n d’ESO al Palau del Copríncep a la Seu dUrgell, durant el treball de síntesi de final de curs.

les llengües estrangeres i els programes d'intercanvi. Enguany hem rebut per segon cop
una alumna del Quebec, que s'ha estat al
centre durant tres mesos, del setembre a
principis de desembre. La segona part de
l'intercanvi, igual que el curs anterior, tindrà
lloc del gener a l'abril del 2018, quan una
alumna catalana de 4t d'ESO s'estarà al
Quebec. També enguany l'Institut ha acollit,
a iniciativa d'una família, un alumne de
Noruega, que farà una estada d'un any, durant el qual cursarà estudis de Batxillerat,
adaptats a l'aprenentatge del castellà i també la iniciació al català i als estudis de ciències socials.

• Obres: A l'Institut no hi falten mai les
obres menors per mantenir i millorar les
instal·lacions. Durant l'any 2017 s'han renovat els tancaments de l'edifici principal, instal·lant persianes d'alumini per millorar l'aïllament tèrmic i evitar l'entrada d'aigua.
També s'han instal·lat vàlvules termoestàtiques als radiadors per regular millor la tem-

peratura durant els mesos de fred, i s'ha pintat la paret exterior després de molts anys
sense fer-ho. També s'ha començat una prova d'il·luminació d'una aula amb llums LED,
amb l'objectiu d'anar estenent aquests dispositius per disminuir el consum elèctric.
Des de l'Institut us desitgem un molt bon
Nadal i millor any 2018!

Algunes de les obres de reparació que s'han
fet a l'Institut.
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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
Web: www.apindep.cat
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Un any més, i ja en van set, el Centre
Ocupacional és una de les principals activitats de l’Apindep. Aquest curs que engeguem, seguim sumant experiències, seguim
fent activitats per fomentar la integració social dels usuaris i usuàries del Centre
Ocupacional, en el municipi i en l’entorn.
Com a novetat, disposem d’un nou vehicle
per poder fer les activitats (piscina els di-

El nostre dia a dia, en un collage d'imatges

Entitats
lluns, ball i futbol dimecres, bàsquet divendres), hem seguit fent la cantina, participant
en les activitats festives i reivindicatives de
l’institut, fent diferents jornades amb les escoles del municipi. Hem tornat a repetir voluntariat amb l’Escola Bressol Alzina i al casal d’estiu dels Mummies. Hem seguit fent
ús dels equipaments municipals, sobretot
del Pavelló, el Camp de Futbol i la Biblioteca.
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Destacar que hem estat protagonistes de dos
projectes solidaris on els nois i noies han tingut un paper actiu, d’una banda, donant suport i recolzament a creuar l’estret de
Gibraltar, entre Sergi Mingote i Miquel
Luque; i, d’altra banda, el projecte “a rueda”
de l’empresa Freudenberg. Ambdós projectes han permès donar visibilitat a la nostra
tasca.
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Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia s’ha organitzat de nou la
Trobada de Puntaires que ha tingut lloc el 23
de juliol a 2/4 de 5 de la tarda, durant la celebració de l’Aplec de Sant Simple. Enguany
celebràvem la 29a edició. La Trobada de
Puntaires de Santa Eulàlia és de les més antigues que es fan al país.
Enguany s’hi han aplegat un centenar 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.
El temps però, no ens ha acompanyat massa.
Abans de començar l’acte ja ha fet un bon
xàfec però això no ha impedit que cada colla,
a 2/4 de 5 de la tarda, ben puntuals, comencés a fer feina, cadascuna amb el seu coixí.
Com agraïment per venir a la trobada, les
hem obsequiat amb una bossa tèrmica i el

berenar. I hem hagut d’ acabar més aviat del
previst a causa del temps, el vent i la pluja,
que ens han sorprès a tots quan ballaven les
Gitanes.
L’any que ve a tornar-hi, a veure si el temps
ens acompanya una mica més i no ens fa
marxar a corre cuita.
Gràcies de nou a la Teresa Arimany i la família per la seva col·laboració un any més.
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AMPA Escola Ronçana
Presidenta: Fabiana Montiveros
Telèfon: 610 925 244
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

Durant el curs 2016-2017, la Junta Directiva
de l’AMPA ha concentrat totes les seves
energies en posar en marxa el Pla de
Reciclatge i Socialització de llibres que beneficia a tots els socis de l’AMPA de l’Escola
Ronçana i que actualment està funcionant
amb el recolzament majoritari de les famílies, docents, equip directiu i Ajuntament.
En el nostre projecte anual, la participació
en les festes i esdeveniments locals tenen un
paper preponderant. Així és que cada any
ens fem presents en la celebració dels Tres
Tombs, Carnestoltes i la Fira de Nadal.
Com cada any, la Diada de Sant Jordi compta amb un paper principal en les nostres festivitats: el bosc de l’escola ens ofereix un escenari ideal perquè cavallers, princeses i

Sant Jordi a l'escola Ronçana.

Logo.

dracs participin del berenar, els tallers i l’espectacle amb el que pretenem aportar el
nostre granet de sorra per fer que aquest dia
sigui especial i màgic.
Amb els pressupostos anuals es segueix destinant una partida per a la compra d’una pissarra digital, per a que totes les aules puguin
comptar amb aquest element didàctic tan
necessari avui en dia.
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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

El curs 2016-2017 ha estat un curs molt especial per a l’AFA La Sagrera ja que l’Escola
ha fet 10 anys i, per tant, pares i alumnes ho
han volgut celebrar de forma especial fent
diferents activitats a banda de les que ja es
duen a terme any rere any.
A continuació fem un resum de les activitats
organitzades per l’AFA:

Programa de reutilització de llibres

Festa de Carnestoltes.

visió del Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament, de manera que podem garantir l’adequada distribució i la privacitat dels
beneficiaris.

Un any més s’ha repetit l’èxit del projecte de
reutilització de llibres, un projecte consolidat i molt interessant que permet a les famílies participar en una iniciativa que, a més
d’econòmics, aporta beneficis socials i mediambientals. Enguany, el 98% de les famílies s’han adherit al projecte.

Projecte de digitalització d’aules

Servei d’extraescolars

Projecte Aula Vila

Enguany s’ha ofert una amplia i complerta
varietat d’activitats extraescolars a tots els
nivells de l’escola, des de P3 fins 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.

Enguany hem participat en la dotació de
mobiliari i equip instrumental (microscopis
i lupes) per l’Aula Viva, un nou projecte dut
a terme a l’escola que ha permès la creació
d’una Aula d’experimentació per a tots els
àmbits científics i a la que tindran accés tots
els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 6è.

Fons social

Oferta d’una assegurança dental i d’ulleres voluntària

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 i permet 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 el
gestiona la Direcció de l’escola amb la super-

Durant el curs 2016-2017 l’AFA ha equipat
les dues aules de 1r amb pissarres digitals,
concloent el projecte de Digitalització d’aules de totes les classes de primària. També
s’ha col·laborat en la renovació d’ordinadors
de l’escola.

Després de la bona acollida del curs passat,
enguany s’ha tornat a oferir la possibilitat
d’adherir-se a una Assegurança de cobertura
dental i d’ulleres totalment voluntària. Els
alumnes que han volgut formar-ne part, han
tingut la possibilitat de contractar-la per tan
sols 3,5 euros i gaudeixen d’una àmplia cobertura mèdica i econòmica en cas de trencadissa de dents i ulleres.
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Pares i mares donant sempre un cop de mà.

Nens i nenes durant la festa dels 10 anys.

Curs d’escacs

amb la Direcció de l’escola per celebrar els
10 anys. Aquesta festa va ser un èxit en tots
els sentits i tant grans com petits s’ho van
passar d’allò més bé amb els concerts dels
grups locals DE CARA A LA PARED, THE
CRAB APPLES i RON & PAPAS. Com en els
darrers anys, van poder sopar allà mateix
gràcies al servei de bar que oferia l’AFA de la
mà dels pares i mares voluntaris. Els beneficis que es recapten a la festa de final de curs
es destinen a millorar el centre escolar per
tal que tots els infants en puguin gaudir.

Un any més s’ha repetit amb èxit el curs
d’escacs per als alumnes de 4rt, en què un
responsable del Club d’Escacs de Santa
Eulàlia ha realitzat unes quantes sessions
formatives als alumnes amb una valoració
molt positiva tant per part dels alumnes com
dels mestres.

Participació en 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
poguessin descarregar les actuacions del
seus fills de manera gratuïta i amb molt bona qualitat.
També s’ha col·laborat en l’esmorzar de
Nadal que s’ofereix a l’alumnat i els mestres
l’últim dia lectiu abans de vacances amb l’aportació dels melindros que acompanyen la
xocolata desfeta que regala l’empresa de
menjador.

El nostre objectiu per al curs vinent no és altre que col·laborar amb l’escola i fer-ne, en la
mesura del possible, un lloc millor per als
nostres infants. Cal agrair a totes les famílies
implicades l’esforç i dedicació a aquesta tasca altruista, ja que són un bon exemple per a
tots els infants. Fins el curs vinent!
Moltes gràcies.

I com ja es tradició, per Sant Jordi també vàrem col·laborar amb els lots de llibres que es
van regalar als guanyadors del concurs organitzat per l’Escola.
Per finalitzar el curs, l’AFA va organitzar una
gran festa de final de curs conjuntament

Festa de fi de curs amb concerts.
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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 2016-2017 per en Josep Lluís Sala com
a president, la Rosa Bosch com a secretària,
la Carmeta Iglesias com a tresorera, en Fèlix
de Blas, Salvador Fructuoso, Montse Nobile
i Neus Cortés com a vocals i també ens ajuden sense càrrec en Jordi Mas i la Paula
Gertel. Acabem de renovar els càrrecs de la
Junta, però això 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.
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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
són venuts pels diferents alumnes a familiars i amics, i els 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.
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, de 1r de
Cicle Formatiu i els nous d’altres cursos.
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 aquest any a la jornada ambiental que es va organitzar durant el
curs.
En el marc de la festa de comiat de curs,
l'AMPA va lliurar els segons premis DAVID
SEUMA per a Treballs de Recerca de Batxillerat, consolidant el projecte.
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Aquest projecte que es va iniciar l’any passat, a on es vol premiar l'excel.lència dels
treballs de recerca de Batxillerat. Premis en
memòria d'en David Seuma Pregona, que va
ser un excel·lent estudiant i magnífic professor del centre i, per sobre de tot, una grandíssima persona.
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, de l’associació Ronçana comerç actiu i de l'AMPA.
Aquest any el premi repartit eren vals de regal de l’associació Ronçana Comerç Actiu,
que també va participar en el premi amb una
aportació.

Felicitar des d’aquí els alumnes que es van
presentar per la qualitat dels treballs realitzats.
Per últim comentar que l’any passat, després
del tancament de l’anterior anuari, ens va
tocar un petit premi de la loteria que venen
els alumnes. Donem les gràcies a tots aquells
que hi van col·laborar, ja que el fet va deixar
un romanent positiu a les nostres finances
que es veurà reflectit en benefici dels nostres
fills/es a dins l’institut.
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!

II edició dels premis David Seuma als millors treballs de
Batxillerat. Lliurament de premis.
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AAVV La Primavera
Representant: Gemma Salvador
Telèfon: 649 41 96 96
C/e: www.facebook.com/aavvlaprimavera

Ja s’aproxima el nostre 3r
any a la junta i estem molt
contents de començar a situar la nostra urbanització
al mapa del poble.
Aquest any, després de l’aprovació al 2016
per part de l’Ajuntament els pressupostos,
s’ha asfaltat el carrer Hivern, un carrer d’evacuació de la nostra urbanització. S’han fet
millores del clavegueram del carrer Oriol.
Ens han canviat la cistella de bàsquet de la
parcel·la del carrer Guatlla, 15. I segueixen
les neteges del nostres carrers periòdicament.
També comuniquem que s’han posat vàries
denúncies a la policia per robatori i malmesa de les instal·lacions de la seu de
l’Associació. Esperem que quedi tot en vandalisme. A l’igual que l’augment de robatoris
en cases de la urbanització, on en una ocasió
ja s’han enxampat els lladres, però això no
vol dir que ens hem de quedar tranquils, no
podem baixar la guàrdia en aquest tema. Si
mai veieu algú sospitós o moviments estranys, truqueu immediatament a la Policia
o els Mossos i mai us encareu als lladres.

Anuari 2017

Tant l’Ajuntament, com Ronçana Comerç
Actiu, han sol·licitat la nostra col·laboració
en diferents activitats.
Al mes d’abril, amb motiu de la fira Lliga’t a
la Terra, ens van proposar de fer un petit taller i vam aprofitar que coincidia amb la
Diada de Sant Jordi, perquè la mainada elaborés els seus punts de llibre, uns de ben originals…
Per anar fent boca a la Festa Major, Ronçana
Comerç Actiu va tenir l’avinentesa de portar
la seva trobada de Botigues al Carrer a la
nostra urbanització, a la qual van pujar una
gran varietat de comerços. Per la nostra part
creiem que va ser tot un èxit.
L’endemà mateix vam donar el tret de sortida a la Festa, amb una gran gimcana infantil, la segona descoberta del nostre entorn.
Es va ampliar el recorregut en relació a l’any
passat i també la participació. Per recuperar
forces els vam esperar amb un bon piscolabis i, com a novetat, el dissabte a la tarda, pel
jovent vam realitzar un joc de pistes per
conèixer els nostres carrers, i el ja habitual
partit de futbol.

Per segon any, i amb molt bona acceptació,
vam organitzar la calçotada, que ja comença
a ser una tradició pels nostres veïns.

Una altra de les novetats que hem inclòs
aquest any, ha sigut l’ampliació de barra i el
servei de bar, amb l’elaboració d’entrepans i,
mentre el grup local Nous Indrets ens feia
gaudir de la seva música, arribaven els últims veïns pel sopar de germanor. Va ser una
gran nit de molts riures, vam portar un brau
mecànic i des dels més petits als més grans
vam gaudir moltíssim… Per acabar la festa

Festa al barri de La Primavera.

Paella popular al nostre barri.
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Dj. Dani Tura ens va amenitzar amb el seu
repertori i la seva desimboltura.
Diumenge al matí es va inaugurar el mural
de la seu, elaborat i pintat per dos veïns del
poble, i la molt esperada festa de l’escuma,
com sempre plena de canalla… i no tant canalla. Vam fer guerra de globus d’aigua, i
com a cloenda més de 130 persones van voler acomiadar la Festa Major amb una bona
paella popular.
Des d’aquestes línies, volem donar les gràcies a tots els comerços que van voler col·laborar amb nosaltres desinteressadament,
per poder realitzar el sorteig d’una gran panera i un televisor.
Així com el gran nombre de veïns que van
col·laborar en tot moment en la preparació i
la recollida de cada activitat. Estem molt
contents de la participació de tothom,
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aquest any hem batut rècords d’assistència
en totes les activitats realitzades durant la
Festa Major.
Com sempre vam assistir a l’ofrena floral a la
plaça l’Onze de Setembre, de la nostra
Diada, i també, per Sant Joan, a l’encesa de
la Flama del Canigó.
I per finalitzar l’any, el nostre III Passatge
del Terror, on esperem també batre rècords.
Ens fa molta il·lusió que la gent esperi
aquesta festa amb candeletes. I sense deixar
de banda la nostra tradició, La Castanyada,
ja que a diferència de l’any passat hem tingut
castanyera.
Esteu tots convidats a visitar-nos, us hi esperem!
Bones Festes i feliç entrada d’any.
La Junta

Els més
joves, durant
la Diada de
Sant Jordi.
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AAVV Can Marquès
President: Jesús Segura
Telèfon: 656 64 44 66
C/e: ea3ezz@gmail.com

No perdre de vista els somnis
Segons l’escriptor nord-americà William
Faulkner (1897-1962), “la saviesa suprema
és tenir somnis suficientment grans com per
no perdre’ls de vista mentre es persegueixen”.
Els veïns i les veïnes de Can Marquès pretenem, des de la més sincera humilitat, no
oblidar mai que els somnis són el motor de
la vida, de cada instant del present. I és per
això que, seguint la veu d’aquesta premissa,
intentem marcar-nos, any rere any, objectius a curt i a mitjà termini, i, lògicament, fer
després el possible per aconseguir-los, en
benefici, sempre, del nostre estimat barri.
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com alguns bancs. I, en tercer lloc, hi ha hagut un canvi de Junta. Aprofitem l’ocasió
d’aquest Anuari per agrair a la Junta sortint,
amb Jordi Casas al capdavant i a tot un
equip de fantàstiques persones, la dedicació
que hi han abocat, i per engrescar la Junta
entrant, amb Jesús Segura com a nou
President (la il·lusió i l’esforç que inverteixen i que, de ben segur, invertiran perquè el
nostre barri sigui cada vegada millor ens
farà sentir més orgull encara de viure on vivim).
I aquest orgull aflora, sobretot, cada juliol, a
la nostra intensa Festa Major. Ens proposem
millorar respecte edicions anteriors i ho estem aconseguint, amb l’altruisme de la
Maria, la Conchi, la Juanita, el José Luís, la
Isabel, l’Antonio, la Marta, el Celes i altres
companys i companyes molt implicats.

Aquest 2017 que deixem enrere hi ha hagut
canvis a Can Marquès. En primer lloc, el juliol va realitzar-se el traspàs del servei d’aigua potable a l’empresa SOREA. A l’acte, hi
va assistir l’alcalde de Santa Eulàlia de
Ronçana, Francesc Bonet Nieto, representants de la companyia d’aigües i membres de
l’associació de veïns de Can Marquès. En segon lloc, s’han remodelat els espais de petanca, situats al terreny contigu al Casal de
l’Associació i a la pista de bàsquet i s’ha canviat mobiliari urbà que estava deteriorat,

Va ser significatiu, i molt satisfactori, l’augment de participants i de públic en la darrera Festa (del divendres 14 al diumenge 16 de
juliol). Els dos capgrossos emblemes del
nostre barri, “Els pescadors del Tenes”, creats per Rafael Ramírez Ràfols, Albert
Izaguirre i Bernat González, van protagonitzar la tradicional Rua popular pels carrers
de Can Marquès que obre els actes. A més a
més, vam poder tornar a gaudir d’una cantada d’havaneres, amb rom cremat inclòs,
d’un ball de Gitanes, d’un espectacle del
grup Chamelekes de Shindia, de balls (amb
servei de deliciosos entrepans calents i freds,
begudes i cafès), de divertits jocs d’aigua, del

La festa de l’escuma, de la Festa Major.

Canvi de titularitat de l'aigua.
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tradicional melé de petanca, d’un partit de
futbol amb jugadors de diverses edats, d’una
fantàstica i concorreguda festa de l’escuma
amb Taller de Somnis i d’una entranyable
Paella popular. Cal destacar especialment el
“chupinazo” d’inici i final de festa i la traca
que marca l’acabament: vam trobar molt a
faltar l’Alfons Giménez, un veí implicat sempre amb el barri que ens va deixar el passat
mes d’abril i que era l’encarregat de realitzar
tant el “chupinazo” com la traca. Va ser el

Els capgrossos de Can Marquès.
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Pere Ayats, també un dels primers veïns de
Can Marquès, qui ho va fer, en un emotiu acte. Podeu gaudir de tots aquests moments a
través del nostre facebook -Can Marquès
Santa Eulàlia de Ronçana- (hi trobareu una
àmplia galeria fotogràfica) i us convidem a
compartir amb nosaltres totes les activitats
que tinguin lloc al barri, ara i sempre!
Carme Ramilo i Martínez
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AAVV Sant Isidre
President: Josep Villaronga
Secretari: Jose Sillero
Tresorer: Josep Rocabayera
C/e: aavvsantisidre@hotmail.com

Després de les inundacions de 1994, el nostre barri va patir moltes pèrdues, tant econòmiques com emocionals. Es van perdre records, il·lusions i també l’Associació de
Veïns.
Durant un temps, va ser un barri una mica
trist, on els veïns només venien els caps de
setmana i la gran majoria era gent gran, però
les coses han anat canviant. Ara torna a ser
un barri viu, on s’hi viu tot l’any, amb nens i
nenes que corren pels carrers. Es tornen a
escoltar rialles i algun plor quan algú cau de
la bicicleta. Sant Isidre torna a tenir vida.
És ara que hem cregut que era el moment de
tornar a començar i de posar en marxa l’associació altre cop, sense mirar enrere. Així
que hem decidit tornar a treballar pel nostre
barri i amb molta il·lusió hem encarat
aquesta nova aventura.

Vam anar al Tagamanent.

Va ser un gran dia. A primera hora es va preparar una xocolatada per esmorzar i agafar
forces per als jocs infantils. Més tard, mongetes amb botifarra per dinar i concurs de
pastissos. Tot i que som conscients que encara ens queden moltes coses per polir, n’anirem aprenent.
També es va celebrar la revetlla de Sant Joan
i a finals d’Agost, per celebrar el final d’estiu,
vam fer una bona arrossada.
Creiem que és molt important tenir una bona relació amb els veïns, i això ens porta a
fer activitats junts, com l’excursió al
Tagamanent, en un matí diferent.

Ja hem començat a muntar activitats, que
aquest any han anat dirigides, bàsicament,
als veïns del barri, doncs hem cregut important alimentar el sentiment de pertinença al
projecte. Així que hem preparat la nostra
primera Festa Major, que com no podia ser
d’altra manera, va fer-se per Sant Isidre.

Tot just hem començat aquest any, però l’associació té molts altres projectes, com ara
posar gronxadors al parc, aparells de
gimnàstica passiva per a la gent gran i mantenir neta la ribera del riu. Seguirem amb
il·lusió i ganes.

La botifarrada de la Festa Major.

L’arrossada del final d’estiu.
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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

Sóc un gos, no una cosa.
Sóc un gos. Sóc un animal que viu i respira.
Sento el dolor, l'alegria, l'amor, la por i el plaer.
No sóc una cosa. Si em faig mal, tindré mal,
sagnaré, em trencaré. Sentiré dolor. No sóc
una cosa.
Sóc un gos. Gaudeixo del temps de joc, del
temps en el qual passejo, però més que res,
gaudeixo del temps amb la meva família, la
meva gent. Només vull estar al costat del
meu amo. Vull dormir on ell dorm i caminar
per on ell camina. Sóc un gos i sento amor…
m'encanta la companyia.
M'agrada el contacte d'una mà amable i la
suavitat d'un bon llit. Vull estar dins de la casa amb la meva família, no enganxat a l'extrem d'una cadena o sol en una gossera o en
un pati donant voltes durant hores i hores.
Vaig néixer per ser un company, no per viure una vida de solitud.
Detecto si fa massa fred o si fa massa calor.
Experimento la gana i la set. Sóc un ésser
viu, no una cosa.
Al sortir, vull anar amb tu. Si em quedo, esperaré ansiosament el teu retorn. Enyoro el
so de la teva veu. Faré gairebé qualsevol cosa per complaure't. Visc per ser el teu benvolgut company.
Sóc un gos. Les meves accions no són dictades pels diners, la cobdícia o l'odi. No en sé
de prejudicis. Visc el moment i em regeixen
l'amor i la lleialtat.
No em confonguis amb un objecte sense sentit. Puc sentir i puc pensar. Puc experimentar més enllà del dolor físic, puc sentir la por
i l'alegria. Puc sentir l'amor i la confusió.
Tinc emocions. Comprenc moltes coses de
les que fas. Sóc capaç d'entendre les paraules que parlen de mi, però tu no ets capaç
d'entendre'm sempre.

Alguns dels animals que poden ser acollits al
nostre refugi.

Sóc un gos. No sóc capaç de cuidar de mi mateix sense la teva ajuda. Si decideixes lligarme i et negues a donar-me menjar, moriré de
gana. Si m'abandones en un camí qualsevol,
sentiré por i solitud. Et buscaré i et preguntaré per què m'has deixat enrere. No sóc un
objecte que pots tirar i deixar oblidat.
Si decideixes deixar-me en un refugi, estaré
espantat i desconcertat. Esperaré el teu retorn amb cada passa que escolti prop meu a
la gossera.
Sóc un gos, una criatura que respira i viu. Si
decideixes portar-me a casa teva, si us plau,
proporciona'm el que necessito per mantenir-me saludable i feliç.
Dóna'm bon menjar, aigua neta, una llar càlida i el teu amor. No m'abandonis. No em
donis cops. No em deixis quan la teva vida es
torni massa ocupada. Fes un compromís
amb mi que duri tota la meva vida, o no em
portis a la teva casa.
Si m'abandones, no tinc la forma de cuidar
de mi mateix. Estic a la mercè de l'amabilitat
de la gent. Si caic en mans equivocades, s'acabarà la meva vida.
Sentiré dolor, por i solitud. Si acabo en un
refugi d'animals, només tindré els meus ulls
per implorar que algú em salvi, i la meva cua
per mostrar que sóc un amic. Però si això no
és suficient, moriré.
Sóc un gos. Vull donar i rebre amor. Vull
viure. No sóc una cosa. No sóc un objecte.
Si us plau, no em rebutgis. Si us plau, tracta'm amb bondat, amor i respecte.
Prometo pagar-te amb el meu amor incondicional durant el temps que visqui.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Centre Cívic i Cultural La Fàbrica
Camí de Gual s/n
Presidenta: Maria dels Àngels Garolera Iglesias
Telèfon: 93 844 63 44 (670 42 18 51)
C/e: casaldavisser@casaldavisser.cat

Assemblea General Ordinària
de l’any 2016
És va celebrar el diumenge 29 de gener amb
una assistència de 50 associats. Entre els assistents vam comptar amb la presència de
diversos membres del nostre consistori.
En primer lloc es va procedir a llegir l’acta de
l’Assemblea de l’any anterior (30 de gener de
2016) així com la memòria anual del 2016,
que van ser aprovades per tots els presents.
Tot seguit es va passar a sotmetre als assistents l’aprovació dels estats de comptes corresponents a l’any 2016 així com també es va
sotmetre a l’aprovació dels assistents el
pressupost previst per a l’any 2017. Referit a
aquest últim cal destacar que no reflecteix
cap partida com a subvenció i tampoc hi ha
cap partida prevista pel concepte de loteria.
Així mateix el senyor Secretari va destacar
que tampoc estava contemplat dur a terme
cap de les noves festes introduïdes aquests
darrers anys, per la baixa participació que hi
ha a les mateixes, així com a les sortides
mensuals, i que, tant és així, que la sortida
prevista pel mes de desembre es va haver de
suspendre.
També va informar que aquest any 2017
tampoc hi haurà les participacions de la loteria de Nadal, ja que costen molt de vendre
i que les excuses que la gent ens dona és que
és molt cara, tot i que es manté el mateix
preu des de l’entrada de l’euro. Dit això, el
senyor Secretari demana als presents que es
manifestin i diguin si s’aproven els comptes
del 2016 i el pressupost del 2017. Tots els
presents manifesten la seva conformitat i alguns socis demanen que almenys se celebrin
les dues festes més properes com són el Dijous Gras i el Dimecres de Cendra. Uns dies
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després de l’assemblea la Junta Directiva va
decidir dur a terme aquestes dues celebracions.
En aquesta assemblea tocava fer la renovació de la Junta Directiva, per la qual cosa
tots els membres de la mateixa van posar a
disposició de l’Assemblea els seus càrrecs.
Es va donar les gràcies al fins ara vocal
Ramon Restori Cazorla, per la feina feta i per
la seva dedicació durant aquests darrers
anys. Així mateix es va notificar que al llarg
d’aquest darrer any s’havia incorporat a la
Junta el soci Jordi F. Gran Fernández per
cobrir el lloc que deixava el Ramon.
Dit això es va obrir un torn de parlaments
entre els assistents per veure de formar una
nova Junta. Tots els presents demanen la
continuïtat de l’actual, si bé el fins ara secretari Josep Manel Dosdad Teruel va manifestar que ell no volia continuar, degut a un desagradable incident que va tenir lloc el passat 7 de desembre amb el concessionari del
Bar del Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”,
que havia agafat por i que, tot i que hi havia
més d’una quinzena de persones presents en
el moment dels fets, es va sentir totalment
sol sense que ningú li fes el mínim costat, i
que ell venia al Casal a treballar pel benestar
de tot el col·lectiu, però no pas a barallar-se
i molt menys a rebre amenaces i cór-rer el
risc que li fessin mal, que així ho havia comunicat a la nostra Presidenta i al Regidor
responsable del Centre Cívic.
Dit això el senyor Secretari s’ofereix a continuar fent les tasques que ha fet fins ara durant un any, fins a la celebració de la següent
Assemblea l’any 2018, amb la finalitat d’ensenyar a una altra persona per portar tots els
temes, i tot seguit tornar a demanar als presents la incorporació d’alguna persona per
tornar a formar una nova Junta. Ningú dels
presents s’ofereix i, per tant, forcen la continuïtat de l’actual Junta Directiva que queda
constituïda de la següent manera:
• Maria dels Àngels Garolera Iglesias,
Presidenta
• Joan Dantí Pañach, Vicepresident
• Josep Manel Dosdad Teruel,
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Secretari / Tresorer
• Jordi F. Gran Fernández, Vocal

Piràmide d’edats:

En finalitzar l’assemblea tots els assistents
van ser obsequiats amb un petit refrigeri.

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

Edats

Moviment de socis fins el 30 de
setembre de 2017
El nombre d’associats en aquests moments
és de 825 persones, dels quals 343 són homes i 482 són dones.
Durant l’any s’han incorporat un total de 9
socis nous; 4 homes i 5 dones
Les baixes produïdes han estat un total de 16
associats; 6 homes i 10 dones.
Degut a 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 amplia 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
61
27
1
19
2
2
19
1
36
3
4
1
7
1
4
1
2
612
1
4
825

Homes

Dones

Total

2
1
1
2
20
59
66
103
60
25
4
0
343

0
1
1
11
38
75
102
125
72
44
7
6
482

2
2
2
13
58
134
168
228
132
69
11
6
825

Defuncions i baixes voluntàries:
Defuncions (*)
13
Baixes voluntàries 3
Total
16

Homes 5
Homes 1
6

Dones 8
Dones 2
10

(*) 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 permet fer
vida social i ens han demanat la seva baixa.

Excursions
El passat mes de gener vam anar a visitar el
Castell de Santa Florentina a Canet de Mar.
Aquest castell va ser escollit per gravar la sèrie televisiva “Joc de Trons”. La participació
va ser molt fluixa, només hi vam anar 16 persones, motiu pel qual la visita programada
per la tarda per anar a veure la Fàbrica de
Cervesa Damm la vam haver de suspendre
per no arribar al mínim de persones per ferla.
El mes de febrer tocava calçotada i per això
vam anar a Valls, concretament al Restaurant Casa Félix. Després d’esmorzar, vam visitar l’església del monestir de Poblet i la fàbrica de galetes Rifacli. Els més llaminers
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vam poder fer un bon acopi de galetes i altres derivats i, tot seguit, vam anar a gaudir
d’uns bons calçots i de la resta de viandes del
menú. En aquesta ocasió vam ser 10 persones més, o sigui 26 persones.
El passat mes de març, vam anar a visitar la
Vall de Núria, que ja feia temps que alguns
socis ens ho havien demanat. Vam sortir del
nostre punt de trobada a l’hora prevista i seguidament ens vam dirigir cap a les Masies
de Voltregà, per fer un esplèndid esmorzar
al Rebost de La Gleva. Abans de marxar els
que van voler van fer la corresponent compra d’embotits. Un cop esmorzats, vam agafar el nostre autocar, ara sí, per dirigir-nos
cap a Ribes de Freser per agafar el cremallera que ens havia de pujar fins a Núria.
Un cop a dalt cadascú va disposar de temps
per gaudir dels diferents racons i alguns
companys, no van fer-ho tots, van agafar el
telecabina per pujar fins el mirador del Pic
de l’Àliga, des d’on vam gaudir d’unes
esplèndides vistes. Encara hi havia neu i les
vistes des d’aquest punt eren espectaculars.
I, com passa sempre, quan millor ens ho
estàvem passant vam haver d’abandonar
aquest lloc per tornar agafar el cremallera
per baixar i anar al restaurant a fer un bon
dinar.
A l’abril tocava fer la cargolada i, per fer-ho,
què millor que anar cap a les terres de Lleida
on fan les millors cargolades, almenys és on
tenen més renom. Nosaltres no vam anar
tant lluny i ens vam quedar a Camarasa. Pel
matí vam anar directament a Sant Antolí per
fer un bon esmorzar. Després vam anar a
Verdú on vam poder veure un obrador de
ceràmica. Ens van fer un càntir en un obrir i
tancar d’ulls, ens van explicar el perquè
Verdú és conegut per la seva elaboració de
ceràmica negre, i lògicament ens van explicar tot el procés que segueixen les peces una
vegada elaborades per agafar el color negre
que els ha donat tant de renom.
Després d’aquesta visita, i còmodament instal·lats en els seients del nostre autocar, vam
fer un recorregut per tot l’embassament de
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Camarassa. Vam poder veure els penya-segats de les muntanyes que conformen tot el
perímetre de l’embassament. Un cop feta
aquesta visita panoràmica, ara sí, ens vam
dirigir cap al restaurant per degustar els cargols i naturalment la resta de viandes. Vam
treure el cos de penes i alguns companys fins
i tot es van endur el menjar que no havien
estat capaços de menjar-se aquell moment.
El restaurant, pel que vam veure, ja ho té
previst tot això i ens van subministrar carmanyoles i bosses.
El passat mes de maig, vam sortir del nostre
punt de trobada habitual “La Fàbrica”, per
dirigir-nos cap a Girona fins arribar a
Figueres. Vam fer parada per prendre un
bon esmorzar i, després d’esmorzar, vam
tornar a pujar al nostre autocar per fer una
ruta turística: ens estava esperant El Xiulet
de Pals, nom amb el que es coneix El Tren,
amb el qual van fer un recorregut pel món
del cultiu de l’arròs, la sembra, la collita, la
portada al molí i la posterior venda, tot en el
marc inigualable dels Aiguamolls de Pals i la
meravellosa vista del Montgrí al fons.
Al juny tocava fer la sardinada i ens vam dirigir cap a Llançà. Vàrem sortir com de costum des del nostre punt de trobada, a “La
Fàbrica”. Tot començava amb bon peu, hi
havia animació entre la gent de la sortida,
feia bon dia i, per descomptat, tots portàvem
la gana feta, només ens faltàven les sardines.
Vàrem arribar al restaurant i no érem pas els
primers a arribar. Ja que hi havia dos autocars més que ja estaven degustant les exquisides sardines, però ho feien a peu dret.
Nosaltres, en canvi, vam pujar al primer pis
on ens esperaven les taules ben parades, només faltàvem nosaltres i les sardines, que,
com per art de màgia, van començar a pujar
i per fi vam gaudir d’elles. Estaven, com de
costum, exquisides i saboroses i tenien la
mida justa perquè agradessin a tothom.
Tot seguit ens vam dirigir cap a la població
de Garriguella on vam visitar el Celler Mas
Llunes. Vàrem recórrer les seves instal·lacions i, per finalitzar la visita, ens van donar

Entitats

Anuari 2017

una degustació dels tres tipus de vins de garnatxa que elaboren, a quin millor. Van haver-hi alguns companys que no van deixar
passar l’ocasió i van fer acopi de vi per portar-se’l a casa.
Al juliol, pocs dies abans de la Festa Major i
de l’inici de les vacances d’estiu, vàrem fer
una sortida més de caire estiuenc. I què millor, per fer-ho, que anar de Creuer pel Parc
Natural del Cap de Creus! Doncs, dit i fet. El
dia escollit, el 19 de juliol, vam sortir com de
costum del nostre punt de trobada “La
Fàbrica”. El dia havia començat amb un sol
esplèndid. Era bona senyal, la gent (tot sigui
dit, portàvem l’autocar ple) animada i amb
moltes ganes de passar-ho bé. Només ens
amoïnava no saber quin temps faria al lloc
on anàvem i si podríem embarcar.
A mida que ens anàvem acostant cap a la
Badia de Roses, lloc on havíem d’embarcarnos, ja vam veure que dins del sopluig del
port l’aigua estava calmada, però fora, o sigui a alta mar, no era així. Però bé, com que
tothom portava ganes de fer el creuer, ens
vam embarcar amb la sana i ingènua esperança que el temps ens donaria un respir i
ens deixaria gaudir del creuer. Però no va ser
així i vam desembarcar marejats a la bonica
població de Cadaqués. Un cop refets del mareig, vam poder passejar per aquesta població durant una hora i mitja. Després vam
tornar a embarcar de retorn cap a la Badia
de Roses.
El viatge de tornada encara el vam fer més

Creuer al Cap de Creus.

Visita al Celler Mas Llunes.

marejats que el d’anada. Degut a tot això no
vam poder veure el Parc Natural del Cap de
Creus, ni la reserva del Cap Norfeu, ni la cova del Tamariu, ni la visió submarina del
Parc Natural. En fi, la bona intenció hi era
per part nostra. També hi havia molta gent
amb ganes i il·lusió, però no havíem comptat
que l’última paraula la tenia el temps i
aquest va ser implacable. La seva decisió va
prevaler per damunt de totes les nostres
il·lusions. Un altre cop ho tornarem a intentar.
Un cop acabades les vacances d’estiu, i com
inici de la nova temporada de sortides, les
corresponents a la resta del 2017 i les programades pel 2018, no podíem faltar a la
nostra cita amb la Moreneta. Per això al setembre vam anar a Montserrat i, com ja és
costum, vam pujar amb el Cremallera.
Abans d’agafar-lo vam fer una petita parada
per prendre un mos i un cafè mentre esperàvem la seva arribada.
El cremallera ens va transportar serpentejant el desnivell de la muntanya fins a dalt de
l’esplanada. Durant el seu recorregut, tot i
que ja estem acostumats a contemplar l’espectacularitat i bellesa d’aquestes muntanyes, els nostres ulls es van poder recrear
novament amb tota la seva bellesa, com si
fos la primera vegada que les veíessim. Un
cop a dalt, el grup es va disgregar pels diferents racons i/o llocs de culte, fins després
d’escoltar el Virolai, que era l’hora que ens
havíem marcat per trobar-nos i agafar de
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nou el nostre autocar. Durant el passeig fins
al punt de trobada, els que van voler van
comprar mel, mató, formatge i fins i tot coques.
A l’octubre vam anar a Girona i més concretament cap a la Costa Brava. Vam sortir com
de costum de La Fàbrica i la nostra primera
parada la vàrem fer a Sant Andreu de
Llavaneres, on vam prendre un bon esmorzar. Vam pujar de nou a l’autocar per dirigirnos a Tamariu, on vam agafar la carretera
que ens havia de portar a tocar del Far de
Sant Sebastià, que es troba a la població de
Palafrugell. Aquest far va ser inaugurat l’1
d’octubre de l’any 1857 i, des d’aleshores, el
seu llum, que arriba fins una distància de 32
milles nàutiques, serveix de guia per tots el
vaixells que passen pel litoral català.
Acabada aquesta visita vam anar a Palamós
per visitar l’interesant Museu de la Pesca.
Aquest Museu, únic a la Mediterrània en la
seva especialitat, ens va mostrar el passat, el
present i el futur de la pesca a través de la seva exposició permanent, així com un conjunt
d’activitats vinculades al fet marítim i pesquer de la Costa Brava.
Al novembre, la nostra sortida la vàrem fer
més a prop. Vam començar vers Les Masies
de Voltregà, on vam prendre el nostre esmorzar al Rebost de la Gleva. Un cop acabat,
ens vam dirigir a La Garrotxa, concretament
a Santa Pau, on vam agafar el trenet, familiarment conegut amb el nom d’El Trenet de
la Garrotxa. Vàrem fer una tranquil·la i relaxant ruta per la Zona Volcànica que ens va
permetre visitar el volca Martinyà, el
Pomareda, el Torn i el Croscat, on vàrem fer
una parada per escoltar les indicacions del
nostre guia sobre la història i característiques dels volcans. Tot seguit vam anar al
restaurant per dinar i, finalitzat aquest, vam
fer una passejada per la Vila Comtal de
Besalú. Vam poder contemplar els seus conjunts medievals més importants, que estan
entre els més ben conservats de Catalunya,
tot passejant tranquil·lament pels seus carrers i places. Acabada la visita vam tornar
cap a casa.
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Al desembre vam anar novament en direcció
Girona, i concretament a Blanes. Vam sortir
des del nostre punt habitual “La Fàbrica”.
Aquest cop, on vàrem fer parada per prendre
un bon esmorzar, vam canviar el pa i pernil
per unes delicioses sardines fresques amb all
i julivert. En acabar aquest magnífic esmorzar, ens vam dirigir a Lloret de Mar per visitar el seu fantàstic Museu del Mar. Aquest
museu ens va apropar a la història del poble
mariner de Lloret i ens vàrem submergir en
històries de mariners, en aventures, en l’art
ancestral de construir embarcacions i en la
valentia de tots aquells que en el seu moment decidiren fer-se a la Mar.
En els cinc espais en què està distribuït, vam
veure maquetes de vaixells d’època i també
vam conèixer l’art antic de construir els vaixells, així com els materials i els estris emprats per fer-ho.

Sortida especial d’estiu
Aquest any, tot i que teníem una sortida per
anar a passar un dies a Calafell, finalment no
es va fer, ja que ningú es va interessar per
anar-hi.

Celebracions
Tot i que en principi no estava prevista cap
celebració, vam atendre la petició que ens
havien fet alguns socis que, en la darrera
Assemblea, es van assabentar que no faríem
les de nova implantació. Només vam celebrar les del Dijous Gras i Dimecres de
Cendra, que són les que van insistir que es
fessin.

Dijous Gras
El 23 de febrer, Dijous Gras, vam celebrar el
tercer berenar per celebrar aquesta bonica i
bella tradició. Ens vam aplegar un bon grup
de persones disposades a gaudir d’un
esplèndid berenar, preparat i servit pel
Restaurant Paradís Park, a base de pa de
pagès amb tomàquet, truita de patata i ceba,
un bon tros de botifarra d’ou i de botifarra
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blanca, beguda i, de postres, uns deliciosos
bunyols de quaresma, els quals van anar
acompanyats d’una copa de cava. Vam consumir sis esplèndides truites de patata i ceba, quinze quilos de botifarra d’ou i quinze
quilos més de botifarra blanca, i sis quilos de
bunyols.

Dimecres de Cendra
L’1 de març, Dimecres de Cendra, vam organitzar el tercer berenar per celebrar aquesta
bonica i bella tradició. Novament ens vam
aplegar un bon grup de persones disposades
a gaudir d’un esplèndid berenar, també preparat i servit pel Restaurant Paradís Park. El
menú aquesta vegada estava compost per pa
de pagès amb tomàquet, unes exquisides
sardines escabetxades, beguda i, de postres,
els deliciosos bunyols de quaresma que lògicament també van estar acompanyats d’una
copa de cava. En aquesta altra ocasió es van
consumir més de quinze quilos de sardines i
sis quilos de bunyols.

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, no podem dir

Diada de Sant Jordi.
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que fos esplèndida, ja que cada cop hi participa menys gent i aquest fet posa en perill la
continuïtat de la celebració i la de qualsevol
altra. Entre els assistents vam comptar amb
la presència d’alguns representants del nostre Consistori. Pel que fa als rams de roses,
un any més han sigut de fusta i el color escollit enguany ha estat el blanc.

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 la
va rebre. Allí els membres de l’entitat escollida per recollir-la aquest any l’esperaven
per portar-la a Santa Eulàlia de Ronçana, a
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 van afegir tots
aquells que van voler. Un cop va arribar, i
després d’encendre el peveter, va ser el torn
dels parlaments. Finalitzats els parlaments,
dos membres del nostre Casal van procedir a
l’encesa de la petita foguera, petita en volum
però molt gran pel que representava aquest
acte.

Festa de Sant Joan
La festa va ser molt animada. Hi va haver un
bon berenar a base de les típiques coques de
fruita i crema de llardons. Tot plegat 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 vàrem fer l’any passat. Pel que fa a la
participació, va ser regular, i també vam
comptar amb la presència de membres del
nostre consistori i del jutge de pau.
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Noces d’Or
Aquest any teníem dues 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, que enguany va entregar l’esposa
del nostre vicepresident, i un pergamí que el
va entregar el nostre jutge de pau.
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:
• Joan Torres Castaño i Maria Àngels
Garolera Iglesias
• Miquel Prat Corominas i Concepció Deupi
Iglesias
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.
Aquest any, una de les parelles homenejades
era la nostra presidenta, i ella i el seu marit,
durant el berenar, van oferir a tots els presents una copa de cava, per fer un brindis
tots plegats amb ells.

Diada de l’11 de Setembre
Un any més, el nostre Casal va participar en

Els representants del Casal que vam fer l’ofrena l’Onze de Setembre.
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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 vam sumar a aquesta celebració.

28è Aniversari del Casal
Un any més el nostre Casal va celebrar el seu
aniversari, amb tota la solemnitat que li correspon.
Aquest any ho vàrem celebrar el diumenge 8
d’octubre, d’acord amb els responsables del
Centre Cívic i Cultural “La Fàbrica”, tota vegada que l’1 d’octubre coincidia amb el dia
escollit per la Generalitat de Catalunya per
portar a terme el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Per aquest motiu es
va fer el canvi, en previsió que aquell dia poguessin haver-hi algun tipus d’aldarulls. Pel
que fa als del matí, també vam haver de fer
una petita modificació amb respecte a anys
anteriors. Primer vàrem fer la volada de coloms, després la ballada de sardanes i, a continuació, la missa de gràcies, atenent les indicacions de mossèn Aaron, ja que l’hora
que en principi havíem escollit coincidia
amb la missa de diumenge a l’església de
Santa Eulàlia de Ronçana.
Al migdia va tenir lloc, al Restaurant Paradís
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 hi van
haver els parlaments. La nostra presidenta
va ser la primera a obrir-los i va donar les
gràcies a tots per la seva assistència. A continuació va prendre la paraula el nostre
Alcalde, que 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 per, tot seguit, començar el dinar de germanor.
Un cop acabat el dinar, vàrem tornar al
Centre Cívic i Cultural La Fàbrica per conti-
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nuar la festa amb el ball de saló i, cap al final
del mateix, hi va haver la degustació de rom
cremat, que va posar punt i final als actes
programats per la celebració del 28è
Aniversari del nostre Casal.

Festa de Nadal
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Enguany, La Marató de TV3 celebrava la seva vint-i-sisena edició i estava dedicada a les
malalties infeccioses, que poden afectar a
qualsevol persona. Hem de dir que aquesta
xerrada també va comptar amb molt poca
participació de socis i públic en general.

Per cinquè 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, un només per assistir al
berenar i un altre per assistir al berenar i, a
més a més, endur-se un esplèndid i assortit
lot de productes nadalencs.

Serveis

L’última festa de l’any correspon a Nadal i,
en el moment de redactar aquest escrit per
l’anuari local, encara no s’ha fet la festa.
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 baixa. 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.

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.

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.

Xerrada Mossos d’Esquadra
El dia 4 d’abril vam tenir una xerrada sobre
consells de seguretat al domicili. Va ser força
interessant i alguns companys van veure que
alguna de les coses que ens van explicar, ells
no les feien correctament.

La Marató de TV3
Aquesta xerrada va tenir lloc el dimarts 24
d’octubre a les cinc de la tarda, en el nostre
local social, ja que no ens van donar permís
per utilitzar la Sala Polivalent, que era la sala que reuneix les millors condicions per
dur-la a terme.

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

Activitats

Les sardanes segueixen sent un element primordial, i els dimarts vénen els balladors a
practicar aquesta dansa. 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.
Bé, això ha sigut un extracte de tot el que
hem fet al Casal, i el que ha donat de sí
aquest any 2017. Només voldríem afegir 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. Perquè això no sigui així, necessitem la participació de tots els nostres
associats.
Bones festes i feliç any 2018 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
Delegada a Sta. Eulàlia: Montserrat Nobile
Telf.: 696 95 49 21
Banc de Sang i Teixits
Passeig Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona

Es necessiten 10.000 donants de
plasma
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d'altres països.

Vols ser donant?
Les persones interessades en donar plasma
només cal que ho consultin amb el Banc de
Sang, trucant al 93 557 36 30 ó 607 428 868
també per WhatsApp, o enviant un correu
electrònic a HYPERLINK "mailto:plas@
bst.cat.o" plas@bst.cat HYPERLINK "mailto:plas@bst.cat.o" o omplint el formulari del
web donarsang.gentcat.cat/plasma

A Catalunya es necessita el doble de plasma
del que es recull actualment i això vol dir
que calen 10.000 donants. Per ser donant de
plasma són necessaris els mateixos requisits
que per ser donant de sang: tenir entre 18 i
65 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se
bé de salut.

Preguntes més usuals dels donants de SANG

Com és una donació de plasma?

DIABETIS: No podran donar sang els pacients diabètics que es tractin amb insulina.
En canvi, sí que en podran donar els que es
prenguin medicació oral o es controlin a través de la dieta.

La plasmafèresi o donació de plasma dura
uns 45 minuts i cal reservar hora al web donarsang.gencat.cat/plasma.
S' extrau sang, es separa el plasma i es retén,
i la resta de cèl·lules sanguínies es retornen
al donant. Com que el plasma és sobretot aigua, la recuperació és molt ràpida. Es pot
donar plasma cada 15 dies i fins a 12 cops
l'any.

El plasma: font per a medicament
El 85% que s'extreu s'usa per a l'elaboració
d'hemoderivats, medicaments que s'utilitzen per al tractament de persones amb problemes de coagulació trasplantaments i malalties del fetge.
El 15 % restant s'usa per a les necessitats de
transfusió als hospitals, com en el cas de
grans cremades o quan hi ha hemorràgies en
accidents greus.
Actualment no s'obté prou plasma per elaborar tots els hemoderivats que es fan servir
a Catalunya De fet, el 50% del plasma ve

COLESTEROL: les persones amb un nivell
alt de colesterol poden donar sang.
DESPRÉS D'EXTRACCIONS DENTÀRIES:
No es pot donar sang durant els següents 7
dies.

TATUATGES: No podran donar sang durant
4 mesos.
ACUPUNTURA: No podran donar sang durant 4 mesos si no han utilitzat material
estèril i d'un sol ús.
MALGRAT AIXÒ ABANS DE LA DONACIÓ
CAL OMPLIR UN QÜESTIONARI I UN
METGE ET FA UN PETIT RECONEIXEMENT.
Febrer:
Juny:
Octubre:
Total Any

Donació
48
42
39
129

Oferiment*
4
5
1
10

Total
52
47
40
139

*Oferiment, refusats per motius tècnics.
En nom de totes les persones que necessiten
sang ¡MOLTES GRÀCIES DONANTS!
Loli Bretones i Montserrat Nóbile,
delegades
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Esther Cañellas
C/e: rcactiu@gmail.com
Web: www.roncanacomercactiu.com

Un any més, Ronçana Comerç Actiu seguim
al peu del canó. Seguim consolidant-nos
com a entitat de referència a Santa Eulàlia
de Ronçana. D’una banda, no deixem de treballar per donar resposta i oferir solucions
als nostres associats. D’altra, ens agrada
col·laborar amb altres entitats i en esdeveniments que s’organitzen a casa nostra.
El nostre objectiu és estar al dia amb la societat i l’entorn actual. És per això, que durant aquests darrers anys promovem tot allò
que creiem interessant i necessari per potenciar el comerç i els serveis local i de qualitat
al nostre poble.
Durant aquest any 2017, hem treballat en
l’expansió de la nova imatge corporativa que
vam estrenar l’any passat. El nou logotip ja
apareix en les plaques identificatives dels
comerços associats.
Hem augmentat la nostra presència al món
virtual, potenciant les publicacions periòdiques, tant dels nostres associats com de la
pròpia entitat, als diferents canals de l’associació: Web, Facebook i Instagram. A més,
s’han dut a terme diverses campanyes de
màrqueting a través de les xarxes socials,
com per exemple, els barrets de palla que

Projecte Porta'm.
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vam repartir els comerços per promocionar
el Sarau de Primavera.
Des de ja fa uns anys som socis de PIMEC
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya), i aquest any també ens hem associat amb l’Associació de Botiguers de
Catalunya, ABC. Aquestes entitats globals,
són un reforç important per fer-nos créixer i
seguir avançant.
Continuem creient en el projecte social
“Porta’m”, realitzat conjuntament amb
l’Ajuntament, amb el qual volem apropar els
nostres serveis i comerços a la gent gran
amb dificultats per moure’s.
També en col·laboració amb l’Ajuntament,
hem participat en la campanya “No més bosses de plàstic”. Des del mes de maig, el comerç de Santa Eulàlia compta amb les seves
pròpies bosses reciclables.
A més, seguim consolidant els nostres propis esdeveniments. “Botigues al carrer”, la
fira d’estiu de l’associació, es va traslladar
fins el barri de la Primavera, en una jornada
plena d’activitats. La ruta del Pintxo a Pintxo
de Festa Major cada vegada compta amb
més seguidors. Els Premis Tardor, organitzats entre Ronçana Comerç Actiu, Canal Set
i l’Ajuntament, han arribat ja a la seva cinquena edició. I el Quinto de Nadal ja és una
tradició entre les activitats d’hivern de Santa
Eulàlia.
Des de Ronçana Comerç Actiu seguirem treballant per potenciar l’activitat econòmica al
nostre poble, a la vegada que cuidem als
nostres clients.

Premis Tardor 2017.
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La Timba
President o responsable: Pol Guerra Imedio
Telf.: 662 66 46 21 / 659 00 43 04
Sant Simplici, c/. Serra Granada, s/n
C/e: latimbajove@gmail.com
Facebook: www.facebooks.com/latimbajove

Si els santaeulaliencs o santaeulalienques us
pregunten qui és “La Timba”, esperem que
la resposta no sigui una antiga zona de Santa
Eulàlia utilitzada com a abocador, o bé la
campana de Sant Simplici. És cert que hi tenim alguna relació però, després de dos anys
de projecte, aquesta no seria la resposta que
busquem. La Timba som un grup de joves
amb ganes d’organitzar activitats al poble i
per al poble.

Carnestoltes.

Des d’octubre de 2015, han sigut moltes les
persones que han participat en les nostres
activitats i han aportat el seu granet de sorra
al nostre projecte. Moltes gràcies per ser-hi!
D’altres, potser encara no ens coneixeu i
penseu que des del col·lectiu no es fan els actes suficients, que l’organització és millorable, o bé no us sentiu identificats amb nosaltres. Us convidem a conèixer-nos i a donarnos la vostra opinió!

propostes que va ser escollida en els pressupostos joves i que va ser tot un èxit; les
Prèvies de Festa Major (una d’elles protagonitzada per l’Improshow); el Sopar Jove de
la Festa Major d’enguany ambientat en
l’Antiga Grècia; el debut del nostre “DJ
Capella” particular, amenitzant no només
moltes de les festes de La Timba, sinó també
una nit de Festa Major; o la mateixa
Castanyada amb Miquel del Roig, entre altres esdeveniments. Doncs ara que estem
mirant tot el que s’ha fet, no ens semblen
pocs actes!

Aquest darrer any hem intentat oferir diversitat d’actes. Els diferents “obrim la Timba”
(alguns d’ells temàtics); el cinefòrum de la
pel·lícula “Ebre, del bressol a la batalla”; el
dia complet del Sarau de Primavera, ple
d’activitats culturals associades amb el poble
i per fer poble; el Room Escape, una de les

Als que no us identifiqueu amb nosaltres, us
direm que som un col·lectiu divers, amb
gran varietat d’opinions. És per això que, si
creus que tu pots tancar el cercle i acabar
d’aportar-nos allò que ens falta, no dubtis en
dir-nos-ho que et rebrem amb les mans
obertes!

Sarau de Primavera a Sant Simplici.

Membres de la Timba.
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Som voluntaris, som joves i ho fem el millor
que sabem. L’experiència és un grau i nosaltres encara l’estem agafant, ens estem formant i estem aprenent.

cada acte. Volem que tothom es senti com
un més del nostre projecte!

El nostre objectiu és mobilitzar tota Santa
Eulàlia amb els nostres actes. De moment,
estem contents amb que sigui una petita
part, però volem que aquesta vagi creixent a

P.D.: JOVES! LA TIMBA ÉS UN ESPAI PER
A VOSALTRES! VENIU A PARTICIPAR-HI
I A FER-LO VOSTRE, US ESTEM ESPERANT! #JOVESACTIUS

Collage d'imatges de la Timba.

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

Fa tres anys, l’Esplai Santaka va reobrir les
seves portes gràcies a un grup de joves que
confiava en una educació diferent a la que la
majoria d’infants estan acostumats. Una
educació en el lleure que busca oferir experiències significatives, plenes d’aprenentatges, que utilitzen el joc simbòlic i la reflexió
perquè els infants tinguin l’oportunitat d’aprendre entre iguals i de créixer com a persones crítiques. Aquests joves, sense ànim
de lucre, lluiten per ensenyar a les generacions més joves noves formes de ser, estar,
fer, pensar i aprendre en entorns molt diversos, diferents als que poden oferir-los contextos com el familiar i/o escolar.
L’Esplai obre el seu cau dos dissabtes de cada mes per compartir moments de germanor

Sortida de tot el grup.

A Sant Simplici.

i reflexió en dinàmiques cooperatives que
eduquen en valors a través del lleure. És el
moment d’expressar idees, d’acceptar nous
punts de vista, compartir vivències, gaudir
aprenent i estimar allò que és veritablement
important. Així que, tens entre sis i 16 anys i
vols venir a provar? Som-hi!
Que no t’ho expliquin, l’Esplai s’ha de viure!
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Jordi Galvan i Ricard Jordà
Telèfon: 627 55 98 99
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: santaeulaliagegants@hotmail.com
Instagram: gegantsantaka

Els gegants de Santa Eulàlia, aquest any
hem tingut una mica de tot. Hem gaudit del
treball en equip amb alumnes de 1r i 2n de
l'escola La Sagrera, amb la construcció d'un
gegantó i un capgròs als quals els hem posat
els noms de Fredolic i Violeta.
Els nens de l’escola han pogut veure pas a
pas el procés de construcció del gegant i el
capgròs. Ara esperem que us animeu a fer
sortides amb nosaltres i gaudiu del món geganter.
A més a més hem fet sortides pels pobles de
Catalunya en els quals hem gaudit dels companys de les diverses colles així com de les
cercaviles dels diferents pobles. Hem portat
el nom de Santa Eulàlia amb molt d’orgull,
som pocs però ens fem sentir. També hem
renovat els vestuaris dels capgrossos de la
colla, fent que siguin portables i els petits
puguin portar-los més còmodament.
Hem fet la nostra trobada. Va ser el primer
diumenge de juny en la qual van venir 10 colles amb més de 200 geganters que ens va
fer gaudir als petits i als grans del poble d'una bona estona de música i balls. També
hem tingut un dia per fer una trobada que
l'hem batejat “paella gegant”. El lloc va ser a
Sant Simplici. Tot i que no ens va acompanyar el temps, vam servir més de 100 racions
de paella. Van venir famílies a passar el dia
amb nosaltres. Hi vam haver diferents ac-

Els gegants de Santa Eulàlia.

tuacions, tallers pels nens més petits, balls
de gegants, batucada i concerts amb conjunts del poble. Esperem repetir, a veure si
l'any que ve ho podem superar.
I per acabar, unes paraules d’agraïment a
l’antiga junta, que després de molts anys de
sacrifici han fet que els gegants no es quedessin tancats al remolc a can Xena, i han fet
possible donar-nos continuïtat als que ara
agafem el relleu. Esperem estar a l'altura
que es mereixen els gegants i els membres
de la colla. El llistó l’han deixat alt, però
il·lusió i ganes no ens faltaran.
Fins l'any que ve i fal·lera gegantera!!!!
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Nous Indrets
President: Matías Carles
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Associació de Cantaires Nous
Indrets
El 2012 ens vàrem trobar per organitzar una
breu cantada d’havaneres. Els anys han anat
passant i ja en fa 5 que anem cantant.
Hi ha un gruix de membres del grup que és
constant i altres que col·laboren sempre que
poden i ens ajuden a tirar endavant.
Mica en mica anem ampliant el nostre repertori, ben variat i gairebé arriba a una
trentena de cançons.
Aquest any hem participat a la Calçotada po-
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pular de Santa Eulàlia, en la festa d’aniversari dels 105 anys de la Matilde Cladellas, en
les Festes Majors de la Primavera, de Can
Marquès, de Riells del Fai, a l’Aplec de Sant
Bartomeu de les Vespes (I Trobada d’Havaneres de la Vall del Tenes), al concert al
Casal Parroquial a benefici dels refugiats i al
concert de la Marató de TV3 entre d’altres.
En el concert solidari del passat 19 de novembre celebrat al Casal Parroquial, van actuar amb nosaltres tres grups més: Aspriu,
Sí senyor i Black Boys 1963. Ens ho vàrem
passar molt bé, els que actuàvem i el públic.
El proper any tenim molts projectes i ens esperen moltes sorpreses.
Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i
escoltar-nos.

Concert al Casal Parroquial. D’esquerra a dreta: Antònia Cladellas, Pere Duran, Enric Duran,
Pepe, Joan Carles Campoy, Pere Altimira, Margarita Serrat i Lluís Duran.

Entitats
Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

La primera notícia a comentar –per recentés la l’haver obtingut el Premi Tardor 2017 a
la millor entitat cultural del poble. Entenem
que aquest guardó és un reconeixement, no
solament a les activitats d’enguany, sinó a la
trajectòria durant els gairebé quaranta anys
d’existència de la Coral. L’acte de lliurament
dels premis fou una gala extraordinària, ben
muntada i amena. Estem molt contents i per
tot plegat hem de dir gràcies per tot i gràcies
a tots.
Com és habitual en el calendari de concerts
de la Coral, tres són les actuacions que hem
celebrat durant el 2017. La primera que vàrem dur a terme va ser el dia 7 de gener i en
el marc de la XXXIV Trobada de Corals de la
Vall del Tenes, en la que nosaltres vàrem ser
els amfitrions. Com molts dels lectors recordaran aquesta trobada reuneix les corals
dels pobles de la Vall del Tenes i l’Ametlla
del Vallès i cada any l’organitza una coral diferent en ordre geogràfic descendent.
Hem fet també els concerts de primavera i
d’estiu. La novetat d’aquest darrer és que vàrem incorporar al repertori noves cançons
extretes de musicals de gran renom com és
l’obra Maricel i A concert celebration, conjunt de peces composades per Andrew Lloyd
Webber i representades als més prestigiosos
teatres del món. Nosaltres vàrem cantar The
phantom of the Opera, The music of the
night, Don’t cry for me Argentina,
Superstar, King Herodes song i Memory.
De Maricel vàrem cantar Perquè he plorat i
Estic sola.
Però amb tota seguretat, el fet més destacable de la Coral Santa Eulàlia d’enguany ha
estat el parell d’actuacions que vàrem realitzar al Palau de la Música Catalana els dies 27
de gener i 19 de febrer.
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L’obra triada fou la coneguda sarsuela
Cançó d’amor i de guerra.
En aquesta ocasió vàrem compartir escenari
amb la Coral l’Amarant de Bigues, el Cor
Americantus de La Garriga, la Coral la
Igualtat de Gavà i la Coral Polifònica de
Blanes, en un projecte que dirigia la Gabriela
Zabala, que durant uns anys fou la nostra directora. També vàrem comptar amb la
presència d’una orquestra i de cinc solistes
(tenors i sopranos) de gran nivell.
El resultat del treball fou satisfactori.
Nosaltres cantant ens vàrem sentir molt a
gust i molt còmodes amb la direcció de la
Gabriela. Vam notar que va agradar al públic
a través del feed back que s’estableix i que es
tradueix en una gran ovació, en les dues ocasions.
Més enllà de l’aspecte musical, el fet de poder actuar al Palau de la Música Catalana té
un significat especial, tant pel que representa com pel fet que no es té sovint l’oportunitat de poder-ho fer. Vàrem tenir la possibilitat de mirar i admirar la gran bellesa d’aquesta joia arquitectònica, d’un dels edificis
més representatius del corrent modernista
català. Vam poder fer una visita sense presses i vàrem poder immortalitzar el moment
a través d’infinitat de fotografies que ens vàrem poder fer davant els impressionants
motius ornamentals.
En definitiva, una experiència entranyable,
una oportunitat potser única i un record que
trigarem a esborrar, que han ajudat a millorar el nivell i a cohesionar la coral.
Al moment present ja estem treballant en el
proper concert que realitzarem el dia de Santa
Eulàlia a l’Església Parroquial. Tornarem a
posar en escena l’obra Llum i Misteri del
mestre Francesc Vila. Serà també una actuació compartida amb la Coral l’Amarant de
Bigues i la Coral de Palau Solitar.
I fins aquí la informació que ha donat de sí
un any d’activitat de la nostra Coral.
Que tingueu molt Bones Festes i un millor
any 2018.
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Gitanes
Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Gitanes de Santa Eulàlia, dansa viva
El ball de gitanes de Santa Eulàlia forma
part, des d’aquest any, de l’inventari de danses vives de Catalunya (IPCIDV). Es tracta
d’un un projecte de l’Esbart Català de
Dansaires, una entitat barcelonina nascuda
l'any 1908 per estudiar i difondre la dansa
popular catalana. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, és elaborar un inventari
dels balls de carrer i plaça que hi ha a l'actualitat arreu del país. De moment, són prop de
120 representacions, escenificacions, grups
de dansa, jocs i esports censats. S’hi recullen
balls de parella, d’homes, d’infants, balls amb
objectes: bastons, cercolets, morratxes, mocadors, balls encapçalats per pabordes, alcaldes, majorales o altres, balls de Carnaval, de
festa major, de vot de poble, commemoratius;
balls parlats o mimats. La presentació d’aquest catàleg, que és obert a noves incorporacions, es va fer el 4 de febrer a Barcelona.
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Una ballada més de la Roda
Santa Eulàlia i Montmeló van encetar el 26
de febrer, una nova temporada de la Roda
del Ball de Gitanes del Vallès. Ho van fer,
com marca la tradició, el cap de setmana de
Carnestoltes, unint dos costums, que al febrer van de bracet. A La Fàbrica, les cinc colles de Santa Eulàlia, Petites, mitjans, joves,
grans i veterans van ballar en una sala Muriel
Casals, a estones, plena a vessar. Entre les
novetats de la jornada, les noves faldilles de
la colla de mitjans. L’orquestra La Catxutxa,
de Lliçà, va tornar a posar la música a la ballada de la Roda de Santa Eulàlia. En total, 10
colles i més de 40 balls, en una tarda que
també va significar el debut per a la colla de
petits de Parets del Vallès. Entre el públic,
dues àvies centenàries, exballadores de gitanes, fidels a aquesta trobada: Carme Ribera i
Pepita Baró. Les gitanes han participat
aquest 2017 en 7 ballades de la Roda i van
tancar temporada a Montserrat, el 28 de
maig, en la 37a edició d’aquesta cita. Petits i
mitjans també van ballar a la trobada infantil
de Bigues, el dissabte abans.
Els veterans, a Perpinyà
La colla de veterans va participar el dissabte
de Festa major a la primera edició de
l’Adifolk, que, l’últim cap de setmana de juliol, va reunir una trentena de grups de tots

Colla de petits

Colla de mitjans

Balladores: Clara Nadal, Abril López, Edurne Oliveras, Laura Mulet, Brenda Cardozo,
Erika Siles, Ariadna Agüera, Júlia Lahosa,
Anna Pereyra, Marta Usero i Martina Gonzálvez. Assajadores: Alba Quintana, Antònia
Cladellas, Mireia Cladellas i Loli Moreno.

Balladors: Mª del Mar López, Sílvia Pérez,
Abril Guerra, Laura Álvarez, Ainhoa Oliveras,
Mariona Lahosa, Alba Rus, Francesc Márquez, Aida Guevara, Laia Guillén, Ariadna
Pérez, Clara Nadal, Edurne Oliveras i Sofía de
la Torre. Assajadors: Alba Quintana, Santi
Oliveras i Antònia Cladellas.
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els àmbits la cultura popular catalana, a
Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord.
L’Adifolk, que impulsa l’Associació per la
Difusió del Folklore, va proclamar la capital
del Rosselló com la 1a Ciutat Gitanera, una
cita que va reunir 400 dansaires de 14 poblacions catalanes, en una iniciativa de
l’Agrupació de Colles de Valls de Gitanes del
Vallès. Per Sant Joan, la colla de veterans
també va ballar durant l’arribada de la
Flama del Canigó, durant la revetlla de Sant
Joan, a la plaça de l’església.
Més activitats
Des del 6 de gener i fins el 25 de desembre,
les gitanes hauran fet 21 activitats diferents.
D’aquestes, en destaca la sortida que una
seixantena de balladors van fer pel pont de
l’1 de maig a Gata de Gorgos, al País
Valencià. Les colles van participar en una
trobada de danses amb el grup La Llata, d’aquesta població de la Marina Alta, acompanyats pels Xirimiters i Tabalers del Montgó i
per la Rondalla de l’Escola Municipal de
Gata. Les gitanes també van visitar la cova
de Sant Josep, a la Vall d’Uixó i es van allotjar a l’Alberg Juvenil de Moraira.
Una trobada de balls tradicionals
Més recentment, durant la Festa d’Hivern,
les gitanes van organitzar una trobada de
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balls tradicionals, a la Fàbrica. El 9 de desembre, les colles locals, la colla de gitanes
de l’Ametlla i els Esbarts Dansaires de
Torrelavit i de Castellterçol van oferir les seves danses a la Sala Muriel Casals. Després,
prop de 150 persones es van quedar a sopar.
Aquesta trobada va substituir l’actuació de
les gitanes de cada any a la Fira de Nadal
Molt bones festes a tot Santa Eulàlia!
Colla de grans

Balladors: Maria Torrellas, Antònia Cladellas, Sebi Guerrero, Josep Solé, Mireia Cladellas, Araceli Barroso, Mercè Pujol, Irina Quintana, Marta Gimeno, Susana Barrios, Fina
Carrera, Oti Jiménez, Antonio Marín, Loli Moreno, Santi Oliveras, Noe Lorenzo, Dolors Losantos, Joan Jordà i Francesc Cladellas.
Assajadora: Antònia Cladellas.

Colla de veterans

Colla de joves

Balladors: Mª del Mar López, Anna
Barbany, Alba Quintana, Ester Gómez, Ariadna Márquez, Sílvia Pérez, Laura Álvarez, Alba
Rus, Laia Guillén i Ariadna Pérez. Assajadores: Alba Quintana i Anna Barbany.

Balladors: Antonio Marín, Oti Jiménez, Lluís
Duran, Conxita Gelabert, Rosa Borgoñon, Teresa Barbany, Berta Ventura, Maria Casanovas, Andrés Equert, Araceli Malagón, Carlos
Bosacoma, Maria Uñó, Alfonso Ocampos, Flori Gil, Maria García, Joana Sánchez, Eva Rios,
Ana Luna, Maria Carreras, Maribel Espinosa,
Antonio Claguer i Emilia Cruz. Assajadors:
Antònia Cladellas i Santi Oliveras.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfon: 93 844 80 82

El caliu del Casal
Sense tenir temps per respirar gaire, després
de les representacions dels Pastorets, el grup
d’actors grans del Casal ens vam posar a assajar més seriosament la complicada obra
dels Dotze homes sense pietat. Aquesta obra
fa vint-i-sis anys que es va representar al
nostre poble. Els actors que van representar
l’obra l’any 1991 van deixar el llistó ben alt i
per això vam treballar a fons per fer un paper prou digne, ja que es tracta d’una obra
molt complexa, rica i interessant, tant pels
actors com pels espectadors.
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blic entusiasmat i s’ha de reconèixer que la
gent va sortir molt contenta. Vam tenir molt
bona crítica.
El Casal no tindria sentit sense els jovenets
actors que pugen i que seran el futur. Ells
van preparar l’obra de teatre del Gat amb
botes. La vetllada va ser el 18 de juny al
Casal i la vam tornar a anomenar “Tarda al
Casal”, en la qual l’obra dels nens va anar
acompanyada per uns gags humorístics pel
grup de joves. D’aquesta manera vam tancar
el Casal per vacances i vam desitjar molt bon
estiu a tothom.

Dotze homes sense pietat és una obra situada als Estats Units i representa un jurat popular dels anys 70 on debaten un assassinat.
Una obra on hi intervenen gran varietat de
registres com la intriga, la ironia, la serietat
i la reflexió sobre la justícia.

Sense gaire temps de païr les vacances vam a
reemprendre els assaigs dels Dotze homes,
ja que aquests mesos d’octubre i novembre
hem portat aquesta obra a altres escenaris
veïns com l’Ametlla, Caldes i Terras-sa. A
aquestes tres sortides els actors i la direcció
del Casal sempre hem actuat amb crespons
grocs per fer palesa la nostra disconformitat
amb l’empresonament dels nostres polítics
catalans. En els tres teatres també vam tenir
gran resposta de públic.

L’obra la vam representar els dies 3 i 11 de
juny a les 7 de la tarda al Casal Parroquial.
Tots dos dies vam omplir el Casal d’un pú-

El passat diumenge 19 de novembre, al
Casal, va tenir lloc el Concert pels refugiats.
Va ser un acte organitzat per Càritas Parro-

Moment de la representació dels Dotze homes sense pietat.
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quial. El concert va consistir en l’actuació de
diferents artistes, de músics i cantants del
nostre poble. Van actuar els Aspriu, els Nous
Indrets, els Black Boys i els Sí senyor. Tots
plegats van fer gaudir d’una vetllada a un
públic entregat que omplia el Casal. Els diners recaptats van anar destinats específicament als refugiats que acull el nostre poble.
Però amb tants actes i representacions no
podem deixar apartats els Pastorets. Per
tant, a partir del novembre ja els hem començat a assajar. Cal dir que sempre hi ha
incorporacions noves en els papers i això vol
dir que, any rere any, hem d’estar en contínua renovació per deixar pas als nous actors
que pugen. El paper dels tècnics també és
essencial ja que un any per l’altre ja pensen
en quines novetats de decorats i efectes hi
faran. Així, tant uns com els altres ja vam
anar fixant dates d’assaigs i de reunions per
tornar a fer dels Pastorets una obra de referència en aquests dies de Nadal al nostre
poble.
Aquest any les representacions dels Pastorets també seran 3 dies. Els dia 25 de desembre a les 7 de la tarda, el dia 6 de gener a
les 7 de la tarda i el diumenge 14 de gener a
2/4 de 7 de la tarda. Com cada any es ven-

Els Pastorets del Nadal passat.

Els petits representen el Gat amb botes.

dran entrades anticipades a Can Ferrer, a La
Fàbrica i a la parròquia.
Com sempre, el Casal obre les portes als
grups de catequesi, a grups de música, a
l’institut de la Vall del Tenes, a les escoles
del nostre poble, per fer-hi representacions
o assaigs. Concretament, aquest any, La
classe de 6è de l’Escola La Sagrera va representar-hi l’obra de teatre El Petit Príncep, el
juny, com a cloenda del curs. Estem molt
contents que tota la gent del poble s’hi senti
acollida.
Des del Casal us convidem a venir a veure els
Pastorets i us desitgem molt bon Nadal i feliç 2018 ple de caliu i teatre!
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

Un any agafat “Pels pèls”
Com la resta d’entitats, el Teatre Nacional
del Tenes tanca any i ho fa amb el balanç que
ens demana l’Anuari local, una forma de posar perspectiva a la feina feta i, un cop analitzat, hem de dir que n’estem contents.
Estem contents de la feina feta aquest 2017,
en primer lloc per posar en escena l’obra
Pels pèls, un muntatge difícil i diferent a tot
el que portàvem fet fins ara. L’obra demana
interactuar amb el públic, fer-lo partícep de
la història, en part protagonista i guionista
del final d’aquesta. L’experiència ha estat
dura (diguem-ho tot), però terriblement enriquidora per a tots nosaltres i la participació del públic, magnífica en tot moment.
Resultat... n’estem molt contents i ara seguirem amb sortides arreu del país.
Juntament amb les produccions teatrals, cal
recordar que aquest mes de maig ja vam estrenar un nou muntatge al sopar literari.
Enguany va ser el Retaule del Flautista, de
Jordi Teixidor. Va fer-nos especial il·lusió
tornar a portar a Santa Eulàlia un projecte
que ja es va estrenar al poble fa 46 anys enrere.

Representació del Retaule del flautista.

Obra de
teatre
Pels pèls.

I comença a caminar el nou projecte dels
TNT papas&mamas (el grup que ens va ofertar el 2015 l’Aquí no paga n’hi Déu), un nou
muntatge que veurà la llum a primers del
2018. Es titula Celobert i ja en sabreu més
coses en breu.
Gràcies per tot, salut i teatre!

Entitats
Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Passada de Sant Antoni Festa dels Tres Tombs
Farem un breu resum del que ha estat l’activitat de La Comissió Amics del Cavall des de
l’últim Anuari.
En la Festa Major d’hivern, vàrem passejar
als mes menuts amb carros, donant voltes
pels carrers del poble, amb molt d’èxit de
participació.
A principis de gener, vàrem assistir al pregó
que va fer la Federació dels Tres Tombs a
L’Ampolla (Tarragona).
Aquest any vàrem celebrar la nostra passada
una mica més tard de l’habitual, el dia 5 de
març, molt concorreguda com sempre, ja
que és una festa que fa sortir la gent de casa.

Festa dels Tres Tombs a La Fàbrica.
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Com ja ve essent habitual, també vàrem participar a diverses festes dels Tres Tombs de
les rodalies: Caldes de Montbui, Canovelles,
Vilanova del Vallès, La Roca del Vallès,
Bigues i Riells, Ripollet, Badalona, Tona,
Argentona, Sentmenat, Polinyà i Castellar
del Vallès.
El dia 1 de Maig es va celebrar a L’Ampolla
(Tarragona) la XX Trobada Nacional dels
Tres Tombs, en la que també vàrem assistir.
La festa va ser molt engrescadora, tot i que el
vent va ser el protagonista tot el dia.
La Passant del 2018 torna a les dates inicials, i aquest any coincidint amb Carnestoltes, per tant s’avença al diumenge abans, el
dia 4 de febrer.
El programa serà l’habitual d’altres anys, així com també el recorregut de la Cercavila.
Si hi hagués qualsevol modificació, us ho farem saber en els programes de l’acte.
Així doncs, els Amics del Cavall us desitgem
molt Bones Festes.
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Ateneu Cingles de Bertí
Persona contacte: Manuel Calaf i Cervera
Telèfon Casa: 93 844 89 44
Telèfon: 670 52 12 45
C/e: mcalaf2009@hotmail.com

Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i
l’Ametlla del Vallès
Presentació / 23 de desembre de 2017
“Per Nadal qui no estrena res no val”
Aquesta dita catalana és adient, en part, per
a la creació de l’Ateneu Cingles de Bertí.
Diem “en part” perquè és llarg el recorregut
dels Clubs de Lectura, Tertúlies Literàries,
Tallers d’Escriptura, anades al TNC i moltes
altres activitats culturals que des de fa més
d’una dotzena d’anys impulsa i condueix
Lola Tresserras per aquests pobles bressolats per les cingleres de Bertí.
La Lola ha fet escola i, ara, som molta colla
la que gaudim i defensem aquestes formes
de cultura que posen nivell alt a les nostres
persones i relacions. Com fruita madura o
com nou estel, hem creat l’associació cultural sense ànim de lucre, Ateneu Cingles de
Bertí. En primer lloc, per a consolidar i propulsar la tasca de tants anys i, així, donar suport legal a les activitats que estem desenvolupant: clubs, tallers, rutes, teatre, cinema,
etc. Hem crescut i aquesta cobertura ens era
necessària.
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l’Ametlla de Vallès i Lliçà d’Amunt— i, tanmateix, col·laborar amb les Regidories de
Cultura en tot allò que creguin escaient i
convinguem.
Ateneu vol dir cultura, arts, comunicació,
trobada. Aquest nom prové de l’antiga
Grècia (Atenes) i el seu important legat cultural. Cingles de Bertí ha estat escollit perquè quedi palesa la pertinença al territori.
Què més adequat que nombrar-nos amb les
muntanyes més properes que ens emparen i
ens emmenen amunt!
Celebrem, amb tots els que des de temps ens
apleguem en aquestes manifestacions culturals, haver arribat a constituir-nos com a entitat. Tots hi som i la volem. Millor: (com diu
la cançò), “o potser hi manques tu”. Vine i
sentiràs un nou batec de companyonia,
amistat sincera i esperit despert a la gran
aventura d’ésser plenament humà per a la
participació al més ampli ventall de cultura.
A tots, i per a incentivar la vostra participació, us volem anunciar que, a més de les activitats actuals, ens plantegem, il·lusionats,
alguns projectes nous:

En segon lloc, pretenem, dins de les nostres
possibilitats, incrementar l’oferta cultural en
els tres pobles —Santa Eulàlia de Ronçana,

* Anem a l’òpera. El Liceu fa una proposta a
la xarxa de biblioteques per accedir a les
obres operístiques que tenen base literària.
Hem aconseguit localitats pel divendres 2 de
març: Romeo i Julieta de Charles Gounod.
És tracta del torn A, amb els cantants més
qualificats. És una obra amb moltes dificultats per als dos protagonistes, tenor i soprano. El responsable de grups, Pol Avinyó, ens

Trobada amb Alejandro Palomas.

Trobada d’escriptors, músics i actors a Can
Draper.
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donarà tots els detalls sobre aquesta òpera el
15 de febrer, a la biblioteca de l’Ametlla en
una conferència emocionant.
* Ruta literària “Valle del Baztàn”. De la trilogia escrita per Dolores Redondo, llegirem
El guardián invisible i gaudirem de la pel·lícula basada en la mateixa obra. La ruta que
preparem serà de tres dies, el 16, 17 i 18 de
març. A més de la Ruta Literària a Elizondo
(Navarra), tindrem ocasió de conèixer
aquells indrets, la seva mitologia i esperem
gaudir de la gastronomia. Aviat perfilarem
els detalls.
* Cada any, a Can Draper, tenim una trobada amb els escriptors dels llibres que hem
llegit durant la temporada, amb els músics
d’alguns dels concerts i els seus patrocinadors, amb representants del Teatre Nacional
de Catalunya, amb actors i actrius, amb els
Alcaldes i Regidors de Cultura que estan donant viabilitat als projectes culturals, amb les
bibliotecàries que impulsen activitats i garanteixen una infraestructura imprescindible, i amb altres col·laboradors. Però, a
aquest curs 2017-2018 volem donar-li un caire nou. Volem que sigui la trobada dels membres (socis) i simpatitzants de l’Ateneu.
Farem la benvinguda i l’acte cultural als convidats, un concert o una representació teatral i, per acabar, un refrigeri adequat. La
data escollida per aquest esdeveniment és el
dissabte 9 de juny.
Dels deu socis fundadors (de Santa. Eulàlia
de Ronçana, de l’Ametlla del Vallès i de Lliçà
d’Amunt) ja tenim inscrites quasi un cente-

Trobada amb Anna Ballbona.

Trobada amb Gemma Ruiz.

nar de persones també dels tres pobles.
Evidentment, volem ser molts més perquè
sabem que som molts els qui valorem i estimem la cultura com la vivència d’ésser plenament humans. Esperem que, en tenir notícia d’aquest Ateneu, el reconegueu com a
propi i us hi associeu.

Ruta Literària Josep Pla. Calella de
Palafrugell.

Sessió inaugural amb Fina Dantí́.
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Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol
Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere
Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Macià
Palmer, Martí Glez. de Mendiguchia i Pep
Margenat.
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 revistes des del passat desembre del
2016 (compren els números 285 al 289), tots
ells amb una extensió d’entre quaranta-dos i
quaranta-sis pàgines, a les que cal afegir les
portades. I amb aquest any, ja son quarantanou anys de publicació ininterrompuda.
Com ja és 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, Sta. Eulàlia i Lliçà d’Amunt que els
corresponsals consideren adients; les Entitats que tenen la seva seu a Santa Eulàlia 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 285 (novembre-desembre 2016). En portada: “Actes solidaris a la Vall del Tenes”.
L’editorial: “Refugiats propers” en referència al problema de l’èxode sirià cap a Europa
i molt més properament al fet del grup de refugiats que apareixia en una empresa de
Lliçà d’Amunt viatjant amagats en un camió
procedents de la zona de conflicte i que havien pagat uns diners per ser traslladats al
Regne Unit.
Entrevistàvem a Laia Martí Rabadán i Carla
Gimeno Grauwinkel, del grup musical The
Crab Appels.

25 anys de Canal SET. En aquest número de
la revista continuàvem els articles destinats
a recordar aquest esdeveniment.
Recollíem l’acte de lliurament del Premis
Tardor en la seva quarta edició.
Facilitàvem les Bases de la vuitena edició del
Certamen Literari de Relat Breu.
I, com ja és habitual en el darrer número de
cada any, publicàvem “el fet de l’any” que els
col·laboradors de la revista creien oportú.
Nº 286 (gener-març 2017). En portada: “Les
Corals Santa Eulàlia i l’Amarant al Palau de
la Música”. L’editorial: “Política i justícia”,
en relació al fet que posem en qüestió la separació dels poders legislatiu, executiu i judicial a l’Estat espanyol i la conseqüent judicialització de la política en tot allò que fa referència al procés cap a la plena sobirania de
Catalunya.
La persona entrevistada fou la Mercè Brunés
i Marquès que està al capdavant del restaurant El Folló de Tagamanent, que també és
escola de cuina i casa de turisme rural.
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Des de Bigues recollíem que una veïna del
poble va descobrir, als 84 anys, que és filla
del president Companys.
25 anys de Canal SET. Seguim recordant
amb un article aquest esdeveniment.
Nº 287 (abril-maig). En portada: “Repte solidari per APINDEP". L’editorial: “Democràcia,
participació, pacte”. Es tracta d’una reflexió
en relació a que en una societat com la nostra,
la política només serà eficaç si se sustenta en
la democràcia, la participació i el pacte.
Entrevistàrem a Margarita Urbano Martínez, arquitecta que es dedica a la bioconstrucció amb materials saludables i respectuosos
amb el medi ambient.
En relació al Vuitè Certamen Literari de Relat
Breu, publicàvem els tres treballs guanyadors.
Informàvem que properament els esportistes
Miguel Luque i Sergi Mingote creuaran nedant l’estret de Gibraltar per mostrar el seu
suport a APINDEP (té a veure amb la portada
d’aquest número).
25 anys de canal SET; en aquest número
tancàvem la sèrie d’articles destinats a recordar l’esdeveniment.
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raonament sobre el fet que malgrat les traves,
amenaces, persecució judicial i la repressió
exercida per l’Estat, el referèndum d’autodeterminació de Catalunya es va celebrar.
S’entrevistà a Agustí Morera Solasegalés,
metge i dentista.
La diada de l’1O. ocupa un espai en aquest
número.
Ens fèiem ressò del traspàs de Mn. Batlle, incloent una entrevista publicada en el
Ronçana número 173 de maig-juliol del 1994.
També publicàvem la crònica del XXVè
Romiatge de Puiggraciòs a Montserrat.
Recollíem els resultats del referèndum
d’Autodeterminació de Catalunya als pobles
de la Vall del Tenes.
Per finalitzar, informar que el passat 1 de desembre ens van iniciar els actes de celebració dels 50 anys de la revista (1968-2018)
amb una xerrada a càrrec del periodista
Antoni Bassas. Altres iniciatives inicialment
previstes són: una taula rodona sobre periodisme i país, una exposició de portades destacades de la revista, la publicació d’un llibre
que reculli la història de Ronçana i un acte
final tot coincidint amb els cinquanta anys
de la publicació del primer número.

El segon Sarau de Primavera també tenia un
espai.
Nº 288 (juny-juliol). En portada “Motociclisme: 9a edició de les 6 hores de resistència”. L’editorial: “Rècords climàtics”. Unes
consideracions en relació als canvis climàtics que s’estan registrant per acabar incidint en la necessitat que s’emprenguin polítiques ambientals per preservar la biodiversitat.
Dialogàvem amb la Gemma Planas Torrents,
restauradora especialitzada en escultura policromada sobre fusta.
Recollíem la festa homenatge a la mestra Dolors Barbany, un cop jubilada després de gairebé cinquanta anys dedicats als més petits.
Nº 289 (agost-octubre). En portada: “Hem
votat” (en relació a la votació de l’1 d’octubre).
L’editorial: “El procés cap a la República”, un

Primer acte de celebració dels 50 anys.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

Quin any el 2017! Si l'any passat dèiem que
semblava que no passava res, aquest any, tot
el contrari: ha passat de tot! Hem votat en
un referèndum d'autodeterminació, s'ha
proclamat la República, s'ha destituït el legítim govern català i tenim presos polítics.
El referèndum del dia 1 d’octubre es va realitzar malgrat totes les persecucions judicials
i les incautacions policials. El nostre govern
català va complir la promesa i els ciutadans
vàrem disposar de cens, urnes i paperetes.
Enfront d’aquesta realitat pacífica i democràtica la resposta de l’estat espanyol va ser
la violència desfermada i el terror executat
brutalment per la policia i la guàrdia civil.
Res va aturar la barbàrie: ni els braços

La manifiestació pel judici al 9N a Mas, Rigau
i Ortega.
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alçats, ni els clavells vermells, ni les càmeres
dels mitjans internacionals. Fora caretes,
l’estat espanyol ens va mostrar la seva
autèntica cara amb total desvergonyiment.
Davant d’això la resposta de la gent va ser
impressionant. La valentia i fins i tot l’heroïcitat de la ciutadania va superar de molt tot
el què podíem esperar. Com un sol poble ens
vam mantenir davant els col·legis electorals
defensant amb el cos, quan va fer falta, les
urnes on havíem dipositat el nostre vot i les
nostres il·lusions d’un país millor. Enfront
de la violència i de la por, la unitat del poble.
Poc després, l’aturada de país del dia 3 ens
va refermar en els nostres valors pacífics i
democràtics. La repulsa a la violència va ser
una vegada més multitudinària i unànime.
Així ho van reflectir els mitjans internacionals. No els espanyols, cada vegada més curulls de mentides i de missatges tergiversats.
Un vegada validats els resultats del referèndum amb una amplíssima majoria de vots

Llaç solidari a favor dels Jordis davant
l’Ajuntament.
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afirmatius, el dia 10 d'octubre el president
compareix davant del Parlament per proclamar la Independència i suspendre la declaració tot seguit. Els dies posteriors es produeix l'escandalós empresonament, per part
de Audiència Nacional espanyola, dels dos
Jordis, Jordi Sánchez president de l'ANC i
Jordi Cuixart president d’Omnium, acusats
d'un suposat delicte de sedició. I finalment
el dia 27 d'octubre el Parlament aixeca la
suspensió de la Declaració d’Independència
i proclama la República Catalana.
Paral·lelament el govern de Madrid, amb el
vist-i-plau del PP-PSOE i Ciudadanos, posa
en marxa el suposat article 155 que, de manera totalment inconstitucional, destitueix
el govern català legítim, pren possessió de la
Generalitat i convoca eleccions pel dia 21 de
desembre. Mentrestant el President Puigdemont, juntament amb quatre consellers, ha
d’emprendre el camí de l’exili per evitar ser
empresonat amb els altres vuit consellers
encapçalats pel vicepresident Junqueres.
I en aquestes tristes circumstàncies, l’independentisme ha entomat el repte de presentar-se a unes eleccions que, tot i haver estat
convocades de manera il·legítima, no espanten als partidaris de la llibertat i la democràcia, perquè aquest és precisament el seu, el
nostre, terreny de joc. Així doncs, no fem cas
de les intoxicacions que ens arriben de totes
bandes, desemmascarem l’obscena naturalesa autoritària i absolutament corrupta de
l’estat espanyol. I si, amb els represaliats al
cor, tornem a anar a votar el 21-D, tornem a
guanyar, tornem a demostrar al món que
som un poble democràtic, pacífic, i decidit a
tirar endavant la República legítimament
proclamada. Una República que és promesa
de societat avançada, sostenible, igualitària,
lliure, cívica, pròspera, oberta al món i culturalment exemplar.
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- Campanya informativa del Referèndum
amb bustiada a totes les cases del poble.
- Promoció de la col·locació de domassos del
Sí i estelades als balcons.
- Campanya del Sí a les xarxes socials.
- Marxa de Torxes la vigília de la Diada
Nacional.
- Organització de l’expedició a la Manifestació
organitzada per l’ANC a Barcelona amb motiu
de l’Onze de Setembre.
- Festa del Sí de la Vall del Tenes (Marxa, espectacle infantil, sopar, actuacions i concert)
Informació, participació i defensa del referèndum de l'u d'octubre.
- Homenatge a la tomba del President Lluís
Companys amb motiu del 77é aniversari del
seu afusellament.
- Organització i participació en múltiples actes de protesta per les nombroses i injustes
accions policials i judicials de repressió dels
líders polítics i socials, incautacions, ocupacions il·legals dels departaments de la Generalitat i, en especial, totes les accions per l’alliberament dels presos polítics.
Per acabar, expressar el nostre especial
agraïment a tota la gent de Santa Eulàlia que
el dia 1 d’octubre va defensar les urnes amb
valentia i serenor, davant la temença que en
qualsevol moment podien aparèixer els violents uniformats. Moltes gràcies i Bones
Festes!

Les principals activitats dutes a terme per
l’ERA-ANC durant el 2017, han estat les següents:
- Xerrada amb el diputat de Junts pel Sí
Eduardo Reyes (Súmate)

Preparant el referèndum de l’1-O.
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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

Hem complert un nou any, cada temporada
té les seves peculiaritats, però per a nosaltres aquest no ha sigut un any qualsevol. És
el primer complet amb la nova junta. A la
feina habitual que ja tenim, se n’hi ha afegit
una d’extra, hem hagut de formalitzar els estatuts de l’entitat. Hem deixat de dependre
de la UEC Vall del Tenes. Som una entitat
pròpia. Ens ha portat molta feina, d’aquella
que des de fora no es veu ni es nota, però que
hi és.
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pre sortint el segon diumenge de cada mes,
norma només trencada en comptades ocasions. També procurem complir l’horari tan
de sortida a les vuit, com d’arribada, a les 2.
El recorregut sol ser força fàcil i d’una distancia aproximada de 12 km. També procurem que la passejada tingui un interès especial afegit, ja sigui històric, cultural, paisatgístic… La novetat d’aquest any ha estat la
noctuna que vàrem fer pel juny i que, donat
la bona acollida que va tenir, pensem repetir-la també el proper any. Vam pensar que
anar a caminar un matí de juny pot ser molt
calorós i que millor fer-ho a la llum de la lluna. El balanç de la temporada és francament
positiu.

Per altra part hem continuat com quasi sem-

Aquí teniu les sortides programades pel que
resta de temporada, esperem que us animeu
a participar-hi.

Moment del lliurament dels entrepans a Sant
Simple pel juny, quan vam fer la nocturna.

Tot passejant, és sempre un bon moment per
comentar la jugada.

La Junta practicament al complet el dia que
vam fer la pujada a Montserrat.

Al Lluçanès.
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Calendari de sortides temporada 2017-2018
MES

DIA

LLOC

MEDI TRANSP.

GUIA

GENER

14

Olivella

AUTOCAR

Joan Basset

FEBRER

11

Guilleries

AUTOCAR

U.E. S. Julià

FEBRER

?

Passejada de la calçotada

A PEU

S.E.C.

MARÇ

11

Montseny

AUTOCAR

Josep Mª Gual

ABRIL

8

La Vall del Flequer

AUTOCAR

Luís Maseda

MAIG

13

Lluçanès

AUTOCAR

Francina i Carles

JUNY

9

Nocturna final

A PEU

SEC

Per a més informació de cada sortida: http://santaeulaliacamina.blogspot.com.

En aquesta ocasió l’interès especial afegit, que
sempre procurem que hi hagi, eren les sequoies centenàries de Masjoan a Espinelves.

Els participants a la darrera sortida, la del novembre a Sant Sadurní, amb l’àbsis al darrere.

La foto de “família” és una constant també en
totes les sortides. Aquesta, a Santa Perpètua
d’Osona.
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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 tingui 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 lle-nya 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.

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 quinzenal 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.).
Aquest darrer tram de l’any hem iniciat converses i trobades amb la Cooperativa La

Calçotada.

Magrana de Granollers per tal de poder
abastir-nos de la seva àmplia gama de productes, tots ecològics i la gran majoria de
proximitat. La relació amb La Magrana ens
acostaria a poder tenir accés a una gamma
de fins a 1.200 productes, entre ells carn,
vins, olis, cereals, farines, pastes, productes
cosmètics i de neteja de la llar, etc. Un cop
“associats” a La Magrana canviarem el sistema de gestió de les comandes, tot i que continuaran sent quinzenals, però això ja us ho
explicarem a finals del 2018.

Lliga’t a la terra. 8a 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 relació amb els productors, de contacte directe
que ens permet conèixer immediatament les
seves novetats.

8a 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 pro-
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per, 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...

Contactes
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).
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.

Durant la Festa del Pagès.

Entrevista de Canal Set durant la Fira del
Tomàquet.
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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 amics i amigues
Fem un recull de les més rellevants actuacions de la Societat de Caçadors de Santa
Eulalia de Ronçana.
La Societat de Caçadors va ser constituïda
l’any 1986 i durant molts anys vam estar
col·laborant amb la Festa Major del poble.
De fet, cal recalcar que organitzàvem una tirada social i general de tir al plat amb la
col·laboració de l’Ajuntament i diversos establiments del poble. Degut a la pèrdua de
terrenys agrícoles urbanitzats aquesta festa
es va perdre i fa 17 anys que no es realitzava.
Aquet any hem volgut tornar a col·laborar i
retornar a la Festa Major el que semblava
que faltava, comptant amb grans tiradors i
molta assistència de públic en general. Per
poder fer aquesta tirada, volem manifestar
el nostra agraïment als propietaris dels terrenys per la seva col·laboració i ajuda, sense
la qual no s’hauria pogut fer. Una trobada
amb ambient de germanor, festiu i alegre alhora. No cal dir que vàrem haver de solucionar diversos problemes burocràtics de permisos amb desplaçaments fins a la
Governació de Barcelona per gestionar instruccions de la guàrdia civil amb senyalitzacions al camp per normes de seguretat.
També continuarem treballant per tal que
l’any que ve aquest acte arribi al públic en
general, per tal de realitzar futures competicions i així tornar a participar en els actes de
la Festa Major del poble.
Tornant al tema de sempre, el porc senglar,
aquesta temporada hem de lamentar la mort
d’un company a la província de Girona en
una batuda de caça. El caçador que va disparar va obrir foc contra un grup de senglars
que van travessar en una clariana entre la
seva posició i la de la víctima. Va abatre un

Llebres i perdius...

senglar però un projectil va impactar en el
caçador que estava a la parada assignada a
l’altre costat del camp i que va resultar mort.
Aquest fet ens ha de fer reflexionar de que
hem de respectar els senyals que es posen el
dia de la batuda (cosa que molta gent no fa)
i la tasca que duu a terme la Societat de
Caçadors dins el nostre municipi en el control del porc senglar. Això pel caçador suposa unes despeses molt importants, a vegades
poc reconegudes. És per això que demanem
respecte a les senyals i comprensió el dia de
la batuda.
La caça és una activitat segura i necessària.
Respectem-nos i gaudim conjuntament
d´aquest bé de la natura i així evitarem possibles accidents. La junta directiva té un repte per endavant, ja que vol crear un nou
marc de relacions eficaces amb la pagesia i la
resta d´usuaris del medi natural, absolutament prioritari per a un desenvolupament
sostenible de la caça al nostre territori.
Un estudi realitzat per la federació de caça
indica que les despeses anuals generades per
la caça del porc senglar suposen un cost de
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3.047 euros, sense comptar altres tipus de
depesa com el temps invertit en la cacera,
moviment de vehicles, organització, etc. Cal
destacar que aquestes despeses no van a la
baixa, sinó al contrari, augmenten cada temporada degut a l´increment descontrolat del
nombre de porcs senglars que cada vegada
troben més facilitats per a la seva reproducció. És necessari, doncs, realitzar una major
quantitat de batudes, degut als danys provocats a l‘agricultura i a la seguretat pública.
En la passada temporada hàbil de caça
2016-2017, es van caçar 68 porcs senglars,
gairebé tots en el nostre municipi degut a
l’espai agrícola que tenim. Aquesta temporada 2017-2018 els senglars abatuts ja són 16.
Cal destacar que la temporada de caça acaba
de començar i la Societat de Caçadors té el
compromís de treballar per evitar les sobre
poblacions d’aquesta espècie.
Considerem també que s’ha abandonat la
gestió dels gats i dels gossos abandonats en
el medi natural i la lliure circulació dels gossos per tot el municipi fora del control del
seus propietaris. Caldria, a més, actualitzar
l’actual sistema sancionador de les infraccions. En els últims anys l’abandonament

Caçant perdius.
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d’aquest animal de companyia en el medi
natural és un greu problema pels danys que
ocasionen, i no parlem del porcs vietnamites
pel seu increment i encreuament amb el
porc senglar. Considerem que s’ha d’augmentar el control sobre la tinença d´aquesta
espècie com a mascota.
El 2018 farà 50 anys que es va constituir la
Societat de Caçadors. Per aquest motiu intentarem organitzar un acte popular dins la
Festa Major.
Joves caçadors, voldria recordar-vos que
sou el futur de tot pel que han lluitat tants
anys els nostres avis i pares. Ara més que
mai ens hem de recolzar tot i que ens ho posin tot en contra. Vull animar-vos a seguir
caçant, a sortir al camp ja sigui amb els gossos o a donar un volt amb els amics. Animo
a tots els joves a participar d’aquesta noble
afició. Sou el futur de la caça i els veritables
amants de la natura.
Per acabar, volem aprofitar l´avinentesa per
desitjar a tothom salut, sort, pau i llibertat
per l’any que encetem.
Moltes gràcies.
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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

Un any més les persones que formem part
de Retro Car Club Ronçana (RCCR) hem
continuat treballant per facilitar i promocionar la recuperació i conservació del patrimoni històric motoritzat del nostre país.
Des de la fundació del club l’any 2013, l’organització i celebració cada any de forma
ininterrompuda d’esdeveniments com el
Retro Car Meeting (dedicat al cotxe antic i
clàssic) i la Motorada Clàssica (dedicada a la
moto antiga i clàssica) ha aconseguit fomentar i potenciar la recuperació i conservació
del patrimoni històric que representen els
vehicles d’altres èpoques i posar en valor
una afició sense la qual no existirien ni els
museus ni els conservadors.
Aquesta tasca i dedicació han contribuït sens
dubte a potenciar la imatge del nostre club i
de Santa Eulàlia, convertint-los en punt de
referència del sector a la Comarca del Vallès
Oriental.
Enguany ja són més de 80 els socis que amb
el seu suport i en molts casos el seu esforç
personal ajuden a fer més gran i més ric en
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diversitat el nostre club. Podem afirmar que
clubs i aficionats de més de 50 poblacions
(algunes d’elles a més de 100 Km) ja tenen
fixada a la seva agenda la participació al nostre Meeting o a la nostra Motorada i esperen
amb expectació la notícia de la seva celebració.
Afortunadament, les trobades de vehicles
antics i clàssics són cada vegada més habituals a Catalunya i per descomptat als municipis del nostre entorn. L’afició, cada cop
més informada, creix cada any i sap posar en
valor la conservació del nostre patrimoni industrial motoritzat. Aquesta realitat (a
Catalunya hi ha 949 municipis i l’any té poc
més de 120 dies festius), fa que els clubs organitzadors ens hàgim d’esforçar cada vegada més per oferir esdeveniments de qualitat
i diferencials, que obliguin als aficionats a
triar quan una trobada coincideix amb altres
trobades de l’entorn. Rar és l’aficionat que
no té fixades 3 o 4 trobades a les que no falta mai.
Durant aquests anys, tant el Retro Car
Meeting com la Motorada Clàssica han superat amb bona nota aquesta situació, s’han
mantingut amb bona salut i s’han consolidat
entre l’afició com trobades de qualitat. Això
no vol dir en cap cas que la feina s’ha acabat,
ni molt menys, estem obligats a innovar
constantment per millorar en quantitat i so-

Vam col·laborar amb el Parc de les Olors en el programa de TV “País, km 0”.
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bre tot en qualitat. Només depèn de nosaltres.
El passat 12 de juliol vàrem aconseguir, juntament amb el Parc de les Olors, que el
RCCR i Santa Eulàlia fossin l’epicentre del
programa de TV “País Km 0” que es va emetre en directe per TV locals de tot Catalunya
i al canal 159 de Movistar. Tantmateix el
RCCR també va col·laborar amb l’Ajuntament, perquè el dia 15 d’octubre la caravana
de cotxes antics que organitza l’AAVV

Motorada Clàssica.

Retro Car Meeting.
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Catalunya de Caldes de Montbui passés una
vegada més per Santa Eulàlia, amb una parada on es van poder admirar joies mecàniques magníficament restaurades de principis del segle passat.
Seguirem treballant amb il·lusió per seguir
creixent, satisfer als nostres associats sent fidels als nostres objectius i potenciar la imatge de Santa Eulàlia.
Josep Astudillo, president.

115

116

Entitats

Anuari 2017

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/

Tanquem nova temporada satisfets de les diverses proves organitzades durant aquest
2017. Vàrem començar el tercer cap de setmana de febrer, en el que es va organitzar,
per segon any consecutiu, el cap de setmana
del motor, en el que el dissabte 18 es va celebrar la cursa d’automàtics, prova puntuable
pel Trofeu Resistència de Ciclomotors de la
Federació Catalana de Motociclisme, i el
diumenge 19, en el mateix circuit, 3 hores de
resistència d’enduro-terra. Novament, va ser
un cap de setmana intens i en el que els aficionats van poder gaudir d’un excel·lent espectacle.
El següent acte ja va ser el 16 de juliol, dia en
que es va celebrar la 9ena edició de la cursa
de resistència en Derbi Variant en els terrenys del costat del pavelló, circuit provisional Pere Duran Riera. El format va ser el mateix que es va introduir l’any 2016, cursa de
6 hores de resistència i que té la principal
peculiaritat que acaben en format nocturn.
Novament, l’exhibició infantil organitzada
abans del tret de sortida, també va ser un
dels plats característics de l’edició d’enguany.
Com a novetat d’aquest any 2017, el diumenge 24 de setembre, es va organitzar les 3
hores de resistència de la Vall del Tenes,
puntuables per a la Copa Catalana de
Resistència Terra de la F.C.M. En acabar la
resistència, es va oferir a tots aquells pilots
qui volguessin gaudir del mateix circuit on
s’havia disputat la prova durant el matí,
unes tandes d’entrenaments per a posar a

9a edició 6HDV.

prova les habilitats dins del circuit.
I per acabar amb els actes d’aquest any, el
diumenge 5 de novembre es va organitzar la
4a concentració de tot tipus de motos, en la
qual tothom pot exposar la seva moto i participar en la cercavila que va concórrer els
principals carrers del poble. Durant el recorregut es va fer parada per esmorzar i, en
arribar de nou al punt de sortida, els assistents van poder gaudir i, alguns d’ells, participar d’una espectacular exhibició del pilot
“stunt” Narcís Roca. Com ja és habitual, la
jornada festiva es va cloure amb un dinar a
la Plaça Onze de Setembre per tots aquells
que es van voler quedar.
Cal recordar també que, després del títol
mundial de Moto GP aconseguit pel pilot català Marc Màrquez, des del M.C.R. es va organitzar a corre cuita un autobús per poder
acompanyar els seguidors en la gira de celebració pels carrers de Cervera, però el poc
temps de marge per l’organització va fer impossible poder omplir-lo. Tot i això, alguns
dels organitzadors i més gent de Santa
Eulàlia es van desplaçar a la celebració amb
vehicles particulars. Pels propers èxits dels
pilots catalans seguirem les seves celebracions de ben a prop.
Us mantindrem informats de tots els actes
pels mitjans de comunicació habituals.
Bones festes i molt de gas!
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Club Escola de Bàsquet
Ronçana

dubtosa adscripció que utilitzen la violència
física sense cap tipus d’aturador, doncs se
senten recolzats per aquest estat.

President: Mariano Castejón
Telèfon: 648 71 28 74
C/e.: cebronsana@hotmail.com
Web.: www.cebronsana.blogspot.com

Aquest escrit no està dirigit a la minoria violenta, sinó a la majoria de la gent pacífica
que es mou en una ideologia més raonable i
democràtica. A aquesta gent els diria que no
s’apartin dels moviments veïnals, de les associacions esportives, o de les activitats que
facin al poble. En la diversitat es troba l’equilibri. La manca de ponts de comunicació
és el que fa que l’ou de la serp creixi i es converteixi en un monstre d’odi.

La lluita contra l’odi
En dies convulsos com els que vivim, hem de
tenir molt clar que qualsevol tipus de conflicte s’ha de solucionar amb; arguments,
convicció, raonament, intel·ligència, cap tipus de violència i un somriure.
Dit això, m’estic trobant cada vegada més
amb reaccions frontistes, reaccionàries i fins
i tot violentes d’una part de la població dita
per ells mateixos “la mayoria silenciosa”,
que, amb l’escalf d’un estat travat en la filosofia de “A por ellos” i una nul·la empatia
per aquells que senten i pensen diferent a
ells, llencen discursos i bravates cada vegada
més violents, fins i tot les rereguardes de les
seves manifestacions s’omplen de gent de

En aquest aspecte el Club Escola de Bàsquet
Ronçana és una associació, que s’arrela fermament en la tradició de les associacions catalanes i implicades en els afers del poble i la
seva gent, de forma democràtica i lliure pensadora.
Dins del club hi caben totes les sensibilitats,
doncs l’esport és el morter que ens agermana, permetent que qualsevol diferència es
pugui solucionar parlant.

Diverses samarretes del Club Escola de Bàsquet Ronçana.
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Club Esportiu Santa Eulàlia
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
Facebook: www.facebook.com/cesantaka

La temporada 2017/2018 ja ha arribat, i any
darrere any el C.E. Santa Eulàlia continua
renovant les seves il·lusions per assolir els
objectius fixats.
La temporada 2016/2017, realitzada per tots
els equips del Club, ha estat molt positiva i
satisfactòria i ha portat al Club al compliment majoritari dels objectius establerts al
principi de la mateixa.
Al mes de maig de 2017, es van realitzar
eleccions per la Junta Directiva del Club. En
aquests comicis només és va presentar una
candidatura, la continuista de la Junta
Directiva. Per aquest motiu, es va produir la
reelecció de la Junta Anterior, que continuarà durant els propers 4 anys, al front del
Club.
D’altre banda, volem destacar dos fets importants que s’han produït al nostre Club,
amb l’inici de l’actual temporada. En primer
lloc el reconeixement a la Carmen, que ha
deixat la Consergeria del Camp Municipal de
Futbol després de més de 24 anys de dedicació i entrega. I en segon lloc, el reconeixement a en Manolo García, que durant més
de 30 anys ha estat vinculat a les diferents
categories del Club, principalment a l’equip
dels veterans, i que el passat setembre d’enguany, malauradament ens va deixar per
sempre (descansa en pau Manolo). A tots
dos, moltes gràcies per ajudar a que aquest
Club, sigui el nostre gran Club. MOLTES
GRÀCIES!!!
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Per la temporada 2017/2018, el C.E. Santa
Eulàlia ha tornat a incrementar el nombre
de jugadors fins a un total de 265 (increment
d’un 6% aprox. respecte a la temporada anterior), en les diferents categories del club,
incloent els equips de veteranes i veterans,
amb un total de 19 Equips.
Per segon any consecutiu, el C.E. Santa
Eulàlia té equips a totes les categories, des
de petits fins a veterans, una fita molt important pel Club.
Ja fa 6 anys que totes les persones vinculades al Club treballen amb una estructura i
dinàmica definida amb objectius clars, resultats esportius i reconeixement del nostre
comportament i respecte.
La Junta del Club segueix treballant en
aquesta línia, reforçant les bases perquè el
futur del Club estigui garantit a nivell esportiu.
I com cada any, i ja són 5, 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.
Amb molta satisfacció, agraïm l’ajuda i
col·laboració rebuda, com sempre fan des de
fa anys, per diferents entitats del poble, esponsors (publicitat en samarretes i tanques
publicitàries), pares i mares, i l’Ajuntament
de Santa Eulàlia, que esperem que continuïn
per molts anys i no defalleixin mai.
El Club Santa Eulàlia vol aprofitar, com
sempre fa, aquestes ratlles per desitjar unes
Bones Festes nadalenques a tots el ciutadans
de Santa Eulàlia i a la gran família que forma
el nostre Club.
Salut.
C.E. Santa Eulàlia
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Petits - Entrenadores: Mireia Gironés i Gisela
Román. Jugadors: Ector Santiago, Lucas Jurado,
Pau Jovell, Jovani Rodríguez, Unai de Tena, Cristian
Luengo, Marc Luengo i Pol Tuneu.

Debutant - Entrenadors: Roger Solé i Gerard
Pericas. Jugadors: Martí Uñó, Eloi Ortíz, Ethan
Guerrero, Hugo Carrasco, Nil Pequerul, Pau
Fàbregas, Lucas Jurado i Adrian Rodríguez.

Prebenjamí C - Entrenadors: Xavier Aymamí i
Iker Lagos. Jugadors: Bruno Payán, Martí Galceran,
Mario Jurado, Unai Fuentes, Alexis Lagos, Alex
Ruiz, Martí Linares, Nico Benítez, Nasim El Mouden
i Arnau Garcia.

Prebenjamí B - Entrenador: Roger Solé.
Jugadors: Gerard Felipe, Javier Rubio, Martí Julià,
Ton Ciurans, Marc Cordoba, Xavi Pallares, Takumi
Sanz, Victor Mañes, Elian Oliveira i Tiago Vallejo.

Prebenjamí A - Entrenadors: Albert i Anna
Salamó. Jugadors: Adam Kherchouch, Iker De
Arriba, Pau Tomey, Roger Brunat, Bernat Canadell,
Eric Luengo, Aaron De Tena, Habibu Gakou i
Moussa Sakine.

Benjamí C - Entrenadors: Nando i Joel Guevara.
Jugadors: Aleix Brustenga, Max Juhl, Mark
Cordero, Avril Serrano, Nil Castellvi, Adrian Bogas,
Max Giménez, Pol Escudero, Iker Ruíz.
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Benjamí B - Entrenadors: Jaume Colomines i
Sergio Rubio. Jugadors: Pablo Jurado, Marcos Soto,
Francesc Girbau, Nil Frutos, Arnau Cruz, Marc
Torres, Oriol Miró, Arnau Uñó i Manuel Payan.

Benjamí A - Entrenadors: Leo i Alvaro Rubio.
Jugadors: Genís García, Joao Bernardes, Adrià
Prieto, Oriol Nadal, Axel Fuentes, Miquel García,
David Herrera, Guillem Montosa, Pol Rodríguez i
Alex Gómez.

Aleví C - Entrenadores: Mireia Gironés i Gisela
Román. Jugadors: Alex Molino, Pep Dantí, Eric
Roldan, Alex Marín, Biel Santamaria, Iker Jimenez,
David Bernal, Roc Portero, Ivan Ruíz, Sergi Gumà,
Anthony Lourador i Miquel Galceran.

Aleví B - Entrenador: Jose Luis Bedoya. Jugadors:
Izan Martínez, Derek López, Jordi Navarro, Guillem
Moreno, Martí Valls, Joel Navarro, Oskar Morales,
Alan Sangrador, Raul Oliveira, Izan Pozo, Pol Vidal,
Victor Ruíz i Ivan Osuna.

Aleví A - Entrenadors: Javi López i Aaron García.
Jugadors: Ivan Vázquez, Olmo García, David Ruíz,
Iker Valero, Cesc Soriano, Aleix García Viaplana,
Cesar Villa, Biel García, Jan Miró, Aleix García
Alvaro i Juanma Martínez.

Femení - Entrenadores: Mireia Gironés i Gisela
Román. Jugadores: Iraia Gómez, Paula Quiu,
Mireia Horne, Laia Viñeta, Marta Vila, Mar Félix,
Noemi Rubió, Lara Rubió, Ariadna Mañes, Sira
Carbonell, Martina Duràn.
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Infantil A - Entrenadors: Jaume Colomines i
Roger Solé. Jugadors: Max Vidal, Ronald Andrés
Dure, Aritz Vizcaíno, Martí Partegàs, Iñaki Girón,
Victor Rubio, David Margalef, Aleix Laso, David
Méndez, Marçal Campos, Biel Cuesta, Nico Ferrer,
Biel Soriano, Marc Flores, Santi Muñoz, Andreu
García, Roger Villaret, Hugo Cabecera, Alex
Candela, Marc Hernández, Noaman El Mouden i
Norland Aaron.

Cadet - Entrenadors: Valentín Fuentes i Raul Cruz.
Jugadors: Fili Diaby, David Martínez, Sergio Rubio,
Eric Bataller, Daniel Muñoz, Hassana Diao, Gerard
Gubern, David Gómez, Adian Torvisco, Iker Gil,
Carles Bernal, Pol Aldoma, Mamadou Keita, Marcos
Ruíz, Francesc Xavier Martín.

Juvenil - Entrenadors: Valentín Fuentes i Raul
Cruz. Jugadors: Gerard Pericas, Xavier Ballega,
Ignasi Miró, Ian Morales, Sergio Gil, Ignasi Masdeu,
Roger Roldan, Raul Luque, Bernat Montosa, Edgar
La Portilla, Morad El Johri, Xavier Girbau i Khalid
Taik.

Veteranes - Jessica Gómez, Clara Canals, Sheila
Hernández, Judit Marco, Caridad Andujar, Tania
González, Aida Portero, Montse Maspons, Ioana
Ardelean, Elisabeth Cruz, Sonia Flum, Silvia Icart i
Cons González.

Veterans - Entrenadors: Alberto Candela i Jaume
Dantí. Jugadors: Nando Guevara, Luis Villar, Manu
Leal, Jose Antonio Serna, Sergio Pequerul, Raul
Serrano, Ruli Alcaide, Cristian Esteban, Jordi
Macías, Nico Johnson, Pedro Jaén, Ricard Comet,
Adrián Marius, Lluís Batlle, Pau Fábregas, Jordi
Giménez, David García, Jorge Pozo, Pascu García,
Josep Pericas, Juanan Fernández, Borja Rodriguez,
Javi Gómez i Alex Xedas.
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Amateur - Entrenador: Ivan Giménez. Jugadors: Xavier Aymamí, Cristian Checa, Lluis Collados, Jordi
Comellas, David Roberto, Javier López, Oriol López, Oscar López, Xavier López, Martí Modorell, Claudi
Mansanet, Sergi Miró, Marc Núñez, Hector Ortúñez, Eric Quiñones, Carlos Roldán, Alvaro Rubio, Cristian
Silvestre, Marc Valdivieso i Oriol Villegas.

1er Equip - Entrenadors: Raul Rosua i Sergio Castro. Delegat: Ismael Iglesias. Jugadors: Victor Alba, Marc
Alcala, Jose Arias, David Bonet, Marc Bonet, Albert Calle, Aitor Caña, David Castañon, Manuel Jose Cendon, Nil
Congost, Mohamed El Jellouli, Hector Ferreiro, Oriol Fuertes, Sergi Galan, Carlos López, Albert Malonda, Javier
Molina, Victor Pastor, Erik Peralta, Jordi Rosua, Victor Toro, David Verdaguer i Blai Viñallonga.
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Club d’Escacs Vall del Tenes
Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Estem ja en la nostra quinzena temporada
de funcionament i cada any posem el llistó
una mica més amunt. Aquest any 2017 no ha
estat una excepció: a nivell escolar hem assolit dos setens llocs de Catalunya en categoria sub 10 i sub 12 i un sots campionat de
Catalunya en categoria sub 12. El Josep
Navajas, l’Arnau González, l’Artur Salvany,
l’Ayoub Elkhafi, l’Antoni Navajas, etc. són
una colla de jovent amb uns resultats extraordinaris.
En la competició per equips també hem fet
els deures: la Copa Catalana és una competició en partides semi ràpides (15 minuts) en
la que hem assolit el campionat de

Barcelona i el sots campionat de Catalunya
de primera categoria. A la Lliga Catalana
d’escacs hem quedat campions del nostre
grup i enfrontant-nos als campions dels altres 10 grups de la categoria ens hem proclamat campions de Catalunya de primera categoria.
El nostre obert d’escacs de Santa Eulàlia de
Ronçana, que es juga a la tardor, ha assolit
un any més un nou rècord de participació i
de nivell de joc.
Però ara és l’hora de mirar endavant i afrontar nous reptes: la formació de nous jugadors i lluitar amb tota la nostra il·lusió a les
noves categories assolides, per seguir creixent en quantitat i qualitat. Un projecte molt
ambiciós al que us convidem a participar.
Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i
Feliç any nou, ple de pau i felicitat per a vosaltres i tots els que estimeu.

Campions de Primera a la Lliga Catalana 2017.
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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

La valoració d'aquest any no pot ser més bona. Per primera vegada a la història del patinatge a Santa Eulàlia hem arribat a un campionat Europeu amb la nostra extraordinària Carla Méndez Vela, nominada als Premis
tardor com a millor esportista de l'any, obtenint una medalla de plata molt merescuda.
També hem anat als campionats de Barcelona
i Campionat de Catalunya, així com al
Campionat Estatal amb molt bons resultats.
Tenim una molt bona pedrera de nens i nenes que cada dia gaudeixen d'aquest esport
tan sacrificat i alhora tan bonic. Gràcies a
l'esforç dels nostres entrenadors, la Laura
Valcárcel i el Javier Wiss, que treballen dia a
dia perquè les nenes i nens estiguin a gust
però també en forma física, ja que és un esport molt dur. Darrere de les piruetes de
somni i grans salts hi ha moltes caigudes,
moltes lesions i moltes hores d'entrenament..
El nostre club també vol fomentar l’esportivitat entre les nostres patinadores i la ger-

La Carla Méndez, subcampiona d'Europa.

manor dins el vestuari. En tenir 14 categories fa que en un mateix dia, nenes que són
amigues, veïnes o fins i tot companyes d'escola, s'hagin d’enfrontar entre elles. En dos o
tres minuts han de demostrar el que saben
fer i a vegades els nervis les traeixen i poden
obtenir injustament un mal resultat.
Per últim agrair a l'Escola de la Sagrera que
un any més hagi confiat en el nostre club per
organitzar en el seu centre l'extraescolar de
patinatge.
Moltes gràcies a tots els pares i mares que
voluntàriament col·laboren per poder organitzar festivals i competicions.
També donar les gràcies a les entitats que
organitzen els V Premis Tardor per nominar
el nostre club com a finalista a la millor entitat esportiva.
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La Carla Méndez al podiu.

Grup de categories i certificats.
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Club Patinatge
Artístic Ronçana
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)

Ja tenim 5 anys !!!
Aquesta temporada el club torna a tenir canvis en el seu equip tècnic i en l’equip directiu. El club, amb els anys, va perfilant les necessitats que té, doncs el nombre de patinadores va creixent i ens hem d´anar adaptant
als canvis sense perdre mai els objectius fundacionals del club.
L´entrenador de CPA Ronçana és l´Alfred
Alsinet, compartit amb el club de Cerdanyola i el Club de Lliçà, Dani Herrezuelo
López assumeix el càrrec de coordinador i
monitor del club juntament amb la monitora Laia Solé i el reforç puntual de la monitora Sandra Ribón.
La Junta ha incorporat a Anna Serrat com a
vocal i la Mònica Lopera com a secretaria,
fent relleu a l’antiga secretaria que va ser
baixa voluntària a finals de la passada temporada.
Anna Roura es mante com a tresorera i
Carme Serrat com a presidenta.
Veient els resultats esportius de la temporada podem dir que els canvis que es van fent
al club han estat molt encertats.
En aquesta temporada s'han incorporat set
patinadores noves superant previsions. La
propera temporada esperem una nova entrada de patinadores d´iniciació.
Com cada temporada el club ha participat a
diferentes competicions i esdeveniments esportius:
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- Campionat de Debutants
- Consell Comarcal del Vallès Oriental 2017
- Interclubs 2017
- Proves de nivell al llarg de l’any (amb resultats més que satisfactoris)
- Campionat de Barcelona de Figures Obligatories
- S’ha participat al Campus de Tecnificació
organitzat pel CPA Cerdanyola per Setmana
Santa.
- Trofeu a Teià
- Trofeu a La Llagosta
- Festival a Lliçà
- Festival a APA BIR (Bigues)
La nostra patinadora Sara Serrano ha debutat en la modalitat de Figures Obligatòries i
juntament amb la Laia Solé han participat
en el Campionat de Barcelona d'aquesta disciplina, obtenint totes dues molt bons resultats.
Moltes de les nostres patinadores s'han presentat a examen de nivell, aprovant totes,
tant en la modalitat de lliure com de figures
obligatòries.
La participació de les nostres patinadores al
Consell Comarcal també van tenir uns resultats boníssims.
Es van aconseguir 4 podis de les patinadores
Iria Rivas, Ana Serra, Clàudia Cabezos i
Coral Rivas.
De les patinadores que han participat a
Interclubs 2017, hi van haver 5 classificades a
l’Intercomarcal de la Zona: Judith Subirats,
Martina Polanco, Marta Usero, Txell Subirats
i Ona Subirats. La resta es va quedar a les
portes de la classificació. A la Final d’Interclubs de Barcelona i van arribar la Judith
Subirats (13a. posició) i la Marta Usero (4a.
posició)
El mes de desembre debutaran a la modalitat de lliure la patinadora Sara Serrano
(Juvenil) i la Clàudia Bernabeu (Infantil).
Moltes felicitats a les dues.

Entitats
Des del club fem una valoració molt positiva
de la temporada, el CPA Ronçana s'afiança
com una entitat esportiva rellevant dins del
poble.
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.
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cament el suport i ajuda que hem rebut d’altres entitats del poble i de l’Ajuntament.
Moltes gràcies: Anna Montes i Carol Galano
des de L'Ajuntament i també a l´Ana, 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.

No volem destacar a cap patinadora, per
bons resultats, doncs les hauriem de mencionar a totes.

Per últim us convidem al Festival de Nadal
2017 que farem el dia 23 de desembre al pavelló municipal d’esports a les vuit de la tarda.

Per acabar el capítol d’agraïments, i de manera molt sincera, ens cal reconeixer públi-

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2018.

Patinadores i patinadors de la temporada 2017-18.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 16
GENER 17
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

13,2º
12º0
17º0
20,4º
21,7º
25,8º
31,2º
31,5º
31,9º
25,7º
24,4º
17,6º

01,6º
00,5º
04,9º
05,4º
06,3º
11,6º
17,1º
18,1º
18,6º
13,9º
12,4º
03,2º

06,4º
05,5º
10,4º
12,2º
13,9º
18,8º
24,3º
24,9º
25º,0
19,2º
17,5º
09,5º

PLUJA

VENT

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

15,8º (5)0
17,8º (31)
23º,4 (22)
24,8º (19)
26,2º (10)
32,9º (25)
36,4º (14)
35,8º (7)0
37,3º (5)0
31,1º (5)0
29,9º (5)0
22,4º (24)

0-3,2º (29)0-5,7º (18)0-1,8º (9)00-2,4º (5)00-0,1º (28)0-6,6º (1)011,8º (6)0
13,9º (1)0
14,7º (13)
08,1º (16)
08,9º (24)
0-1,6º (15)-

4
7
6
5
6
4
3
5
4
10
5
1

10,0
30,0
55,0
85,0
38,0
21,0
14,0
16,0
22,0
75,0
94,0
07,0

04,0 (4)0
10,0 (27)
17,0 (14)
38,0 (25)
18,0 (17)
15,0 (11)
12,0 (4)0
09,0 (25)
10,0 (9)0
27,0 (9)0
63,0 (19)
07,0 (4)0

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

35,4 (5)0
64,4 (21)
59,5 (5)0
49,9 (6)0
33,8 (10)
37,0 (12)
43,5 (28)
38,6 (20)
32,2 (8)0
38,6 (14)
35,4 (28)
59,5 (13)

56

4570

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

Dies de pluja: 56
Dies de tempesta: 19
Dies de pedregada: 1
Dies amb temp. mín. inferior a 0º: 25
Dies amb temp. màx. superior a 32º: 67
Dies de boira: 3
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 37,3ºC (dia 05-08)
Temperatura mínima absoluta: -5,7ºC (dia 18-01)
Precipitació màxima en un dia: 63 lt/m2 (dia 19-10)
Precipitació total: 457 lt/m2
Mes més ventós: febrer
Ràfega màxima de vent: 64,4 km/h (dia 21-01)
Mes més plujós: Octubre (94 lt/m2)
Mes menys plujós: Novembre (7 lt/m2)
Temperatura mitjana anual màx: 22,7ºC
Temperatura mitjana anual mín: 9,5ºC
Temperatura mitjana: 15,9ºC
Poques coses es poden dir que no hagi dit ja els darrers anys sobre el comportament meteorològic,
ja que les anomalies es van produint any rere any.
L'anomenat escalfament global del planeta és una realitat, global i local.
A Santa Eulàlia podem constatar que els períodes de calor comencen ja a la primavera i s'allarguen
fins ben entrada la tardor.
Es registren amb certa freqüència puntes de calor que fa uns anys eren inusuals, per no dir excepcionals.
La sequera és potser el fenomen més visible ja que afecta de manera immediata la població urbana,
majoritària al nostre país, ja que es poden patir restriccions en l'ús de l'aigua.
Però l'alteració dels ecosistemes del planeta pot portar conseqüències molt negatives en les properes dècades.
Tal com vaig dir l'any passat, ara que ja estem avisats, caldria que hi poséssim remei.

Pep Margenat

Cada any un personatge

Entrevista a la
Dolors Barbany,
la mestra de tots
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La Dolors Barbany va jubilar-se el
passat mes de juliol després de dedicar tota una vida, 48 anys, que es diu
ràpid, a l’ensenyament amb infants.
Hem volgut quedar per parlar amb
ella a l’escola bressol l’Alzina, la que
ha estat la seva segona casa durant els
últims 13 anys. La mateixa Dolors ens
obre la porta de l’escola amb el mateix
somriure amb el que rebia les famílies
cada matí. Seiem en una de les aules
del menjador amb el pati de fons. El
mateix pati on tants cops ha compartit
somriures, petons i plors amb els més
petits i petites del nostre poble.
Quina és la primera sensació que et ve
al cap mirant el pati de l’Alzina?
Una sensació de felicitat, de poder jugar
amb els infants, d’estar-hi moltes estones jugant amb la sorra, cantant cançons... Ara,
per exemple, que estem a la tardor, jugant
amb les fulles... Infinitat de coses.

1950. La petita Dolors, a l'envelat de Festa
Major de Santa Eulàlia, amb els seus pares.
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Trobes a faltar el dia a dia amb els
nens i nenes?
La veritat és que sí, tot i que l’últim curs ja
em vaig mentalitzar molt de jubilar-me i per
tant m’ha sigut més fàcil.
Ara que estàs jubilada, com omples el
teu temps? Quins són els teus hobbies?
M’ocupo del nets, els acompanyo a l’escola,
els faig el menjar... És una altra etapa de la
meva vida. Sobretot m’agrada caminar. El
curs passat ja ho pensava, “fan unes caminades el dimecres al matí”, i clar, jo no hi podia
anar. O a vegades vaig a caminar amb altres
amigues. També passo moltes estones amb
les plantes que em van regalar a la festa que
em van organitzar el 15 de juliol passat, cavant, regant les flors... També toco el piano o

1952. Passió per les nines ja des de ben petita.
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1955. Ballant sardanes a l'envelat de Festa Major amb les amigues.

llegeixo. Són coses que abans ho havia de fer
més esporàdicament i ara ho puc fer amb
més calma.
Parla’m una mica dels teus orígens.
On vas néixer?
A Santa Eulàlia, el 14 d’agost de 1949.
Aleshores els meus pares vivien en un pis a
sobre de Can Barbany on ens hi vam passar
un any més o menys. Llavors van construir
una casa al costat de l’Ajuntament, just on
ara hi ha els Serveis Socials. Vivíem a dalt i a
baix hi havia el garatge, on el meu pare tenia
el camió, ja que ell era camioner.

On vas passar la teva infància?
Bàsicament a casa perquè els meus pares no
eren de sortir gaire. No eren de viatjar ni de
voltar. També passava moltes estones amb
les amigues i amb uns veïns amb els que
anàvem molt a jugar a casa seva. Jo recordo
una infància molt feliç.

I quants éreu a la família?
Els pares, la meva germana i jo. Amb la meva germana ens portem 3 anys i mig. Ella és
més petita que jo.

1957. La Dolors, a la dreta, amb la mare i la
seva germana.
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Anaves a l’escola aquí a Santa Eulàlia?
Sí, a l’antiga escola del carrer Mestre Joan
Batlle, amb la Teresa Bonet com a mestra.
Hi vaig anar a partir dels 5 o 6 anys. Recordo
que em passaven a buscar les meves cosines
de Can Barbany i també recollíem la Berta
Ventura, que vivia més amunt de casa. Amb
ella ara recordem aquells dies i com jugàvem
a pedretes, a palet...
Imagino que anàveu a l’escola caminant.
Caminant, evidentment. Durant el camí de
casa a l’escola ens ho passàvem d’allò més
bé. A Santa Eulàlia vaig fer l’ingrés i primer
de batxillerat amb la Teresa Bonet. M’anava
a examinar a l’Institut Verdaguer de
Barcelona on m’hi acompanyava la meva
mare. Uns nervis i un patiment... A segon de
batxillerat ja vaig anar a l’Institut de
Granollers. Allà em portava una carmanyola
amb el menjar. I a partir de tercer, quart,
cinquè i sisè vaig anar a les monges, a les
carmelites de Granollers, on em quedava interna. El primer any no, però per coses de les
classes que acabaven tard em vaig quedar
interna durant tres anys.
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gisteri a l’escola Normal de Barcelona, que
estava a Sants.
Amb quina edat vas iniciar els estudis
de magisteri?
Als 14 anys ja hagués pogut anar a Barcelona
a fer la carrera, perquè quan acabaves quart
de batxillerat ja hi podies anar, però Mossèn
Francesc, el capellà del poble, va dir “es que
és molt joveneta...” i vaig fer dos anys més;
cinquè i sisè. Als 16 ja vaig anar a Barcelona
i als 20 ja devia obrir el parvulari.
I la teva primera experiència laboral
on va ser?
El primer any d’acabar la carrera em va venir a buscar la Vicenta, que tenia una escola
a Lliçà d’Amunt que se’n deia l’Esperança.
Allà s’hi feia des de P3 fins a acabar l’educació primària. Però allà només hi vaig passar
un any, perquè aquí a Santa Eulàlia es va

Eres una nena obedient a l’escola?
Jo diria que sí. Quan anava a les monges sí
que n’hi havia moltes que feien trapelleries i
sí que de vegades m’hi ajuntava, però no era
massa entremaliada. Vaig fer moltes amistats, algunes de les quals encara perduren.
En quin moment decideixes dedicarte al món de la docència amb els infants?
A mi sempre m’han agradat molt les criatures. Fins i tot quan jo era joveneta tenia una
llibreta on hi anava guardant fotos de revistes sobre nens petits. El que passa és que
quan va arribar el moment de decidir m’agradava molt l’ofici de bibliotecària, els idiomes o ser mestra. Al final em vaig decantar
per mestra i vaig estudiar la carrera de ma-

1968. Una jove Dolors, amb 18 anys.
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1969. Fent de pubilla, al camp de futbol del
Santa Eulàlia.

veure la necessitat d’obrir un parvulari i
Mossèn Tomàs, també capellà del poble, em
va dir, “per què no poses un parvulari aquí a
casa dels teus pares?” I va ser així com a
l’any 1969 em vaig animar a obrir el parvulari com a negoci propi, just al garatge dels
meus pares.
Amb quin nom el vau obrir?
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Amb el de Parvulari Santa Eulàlia. Encara
tinc les lletres, que la meva filla, que ho
guarda tot, les va buscar i el dia de la festa
me les van posar allà a sobre una taula que
també era de l’antic parvulari. Venien nens i
nenes dels 2 als 6 anys. Els temps anaven
canviant i veient les necessitats de les famílies vam començar a tenir-ne de més petitons, però és clar, tampoc no ens hi cabien
perquè l’escola no era massa gran. Més endavant, els infants de 4 i 5 anys ja van anar a
l’escola de primària i llavors vam passar a tenir infants a partir dels 7 mesos, 2 i 3 anys.
Va ser aleshores quan va passar a dir-se Llar
d’Infants Santa Eulàlia.
Amb els anys el poble va anar creixent
i, conseqüentment, l’antiga escola
bressol es va omplir de més nens i nenes. La construcció de l’escola bressol
municipal l’Alzina suposo que era una
necessitat més que evident, no?
Sí, perquè cada vegada hi havia més infants

1980. La Dolors i la seva germana, durant l'etapa del Parvulari Santa Eulàlia.
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anys que no m’examinava. Però va anar bé i
vaig acabar aquí a l’Alzina.
Pocs anys després de la construcció de
l’Alzina, l’any 2007 es va construir
l’altre escola bressol del poble, la de la
Font del Rieral. Com a docent et va
doldre el seu tancament l’any 2012?
Sí que em va doldre, perquè tancar una escola sempre és motiu de tristor.
1996. La Dolors i la seva filla Anna, quan
feia d'aupair a Alemanya.

i tot anava canviant. Al principi la meva mare feia els menjars, el meu pare anava a comprar i la meva germana, durant 22 anys, va
treballar amb mi al parvulari. Venien criatures de Bigues, de Lliçà, de l’Ametlla... Cap a
l’any 2003, el regidor d’educació, el Jordi
Sala, em va dir, “mira, farem una escola
bressol municipal, si volguéssiu...” Vam fer
unes oposicions amb totes les companyes
que érem allà que, per cert, jo vaig passar
molts nervis perquè ja era gran i feia molts

Tornant a l’Alzina. Quins records
guardes d’aquí, d’aquests 13 anys que
has passat en aquesta escola?
Uns records fantàstics perquè m’hi he trobat
tan a gust que la prova és que he allargat la
meva jubilació. Jo vaig fer els 65 fa tres anys
i m’he jubilat als 68. He allargat tres anys
perquè no veia el moment de plegar.
Recordo el dia a dia amb els infants, les seves abraçades, els seus petons, la bona relació amb les companyes, el “bon dia” amb les
famílies... Tots els records que tinc a l’Alzina
són bonics.
En els teus 48 anys de trajectòria has
canviat bolquers a fills dels nens que
tenies quan començaves. Han passat
per les teves mans dues o tres generacions ben bones, oi?
A tres generacions no arriba, però si m’hagués estat un parell d’anys més a l’Alzina po-

1997. A Suissa, amb el seu fill Esteve.

1998. A Toulousse, durant l'aplec de la
Sardana.
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Quina diferència substancial hi ha en
la forma en com s’educava anteriorment de com es fa ara?

2006. Amb la seva mare, la seva filla i la seva neta, formant 4 generacions de dones.

dria haver arribat a cuidar als néts dels primers infants que van venir al parvulari.
M’hagués fet molta il·lusió.
El tracte del dia a dia amb els nens pot
ser molt maco però a vegades també
complicat. Alguna trapelleria que recordis?
Al parvulari, com que els tenia més grans,
les trapelleries potser eren més... (riu). A vegades els castigàvem d’una forma suau fentlos seure una estoneta. Recordo que un dia,
quan érem al pati, un infant que s’havia barallat amb un altre, vaig dir-li “hauràs d’estar una estoneta assegut”. Llavors va baixar
la meva mare i li va dir “escolta’m, què ha
passat?” i el nen va respondre “no, no, no em
diguis res que la Dolors m’ha castigat”. Amb
aquesta anècdota, vull dir, que ho tenien
molt assumit. També hi havia nens que de
vegades empaitaven les mestres, me’n recordo que n’hi va haver una que va caure a terra
i el nen es va posar a riure. Vols que t’expliqui una altra anècdota graciosa? Ara no sé
quants anys deu tenir aquest xicot però jo els
ensenyava a llegir i just començàvem amb
les vocals. Jo li deia “escolta, que aquesta és
la i, fixa’t-hi bé” i se’m queda mirant molt seriosament i em diu “ets massa vella per ser
mestra” (riu). Els temps han canviat i avui
dia ja no es castiga. Se’ls hi explica i s’intenta que ho entenguin.

En general l’educació era més estricta i, com
que al parvulari teníem infants de 4 i 5 anys,
havien d’aprendre a llegir, a escriure...
També fèiem sumes, restes i fins i tot alguns
alumnes sortien multiplicant amb 6 anys.
En definitiva tot ve a ser el mateix perquè la
base sempre és la mateixa: l’afecte amb els
infants, estimar-los i que estiguin a gust a
l’escola. Al parvulari ho feia i a l’Alzina també.
Quines qualitats ha de tenir una persona que es vulgui dedicar a treballar
amb nens, amb infants?
La primera de totes és que t’agradin els infants. Tinc una noia de la família que ara començarà a treballar amb infants i li vaig dir
que duraria molts anys perquè es alegre, és
xamosa, riallera... Penso que els donarà molt
d’afecte als infants. Sí que has d’haver estudiat una carrera i has de tenir una aptitud,
però el principal és que t’agradin els infants
i estimar-los, aquest és el secret.
Ara fa un any vas rebre el Premi
Tardor 2016 a tota una trajectòria.
Com vas rebre que tot un poble és recordés de la teva persona?
Em va emocionar molt, moltíssim. Primer
que no m’ho esperava en cap moment. Vaig
passar molts nervis quan en Josep Ciurans
m’ho va dir. Vaig escriure unes quantes coses que després vaig dir durant la gala i bé,
penso que vaig intentar explicar una mica
això, la meva trajectòria recordant els meus
pares i la meva germana que també havia estat allà. Em van venir unes ganes de plorar
d’emoció molt fortes, perquè vaig veure que
tothom s’aixecava a aplaudir. Els meus nets
també ploraven d’emoció. Va ser molt bonic,
molt, molt, molt. A veure, jo penso que si la
gent em portava els fills era perquè confiaven en mi, oi? Però veure l’estimació que et
tenen és fantàstic.
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I al cap d’uns mesos, les teves companyes et van fer una festa sorpresa a
Sant Simplici.
Sí, verdaderament va ser una sorpresa molt
gratificant. Em vaig sentir molt estimada,
tant per les companyes com per les famílies
del poble. Va ser un dia ple d’emocions.
Per acabar aquesta entrevista, podries cantar l’estrofa d’alguna nana
per fer dormir les criatures?
“Son soneta vine aquí, a la vora del coixí,
quan la soneta vindrà els petits s’adormiran”.
Moltes gràcies, Dolors, i a seguir gaudint de
la jubilació. Salut!
Xavier Aymamí Valero

2015. Els 3 nets de la Dolors.

2016. Celebrant el 90è aniversari de la mare de la Dolors.
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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
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