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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. Aquests anys
com alcalde he pogut comprovar en primera persona
que tenim la gran sort de tenir gent que dona 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.
Aquest és el quart pòrtic de la nostra legislatura, com
a Poble Unit, on hem estat i estem escrivint una petita part de la història del nostre poble. El temps passa volant, avui tenim tant present aquell dia en què el
poble va dipositar la confiança amb nosaltres i ja han
passat gairebé quatre anys... Durant aquests anys
hem treballat per millorar i mantenir una Santa
Eulàlia participativa, verda, neta i acollidora on tothom s’hi senti identificat/da.
Continuem amb energia i més il·lusionats que mai
perquè ara comencem a veure el resultat de grans
projectes iniciats el 2015: camí de vianants, resultat
de processos participatius, equipaments, col·lectors
de clavegueram, més camins, enllumenats, reducció
molt important del deute, manteniments...
Tot això és gràcies a vosaltres! Us animo que entre
tots i totes continuem posant el millor de nosaltres
per aconseguir un poble millor i on tothom hi tingui
cabuda. Depèn de tots aconseguir-ho.
Francesc Bonet Nieto
Alcalde

Abans de gaudir d’aquest anuari aprofito per desitjar-vos Bon Nadal, Feliç any 2019 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 ordinari:
30 de novembre 2017
Informació diversa
L’Alcalde destaca la celebració de l’acte que
se celebrarà el dia 1 de desembre al Centre
Cívic i Cultural La Fàbrica amb motiu de la
Commemoració dels 50 anys de la Revista
Ronçana.
Donar compte al ple dels decrets i resolucions d'alcaldia
L’Alcalde dona compte dels decrets i resolucions dictades durant el més d’octubre de
2017.
Moció per la llibertat dels presos i
preses polítiques catalanes
S’aprova una moció per rebutjar l’escalada
repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos i
preses polítiques que ho són malgrat haver
actuat sempre pacíficament i democràtica,
d’acord amb el mandat sorgit de les urnes;
exigir a l'estat espanyol el màxim respecte
pels drets i llibertats de les persones, recollits i protegits pels tractats internacionals;
exigir l'efectiva separació de poders a l’Estat
espanyol; expressar el ple suport al Govern
legítim de la Generalitat de Catalunya, escollit democràticament per la ciutadania del
país; expressar el ple suport a la Mesa i al
Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les seves competències en aplicació indigna de l’article 155 de la Constitució
Espanyola; exigir la fi de la judicialització de
la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant
les lleis, tot pervertint la separació de poders
que qualsevol Estat de Dret ha de garantir;
instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació
política que faciliti el diàleg i la cerca d’una

solució política; exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
Moció del grup PSC amb motiu del 25
N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
S’acorda aprovar una moció a instar al
Govern de l’Estat a retornar les competències a les entitats locals en l'exercici de les
polítiques d'igualtat i contra la violència de
gènere. El compliment del compromís
econòmic acordat en el Pacte d’Estat Contra
la Violència de Gènere, a fi de destinar via
transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els
propers 5 exercicis, per al desenvolupament
de les mesures corresponents contemplades
en aquest Pacte.
Moció del PSC, davant l'acte de
l'Audiència Nacional de presó incondicional per l’ex-vicepresident del
Govern i set ex-consellers
S’aprova una moció presentada pel grup
municipal PSC per manifestar el següent:
La nostre consternació per una decisió que
considerem injusta i que ens allunya de la solució del conflicte que avui vivim a Catalunya.

Ple ordinari a favor de la llibertat dels presos i
preses polítiques catalanes.
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El nostre rebuig als empresonaments i el
ferm compromís en la defensa de les institucions catalanes.
L’exigència de la revisió de l’acte judicial de
caràcter cautelar, i la posada en llibertat del
vicepresident del govern de Catalunya i dels
consellers i conselleres empresonats així
com dels presidents de l'Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
Reiterar el nostre rebuig a la decisió del
Govern de Rajoy d’aplicar l’article155 i a totes les seves implicacions, així com reiterar
la necessitat de repensar la Declaració
Unilateral d’Independència que va aprovar
el Parlament.
L’exigència al govern de Mariano Rajoy que
aturi totes les mesures de caire autoritari i
repressiu.
El rebuig a la utilització de la via judicial,
que ens allunya de la resolució del conflicte.
Només hi ha una via possible, la de la política, el diàleg i la democràcia.
La preservació de la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble de Catalunya.
La solidaritat amb familiars, amigues i
amics de les persones empresonades.
Moció del grup municipal PSC, davant la convocatòria de noves eleccions al Parlament de Catalunya el 21
de desembre i crida al diàleg i l'entesa entre institucions
Es rebutja la moció presentada pel grup municipal PSC, en la que es proposa fer una crida a tota la ciutadania del municipi a participar a la convocatòria d’eleccions al
Parlament de Catalunya del 21 de desembre,
amb plenes garanties i en plena llibertat,
sense exclusions de cap mena. El motiu és
perquè la majoria dels grups municipals
considera que no són unes eleccions que hagin estat voluntat de la població, sinó que
han estat imposades pel Govern espanyol.
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Moció de rebuig a la destitució il·legal
del President de la Generalitat i de tot
el seu govern, de la dissolució il·legal
de la legislatura i a la convocatòria
il·legal d’eleccions autonòmiques
S’aprova una moció per reconèixer com a
President legítim de la Generalitat de
Catalunya el Sr. Carles Puigdemont i
Casamajor i com a govern legítim de la
Generalitat de Catalunya el format per tots
els seus Consellers, actualment empresonats
arbitràriament o a l’exili.
Rebutjar l’actuació del govern espanyol atribuint-se funcions il·legítimes i il·legals com
són la destitució del President de la
Generalitat i de tot el seu govern, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions autonòmiques.
Reconèixer les eleccions del proper 21 de desembre només com el plebiscit que ha demanat insistentment el poble i el govern de
Catalunya i no com les eleccions autonòmiques que vol imposar unilateralment i il·legalment el govern espanyol del Partit
Popular amb el suport necessari del Partit
Socialista de Catalunya i de Ciutadans.
Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als
grups polítics que li donen suport que respectin la legalitat vigent, que posin fi a la judicialització de la política catalana, abandonin l’ús partidista amb què estan aplicant les
lleis, respectin la teòrica separació de poders
i reconeguin el President i el Govern legítim
de la Generalitat de Catalunya.
Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als
grups polítics que li donen suport, que reconeguin el resultat del plebiscit que ells mateixos han convocat.
Exigir l’alliberament immediat de tots els
empresonats per defensar les seves idees polítiques i els seus compromisos subscrits
amb els ciutadans de Catalunya mitjançant
el seu programa electoral, pel qual varen ser
elegits, i el retorn sense represàlies de tots
els exiliats pels mateixos motius, ja que només així es pot garantir un desenvolupament del plebiscit amb totes les garanties
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democràtiques i amb la llibertat de defensar
totes les opcions polítiques amb igualtat de
condicions i sense coaccions.
Afers urgents i sobrevinguts
S’aprova per unanimitat la urgència de donar suport al MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones que és
aprovat per unanimitat.

Ple ordinari:
25 de gener de 2018
Informació diversa
El Sr. Jordi Orriols, informa que el proper
dia 4 de febrer es celebrarà la festa del Tres
Tombs al municipi i convida a tothom a participar-hi.
També informa que el dia 10 de febrer tindrà
lloc la festa de Carnestoltes i el dia 11 de febrer el mercat de segona mà.
Donar compte dels decrets i resolucions d’alcaldia
El primer tinent d’alcalde, dona compte dels
decrets i resolucions dictades durant el mes
de novembre i desembre de 2017.
Informació general respecte l’estat
del porta a porta
El Sr. Jordi Orriols informa sobre la reunió
que han tingut amb l’Agència de Residus de
Catalunya, en la que se li han lliurat els documents que s’han generat des del Consell
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana. En aquesta mateixa
reunió es va aprofitar per començar a treballar per tal d’intentar aconseguir subvencions per la implementació del porta a porta.
Actualment estan treballant les fitxes de detall per tal de fer una valoració de l’estat actual del sistema d’escombraries i cap a on es
vol anar.
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Ple ordinari:
22 de març de 2018
El regidor Francesc Montes pren la paraula
per demanar en nom de tots els regidors, regidores i assistents al ple, un minut de silenci per la recent defunció de la Sra. Carme
Ribera Maspons, la iaia més gran de Santa
Eulàlia, i àvia de l’Alcalde, destacant les seves virtuts i valors com a persona, que per
tots els santaeulaliencs són ben conegudes.
Informació diversa
L’Alcalde informa que l’obra del col·lector
del torrent de les Tres Pedres s’iniciarà el
proper mes d’abril. De l’itinerari del pas de
vianants de la carretera de Barcelona entre
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, que s’iniciaran el 2n trimestre. Que la zona del barri del
Rieral ja disposa de fibra òptica, que en una
2a fase arribarà a la Sagrera i en una 3ª a la
zona del Polígon. Informa també que el camí
dels Ametllers ja disposa d’enllumenat, que
al carrer Dr. Fleming s’hi han fet les obres de
connexió d’aigua potable i que Gas Natural
està fent obres per la portada de gas, en la
ramificació entre el camí de Can Costa i la
zona del poliesportiu.
Donar compte al ple dels decrets i resolucions d'alcaldia
L’Alcalde dona compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de gener i
febrer de 2018.
Aprovació, si s'escau, de la creació de
la comissió municipal de delimitació
del municipi, per a l’elaboració del
Mapa municipal de Catalunya
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018, s’inicia l’expedient de delimitació del municipi
amb els municipis limítrofs.
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S’acorda aprovar la creació d’una comissió
municipal de delimitació per a l’elaboració
del Mapa municipal de Catalunya, que estarà
formada per l’Alcalde, dos regidors/es, un
tècnic i el secretari/a de la corporació, per tal
d’iniciar les operacions de delimitació.
Nomenar l’Alcalde, Francesc Bonet Nieto, els
regidors Sr Angel Exojo i Lozano i Sr Esteve
Aymà i Pedrola, l’arquitecta municipal i la secretària accidental de l’Ajuntament, membres de la comissió municipal de delimitació.
Aprovació de la denominació d’un espai públic del municipi
S’aprova la denominació Pla 1 d’Octubre de
l’espai situat a l’aparcament del Centre Cívic
i Cultural de La Fàbrica i incorporar l’esmentada denominació al nomenclàtor del
municipi.
Aprovació, de la cessió de terrenys
per les obres "Itinerari de vianants a
la carretera BV-1535 entre el barri del
Rieral i Lliça d'Amunt. T.T.M.M. Sta.
Eulàlia de Ronçana
S’acorda posar a disposició de la Diputació
de Barcelona, les superfícies afectades, per
les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri del Rieral i Lliçà
d’Amunt. T.T.M.M. Sta. Eulàlia de Ronçana i
Lliçà d’Amunt”, dels terrenys de titularitat
municipal per a l'execució imminent de obres.
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Aprovació del Compte General 2016
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de Set Comunicació
S’aprova definitivament el Compte General
de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom
Set Comunicació corresponent a l’exercici
2016, i retre el Compte General al Tribunal
de Comptes i a la Sindicatura de Comptes.
Donar compte de la liquidació del
pressupost 2017 de l’Ajuntament
El 28 de febrer de 2018 es va aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 2018/73 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2017.
S’acorda donar compte de l’expedient de la
liquidació pressupostària de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici
2017.
Donar compte de la liquidació del
pressupost 2017 Set Comunicació
El 28 de febrer de 2018 es va aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 2018/74, la liquidació pressupostària de l’Organisme Autònom
Set Comunicació de l’exercici 2017.
S’acorda donar compte de l’expedient de la
liquidació pressupostària de Set Comunicació de l’exercici 2017.
Aprovació inicial del Pressupost
General de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com les seves bases d'execució i la
plantilla per a l'exercici 2018

Vots a favor d'aprovar el pressupost municipal
per al 2018.

S’aprova 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 2018, el resum del qual per capítols és el següent:
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Ingressos
Ajuntament

Capítol I: Impostos directes
3.977.219,04
Capítol II: Impostos indirectes
56.200,00
Capítol III: Taxes i preus públics
1.181.284,97
Capítol IV: Transferències corrents
2.011.417,06
Capítol V: Ingressos patrimonials
170.556,18
Capítol VI: Alienació d'inversions reals
0,00
Capítol VII: Transferències de capital 1.476.377,45
Capítol VIII: Actius financers
0,00
Capítol IX: Passius financers
170.000,00

SET
Comunicació

TOTAL
CONSOLIDAT

Eliminacions

0,00
0,00
0,00
86.600,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-81.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.043.054,70

94.600,00

-81.000,00 9.056.654,70

Capítol I: Personal
2.667.364,87
Capítol II: Béns corrents i serveis
3.160.828,07
Capítol III: Despeses de capital
54.033,05
Capítol IV: Transferències corrents
502.840,70
Capítol V: Fons de contingència
0,00
Capítol VI: Inversions reals
1.842.327,65
Capítol VII: Transferències de capital
67.292,90
Capítol VIII: Actius financers
0,00
Capítol IX: Passius financers
748.367,45

68.900,00
6.700,00
0,00
11.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00 2.736.264,87
0,00 3.167.528,07
0,00
54.033,05
-81.000,00
432.840,70
0,00
0,00
0,00 1.850.327,65
0,00
67.292,90
0,00
0,00
0,00
748.367,45

94.600,00

-81.000,00 9.056.654,70

TOTAL

3.977.219,04
56.200,00
1.181.284,97
2.017.017,06
170.556,18
0,00
1.484.377,45
0,00
170.000,00

Despeses

TOTAL

9.043.054,70

S’aprova la plantilla de personal al servei de la Corporació, corresponent a l’exercici de 2018, següent:
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Categoria

Hab. Caràcter Nacional

Secretaria

Secretari

A

A1

1

1

Intervenció

Interventor

A

A1

1

1

Tècnica

T.A.G.

A

A1

2

1

C

C1

6

2

Enginyer tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant

A
A
A
C

A2
A1
A2
C1

1
1
1
1

1
1

Sotsinspector
Sergent
Agents

A
C
C

A2
C1
C2

1
1
12

3

28

11

Administració general

Administrativa
Administració especial

Tècnica

Serv. Especials

Totals

Grup

Subgrup Places

Vacants

1
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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
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

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

TOTAL

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
0
4
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
6
1

56

24

Adhesió a l'Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Porta a
Porta
S’acorda aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Porta a Porta, la finalitat de la qual
és promoure i difondre, en l’àmbit de la gestió dels residus, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta”, promoure
l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal.
Aprovar els Estatuts que regulen el règim de
funcionament de l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida selectiva Porta a
Porta, segons text que consta a l’expedient, i
que es dona per reproduït.

Designar representant de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a l’Associació de
Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, el Sr. Jordi Orriols Vilaró,
regidor de medi ambient.
Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les franges de protecció
contra incendis de Santa Eulàlia de
Ronçana segons la Llei 5/2003
S’aprova definitivament el plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals.
Adhesió al Manifest 8M en relació a
la vaga feminista
S’acorda aprovar l’adhesió al Manifest 8M,
JUNTES SOM MÉS! de la vaga feminista del
8 de març de 2018 següent:
Manifest 8M JUNTES SOM MÉS!
Avui, 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA
Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de
dones activistes, sufragistes i sindicalistes.
Les que van portar la Segona República, les
que van lluitar a la Guerra Civil, les que van
combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No
obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim
lluitant.
La sororitat és la nostra arma; és l'acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l'àmbit laboral i en el de les cures.
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Som paies, gitanes, dones amb diversitat
funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes,
trans, bisexuals, inter, queer, hetero... Som
les que no hi són: som les assassinades, som
les preses, som les que es van quedar al mar,
som les que es van quedar a les fronteres.
Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem: PROU! Davant de totes les violències
masclistes que ens travessen. PROU! d’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Exigim que el Pacte d'Estat contra
les violències masclistes -d'altra banda insuficient- es doti de recursos i mitjans per al
desenvolupament de polítiques públiques
reals i efectives que ajudin a aconseguir una
societat lliure de violències contra les dones
i nenes. Denunciem la repressió sobre qui
encapçalen la lluita pels drets socials i reproductius. PROU! De violències masclistes,
quotidianes i invisibilitzades que vivim les
dones sigui quina sigui la nostra edat i condició. VOLEM poder moure'ns en llibertat
per tots els espais i a tota hora. VOLEM gaudir del nostre dret a viure una vida lliure de
violències masclistes. Assenyalem i denunciem la violència sexual com a expressió paradigmàtica de l'apropiació patriarcal del
nostre cos que afecta, encara més, a les dones migrades i a les treballadores domèstiques. És urgent que la nostra reivindicació
“Ni una menys: vives ens volem” sigui una
realitat. PROU! D’opressió per les nostres
orientacions i identitats sexuals! Denunciem
la LGTBIfòbia social, institucional i laboral
que patim moltes de nosaltres, com una altra forma de violència masclista. Som dones
i som diverses. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!
Som les que reproduïm la vida. El treball
domèstic i de cures que fem les dones és imprescindible per al sosteniment de la vida.
Que majoritàriament sigui gratuït o estigui
devaluat és una trampa en el desenvolupament del capitalisme. Avui, amb la vaga de
cures en la família i la societat, donem visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer,
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ja sigui a la casa, mal pagada o com a economia submergida. Reivindiquem que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre i exigim la redistribució
d'aquest tipus de tasques.
Avui reivindiquem una societat lliure d'opressions, d'explotació i violències masclistes. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita
davant l'aliança entre el patriarcat i el capitalisme que ens vol dòcils, submises i callades.
Per aconseguir una vida lliure de violències
cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida.
A Catalunya estem vivint una escalada de la
repressió: càrregues policials l'1 d'octubre
amb denúncies d'agressions sexuals. Les feministes estem compromeses també en la
defensa de la democràcia i de les llibertats al
nostre país i entenem que la criminalització
i/o la judicialització de formes pacífiques de
protesta social i reivindicació política també
són formes de violència institucional que hem
de denunciar. Per això denunciem l'aplicació
de l'article 155 de la Constitució espanyola i
exigim la seva immediata suspensió.
No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes per la mateixa feina. Per això, avui també fem vaga laboral.
Vaga contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, perquè les feines a les que aconseguim accedir estan marcades per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris i les
jornades parcials no desitjades. Nosaltres
engrossim les llistes de l'atur. Moltes de les
feines que realitzem no posseeixen garanties
o no estan regulades. I quan algunes de nosaltres tenim millors treballs, ens trobem
amb que els llocs de major salari i responsabilitat estan copats per homes. L'empresa
privada, la pública, les institucions i la política són reproductores de l’explotació laboral de les dones.
PROU! de discriminació salarial pel fet de
ser dones, de menyspreu i d'assetjament sexual en l'àmbit laboral. Denunciem que ser
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dona sigui la principal causa de pobresa i
que se'ns castigui per la nostra diversitat. La
precarietat s'agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrades i
estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació
laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l'ocupació s'adapti a les necessitats de la vida:
l'embaràs o les cures no poden ser objecte ni
d'acomiadament ni de marginació laboral,
ni han de minvar les nostres expectatives
personals ni professionals. Considerem fonamental denunciar les normes i les polítiques opressives contra les dones migrants.
Exigim també les pensions que ens hem
guanyat. No més pensions de misèria, que
ens obliguen a patir pobresa en la vellesa.
Demanem la cotitularitat de les pensions i
que el temps dedicat a tasques de cura, o que
hem desenvolupat al camp, sigui reconegut
en el càlcul de les pensions de la mateixa
manera que el treball laboral i demanem la
ratificació del conveni 189 de l'OIT que regula el treball domèstic.
Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que s'imposa com a pensament únic a
nivell mundial i que destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Les dones tenim un
paper primordial en la lluita contra el canvi
climàtic i en la preservació de la biodiversitat. Per això, apostem decididament per la
sobirania alimentària dels pobles. Donem
suport al treball de moltes companyes que
posen en risc la seva vida per defensar el territori i els seus cultius. Exigim que la defensa de la vida es situï en el centre de l'economia i de la política.
Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos,
sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte i,
per això, també fem vaga de consum. Ja n'hi
ha prou de ser utilitzades com a reclam!
Exigim també la despatologització de les
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nostres vides, les nostres emocions, les nostres circumstàncies: la medicalització respon a interessos de grans empreses, no a la
nostra salut. Prou de considerar els nostres
processos de vida com a malalties! Exigim el
reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals i denunciem la violència
institucional, la criminalització i l’estigma cap
a les companyes. Exigim la despenalització
total de l'avortament, incloent-hi les menors
d'edat, així com la seva legalització i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública.
Repudiem qualsevol tipus d'ingerència en la
decisió de les dones sobre els nostres cossos.
Nosaltres parim, nosaltres decidim!
L'educació inicial és l'etapa principal en la
que construïm les nostres identitats sexuals i
de gènere i, per això, les estudiants, les mestres, la comunitat educativa i tot el moviment
feminista exigim el nostre dret a una educació pública, laica i feminista lliure de valors
heteropatriarcals i imperialistes des dels primers trams educatius, en els que les professores som majoria, fins a la universitat.
Reivindiquem també el nostre dret a una
formació afectivo-sexual que ens ensenyi en
la diversitat, sense pors, sense complexos,
sense reduir-nos a mers objectes i que no
permeti ni una sola agressió masclista ni
LGTBIfòbica a les aules. Sol·licitem el manteniment i l'ampliació dels programes de beques d'estudi per a les estudiants de tots els
nivells educatius. Denunciem el pressupost
públic que es destina a les escoles gestionades per l'Opus Dei i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe. Reivindiquem una xarxa d'educació única, pública i
gratuïta i amb perspectiva de gènere. Exigim
un avanç en la coeducació en tots els àmbits
i espais de formació i una educació que no
relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
No som una excepció, som una constant que
ha estat callada!
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VISCA LA VAGA DE CURES, DE CONSUM,
LABORAL I EDUCATIVA! VISCA LA VAGA
FEMINISTA!

Moció en defensa del model d'escola
catalana, com a eina de cohesió i de
promoció social

Cap dona és. Diem PROU! al racisme i l'exclusió. Cridem molt fort: no a les guerres i a
la fabricació de material bèl·lic! Les guer-res
són producte i extensió del patriarcat i del
capitalisme per al control dels territoris i de
les persones. La conseqüència directa de les
guerres són milers de dones migrades i refugiades arreu del món, dones que som victimitzades, oblidades i violentades. Denunciem les polítiques migratòries i de fronteres
de l'Estat espanyol i de la Unió Europea i
exigim l'acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui, atenent al
dret a la mobilitat humana. Denunciem l'opressió que sobre les dones treballadores
migrants té l'actual legislació i les polítiques
públiques en la matèria. Exigim la derogació
de la Llei d'Estrangeria. Exigim el tancament immediat dels CIEs. Som dones lliures
en territoris lliures! Denunciem les retallades pressupostàries en els sectors que més
ens afecten a les dones i LGTBI: el sistema
de salut, els serveis socials i l'educació.
Denunciem la corrupció com un factor
agreujant de la crisi. Denunciem la justícia
patriarcal que no ens considera subjectes de
ple dret. Denunciem la greu repressió i retalls de drets que estem patint. Exigim la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites
així com mantenir el record de les que ja no
hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició. Reivindiquem la total separació
Església i Estat. Exigim plena igualtat de
drets i condicions de vida i la total acceptació de la nostra diversitat.

S’aprova la moció presentada pel grup municipal PSC, en defensa del model d’escola
catalana, que ha estat una de les principals
eines de cohesió i promoció social a
Catalunya i que millor ha garantit la igualtat
d’oportunitats. L’objectiu és evitar la segregació d’alumnes per motius lingüístics, oposar-se a qualsevol instrumentalització de
l’escola o de la llengua en finalitats electoralistes i refermar-se en la defensa d’un model
d’escola no segregadora que faci de la igualtat d’oportunitats el seu principal objectiu.

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!
Avui, la vaga feminista no s'acaba: SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE
VOLEM!

Moció en contra de la pujada de les
tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa
d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat)
S’aprova la moció presentada pel grup municipal PSC per rebutjar l’increment de l’11’88
% de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el
passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l’efectivitat de l’esmentat acord.
Moció per establir un sistema públic
de pensions amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats
S’aprova la moció presentada pel grup municipal PSC a instar al Govern d’Espanya a
tornar al consens de 2011, derogant tots els
canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015; a garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC; a eliminar el factor de sostenibilitat establert pel
PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de
vida a partir de l'1 de gener de 2019; a racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant
als pressupostos generals de l'Estat 2018
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aquells que no corresponen a prestacions; a
incrementar els ingressos del sistema complementant el finançament de la Seguretat
Social; a millorar la naturalesa protectora
del sistema, modernitzant la gestió del Fons
de Reserva a través d'una millora de la seva
regulació, recuperant l'establiment de límits
a la disposició de fons amb caràcter anual; a
adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de
gènere); i a introduir en el Pacte de Toledo
un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que implica una recerca
constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any.
Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les
Escoles Bressol
Es rebutja la moció presentada pel grup municipal PSC a exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència del TSJC, i a retornar
també el deute contret i pendent d’abonar
per la gestió del servei de les escoles bressols
a aquest municipi, tot i no plantejar-li amb
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la
Generalitat.
Moció d'ICV-EUiA en defensa de la llibertat d'expressió
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, en defensa de la llibertat
d’expressió; Manifestar la preocupació per
la deriva autoritària de l’Estat expressada en
la modificació del Codi Penal de 2015 que
habilita l’extensió del delicte d’enaltiment
del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com
el de Josep Miquel Arenas, més conegut com
Valtonyc.
Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de
presó, per meres expressions o idees i instar
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el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a
impulsar els canvis legislatius necessaris per
la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques, i mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i veïns i
veïnes en general que s’organitzen al voltant
de la defensa de la llibertat d’expressió.
Moció del grup ICV EUiA per sol·licitar l'apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez,
Joaquim Forn i Oriol Junqueras
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, per expressar, un cop
més, el seu rebuig a la decisió de mantenir
en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les entitats més importants de Catalunya que sempre han actuat de
manera pacífica i sol·licitar que es procedeixi immediatament al trasllat de Joaquim
Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez a centres penitenciaris catalans.
Moció del grup ICV- EUiA, en defensa
dels drets de les treballadores i treballadors del sector carni
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per manifestar suport, solidaritat i recolzament al Col·lectiu de treballadors de les falses cooperatives càrnies, davant les situacions inhumanes i de terrible
precarietat laboral que es viuen en molts escorxadors de Catalunya i de la resta de
l’Estat, on treballadors molts d’ells immigrants, amb l’especial situació de vulnerabilitat afegida que això significa, van començar mobilitzacions i manifestacions per
part de treballadors, les seves famílies,
amics, sindicats de treballadors i col·lectius
socials en defensa dels drets dels treballadors, al voltant, entre d’altres Plataformes
de «Càrnies en lluita».

11

12

Ajuntament

Anuari 2018

Moció PSC a favor del respecte a les
decisions judicials i sobre l’apropament dels presos

Donar compte de les resolucions de
l’Alcalde en matèria de nomenaments
i delegacions

Es rebutja la moció presentada pel grup municipal PSC de respectar les decisions judicials i sobre l’apropament dels presos polítics.

L’Alcalde dona compte de la resolució núm.
149/2018 de 25 de maig de 2018, en matèria
de nomenament i delegacions següent:

Afers urgents i sobrevinguts
S’aprova per unanimitat la urgència del següent punt:
Ampliar l’objecte social de la Mancomunitat de La Vall del Tenes: Escola
d’Adults de La Vall del Tenes
S’acorda ratificar l’acord de la Junta de la
Mancomunitat celebrada el 20 de març de
2018 sobre l’aprovació de l’ampliació de
l’objecte social de la Mancomunitat de La
Vall del Tenes per a la prestació del servei
d’interès general, que consisteix en la creació de l’Escola d’Adults de La Vall del Tenes.

Ple ordinari:
31 de maig de 2018
Informació diversa
L’Alcalde explica que hi ha hagut un canvi de
destí d’una subvenció referent a les millores
del camí de la Rovira, i que en aquest tram
es mantindrà la inversió d’enllumenat, i una
part d’aquesta subvenció es destinarà a l’accés de l’escola pública Ronçana concretament entre al carrer del Forn, i el carrer de
Sant Joan Bosco, per millorar l’asfalt i els
serveis d’aquest tram.
Donar compte dels decrets i resolucions d’alcaldia
L’Alcalde dona compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de març i
abril de 2018.

Crear la regidoria de mobilitat, modificar i
ampliar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels següents regidors
de la següent manera:
MEDI AMBIENT, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
CONSUM I RECURSOS HUMANS al Regidor Sr. Jordi Orriols Vilaró.
ECONOMIA, HISENDA, ATENCIÓ CIUTADANA I MOBILITAT a la regidora Sra.
Montserrat Torras Bajona.
Aprovació si s'escau del contracte de
subministrament d'aigua potable entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l'entitat Sorea
Atès que el contracte formalitzat en data 14
d’octubre de 1998 entre l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i l’entitat SOREA,
finalitza el proper 3 de juny de 2018 per a la
prestació del servei municipal d’aigua potable, essent prorrogable tàcitament per períodes de 10 anys fins el màxim legal permès.
S’aprova el text i la signatura de l’addenda al
contracte del servei de gestió i explotació del
servei municipal de l'aigua potable amb l’entitat SOREA, establint-se una pròrroga expressa de l’actual termini concessional per
un període de 3 anys, comptats a partir del
dia 3 de juny de 2018, restant establert en
conseqüència el nou venciment de la concessió el dia 3 de juny de 2021.
Retre compte del decret 2018/99
Correcció errades liquidació pressupost 2017 de l’Ajuntament
L’Alcalde dona compte del decret 2018/99
que introdueix algunes modificacions res-
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pecte del decret 2018/73 de l’expedient de la
liquidació pressupostària de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2017.”
Modificació de crèdit 2/2018: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari
per amortització anticipada de deute
segons LOEPSF
S’aprova la modificació de crèdit 2/2018 de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari
per suplementar i crear aplicacions pressupostàries 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 l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar és
l’amortització anticipada de cinc préstecs
d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en el seu article 32, per import de
372.307,43 euros.
Moció del grup PSC, per la ratificació
del conveni 189 de L'OIT sobre les
persones treballadores de la llar
S’aprova la moció conjunta que presenten
els grups municipals del PSC i Ind-ERC de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de suport a la dignificació del treball de la
llar i les cures i a favor de la ratificació del
conveni 189 de l’OIT, i instar al Govern de
l’Estat espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació
dels drets de les treballadores i treballadors
de la llar i les cures als de la resta de treballadors i treballadores del règim general de
la Seguretat Social.
Moció del grup PSC, sobre la Xarxa
d'impulsors als municipis de la
Garantia Juvenil
Es rebutja la moció sobre la Xarxa d’impulsors als municipis de la Garantia Juvenil.
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Moció del grup PSC, contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere
S’aprova la moció presentada pel grup municipal PSC per rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia, i declarar Santa Eulàlia
de Ronçana ciutat lliure d’homofòbia i
transfòbia i la seva adhesió a la Xarxa de
Municipis LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).
Moció del grup PSC cojuntament amb
ICV-EUiA, d'adhesió a la manifestació feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de "La Manada" i
per exigir pressupost compromès per
desenvolupar el pacte d'estat contra
la violència de gènere
S’aprova una moció per mostrar rebuig a la
sentència de La Manada, un dels pitjors
exemples del sentit patriarcal de la justícia
que, un cop més, afavoreix la impunitat de
les agressions masclistes fomentant la
violència masclista institucional.
Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament
amb la lluita contra la violència masclista,
com a prioritat política, destinant recursos,
campanyes d'informació, conscienciació,
atenció, etc... i mostra de solidaritat col·lectiva per exigir la fi de les violències masclistes.
Moció del grup PSC, sobre la universalització dels serveis sanitaris i la
lluita contra les llistes d'espera
S’aprova una moció, per instar al Govern
d’Espanya perquè promogui la derogació del
“Real Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar
la qualitat i seguretat de les seves prestacions”.
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Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec
a fons públics per mitjà del Servei Català de
la Salut, aprovada pel Parlament de Catalunya.
Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual de llista
d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves quirúrgiques,
i l’aprovació d’un decret d’accessibilitat, on
s’estableixin uns temps màxims garantits
per a tots els serveis sanitaris, garantint la
qualitat i l’equitat territorial.
Moció del grup PSC, per la recuperació de les activitats gratuïtes als
Casals de la Gent Gran
S’aprova una moció per instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a
iniciar els procediments administratius necessaris per assegurar una oferta formativa
gratuïta als Casals de la Gent Gran de
Catalunya a partir de l'1 de setembre de
2018.
Moció del grup ICV-EUiA, en suport
al professorat de l’Institut El Palau de
Sant Andreu de la Barca
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per mostrar la solidaritat
amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’Institut El Palau de Sant Andreu de
la Barca, així com altres que puguin trobarse en situació similar; demanar l’immediat
arxiu del procediment judicial obert contra
professorat d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana; reclamar de les institucions educatives
i polítiques la protecció del nostre professorat. Que es faci públic l’informe de la inspec-
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ció educativa que exonerava el professorat
d’El Palau i es doni suport públic al professorat; exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola
de tots i totes; manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau
entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.
Moció del grup ICV- EUiA, per donar
suport als CDRs i la resistència civil
activa i no violenta
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, per manifestar el suport
als Comitès de Defensa de la República i a
les seves accions i resistència civil activa i no
violenta, arran de la ràtzia repressiva de
l’Estat espanyol; denunciar i posicionar-se
en contra de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels
Comitès de Defensa de la República; denunciar la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i posicionar-se a favor de la llibertat d’expressió,
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret
a l’autodeterminació i la construcció d’un
país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Moció del grup ICV- EUiA, a favor
dels llaços grocs als espais públics i
per sancionar a qui els retirin
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, per manifestar suport a la
col·locació de llaços grocs en llocs públics i
qualsevol altre símbol que és consideri, per
tal de reivindicar que la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes és injusta i
injustificada.
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Ple ordinari:
19 de juliol de 2018
Informació diversa
L’Alcalde informa de l’adjudicació del subministrament dels cubells, bujols i tags, per
a la implantació del sistema de recollida
d’escombraries porta a porta.
Donar compte dels decrets i resolucions d’alcaldia
L’Alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de maig i juny de
2019.
Regularització saldos ORGT amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
S’acorda donar de baixa 46 càrrecs que generen diferència amb el fi d’ajustar la comptabilitat municipal al que l’ORGT té registrat
amb data 31 de desembre de 2017 per un import total de 34.665,60 euros.
Aprovació festes locals del municipi
per a l'any 2019
S’acorda establir com a dies de festa local
per l’any 2019, el 26 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.
Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
S’acorda declarar inhàbil el mes d’agost de
2018 als efectes de còmput dels terminis per
a la tramitació d’expedients d’urbanisme i
d’activitats.
Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2018
S’aprova el resum numèric del Padró
Municipal d’Habitants a 01-01-2018 amb
una xifra total de 7.192 habitants; Homes:
3.609 i Dones: 3.583.
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Acord de ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
S’acorda ratificar la modificació dels
Estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental aprovada pel
Consell Plenari en sessió ordinària celebrada
el 27 de juny de 2018, per adaptar-se a la llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i a les noves circumstàncies
derivades del Consorci i de la creació de la
comarca del Moianès.
Moció del grup municipal ICV-EUiA
de suport a la Declaració del Món
Local davant la realitat del Refugi a
l'Estat Espanyol
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per exigir al Govern de
l'Estat que compleixi amb els acords davant
la UE del 2015 per a l'acollida de les 17.337
persones refugiades; el replantejament del
procediment d'atenció social a sol·licitants
d'asil a Espanya; a que proporcioni informació detallada de la destinació dels Fons
d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a l'acollida de refugiats i immigrants; la previsió
d'un mecanisme per cofinançar els costos
derivats dels processos d'atenció i integració
de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als municipis als Fons FAMI i a
tots aquells fons europeus als que els municipis puguin optar per al desenvolupament
de programes municipals d'acollida complementaris al programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea.
Moció del grup municipal ICV-EUiA
per a la implantació d'un servei de
reutilització d'objectes, materials o
productes a la deixalleria del municipi
S’aprova la moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA que insta al govern municipal a la realització d’un estudi, per posar
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en marxa un servei per a reutilitzar objectes
de la Deixalleria que es trobin en bon estat
de conservació i funcionament.

S’estan duent a terme els treballs de delimitació del municipi, havent-se signat l’acta de
delimitació amb els municipi de Lliçà d’Amunt i Caldes de Montbui.

Acceptació renúncia d'una regidora
del grup municipal Poble Unit

Informa de la presentació de la pel·lícula documental “El Xoc” dirigida pel santaeulalienc Enric Vilageliu que s’estrenarà el proper 1 d’octubre a TV3, i que es podrà veure
abans de l’estrena al Centre Cívic i Cultural
La Fàbrica.

S’accepta la renúncia al càrrec de regidora
presentat per la Sra. Montserrat Torras
Bajona, del grup municipal Poble Unit per
motius personals i comunicar-ho a la Junta
Electoral Central, als efectes que sigui lliurada credencial de regidor/a a la persona que
correspongui, d’acord amb el que disposa
l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del
Règim Electoral General.

Ple ordinari:
27 de setembre de 2018
Informació diversa
L’Alcalde informa de les obres que s’estan
duent a terme i que són les següents:
S’ha instal·lat l’enllumenat al camí de vianants del carrer de la Font de Sant Cristòfol,
entre la Riereta i el Pont de Can Font.
S’està executant la segona fase de les obres
del col·lector del torrent de les tres Pedres.
Pel que fa a les obres del Camí de vianants
entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, estarà
operatiu aproximadament en un mes.

Donar compte dels decrets i resolucions d’alcaldia
L’Alcalde dona compte al ple dels decrets i
resolucions d’alcaldia dels mesos de juliol i
agost.
Presa de possessió d'una regidora del
grup de Poble Unit
L’Alcalde dona compte que la Junta Electoral
Central ha tramès la credencial a favor de la
regidora ANNA VIURA RODILLA, en substitució de la regidora MONTSERRAT TORRAS BAJONA.
L’Alcalde demana que la nova regidora declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació.
La Sra ANNA VIURA RODILLA manifesta
que no està afectada per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
Tot seguit l’Alcalde demana a la Sra. ANNA
VIURA RODILLA que presti jurament o
promesa tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”.
La regidora respon “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.

L'ex regidora Montse Torras.

L’Alcalde dona formalment possessió del cà-

Ajuntament
rrec de regidora de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana a la Sra. ANNA VIURA
RODILLA, alhora que li desitja molta sort i
encert al servei del poble.
Aprovació definitiva Compte General
2017
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 2017,
i retre el Compte General, al Tribunal de
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Modificació de Crèdit 9/2018: Crèdit
extraordinari subvenció bàsquet
S’aprova la modificació de crèdit 9/2018 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 l’exercici següent. En concret, és la subvenció per mig
any al nou club de bàsquet de municipi que
substitueix l’anterior i a qui anualment se li
concedia una subvenció nominativa.
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Afers urgents i sobrevinguts
Es presenta com afer urgent una moció amb
motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre;
sotmesa a votació, la urgència queda aprovada per majoria absoluta.
Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’Octubre
S’aprova una moció per reivindicar i agrair a
totes aquelles persones que van fer possible
el referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’Octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assegui a negociar
un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit.
Sense descartar altres opcions o sistemes
proposats que puguin fer-ho possible.
Exigir la llibertat immediata i incondicional
dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats.

Ple extraordinari:
25 d’octubre de 2018
Aprovació de l'acta de les operacions de
delimitació entre els termes de Santa
Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt

L'Alcalde anuncia que les obres de l'itinerari
de vianants encaren la seva recta final.

S’aprova l’acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Santa Eulàlia
de Ronçana i Lliçà d’Amunt signada en data
24 de juliol de 2018 i trametre aquest acord
a la Secretaria d’Administracions Locals del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Aprovació de l'acta de les operacions
de delimitació entre els termes de
Santa Eulàlia de Ronçana i Caldes de
Montbui

OF 3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

S’aprova l’acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Santa Eulàlia
de Ronçana i Caldes de Montbui signada en
data 26 de setembre de 2018 i trametre
aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública per la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

OF 5.- Impost sobre activitats econòmiques.

Aprovació Ordenances Fiscals 2019
S’acorda aprovar per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
OF 1.- Impost sobre béns immobles.
OF 2.- Impost sobre vehicles de tracció
Mecànica.

OF 4.- Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
OF 8.- Taxa per la prestació del serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
OF 10.- Taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals.
OF 16.- Taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública.
Així mateix s’aprova per a l’exercici 2019 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:

CALENDARI FISCAL 2019
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

Data Inial Vol.
02/05/2019

05/09/2019
05/09/2019
01/03/2019

19/09/2019
02/05/2019

02/05/2019

Data Fi
Vol/Domi.
02/07/2019
02/05/2019
03/06/2019
02/09/2019
02/12/2019
05/11/2019
05/11/2019
02/05/2019
01/03/2019
01/07/2019
19/11/2019
02/07/2019
01/07/2019
04/11/2019
02/07/2019
01/07/2019
04/11/2019
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Descripció
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

Aprovació del conveni del servei de
recollida de residus municipals “porta a porta” amb el Consorci per a la
gestió de residus del Vallès Oriental
S’aprova el text i la signatura del “conveni de
desplegament de l’atribució de l’exercici de
la competència de l’Ajuntament de Santa
Eulalia de Ronçana de gestió dels residus
municipals i dels residus comercials al
Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental” que s’incorpora a l’expedient, que inclou el canvi de sistema de recollida actual al sistema de recollida ”porta a
porta” de totes les fraccions.
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Data Inial Vol.

Data Fi
Vol/Domi.

02/09/2019
02/09/2019
21/01/2019
21/02/2019
21/03/2019
23/04/2019
21/05/2019
21/06/2019
22/07/2019
21/08/2019
23/09/2019
21/10/2019
21/11/2019
23/12/2019
21/01/2019
21/02/2019
21/03/2019
23/04/2019
21/05/2019
21/06/2019
22/07/2019
23/09/2019
22/10/2019
21/11/2019
23/12/2019

04/11/2019
04/11/2019
22/03/2019
23/04/2019
22/05/2019
25/06/2019
22/07/2019
22/08/2019
23/09/2019
22/10/2019
25/11/2019
23/12/2019
22/01/2020
24/02/2020
22/03/2019
23/04/2019
22/05/2019
25/06/2019
22/07/2019
22/08/2019
23/09/2019
25/11/2019
27/12/2019
22/01/2020
24/02/2020
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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 2017
- Mostres de rebuig al poble per l’empresonament dels consellers cessats del govern català. Una pancarta al balcó de l’Ajuntament i
una nova encartellada popular demanaven la
llibertat dels presos polítics. El grup de teatre
del Casal també s’afegia, a Terrassa, a aquesta reivindicació.
- Santa Eulàlia construiria una mota de protecció al barri de Sant Isidre com a segona
obra hidràulica del POUM. El projecte, que
estava en fase d’exposició pública, tornaria a
incorporar tècniques innovadores de bioenginyeria al Tenes.
- El procés participatiu per decidir el millor
sistema de residus faria una campanya informativa. El per què no coincideixen les dades de reciclatge de l’Ajuntament i la
Generalitat seria un dels punts.

- Josep Solé, Loli Bretones i Jaume Arnella,
eren candidats a Santeulalienc del 2017.
L’Institut La Vall del Tenes, la plataforma la
Noe ens mou i Canal SET, esdevenien finalistes com a millor entitat als Premis Tardor.
Eduard Nóbile rebria el guardó a la Trajectòria.
- El govern preguntaria quin era el sistema
de residus que preferia la població. Hi havia
dues opcions: contenidors o porta a porta.
La majoria de partits polítics eren favorables
al porta a porta, tot i que no hi havia unanimitat.
- Un punt informatiu contra la violència de
gènere per la Festa Major i un nou passatge
del terror, propostes més votades dels
Pressupostos participatius de joventut del
2018. L’Assemblea reunia 110 joves que escollien 19 accions.

- L’Ajuntament signava el contracte amb
l’empresa que havia de redactar el projecte
per solucionar les filtracions d’aigua a la coberta de l’Escola Bressol La Font del Rieral.
El pressupost municipal ja tenia una partida
oberta per a aquests esperats treballs. A l’octubre es complien 5 anys del tancament del
centre.

- El jutge de Pau, Josep Solé, Santeulalienc
de l’any i, aquesta casa, Canal SET, Entitat
del 2017, a la 5a edició dels Premis Tardor.
El certamen també reconeix la tasca
d’Eduard Nóbile a favor de les donacions de
Sang. La Coral, Eduard Sola, el Bàsquet
Ronçana, Carla Méndez i Implant Microdent
completen els guanyadors de la nit.

Primera sessió de votació per decidir el model
d'escombraries per a Santa Eulàlia.

Els guanyadors dels Premis Tardor 2017.

300 dies de notícies
- Es feien els primers vots del procés participatiu sobre residus. La sessió informativa
reunia un centenar llarg de veïns i una seixantena es quedava als grups de discussió.
Es podria votar fins el 5 de desembre.
- La Coral Santa Eulàlia enregistrava quatre
cançons per a l’exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La formació, que
havia conegut Junqueras en una actuació a
Sant Vicenç dels Horts, enviava el CD a la
presó d’Estremera.
- La santaeulalienca Carla Méndez aconseguia una excel·lent 2a posició en la Copa
d’Euro-pa de Patinatge artístic celebrada a
Portugal, tot i ser la primera vegada que una
patinadora del Club Patí Santa Eulàlia aconseguia classificar-se per una prova europea.
- El Benjamí B del Club Esportiu Santa Eulàlia queia derrotat contra la Unificació Santa
Perpètua per 2-5. Els jugadors de Jaume
Colomines no es podien imposar al rival degut a la falta d’actitud durant la primera
meitat.
- Culminava la darrera prova de la 11a edició
de l’Obert d’Escacs de Santa Eulàlia de
Ronçana després de vuit setmanes de torneig. El badaloní Felipe Porras s’enduia la
victòria en la categoria reina.
- El 32è Festival de Patinatge, organitzat pel
Club Patinatge Santa Eulàlia, esdevenia un
èxit. Hi participaven prop de 120 patinadors

Carla Méndez, segona al campionat d'Europa de
patinatge.
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i patinadores dels clubs de Santa Eulàlia,
Santa Cebrià de Vilalta, Arenys de Mar,
Bigues i Riells i Palamós.

Desembre 2017
- Santa Eulàlia es tornava a oposar a l’aplicació de l’article 155. El ple de l’Ajuntament
aprovava una moció d’Independents-Esquerra que reconeixia Carles Puigdemont
com a president legítim de la Generalitat.
- L’Ajuntament tancava el procés participatiu de residus, on fins aleshores havien votat
304 persones. El resultats es coneixerien el
12 de desembre.
- Arrencava el cinquantenari de la Revista
Ronçana. El periodista Antoni Bassas defensava els mitjans de comunicació local com a
eina de construcció de comunitat.
- Nova àvia centenària a Santa Eulàlia.
Gregoria Campo celebrava l’aniversari envoltada de la família i elevava a 4 el nombre
de veïnes que superaven els 100 anys.
- El camí de vianants entre Santa Eulàlia i
Lliçà d’Amunt acumulava una nova demora.
Retards en la licitació i en les expropiacions
frenaven l’inici de les obres, que portaven
mig any d’endarreriment. La nova data prevista era el segon trimestre de l’any vinent.
- Prop de 600 persones passaven per la Fira
de Nadal de la Festa d’Hivern. Balls tradicio-

Gregoria Campo, rebent la medalla centenària
de mans de l'alcalde.
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nals a La Fàbrica i el Concert de la Coral
completaven el programa.

demnat a 6 anys per haver malversat mig
milió d’euros.

- Els veïns apostaven per tornar al porta a
porta que van deixar el 2013. Aquesta era
l’opció que amb un 78% dels vots s’havia imposat en el procés participatiu de residus. La
majoria de formacions de l’arc municipal
també hi estaven a favor.

- El PPD impulsava un estudi sobre el consum de drogues entre els joves de la
Mancomu-nitat. L’objectiu, que la Vall del
Tenes disposés d’un pla marc.

- Santa Eulàlia votava per la independència
per tercera vegada, després del 2015 i del referèndum de l’1 d’octubre. Esquerra Republicana guanyava les eleccions al Parlament,
seguida de Junts per Catalunya. Participació
rècord a la Fàbrica amb un 85% dels cens.
- La Mancomunitat obriria l’Escola d’Adults
que projectava des de fa mesos durant el primer trimestre de l’any vinent. Ensenyament
ja n’havia cedit les competències.
- El santaeulalienc Rafa Tornabell disputaria
el Dakar 2018 que tindria lloc a SudAmèrica el proper mes de Gener, en la 22a
edició que disputaria el ja reconegut copilot
de rallies.
- Una vintena de nens participaven al 1r
Torneig d’escacs escolars organitzat per primera vegada a Santa Eulàlia de Ronçana.

- L’Escola Ronçana rebia el segell europeu
de Qualitat Etwinning. Aquest projecte pretenia fomentar l’aprenentatge de l’anglès i
relacionar-se amb centres docents del vell
continent.
- Un miler de persones participaven a la
Cavalcada de Reis, que recuperava les carrosses. El Quinto Solidari recaptava 1.500
euros per a SER Refugiats.
- Santa Eulàlia escollia les 4 primeres accions d’un renovat Projecte Educatiu de
Poble. El Fòrum del Pep i Laia apostava per
generar espais de coneixement, obrir la llar
d’infants del Rieral a activitats comunitàries
i per encetar el projecte Pati viu a les escoles
de primària.
- L’ex gerent de la Mancomunitat ingressava
a la presó dels Lledoners, al Bages. Francesc
Delgado havia de complir una pena de 6
anys pel saqueig de l’organisme.

- L’ex gerent de la Mancomunitat havia d’ingressar a presó. Delgado havia estat con-

- Santa Eulàlia pretenia millorar el bosc de
l’Escola Ronçana. La manca d’aigua i oxigen
dels arbres podrien fer-los desapareixen en
un futur, per l’elevada compactació del sòl.
Al febrer arrencaria la primera fase d’un

Recompte de vots del procés participatiu per escollir el model de recollida d'escombraries.

Eleccions al Parlament de Catalunya a La Fàbrica.

Gener 2018

300 dies de notícies

Anuari 2018

projecte per intentar evitar la desforestació
d’aquest parc municipal.

del partit decantaven la balança per l’equip
molletà.

- Primera concentració del 2018 per demanar la llibertat dels presos polítics. Una setantena de persones es reunien davant
l’Ajunta-ment tres mesos després de les detencions dels Jordis.

- El santaeulalienc Rafa Tornabell aconseguia acabar el seu 22è rally Dakar en una excepcional quarta posició a tan sols 4 minuts
del podi.

- La 5a Festa de l’Acordió omplia la Sala
Muriel Casals. Sis músics oferien un repertori variat amb actuacions en solitari i conjuntes.
- Santa Eulàlia avançava en la reimplantació
del porta a porta. La Comissió de Medi
Ambient avalava el nou sistema de recollida
d’escombraries. Ara només mancava l’aprovació del ple municipal. El nou porta a porta
podria començar a funcionar abans de l’estiu.
- Un estudi previ al projecte de rehabilitació
de l’Escola Bressol del Rieral revelava que
l’edifici no patia danys estructurals. La documentació definitiva estaria redactada entre l’abril i el maig.
- La fibra òptica d’Emagina es desplegaria a
Santa Eulàlia a partir de mig febrer. Els primers barris on arribaria serien el Rieral, la
Sagrera i el polígon can Magre.

Febrer 2018
- Sintonia entre l’Ajuntament i el Consorci
de Residus en la primera trobada per tractar
la futura reimplantació porta a porta. Els
dos organismes es reunien per avançar en la
reintroducció d’aquest sistema que es duia a
terme en 9 municipis de la comarca.
- La Mancomunitat augmentava un 14% el
pressupost per al 2018 i pujava fins els gairebé 4,8 milions d’euros. L’Escola d’Adults i
el Pla de reconversió agrària, estaven entre
les prioritats.
- La Cooperativa APINDEP-Ronçana podria
presentar ben aviat els primers habitatges
de suport per a joves discapacitats. La iniciativa arrencaria fora de Santa Eulàlia i amb
un model de recursos compartits.

- El Prebenjamí A del Club Esportiu Santa
Eulàlia perdia contra Mollet. Els jugadors
d’Albert Salamó estaven a punt d’endur-se la
victòria però dos gols en els últims instants

- La construcció del camí de vianants entre
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt començaria la
primera setmana de març. L’empresa AMSA
era l’adjudicatària dels treballs que incorporarien un pas per travessar la carretera a les
cases d’en Lluïset.

Els Reis Mags rebent la clau per obrir totes les
cases de Santa Eulàlia.

Fòrum d’Educació Pep i Laia.
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- Unes 750 persones participaven a la rua de
Carnestoltes. Els Grocs eren els guanyadors
de la millor carrossa i la millor comparsa del
concurs de disfresses.

Montmeló. Tot i portar tres derrotes consecutives, les jugadores de Juan Ibáñez guanyaven per 43 a 36 després d’una fase prèvia
marcada pels mals resultats.

- Les terres que coronaven l’Escola Bressol
La Font del Rieral s’haurien de retirar abans
d’iniciar la reforma de la coberta. L’informe
preliminar hi trobava acumulacions d’aigua
que recomanaven treure la sorra en una actuació d’urgència.

- El jugador de Futbol Sala Ibai Romero, que
actualment milita a les files del Palau Solità
i Plegamans, esta duent a terme una gran
temporada que ha facilitat que un observador de la selecció catalana s’hagi fixat en ell
per incorporar-lo a la plantilla.

- La vespa asiàtica arribava a Santa Eulàlia.
El departament de Territori i Sostenibilitat
confirmava l’existència d’un niu prop del riu
Tenes, tot i que inactiu.

- La segona prova del Campionat de Catalunya de ciclomotors es disputava als camps
de Can Rosàs. Nicolas Garcia i Sergi Ruiz
s’enduien la victòria després de completar
un total de 73 voltes al circuit.

- Santa Eulàlia començava un estudi de detall del porta a porta. Un informador visitava blocs de pisos i establiments comercials.
L’objectiu era resoldre les problemàtiques
del primer porta a porta.

Març 2018

- Primeres connexions a la fibra òptica d’Emagina. Les fusions començaven al Rieral.
Fins aleshores, prop de 300 persones ja
s’havien interessat pel desplegament d’aquesta tecnologia que a l’abril arribaria a la
Sagrera.

- Santa Eulàlia i Bigues i Riells sol·licitaven a
la Diputació un pas de vianants que connectés els dos municipis, l’únic que mancava
per unir de tota la Vall del Tenes. Mentrestant, les obres del camí que ha d’enllaçar el
Rieral i Lliçà d’Amunt continuaven acumulant retards.

- La Comissió de Colors necessitava més integrants, que s’haurien de sumar als 5 actuals. El pròxim Joc dels Colors podria recuperar proves històriques de la competició.

- La nevada efímera no provocava problemes al municipi, tot i acumular-se gruixos
de fins a 5 centímetres. La pluja de la tarda
fonia la neu.

- Ajustada victòria del Júnior femení del
Club Escola de Basquet Ronçana contra el

- Suport de Santa Eulàlia a la immersió lingüística. Una cinquantena de persones res-

Estudi de detall per implantar el porta a porta.

Festa infantil de Carnestoltes, a la plaça Onze de
Setembre.
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ponien a la crida de la plataforma SomEscola a favor del model d’escola catalana.
- Més de 300 persones participaven a la 26a
calçotada popular de Santa Eulàlia. El tercer
concert de l’Eulaliana omplia la Sala Pau
Casals amb l’actuació del Cor Jove Amics de
la Unió.
- Santa Eulàlia s’afegia al dia de la dona més
reivindicatiu amb vaga feminista. Una cinquantena de persones seguien la lectura del
manifest del 8 de març davant l’Ajuntament.
- El 7è dinar solidari de l’Institut recaptava
1.500 euros per a Càritas, en un nou rècord
de recaptació. La cita aplega 250 persones a
la Fàbrica.
- El productor musical Marc Martín rebia el
guardó Joan Trayter durant la gala dels
Premis Enderrock. Martín agraïa la distinció
en una nit molt especial a Girona.
- El Consorci del Besós Tordera adjudicava
les obres de l’anhelat col·lector del Torrent
de les Tres Pedres. Els treballs començarien
al maig.
- Prop de 200 motos participaven a la 4a
Motorada clàssica. Diverses joies de museu
es donaven cita a una trobada dedicada a la
firma catalana Bultaco.

Anuari 2018

pendents-Esquerra, Iniciativa-Esquerra Unida i un inesperat PDCAT donen llum verda
als números de Poble Unit, que es mantenen
en els 9 milions d’euros. Només el PSC hi votava en contra.
- Santa Eulàlia s’adheria a l’Associació de municipis catalans per la recollida porta a porta.
- Victòria de mèrit del Benjamí A del Club
Esportiu, que s’imposava a les Franqueses al
municipal d’Esports. L’equip visitant s’avançava en dues ocasions al marcador però
el conjunt verd i blanc remuntava aconseguint el 5 a 2 final.
- El sots 25 masculí del Club Escola de
Bàsquet Ronçana guanyava per 66 a 44 contra l’Arenys de Munt en un partit molt lluitat
en defensa. Els nois del primer equip eren
quarts i únics aspirants del club per aconseguir algun títol.
- L’amateur del Club Esportiu Santa Eulàlia
empatava a 1 contra el Vallgorguina, en un
partit fluix per part del conjunt santaeulalienc. Els homes dirigits per Jonatan Garcia
eren 13ens a la classificació.

Abril 2018

- El ple de Ajuntament aprovava gairebé per
consens el pressupost municipal d’aquest
any, el del retorn del porta a porta. Inde-

- Francesc Bonet era un dels 28 alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental que subscrivien
una declaració unitària en defensa dels principis democràtics i del drets civil i polítics.

La nevada va enfarinar Santa Eulàlia.

Classe de zumba a La Fàbrica, per celebrar el
dia de la dona.
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- Començava la millora per salvar el bosc de
l’Escola Ronçana. Les vacances de Setmana
Santa servien per construir nou rases de drenatge d’aigua de pluja, en la primera de les
tres fases del projecte.
- L’Escola d’Adults de la Vall del Tenes obriria les portes el setembre vinent. El centre
s’inauguraria al maig i les preinscripcions
tindrien lloc al juny.
- El porta a porta es reimplantaria després
de l’estiu, possiblement, entre l’octubre i el
novembre.
L’Ajuntament
continuava
avançant en el retorn d’aquest sistema de recollida d’escombraries.
- Santa Eulàlia s’adheria per primera vegada
al dia mundial de l’Activitat física. Una caminada de 4 quilòmetres i una xerrada a la
Fàbrica reunien una seixantena de persones.
- Començaven les obres del camí de vianants
entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt. La primera fase, que duraria un mes i mig, serviria
per desviar 300 metres la carretera a l’alçada de la bassa de can Falgà.
- La Policia Local se sumava a la campanya
d’escuts solidaris per lluitar contra el càncer
infantil. El cos santaeulalienc preparava 250
distintius que es podrien adquirir a un preu
de 4 euros.

Anuari 2018

passada s’abatien 170 exemplars. L’augment
respecte l’any abans havia estat del 20%.
- Més de 350 persones assistien a l’homenatge que Santa Eulàlia retia a Àlex Granda.
Una quinzena de grups i solistes recordaven
la figura d’un dels socis fundadors de Da
Capo Educació Musical.
- Començava la construcció del reivindicat
col·lector del Torrent de les Tres pedres. Els
treballs s’iniciaven al Rieral. L’obra, entre el
Rieral i el camí de Caldes, recolliria les aigües residuals dels barris de la Primavera,
Els Ametllers i Can Met.
Prop de 500 persones passejaven per un jardí comestible durant la 9a Fira Lliga’t a la
Terra. La mostra distribuïa més de 15.000
unitats de planter, sobretot de varietats antigues del Vallès. La venda online tornava a
créixer.
- Un grup de joves impulsava la creació d’un
club de lectura feminista. La proposta, anomenada Slow Read, seria bimestral. La primera trobada es faria el 14 de juny.

- Rècord de senglars capturats a Santa
Eulàlia i Caldes de Montbui. La temporada

- El “Drama del 97” i el “Team of the year” es
proclamaven campions del torneig de futbol
7 de Setmana Santa. Els alumnes de 4t
d’ESO feien una recaptació de 1.200€ i establien el rècord de participants de les darreres edicions amb 21 equips.

Inici de les obres de l'itinerari de vianants entre
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt.

Campanya de la Policia Local per combatre el
càncer infantil.
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- Dos equips de Santa Eulàlia participaven al
Madform BiCircuit, una cursa de resistència
en bici de carretera al Circuit de Catalunya.
El Team Racing Vilà hi portava dos conjunts
que acaben en 19a i 22a posició.

Maig 2018
- Santa Eulàlia treballava per mantenir el
programa Porta’m, que complia un any i
mig. Durant el 2017, en el primer any de
funcionament sencer, aquest transport i
acompa-nyament a demanda per a gent gran
doblava usuaris superava els 1.500 serveis.
- L’autora d’Alella, Josefina Maymó s’emportava el 9è Certamen de Relat Breu. Més
de 100 persones assistien al Sopar Literari
100 x 100 Sagarra.
- Canal SET celebrava 25 anys amb l’especial
20 i SET que s’enregistrava el 12 de maig a
La Fàbrica. Prop de 400 persones assistien a
l’acte.
- La Generalitat es comprometia a millorar
el servei d’atenció primària a la Vall del
Tenes. Salut incorporaria un nou metge de
família i estudiaria com cobrir una altra jornada de pediatria.

Anuari 2018

- Set artistes locals i alumnes de l’institut exposaven a l’Artarreu 2018. Dos il·lustradors
de Disney eren convidats a l’entrega de premis d’un renovat concurs de dibuix.
- Pujaven les preinscripcions a l’Escola Bressol l’Alzina. La llar d’infants havia rebut 33
sol·licituds, 10 més que l’any passat. Era la
xifra més alta dels darrers 4 cursos.
- Can Farell s’enduia el programa Joc de
Cartes de TV3, que buscava el millor restaurant familiar del Vallès.
- El Retro Car Meeting aplegava diverses
joies de museu però patia una davallada de
participants. Uns 90 cotxes antics i clàssics
es reunien a La Fàbrica.
- La patinadora santeulalienca Carla
Méndez era setena del món en patinatge artístic a la Copa d’Alemanya, la segona competició més important després del Mundial.
Méndez, que competia amb la selecció espanyola, quedava quarta entre les patinadores del país.

- L’Ajuntament presentava una aplicació per
a mòbil que permetia fer arribar als Serveis
Tècnics incidències a la via pública.

- L’Associació Bàsquet Ronçana prenia el relleu del Club Escola de Bàsquet Ronçana,
que havia iniciat el projecte basquetbolístic
al municipi l’any 2002. La nova formació rebia el suport de la majoria dels socis de l’antic club.

Inici de les obres del col·lector d’aigües residuals
de Can Met i Can Maset.

Josefina Maymó, guanyadora del 9è Concurs
Literari de Relat Breu.
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Juny 2018
- L’Ajuntament allargava tres anys el contracte amb SOREA, la concessionària del
servei municipal d’aigua potable. El nou
conveni permetria millorar la xarxa de subministrament.
- L’Ateneu Cingles del Bertí es presentava en
societat. L’entitat aplegava els clubs de lectura de Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt i
l’Ametlla del Vallès.

Anuari 2018

- El govern central tornava a iniciar consultes
prèvies per reactivar el Quart Cinturó entre
Terrassa i Granollers. Santa Eulàlia considerava que aquestes consultes ambientals contradiuen el plantejament urbanístics vigent.
- Obria l’Apoteca, la primera experiència de
coworking a la Vall del Tenes. Cinc professionals s’unien per treballar plegats en un
mateix espai a la plaça de l’Ajuntament.

- Un miler de persones assistien al Sarau de
Primavera més juvenil. El Bingo Musical, el
Room Escape i l’Hamburguesada, les activitats que aplegaven més públic.

- El camí de vianants entre Santa Eulàlia i
Lliçà d’Amunt marxava sobre el calendari
previst. L’obra, que havia arrencat a l’abril,
podria estar acabada entre finals de setembre i principis d’octubre.

- Prop de 20 gegants a la 25a Trobada de
Santa Eulàlia que recollia 60 euros per començar a substituir els vestits del Gerd i la
Maduixa. Prop de 90 balladors i balladores
formaven part de la 10a trobada infantil de
Gitanes, de la Vall del Tenes.

- La fibra òptica d’Emagina ja donava servei
al Polígon Industrial can Magre. Després del
Rieral i la Sagrera, la filial d’Estabanell
Energia portaria a aquesta tecnologia a La
Primavera.

Santa Eulàlia estrena APP.

Sant Simplici va acollir el darrer Sarau de
Primavera.

L'itinerari de vianants ja estava asfaltat i encarava la seva recta final.

Acord entre el CE Santa Eulàlia i Nike.
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- La firma de roba esportiva Nike vestiria els
jugadors del Club Esportiu Santa Eulàlia per
a les tres properes temporades. La junta directiva tancava un contracte amb la marca
per la compra del vestuari d’escalfament,
motxilles i pilotes.
- L’homenatge a Manolo Garcia aplegava
prop de 300 persones al camp de futbol municipal. L’acte, organitzat per l’equip de veterans, repassava la trajectòria de Garcia al
club de futbol, des del seu pas com a jugador
fins a entrenador.

Juliol 2018
- Santa Eulàlia posaria en marxa el porta a
porta al novembre. L’Ajuntament treia a licitació el contracte per adquirir més de
10.000 cubells i bujols. Mentrestant, el govern estava acabant d’ajustar el cost que
tindrà la reintroducció del servei.
- Bona preinscripció per al primer curs de
l’Escola de Persones Adultes de la Vall del
Tenes, amb més de 70 sol·licituds per començar al setembre.
- El Sopar Groc a favor dels presos i exiliats
polítics recaptava 3.500 euros per a la caixa
de solidaritat. La germana de Jordi Turull,
Isabel Turull, assistia a la trobada de Sant
Simplici

Anuari 2018

que optaria l’any vinent a l’alcaldia de Santa
Eulàlia. La formació estava a punt d’inscriure’s al registre municipal d’entitats.
- La Festa Major tindria un punt lila d’informació i acompanyament davant de comportaments sexistes. El programa d’actes, sense
massa canvis respecte l’any passat i amb un
gran cartell al Xafarranxo.
- La CUP es constituïa com a partit a Santa
Eulàlia. La formació feia la primera assemblea local amb una trobada a La Fàbrica.
- La rehabilitació exterior de l’Escola Bressol
La Font del Rieral tindria un cost de
310.000 euros. En una segona fase, caldria
determinar el usos del centre i una altra partida de, com a mínim, 86.000 euros més.
- La regidora d’Hisenda Montse Torras
abandonava l’Ajuntament. Torras no estava
d’acord amb algunes decisions del govern i
feia un pas enrere. La seva substituta seria
Anna Viura.
- La Fira del Tomàquet reunia 700 persones i
la ruta del pintxo servia gairebé 4.000 tapes.
La pluja tornava a afectar l’aplec de Sant
Simplici a una setmana de la Festa Major.

- Contigo Somos Democracia confirmava

- La Colla del Grocs s’adjudicava el 23è Joc
dels Colors. Per darrera es classificaven
Blaus, Vermells i Verds. Els Vermells s’enduien el premi al Joc Net i el restaurant La
Bimba guanyava la 5a ruta del Pintxo.

La 1a fase de reparació de la Font del Rieral
tindrà un cost de 315.000 euros.

Tast de varietats en la 9a Fira del Tomàquet.
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- El Club Esportiu Santa Eulàlia canviaria la
indumentària oficial per a les tres properes
temporades amb una novetat molt destacada: el club mantenia el verd però abandonava el color blanc, que se substituiria pel negre.
- Marc Brustenga es proclamava campió de
Catalunya sub23 de ciclisme a Sant Pere de
Ribes i la patinadora Carla Méndez obtenia
la primera posició al campionat d’Espanya
de patinatge artístic.
- Les 6 Hores de resistència en Derbi Variant
celebraven els 10 anys amb una nova categoria i 37 equips participants. L’equip JCC Competició de Lliçà de Vall s’enduia la victòria.
- Èxit de participació en les 3h de resistència
en BTT, amb la participació de 110 persones.
Manuel Hernández es proclamava campió
amb 26 voltes i, en equips, el Medina
Competició guanyava amb 28 voltes.

Setembre 2018
- El transport a demanda aconseguia 17 usuaris fixes la primera setmana. El nou servei de
mobilitat funcionava de la mà de l’Ajuntament i l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport urbà.
- El pas de vianants entre Santa Eulàlia i
Lliçà ja estava asfaltat i s’acabaria a principis
de novembre.

Els Grocs, campions de la 23a edició del Joc dels
Colors.
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- La colla de gitanes assistia a la proclamació
de Begur com a segona ciutat gitanera de
Catalunya. 40 balladors participaven en una
ballada multitudinària al municipi del Baix
Empordà
- L’aparcament de la Fàbrica quedava inaugurat com a Pla de l’1 d’octubre. El director
Enric Vilageliu presentava el documental el
Xoc, una visió molt personal del referèndum
de fa un any.
- El terç de marató de la Vall del Tenes arribava a la seva 31a edició. El badaloní Daniel
Baena es feia amb la victòria amb un temps
de 57 minuts i 27 segons, per davant d’un total de 208 corredors i corredores. Lali
Masriera era la primera classificada en categoria femenina.

Octubre 2018
- Anna Viura prenia possessió com a nova
regidora ocupant la vacant que deixava
Montse Torras abans de les vacances. Viura
es feia càrrec de Mobilitat i de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
- L’Institut iniciava el curs amb rècord d’alumnes des de la implantació de l’ESO, amb
590.
- Prop de 50 persones, sobretot nens i nenes,
participaven al joc de pistes en bicicleta amb

Placa del pla de l'1 d'octubre.
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què el Casal Parroquial presentava la proposta El Casal es mou. L’objectiu, conèixer el
poble i crear comunitat.
- Santa Eulàlia reimplantaria el porta a porta el 15 de novembre. Arribaven els bujols
per a la recollida domiciliària i els contenidors per als grans generadors. Hi hauria
canvis significatius respecte el sistema que
ja fa funcionar a Santa Eulàlia fa 12 anys.
- Un any i mig després de la sentència, la
Mancomunitat encara no havia cobrat cap
euro del mig milió que va malversar l’ex gerent de l’organisme.
- Baixava un terç en l’últim any el nombre de
famílies necessitades, ateses per Càritas i els
Serveis Socials de l’Ajuntament. Amb tot el
Banc d’Aliments seguia necessitant la col·laboració veïnal per a l’adquisició de productes.
- Una quarantena de ciclistes participaven a
la Bicicletada de les Jornades Europees de
Patrimoni. Pere Ciurans i Jaume Dantí descobrien sis fonts de la Vall i el Serrat.
- Els primers bujols i contenidors per al retorn del porta a porta ja eren a Santa Eulàlia.
Els domicilis i les activitats econòmiques començaven a rebre una carta per anar a recollir el material al centre ocupacional d’APINDEP. Els lliuraments s’iniciarien el 30
d’octubre.

Anna Viura, de Poble Unit, nova regidora de
Mobilitat.
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- Santa Eulàlia modificava el conveni de la
recollida d’escombraries amb el Consorci de
Residus per fer possible el retorn del porta a
porta. Els bujols per als domicilis ja esperaven al Centre Ocupacional d’APINDEP.
- L’Ajuntament congelava les ordenances
fiscals per tercer any consecutiu. El ple tornava a donar llum verda per unanimitat a
l’actualització dels impostos i taxes en vigor
a 1 de gener.
- El director de cinema Enric Vilageliu portava el documental “El Xoc” a Suïssa. La secretària general d’Esquerra Republicana,
Marta Rovira, assistia a la projecció.
- El Club d’Escacs La Vall del Tenes donava
el tret de sortida al 12è obert d’escacs de
Santa Eulàlia. Un total de 233 jugadors passaven per la sala Muriel Casals en la primera de les vuit rondes del torneig.
- El Club Esportiu Santa Eulàlia presentava
els 19 equips que formaven les files de l’entitat esportiva per a la nova temporada. Un total de 250 jugadors i jugadores lluïen la nova equipació de Nike.
- El copilot Rafa Tornabell es proclamava
campió del món de Cross Country en categoria UTV. Tornabell, juntament amb el pilot
càntabre José Luis Peña, s’alçava amb el
mundial a Portugal.

Repartiment dels kits de cubells del porta a porta a APINDEP.
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Moviment demogràfic
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Naixements
Període del 23 de novembre de 2017 al 8 de novembre de 2018
Data
23/11/2017
29/11/2017
03/12/2017
13/12/2017
05/01/2018
10/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
28/01/2018
31/01/2018
04/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
02/03/2018
15/03/2018
22/03/2018
25/03/2018
20/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
27/04/2018
04/05/2018
09/05/2018

Nom

Data

Anthuan Jeremy Celis Lamas
Jaume Garcia Coronado
Lucía Ruíz Barrasa
Roc Olivan Bofill
Eudald Masferrer Batlles
Biel Moreno Jiménez
Èlia Muñoz Dalmau
Lucas Pescador García
Emma Cañizares Rosello
Jaume Moreno Martí
Elsa Córdoba Martínez
Arya Benítez Pérez
Gia Benítez Pérez
Ada Boixadera Gordillo
Daniela Alcantara Hoyas
Alguer Agustí Moreno
Liam Albarca Roig
Victor Domingo Guiu
Africa Maiquez Obispo
Abril Miranda Requena
Marcos Pérez Duran
Èric Corral Fawaz
Èlia Vera Ruíz

18/05/2018
21/05/2018
28/05/2018
01/06/2018
08/06/2018
14/06/2018
30/06/2018
12/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
19/07/2018
28/07/2018
10/08/2018
28/08/2018
28/09/2018
28/09/2018
17/10/2018
20/10/2018
21/10/2018
02/11/2018
08/11/2018

Nom
Aran Gresa Chaparro
Leonel Magallanes Rodríguez
Ian Pablos Hernández
Enzo Ortíz González
Nia Obelleiro Vilardebò
Pol Franch González
Ariana Moreno Guillén
Agnès Alba Matute
Pol Caro Vázquez
Nico Santos Portillo
Dylan Villaitodo Rocha
Nil Mateo Martín-Doimeadios
Berta Ciurans Bosque
Laia Olivera Molins
Yanira Marondo Ruíz
Lucas Arias Lazar
Mateo Arias Lazar
Antonio Corchs Castañe
Pol Giménez Villaseñor
Astrid Cozar González
Maria Herrera Cuacos
Lluís Aguilera Franco

Piràmide d’edats

Població per Barris

A 9 de novembre de 2018

A 9 de novembre de 2018

EDATS

HOMES

DONES

TOTALS

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

373
449
345
483
703
520
368
257
135
18
0

363
438
328
477
659
512
381
264
206
40
1

736
887
673
960
1362
1032
749
521
341
58
1

3.651

3.669

7.320

TOTAL

BARRI

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

HABITANTS

353
1982
1407
1321
518
998
741
7.320

Moviment demogràfic
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Casaments
Període del 14 de febrer de 2018 al 3 d’octubre de 2018
Data

14/02/2018
09/03/2018
13/04/2018
20/04/2018
18/05/2018
21/05/2018
26/05/2018
25/05/2018
10/06/2018
17/06/2018
27/06/2018
23/06/2018
07/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
19/07/2018
13/08/2018
18/08/2018
31/08/2018
22/09/2018
22/09/2018
29/09/2018
02/10/2018
03/10/2018

Nom

Ricard Enric Miralles Ruíz de Morales i Sonia Cercós Galera
Ricado Mata Soler i Paula Costas Alonso
Antonio Manuel Cordoba López i María Jesús Martínez Galdón
Albert Lahosa Senet i Susana Calvo Borras
Victor Fernández Molina i Jessica Álvarez Carretero
Ricard Alcojor Bernardo i Montserrat Pagès Forcada
Carles Mochales Domene i Raquel Olaya Lubián
David López Poma i María Navarro Farrán
José Bonet Maspons i Silvia Aragonès Álvarez
Antonio Martín Belmonte i Dolors Soler Padrós
Jordi Vilardebò Casas i Zuriñe Ibarra Quintana
Francisco Ivan Andrades Santiago i Cristina Caballero Llamas
Moisés Cáceres Verdugo i Ester Romero Gómez
Juan Torres López i Cristina Godoy Llopis
Sergio Linares Márquez i Rosana Giménez Rubio
Miguel Angel Lema Valiente i Carolina Segura Cortés
Jordi Villaitodo Grimalt i Verónica Sousa Balboa
Miguel González Huertas i María José Pérez Caballero
Jaume Junoy Martínez i Jesica Navas Seuma
Manuel Funes Gutiérrez i María Núria Banderas Barba
Jorge Pérez Vilardebó i María Manuela Galán Martos
Josep Oriol de la Salud Massagué i Paula Ribó González
Manuel Cano i López i Victòria Carreras Burriel
Elias Librado Arrúa del Valle i Clotilde Franco Martínez

Padró de vehicles
A 21 de novembre de 2018

Turismes
Autobus
Camions
Tractors
Remolcs i semiremolcs
Ciclomotors
Motocicletes

3.961
1
694
116
125
253
707

TOTAL

5.857
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Defuncions
Període del 10 de desembre de 2017 al 15 de novembre de 2018
Data
10/12/2017
16/12/2018
18/12/2017
23/12/2017
03/1/2018
15/1/2018
16/1/2018
28/1/2018
13/2/2018
15/2/2018
16/2/2018
16/2/2018
18/2/2018
18/2/2018
20/2/2018
24/2/2018
01/3/2018
03/3/2018
04/3/2018
04/3/2018
08/3/2018
13/3/2018
20/3/2018
21/3/2018
22/3/2018
26/3/2018
27/3/2018
29/3/2018
09/4/2018
12/4/2018
17/4/2018
26/4/2018
28/4/2018
29/4/2018
02/5/2018

Nom
Mercedes Navarro Claur
Timoteo Granado Lucero
Juana Déu Planellas
Juan Duran Gual
José Luis Madrona Madrona
Jaime Jofre Pons
Francisca Reche Sánchez
Lluís Yélamos Pérez
Josefa Baró Oliveras
Ascensión Gago Flórez
Montserrat Lobo Duran
Miguel Pallarès Guàrdia
Núria Fàbregas Guillamón
Angel González Saura
Miguel Niño Sánchez
Francisco López Ibáñez
José Requena Sicilia
Jaime Portet Alboquers
Juana Porcuna Oliván
Rogelia Salvador Navarro
Tomás Valdés Díaz
Dionisio Ayarza Urquizo
Carmen Ribera Maspons
Jorge Sabater Pascual
Julia Bayo Fernández
Francisco Serrato Bastida
Jaime Ribó Foix
José Duarte García
Francisco Montes Muñoz
Josefina Buch Maristany
José Indiano Guarnido
Oliva González Bermúdez
José Martínez Blaya
M dels Àngels Vidal Batalla
Agustina Roca Vilageliu

Data
13/5/2018
22/5/2018
23/5/2018
28/5/2018
01/6/2018
01/6/2018
02/6/2018
22/6/2018
25/6/2018
28/6/2018
30/6/2018
04/7/2018
11/7/2018
12/7/2018
16/7/2018
20/7/2018
21/7/2018
28/7/2018
28/7/2018
7/8/2018
10/8/2018
26/8/2018
17/9/2018
29/9/2018
03/10/2018
03/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
08/11/2018
13/11/2018
15/11/2018

Nom
Pedro Martínez Fernández
José Manuel Guerrero Macías
Angel Julia Esteve
Jesús Martínez Rodríguez
Eufemia Caballero Rubio
Montserrat Restori Fàbregas
Antonia Naqui Vilella
Lluís Girbau Verges
Teresa Prims Barbany
Antonio Mesas Mesas
M Carmen Tarter Ferrer
Francisco Vilardebó Badia
José Bonet Vila
Miguel García Ruíz
M del Carmen Gutierrez Verdejo
Mercedes López Camara
Antonia Martínez Losilla
Rosa Paré Flaqué
Magín Baró Solà
Francisca Villamor Andrés
Montserrat Gravi Francás
Concepción Areizaga Rubia
Consol Cabot Pañach
Felix Gómez Martínez
Dolores García Sánchez
Juan Izquierdo Casademunt
Lourdes Graví Vilardebò
Josefa Corpas Moreno
Esther Julines Rubio
Josep Maria Brustenga Grau
Montserrat Fuster Vigata
Jaume Casanovas Puigdomènech
Concepció Gesa Boter
Juan Asensio Navarro

Institucions i serveis
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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

Benvolguts veïns, aquest any no hi ha massa
cosa per explicar, així que fent reflexió de
com està anant tot plegat se m’ha acudit fer
aquest escrit.
Tot va canviant amb el pas del temps, la
gent, les maners de fer i ens anem complicant les coses nosaltres mateixos, amb normatives absurdes que de vegades no serveixen per res, o per ben poca cosa.
Ara amb la nova llei de protecció de dades,
no es poden posar els noms dels menors, per
això l’Anuari no pot publicar tots els naixements, quan moltes famílies esperen veure
el nom dels seus nounats aquí reflectits.
Perdem l’essència de poble, molts pocs poden presumir d’un Anuari nascut l’any 1962,
on es parla de la vida social i dels fets rellevants que han anat succeït al llarg de l’any.
Permeteu-me pensar en veu alta, o més ben
dit, per escrit. No fa massa, venint pel camí
del Gual, se’m va acudir de recordar quan a
principis dels anys 80 anava amb bicicleta a
buscar el pa al forner de baix, aleshores li
dèiem així, ara en diem el Forn Sant Antoni.
Be doncs, et podies trobar pel recorregut,
veïns del poble que ens anàvem saludant: en
Jaume de Can Pep amb el Citroën esverat
com sempre, però mai li faltava un estirabot
per dir sense parar la marxa, la Matilde de
Can Paias amb aquell Ford Fiesta, riallera
com sempre i et saludava amb la mà, el Ton
de Can Maranges amb aquell barret tan
gros, que si t’hi aturaves sempre et feia una
reflexió de qualsevol tema o bé en Lluis Gili
amb la Vespa amb un tauló mig entravessat,
fent malabarismes i et deia “muchachoooo”,

Edifici que acull el Jutjat de Pau i el Registre
Civil.

fins i tot el Quimet de la Riereta amb el seu
caràcter peculiar tenia temps per saludar-te.
Se m’han acudit aquests, però n’hi havia
molts més.
Ara, fent aquest mateix recorregut, només
trobes gent que va a passejar el gos, que normalment ni et miren ni et diuen res, clar que
tenen feina a mirar el mòbil.
A mi personalment, em sap greu aquesta
mena de tracte, segur que algú pensarà que
al Jutjat també és així. Abans hi havia un
tracte més de poble, més d’estar per casa, no
com ara que si no ensenyes el DNI, ja no et
volen ni atendre.
L’administració local, més del mateix, de vegades cal tanta paperassa per tant poca cosa... però clar, la llei ho diu, doncs a creure i
a complir.
Sé que algú dirà que estic carregat de romanços però hi ha molts que pensen com jo,
estem perdent l’essència de poble. Intentem
amb el que cadascú pugui, allargar-la més,
no costa tant de dir “bon dia”, “adéu-siau”,
simplement “hola”, i les administracions
una mica més de tacte, som humans, fem la
feina ben feta, però amb amabilitat i empatia. Si ens ho proposem segur que podem.
Doncs no em vull fer més pesat, i us desitjo
molt Bones Festes a tots.
Josep Solé Padrós, Jutge de Pau
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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 hores i dimecres 19 h

Aquest any 2018 ha estat intens a nivell parroquial. La comunitat cristiana de Santa
Eulàlia de Ronçana és viva i vol ser testimoni dels valors més humanitzadors enmig del
nostre poble, compartint-los amb tothom.
A nivell formatiu, seguim acollint infants i
joves que a la catequesi es preparen per rebre la Primera Comunió (30 infants) i la
Confirmació (6 joves), educant en fe i en valors. 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. Des del Casal es va oferir una sortida a la Passió d’Olesa, i una bicicletada familiar pels indrets més bonics del
nostre poble. És significatiu que els
Pastorets, entre adults, infants i joves, mobilitza prop de 100 persones.
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 sobre el moment polític i social que viu Catalunya, i com
hi podem donar resposta com a comunitat.

El grup del viatge al Santuari de Loiola.

Anuari 2018

Per tercer any, al mes de juliol es va oferir un
viatge. Enguany va ser la ruta de Sant Ignasi
de Loila i monestirs de Burgos. Convivència,
art, cultura, història i natura. 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. 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 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.
Finalment, la revista Ronçana, que promou
la parròquia, celebra 50 anys de vida. És
obligada una felicitació per a tots aquells
que, durant mig segle, han fet possible
aquesta realitat local.
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia

Festa de final de curs de la parròquia.
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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
C/e: info@ppd.cat
Web: www.parlemdedrogues.cat

Un any més ens retrobem en aquestes pàgines de l’anuari de Sta. Eulàlia de Ronçana, ja
sabeu que al Programa de Prevenció de
Drogues tenim una part de la nostra tasca en
la què fem tots els tallers i xerrades a instituts i a les escoles amb 6è de primària, a
banda del treball amb famílies i treball conjunt amb d’altres recursos i professionals del
territori. En el cas de Sta. Eulàlia fem intervencions a tot l’alumnat de l’institut (més de
500 alumnes), però donat que fem més d’una intervenció, el curs passat hem arribat a
més de 1.350 alumnes.
Com vam comentar l’any passat, des de la
Generalitat de Catalunya amb el suport de la
Fundació Salut i Comunitat, hem realitzat el
“Protocol d’actuació davant l’assetjament
sexual i el consum de drogues en espais públics d’oci” en el qual, a banda de tenir el
protocol, fem una diagnosi de com tenim
aquest tema al territori, però sobretot a les
persones que hem treballat en la seva elaboració, reflexionar, entendre i prendre consciència d’aquesta realitat que malauradament tenim més a prop del que ens agradaria. Per aquest motiu i conjuntament amb
l’àrea de Benes-tar Social hem comptat amb
un Punt Lila durant la Festa Major d’enguany, al costat del que posem habitualment
del PPD i per on han passat més de 750 persones, i estem treballant en com incidir per
poder fer feina, sobretot de prevenció i sensibilització.

Targetó del rasca-rasca.

D’altra banda, de la mà de Diputació de Barcelona i amb el suport d’ABD (Energy Control) hem fet una diagnosi sobre consums de
drogues entre adolescents i joves, i usos de
pantalles a la Vall del Tenes. Com vam observar a la que vam fer al 2011, estem per sota de
la mitjana del país pel que fa a consums, i la
tendència es que els usos de substàncies van
disminuint, a banda que ens ha permès fer
una fotografia de la realitat i amb aquestes
dades estem reconfigurant continguts i metodologies a les nostres accions per tenir-hi
una major i millor incidència.
Com ja sabeu cada any mirem de crear materials i campanyes noves, enguany hem seguit amb tot el tema botellot a les nits de
Festa Major a banda que conjuntament amb
d’altres plans de drogues de la comarca hem
creat un nou material, el #rascarasca on a
cada targetó es tracta un tema, i a la part de
darrere, segons triïs (i per tant, rasquis) passa una cosa o una altra. Una molt bona eina
per treballar a l’estand i tallers i que paral·lelament és la metàfora dels consums, que la
teva relació amb les substàncies no saps com
pot acabar...
Com sempre, per qualsevol consulta, no
dubteu a contactar amb nosaltres.
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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/

La biblioteca finalitza el 2018 en plena activitat divulgativa del mes de la ciència i amb
l’aposta decidida de continuar dinamitzant
aquest servei de lectura pública de manera
que en pugui gaudir tota la població de
Santa Eulàlia que ho desitgi.
Aquesta aposta de foment de la lectura va
més enllà del servei bàsic de tota biblioteca,
la conservació del fons bibliogràfic i el servei
de préstec gratuït de llibres, pel·lícules, música o altres formats. Volem augmentar el
desig d’acostament a la lectura i la cultura en
la població. Al llarg de l’any ens visiten escriptors, artistes i experts en literatura per
fer-nos venir encara més ganes de llegir.
Podem oferir quatre propostes de clubs de
lectura per a totes les edats i gustos. Hem
acollit una nova proposta de club de lectura
feminista “Slow Read” que es reuneix cada
dos mesos i que ha tingut molt bona acollida;
continua creixent el nombre de participants
del club de lectura d’adults i els clubs de joves
i Fantàstida que incorporen nous joves lectors
que hem vist créixer amb la biblioteca.

Recital de Montserrat Abelló per Celeste Alias.
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El projecte d’acompanyament lector LECXIT arriba a la quarta temporada i dona
molta alegria veure com cada vegada tenim
més voluntaris de totes les edats que de manera generosa i desinteressada acompanyen
alumnes de 4t, 5è i 6è de les escoles del poble per descobrir que llegir pot ser molt divertit i agradable. Aquest curs l’hem començat amb 18 parelles, totes molt il·lusionades amb aquest projecte tan bonic.

Celebracions, lectures i escriptors
Hem celebrat el centenari de la publicació de
Frankenstein amb la visita de Ricard Ruiz,
autor d’una novel·la que desvetlla la vida i
personalitat de Mery Schelley, autora d’aquest clàssic amb només 18 anys. Centenaris
dels naixements d’autors com Manuel de
Pedrolo a qui hem dedicat el Certamen
Literari, i de Montserrat Abelló que hem celebrat amb un recital de poemes musicats
per la cantant Celeste Alias acompanyada
per Santi Careta a la guitarra.
També ens han visitat Sílvia Soler, escriptora convidada per la celebració del dia de la
Dona i el jove autor comarcal Arturo Padilla.
El Club de Lectura d’adults ha comptat amb
l’aportació de dues bones coneixedores de la
literatura clàssica, les filòlogues Ruth Galve
i Fina Dantí que ens han acostat a l’obra de
Víctor Català i Italo Calvino.
Les dues propostes de vetllades musicals del
jardí d’enguany han estat un èxit. Prop d’un

Trobada del Club de Lectura amb Sílvia Soler.
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centenar de seguidors van acompanyar i
aplaudir “Ara i aquí”, el primer concert del
jove grup de músics de Santa Eulàlia que lidera la cantant Queralt Barbany. L’altre concert, “Al sol i serena” de Marta Arnaus i
Jordi Bardella, també va agradar molt malgrat la pluja que va fer que el concert s’hagués de celebrar a la Sala Pau Casals.
Una sala que un any més ha acollit el Sopar
Literari, que després d’un bon àpat permet
gaudir de l’espectacle singular que ofereixen
els nostres artistes locals conduits per Josep
Ciurans del Teatre Nacional del Tenes. La
proposta del 2018 ha estat l’obra de Josep
Maria de Sagarra, poemes i narracions, cantats o recitats. Tot un luxe.
La sala també ha acollit els quatre concerts
del cicle de música clàssica Eulaliana que
dóna als joves estudiants de les escoles de
música locals, l’oportunitat de mostrar el
seu art fent de teloners dels músics professionals.

Cursos, concursos i altres recursos

Anuari 2018

4 categories. La festa del lliurament de premis del concurs de punts de llibre esdevé així un acte participatiu i de cohesió de poble.
Al novè Certamen Literari de Relat Breu hi
han participat 47 obres sota la proposta
“Tocats pel Foc” en homenatge a Manuel de
Pedrolo. Entre els guanyadors destaca la joventut dels autors de dues de les obres guanyadores.
I continuen els cursos d’informàtica per
adults, les formacions per a majors de 55
anys en l’ús de les tecnologies de la informació, la formació d’usuaris en les visites escolars, les narracions orals, l’hora menuda, els
tallers experimentals del BiblioLab, la nova
proposta DeBat a Bat, activitat dinamitzadora de lectura per a joves, els tallers creatius,
les exposicions d’artistes locals al vestíbul....i un munt de propostes més que dia a
dia dinamitzen l’equipament pels veïns que
en fan us d’aquest servei, que d’estadístiques
ens permeten il·lustrar amb aquests números i dades:

El concurs de punts de llibre d’enguany ha
estat dedicat a la Mediterrània. Novament
ha augmentat el nombre de participants
amb un total de 852 punts que un any més
han omplert d’art i colors l’espai d’exposicions del vestíbul de la biblioteca, i un any
més els comerços de Santa Eulàlia han
col·laborat aportant la major part dels premis que repartim entre els guanyadors de les

• Mitjana de 145 visites diàries.
• 3.100 usuaris amb carnet de la Xarxa de
Biblioteques.
• Un fons documental de 25.000 documents, i subscripció a 85 revistes i diaris.
• Préstec mensual mitjà de 1.520 documents.
• Programació anual de prop de 300 activitats i una assistència mitjana de 20/25
persones per sessió.

Sessió de contes d’aventura d’estiu al jardí.

Vetllada al jardí amb el concert Ara i aquí.
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La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59

Anuari 2018

Espectacle Familiar: Som aquí!
Motorada.
Ball de Saló amb Zènit.
Xerrada: Porta a Porta.

C/e: cclafabrica@gmail.com

Abril
Aquest 2018 a la Fàbrica s’hi han dut a terme 198 actes pels quals han passat unes
22.390 persones i més de 400 reunions
d’entitats i associacions del municipi.

Gener
Rebuda dels Reis Mags.
Espectacle Familiar: Fem Màgia.
5a Festa de l’Acordió.
Ball de Saló amb el Duo Moda.
Lliga Catalana d’escacs.
Assemblea General del Casal d’Avis.

Concert de Saxos (EMVT).
Jornada Agroecològica.
Concert homenatge a Àlex Granda:
No t’oblidem.
Espectacle Familiar: Un món i un munt de
Dracs!
Sopar Literari IES Vall Tenes.
lX Fira Lliga’t a la Terra.
Sant Jordi Casal d’Avis.
Projecció “Estret de Gibraltar” (APINDEP).
Teatre “Pels Pèls” del TNT.
Dia de la Dansa (trackdance).
Ball de Saló amb Duet Ària.

Febrer
Festa dels Tres Tombs.
Carnestoltes.
Ball de Gitanes: La Roda.
Campanya de Donació de Sang.
Trobada Mòduls: exhibició maquetes de
tren.
Ball de Saló amb Pep i mª José.
Lliga Catalana d’Escacs.

Maig

Març

Juny

Jocs escolars d’escacs.
Calçotada.
Dia de la Dona: Zumba per a tothom.
Dinar solidari.

Exposició de fotografies dels alumnes del
curs realitzat per Femfotos.
XXV Trobada de Gegants.
Disco Light.

Fluor party de Joventut.
Festa d’Aniversari de Canal SET.
Espectacle Familiar: La Cigala i la formiga.
Fira Art Jove.
Concert Jaume Arnella i el Cor Sarabanda.
Ball de Saló amb Sol de Nit.
Retro Car Meeting 2018.

Entrega de premis durant el concurs
de pintura ràpida a l’oli.
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Teatre “Paga i Xiularàs” del TNT.
Campanya de Donació de Sang.
Concert d’Estiu Da Capo.
Liceu a la Fresca.
Assemblea de la Societat de Caçadors.
Teatre alumnes de 6è de l’Escola Ronçana.
Sant Joan Casal d’Avis.

Juliol
Concurs de pintura Ràpida a l’oli.
Torneig Popular de Ping Pong.
Xl Fira del Tomàquet.
Concurs de pintura a l’oli.
Dinar de Festa Major de la Gent Gran.

Setembre
Exposició 50 anys Revista Ronçana.
Consell Comarcal ANC.
Passi documental: 1-O.
Xll Obert Escacs.
Ball de Saló amb Choffers.
29è Aniversari Casal Avis.
Inauguració Pla de l’1 d’Octubre.

Octubre
Espectacle Familiar: Mare Terra.
Campanya de Donació de Sang.
Presentació de la CUP.
Ball de Saló amb Ostres Ostres.

Novembre
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Concert de Santa Cecília de l’EMVT.
Ball de Saló amb Esquitx.
Curs de Defensa personal.
Vl Premis Tardor.

Desembre
Escudellada Popular per la Marató de TV3.
Festa del Pagès: L’oli.
Concert de Nadal EMVT.
Festa de Nadal de l’IES Vall Tenes.
PreNadal Casal Avis.
Quinto de Nadal.
Pel què fa als cursos i tallers, aquest setembre hem començat de nou l’activitat amb
més de 40 cursos i prop de 500 alumnes. Tot
un repte que volem mantenir. Actualment el
curs amb més inscrits és el de ioga, amb 80
alumnes. I també els diferents grups de ball,
tant el clàssic saló, com el de salsa.
Volem destacar també l’èxit del curs “Els
Secrets de l’Art” que ha realitzat la historiadora Rosa Ribas. Ja estem pensant en una
segona edició!
Pel què fa a millores, cal destacar la col·locació d’unes cortines negres a les finestres de
la Sala Muriel Casals que fan que es puguin
realitzar activitats en què calgui foscor absoluta i també s’hi han fet millores en la il·luminació i la climatització.

Assemblea Poble Unit: Escola Bressol.
Espectacle Familiar: El Patufet.
14a Assemblea jove.

Volem acabar recordant que el pàrquing de
la Fàbrica s’ha passat a dir Pla de l’1 d’octubre i s’hi ha penjat una placa commemorativa i una fotografia.

Inauguració del Pla d l’1 d’octubre.

Tast de varietats antigues durant la 9a Fira del
Tomàquet.
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Servei de Joventut/La Taka
Punt Jove
Regidora: Anna Montes i Cabot
Dinamitzador juvenil: Oriol Puig
Informadora juvenil: Mireia Cayuela
Telèfon: 93 844 91 66.
Plaça de l’Ajuntament nº3 baixos
08187 - Sta. Eulàlia de Ronçana.
C/e: info@lataka.cat
Web: www.lataka.cat
Facebook: lataka.jove.5
Twitter: LaTAKAjove
Youtube: SANTAKAJOVE
Instagram: @santakajove

Aquest 2018 s’ha dut a terme la 13a edició
del procés de pressupostos participatius
“JOVE, PARTICIPA A SANTA EULÀLIA!”,
que es va iniciar el passat 17 de novembre de
2017 amb l’Assemblea Jove 2018. Durant
aquest 2018 també hem realitzat diferents
accions en els àmbits acadèmic, laboral, de
mobilitat i de salut, i hem treballat en diferents accions de la Regidoria de Festes, com
la Cavalcada de Reis, la Rua de Carnestoltes
i la Festa Major de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Sarau de Primavera.
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Pressupostos participatius 2018
En aquesta tretzena edició del procés de participació, 108 joves d’entre 14 i 30 anys de
Santa Eulàlia han decidit com gastar els
15.000€ de la partida d’activitats juvenils de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia. En total s’han
proposat 27 accions diferents, de les quals se
n’han portat 24 a votació i 19 han estat escollides 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 3.000 persones
han assistit com a públic a les accions sorgides de l’Assemblea Jove 2018.
De les 19 activitats escollides finalment se
n’han realitzat 16. Les accions innovadores,
que fins ara mai s’havien fet a Santa Eulàlia
a través dels pressupostos participatius de
joventut han estat un PUNT LILA PER LA
FESTA MAJOR, una CURSA POPULAR, i
una JORNADA DE FORMACIÓ EN EDUCACIÓ EMOCIONAL organitzada per l’Esplai. També cal destacar que s’ha recuperat
l’ESQUIADA JOVE després d’un any absent.
Com cada any, s’ha permès que els alumnes
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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. Aquest 2018 han organitzat per primer cop la CURSA POPULAR, a més de la SANTAKA PARTY que ha
tornat a ser un èxit i del TORNEIG DE FUTBOL 7, que ha batut el rècord històric d’equips participants amb un total de 21. Cal
destacar que un grup d’alumnes de 4t d’ESO
també ha estat treballant en la preparació
d’un PASSATGE DEL TERROR, fent un total de sis formacions amb l’escola Mil Notes
Teatre, i que finalment no s’ha pogut realitzar degut a les condicions meteorològiques
de les dues dates previstes. El TORNEIG DE
FIFA’18 i les EXCURSIONS JOVES A L’ESTIU són les altres dues accions que no s’han
realitzat, en aquest cas degut a la manca de
lideratge per part dels joves.
També a través dels pressupostos participatius, els joves de l’entitat LA TIMBA han organitzat el SARAU DE PRIMAVERA, el BINGO MUSICAL, l’SCAPE ROOM, les PRÈVIES DE FESTA MAJOR i el SOPAR JOVE
DE FESTA MAJOR.
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Punt d’informació i assessories
joves
Aquest 2018 hem realitzat tres intervencions
d’orientació acadèmica en cada una de les
aules de 4t d’ESO de l’Institut la Vall del
Tenes. També hem ofert orientació acadèmica individualitzada al Punt Jove La Taka o a
l’institut a un total de vint-i-nou 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.
Com cada any, el tècnic del Programa de
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes ha
muntat la paradeta del PPD durant les tres
nits de Festa Major, que per primer cop ha
estat acompanyada de la carpa del Punt Lila.
Una altra de les novetats que hem preparat
des del Servei de Joventut ha estat una campanya contra el botellot, amb l’objectiu de
reduir aquesta pràctica sobretot en l’entorn
més immediat als espais de Festa Major.

La resta d’accions que s’han tirat endavant
han estat el BUS NIT PER FESTA MAJOR
DE GRANOLLERS, el TORNEIG DE PAINTBALL, l’ARTARREU, la HOLI PARTY i la SAMARRETA JOVE DE FM, acció que finalment s’ha acabat vinculant amb el Punt Lila.

En l’àmbit de la mobilitat internacional, per
primer cop hem participat en un projecte
europeu del programa Erasmus +, el Social
Orchestra II, consistent en un intercanvi juvenil a Geòrgia. Sis joves de Santa Eulàlia
han estat deu dies al país caucàsic per treballar diferents temes relacionats amb els
Drets Humans juntament amb joves d’altres
sis països.

Assemblea Jove 2018.

Sarau de Primavera.
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Comissió de Festes
Responsable: Anna Montes.
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: montescam@ser.cat
Web: www.ser.cat

Festes dona el tret de sortida amb la
Cavalcada de Reis i entrega de cartes, una
jornada màgica que s’inicia a la plaça Onze
de Setembre, amb la rebuda a Ses Majestats,
per part dels més menuts del municipi.
Enguany, va arribar l’estrella d’orient acompanyada de la gegantona Laia, un cotxe i
persones de correus que ajudaven a recollir
les cartes i els xumets dels infants més vergonyosos. El Rei blanc anava acompanyat de
la música en directe de Ron amb Papas i l’associació Mummis ballant al seu compàs. El
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Rei ros, seguit del grup de ballarins d’i-track,
els camells i persones del desert. I tancant la
Cavalcada, el Rei negre amb els Diables de la
Vall del Tenes repartint carbó.
Durant l’entrega de cartes, per amenitzar
l’espera, Ron and Papas tocava en directe.
Abans, durant i després, per recuperar-se
del fred, un any més, Ronçana Comerç Actiu
va col·laborar amb fer i repartir la xocolata
desfeta i melindros. L’arbre dels desitjos i un
photocall liderat per un grup d’alumnes de
l’Institut de la Vall del Tenes, van tancar la
jornada. A la nit, un grup de mainada va rebre la visita dels Reis, qui els hi van entregar
un present i van rebre consells. Des d’aquí
volem agrair un any més aquesta iniciativa a
totes les persones voluntàries que ho van fer
possible.

Pregó de Festa Major, a car̀ rec del compositor
musical Marc Martin
́ .

Correaigua de Festa Major.

Concurs de disfresses durant la festa de
Carnestoltes.

Concurs infantil de Carnestoltes.
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Una de les tradicions de Festes, la calçotada,
es va iniciar amb una ruta per Santa Eulàlia,
i després, una vegada es va fer la gana, més
de 300 persones van compartir taula i degustar calçots, botifarres i seques del municipi.
Carnestoltes és una altra data fixa. Es va iniciar amb una discoteca i desfilada infantil a
la plaça Onze de Setembre, a les sis van arribar les carrosses i grups, i es va iniciar la rua
de carnestoltes fins a la Fàbrica, on van fer la
desfilada, sopar popular i actuació del grup
Rollovers. A mig concert, es van fer entrega
dels premis.
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autogestió. La Comissió de Festes i altra
gent voluntària han ajudat i fet que tant la
botifarrada popular, com el sopar de germanor de diumenge al vespre, hagin estat un
any més possible durant la Festa Major.
Agrair la predisposició de les persones voluntàries i de les entitats que s’impliquen en
les activitats que es duen a terme a Santa
Eulàlia de Ronçana fent un poble viu i actiu.

Enguany, la Comissió de Colors i els Caps de
Colla s’han integrat a dins l’entitat de joc de
Colors, consolidant així la seva autonomia i

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 a la Comissió de Festes, que sàpiga que és oberta a tothom. Si voleu aportar
propostes o formar-ne part, només ens ho
heu de dir a: serfestes@gmail.com

Els Reis Mags saludant al poble de Santa
Eulal̀ ia.

L'entrega de cartes, un dels moments meś
esperats.

Patges i camells arribats d'Orient.

Calco
̧ tada a La Fab
̀ rica.
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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

L’Escola Bressol Municipal l’Alzina, aquest
curs 2018-2019, comença amb molta força i
il·lusió amb projectes engegats el curs passat
que ens han fet créixer en tots els àmbits.
Estem convençudes que amb el projecte
APINDEP continuarem vivint experiències
inolvidables plenes d’entusiasme, energia
positiva i vitalitat, tant pels joves com per la
comunitat educativa del nostres centre.
Amb ells hem construït el nostre petit gran
hort, que a més de fruits ens ha omplert els
cors de joia.
La solidaritat ha estat el nostre gran repte
i gràcies a la col·laboració de les les mestres i
famílies de l’Alzina i la col·laboració de les es-

Concert solidari al Casal Parroquial.
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coles de la Sagrera i el Ronçana el desembre
passat, a les portes del Nadal, vam fer un
concert solidari al Casal Parroquial, on vam
recaptar moltíssimes joguines per els infants
amb risc social del nostre municipi.
El 21 de març, en motiu del Dia Internacional de la Síndrome de Down, la nostra escola, recolzada per tot l’equip de mestres i famílies, vam participar en l’OPERACIÓ
MITJONS amb el lema: TOTS SOM DIFERENTS PERÒ IGUALS.
Continuem també amb la nostra tasca educativa fent del del joc l’essència de la vida,
amb projectes on objectiu és EL BENESTAR
DELS INFANTS, DE LES SEVES FAMÍLIES
I DE TOTS/ES ELS PROFESSIONALS QUE
HI FORMEN PART.
Intentem que l’infant es 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.
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Construcció de l’hort amb l’ajuda d’APINDEP.

Joc de l’essència de la vida.

Petits i grans construint l’hort.

Nois i noies d’APINDEP després de construir
l’hort.

Operació mitjons.

Joc de l’essència de la vida.
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Escola Ronçana
President o responsable: Sònia Paje
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: spaje@.xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

El curs de formació del Trastorn
de l’Espectre Autista.
El curs 2017-18 a la nostra escola es va realitzar un curs de formació en centre sobre el
TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) amb la
participació de les directores de l’EAP, del
CESMIJ i del CEDIAP, així com de diferents
mestres d’Educació especial, psicòlogues
municipals i mestres tutores de diferents escoles de la zona Vallès oriental. El curs es va
realitzar a la nostra escola.
L’objectiu va ser exposar casos reals que tenim a les aules actualment i explicar quines
eren les actuacions realitzades des de la pròpia escola. Els especialistes ens van donar
noves propostes de treball per realitzar amb
aquests alumnes. També es van exposar material per tal de treballar amb aquests alumnes en concret. Era una formació en la qual
el més important va ser donar pautes i eines
per millorar la inclusió a les aules.

Les portes obertes
Enguany vam fer canvis en el dia de portes
obertes. Es va celebrar el dissabte 10 de
març i estava dirigit a totes les famílies que
estiguin interessades a portar el/la nen/a a
la nostra escola, així com a les famílies que ja
formen part de la nostra comunitat.
Primer es va fer una xerrada a les noves famílies a càrrec de la directora del centre i
després es va obrir l’escola per a tothom. Hi
havia un circuit de petits tallers distribuïts
per les aules.

Jornada de Portes obertes.

Enquestes a les famílies
L’Equip directiu del centre a la meitat del
seu mandat va decidir passar una enquesta a
les famílies per correu valorant una sèrie de
qüestions sobre l’escola per tal de fer després un recull i una avaluació d’aquells aspectes que s’han de seguir treballant i millorant. L’objectiu és saber el parer de les famílies per créixer com a escola i poder donar
un millor servei educatiu. L’enquesta estava
dividida en diferents apartats:
Organització de l’escola, la pràctica educativa
del personal docent, els resultats del procés
d’ensenyament-aprenentatge, punts forts de
l’escola i aspectes a millorar.
Estem molt contents i contentes de la participació i dels resultats obtinguts. Seguirem treballant per millorar i agraïm la confiança que
les famílies dipositen en el nostre centre.

El web de l’escola
La pàgina web de l’escola és molt dinàmica i
s’hi poden consultar des de les activitats que
fan els alumnes a dins de l’aula, passant per
les autoritzacions i documents varis, i acabant pels projectes i informacions generals
de l’escola.

L’AMPA va muntar una paradeta per tal d’informar a les famílies sobre les tasques que realitzen. Des d’educació infantil en va oferir un
tastet per les mares i pares de P3, P4 i P5.

Quan entres a la pàgina, a primer cop d’ull,
es veuen les notícies més recents. En un costat hi ha el calendari, els enllaços i les etiquetes. I a l’altra hi ha el blocs d’anglès i de
música amb informacions pels alumnes.

La jornada es va tancar a les 13 hores amb
un gran èxit d’assistència.

Des de la part de dalt a la dreta s’accedeix al
menú des d’on es pot consultar tota la infor-
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mació que hi a la pàgina web. Al seu voltant hi
ha accessos directes a l’AMPA i al menjador. I
també l’accés al moodle, l’entorn virtual d’aprenentatge que utilitzen els nens i nenes més
grans de l’escola, els de cicle superior.
Les notícies que es troben al mig de la pàgina web funcionen a través de les etiquetes i
de les categories. Les categories serien el
curs al que es refereix la notícia. Està classificat segons l’any de naixement, promoció, i
el curs actual. En el menú hi ha un llistat de
tots els cursos per poder consultar les notícies referents només a un curs concret. Les
etiquetes resumeixen el tema de la notícia. A
la pàgina d’inici, sota del calendari, hi ha un
núvol d’etiquetes on es poden consultar les
més utilitzades.
Entreu, remeneu i descobriu com és la nostra escola. Si voleu veure una curiositat, entreu a dins de l’apartat de l’escola, instal·lacions i podreu visitar els nostres patis en una
versió 3D.

Jornades d’Internacionalització
de l’Educació
El passat 30 de maig va tenir lloc la “Jornada
d’internacionalització de l’Educació. Ampliem
horitzons” organitzada per la Subdirecció
General de Llengua i Plurilingüisme a l’Institut
Nacional de Catalunya.
L’esdeveniment es proposava presentar a
docents i accions educatives promogudes
des del Departament d’Ensenyament, amb
l’objectiu d’impulsar la internacionalització
dels centres i contribuir a l’adquisició, per
part de l’alumnat, de les competències plurilingüe i pluricultural.
En aquesta jornada hi va participar la mestra especialista en anglès de la nostra escola,
Yolanda González, i va presentar els diversos
projectes etwinning que s’estaven portant a
terme als cursos de 4t, 5è i 6è; així com tota
la trajectòria del centre en aquest tipus de
col·laboració amb altres escoles europees.
L’Escola Ronçana està, des del curs 2015-16,
involucrada en la realització de projectes et-

Colònies.

winning i continua apostant per l’ús d’etwinning a l’aula perquè permet al docent ensenyar i a l’alumnat aprendre d’una manera innovadora i col·laborativa, utilitzant les TIC.

Les colònies
A l’escola hem tornat a fer colònies amb els
alumnes de P5, 2n, 4t i 6è. Els nens i nenes
de P5 van anar a la Roca, a Can Montcau, a
fer activitats de la granja, els de 2n va anar a
Sant Martí de Centelles a Can Miqueló a fer
activitats d’aventura i del Planetari, els de 4t
van marxar al Figaró a la casa Vallcàrcara a
fer activitats de ciència i, per últim, els alumnes de 6è van anar a la Bisbal de l’Empordà
a la casa de colònies Pou del glaç a fer activitats d’aventura, de quads, tallers de fang,
etc. Tothom s’ho va passar molt bé i amb ganes de tornar-hi.

La sortida a les piscines de Can
Castellet
L’últim dia de curs els alumnes de cicle superior van anar a passar el matí a les piscines de Can Castellet. És una activitat que
hem recuperat perquè feia uns anys que no
es realitzava. És una jornada lúdica per tal
de marxar amb un bon record de fi de curs.
Primer el socorrista els explica les normes
de la instal·lació per tal de garantir la seguretat i després a l’aigua!!, a gaudir dels companys i companyes en un entorn diferent de
l’escola. Quan van sortir de la piscina van
tornar caminant menjant un gelat i explicant
les anècdotes simpàtiques del matí.
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Grups de nens i nenes de tots els nivells, a final de curs, pel juny de 2018

P3 Laura Portell i Fatima Ben Hamman.

P4 A Iraida Cutrina.

P4 B Glòria Vicente.

P5 Ada Margenat.

1r B Montse Martin i Laura Biel.
1r A Núria Relats i Laura Biel.

2n Verónica Duarte i Sònia Paje.

3r A Montse Camprobí
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4t A Aure Ortiz i Cristina Blanch.

3r B Concepció Bernadas

4t B Margarida Bonet i Margarida Plumé.

4t C Sandra Cárdenas i Mònica Pou.

5è A Anna Mesa, Cèlia Méndez i Ana Pérez.

5è B Joana Vital i Merche Diaz.

6è A Pau Gaona i Sete Salguero.

6è B Silvia Contreras i Sete Salguero.
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Escola La Sagrera
Directora: Teresa Valls
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/

L’escola Sagrera ha fet 10 anys. 10 anys és
temps suficient per definir línies pedagògiques, rectificar tot allò que no acaba d’encaixar, de formar-nos els mestres en aquells temes que ens preocupen, que ens engresquen... en definitiva, temps per definir-nos.
La Sagrera és, per tant, una escola endreçada amb possibilitats d’encarar els nous reptes que se’ns demana com a escola pública
del segle XXI. Tenim la sort d’estar en un entorn privilegiat que ens ofereix l’oportunitat
d’incorporar tot allò que tenim a l’abast a la
nostra programació d’aula. Disposem d’una
AFA potent amb famílies animades a participar en la millora de l’escola i que volen invertir recursos amb entesa amb les línies
d’escola. I som conscients, també, que sorgeixen entrebancs i maldecaps que sovint
ens fan redefinir la línia.
Encarem aquest 2018-2019 amb un Equip
directiu en la qual la directora i la cap d’estudis ens estrenem en el càrrec. També és un
curs especial per a un bon nombre de mestres que s’han incorporat a aquesta família
que som La Sagrera. La plantilla es presenta
renovada i amb una bona dosi d’il·lusió.
La matrícula ens situa en un centre de 425
nens i nens contents de venir a l’escola a
aprendre i créixer.
El compromís que entomem ve emmarcat
amb les directrius del Departament i del
nostre Projecte d’escola.
Seguint els objectius prioritaris del sistema
educatiu que són l’èxit escolar i l’excel·lència
educativa per aquest curs posarem especial
atenció a:
• L’ús del català com a llengua vehicular i
d’aprenentatge.

Escola La Sagrera.

• La inclusió educativa que ens permet atendre a tots els alumnes. El decret d’inclusió.
• La cultura de l’avaluació i rendició de
comptes.
• La implicació i el compromís de les famílies.
L’escola fa una aposta per impulsar la innovació pedagògica.
D’aquesta manera prioritzem la innovació
metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i
cadascun dels alumnes. En aquests moments ja podem parlar de projectes consolidats:
• Ambients a P3, P4 i P5 que permeten treballar diferents habilitats.
• Projecte hort a 1r i 2n, en el qual els
alumnes s’encarreguen de comprar el planter, plantar, cultivar, recol·lectar i posar a la
venda.
• Projecte revivim a 3r. Vivers Ernest ens
dona plantes que ja no es poden vendre perquè han passat la floració i l’alumnat planta
i té cura en diferents racons del pati.
• Tallers d’experimentació a 3r i 4t: Es va
en grups reduïts a l’Aula Viva a dur a terme
diferents experiments seguint el mètode
científic

Institucions i serveis
• Projecte de la bassa i els tallers de
ciències a 5è i 6è, que permeten el treball
de laboratori i aprendre a utilitzar aparells
òptics, fer disseccions i altres treballs científics.
• Presència de la lectura com a eix vertebrador: Grups de lectura intercicles a 1r i
2n, participació al Certamen de lectura
en veu alta de 3r a 6è, apadrinament
lector entre 6è i 1r. Participació al programa LECXIT amb la biblioteca del nostre
poble. Biblioteca sobre rodes amb carros
de llibres per acostar la biblioteca a les aules.
• Participació al Projecte Cantània a 5è
que conclou amb un concert al teatre auditori de Granollers.
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• L’eTwinning a 3r i 4. Projecte d’intercanvi lingüístic entre la nostra escola i una altra
de parla anglesa.
• El projecte de poble com a treball
d’emprenedoria: amb activitats i sortides
aprofitant l’entorn per conèixer i estimar
Sta. Eulàlia de Ronçana.
• Projecte patis es tracta de redefinir el
concepte de pati a nivell de materials per potenciar el joc i la implicació dels mestres en
l’aprofitament didàctic d’aquest moment.
En definitiva, encarem aquest nou curs amb
energies renovades, compromís amb les famílies i amb una mirada atenta cap als nostres infants.

P-3 A, Elisenda Codina i Queralt Moratona.

P-3 B, Eva de Sande, Meritxell Fàbregas i
Betsi Vila.

P-4 A, Mireia Simon.

P-4 B, Sílvia Albareda.
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P-5 B, Maria Morales i Pere Carreras.
P-5 A, Melania Fernàndez, Sara Ortega, Úria
Martinez i Teresa Valls.

1r A, Montse Martí i Cristina Pedra.
1r B, Imma Ruíz i Alba Paré.

2n A, Imma Ruiz i Alba Paré.
2n B, Sandra Salvatierra i Laia Cladellas.

3r A, Sergio Ramírez i Eva Gómez.

3r B, Elvira Mas.

Institucions i serveis
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4t A, Montse Ribas, Nuria Dantí i Carme
Bueno.

4t B, Christian Peraire i Adrià Guerrero.

5è A, Vanessa Bofill i Anna Vela.

5è B, Montse Camprubí i Jordi Espinosa.

6è A, Jordi Granell.

6è B, Bris de la Flor i Jordi Espinosa.
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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

L’Institut La Vall del Tenes durant l'ant 2018
Com fem habitualment, fem una breu relació d'alguns fets de l'Institut que, per ser novedosos o per no haver-ne parlat en d'altres
ocasions, val la pena deixar-ne constància en
el resum de l'any.
• En l'article de l'any passat fèiem referència
a l'inici d'una activitat de preparació MUN
(modelització de Nacions Unides, en llengua
anglesa) entre l'Escola Pia Nostra Senyora
de Barcelona i l'Institut, amb alumnes de 4t
d'ESO. Doncs bé, es va celebrar la trobada el
31 de maig amb una valoració molt positiva
per part dels organitzadors i dels alumnes
participants. La continuació està prevista a
Santa Eulàlia el proper 17 de gener. Els
alumnes nous que, de 3r i 4t d'ESO, s'incorporen a aquesta activitat, ja han començat a
treballar les tardes dels dimecres.
• També en l'article de l'any passat parlàvem
del Servei Comunitari de 4t d'ESO. Ho tornem a fer perquè pel curs 2018-19 s'inicia la
col·laboració amb les escoles de primària de
Santa Eulàlia, amb alumnes ajudant en les
classes en anglès de plàstica de l'escola La
Sagrera, i en classes de plàstica i educació física de l'escola Ronçana.
• Si l'any passat comentàvem la presència
d'una alumna del Quebec i d'un alumne de
Noruega al centre, enguany, a partir de mitjans de novembre, es compta amb la presència d'una alumna de Carcassona, per un període de 4 setmanes. Una alumna de 4t
d'ESO de Santa Eulàlia hi anirà del 14 de gener al 8 de febrer. Es tracta d'un intercanvi
del programa MobiSudNord del Departament
d'Ensenyament amb la regió acadèmica de
Montpeller. Com a curiositat destaca el fet

Alumnes danesos i catalans en una de les sortides de l’intercanvi amb l’escola d’Svendborg.

que la nostra alumna estarà, entre setmana,
interna a l'escola de secundària on hi estudia
l'alumna francesa.
• La celebració de Sant Jordi és una activitat
que no ha faltat mai en tots els anys d'existència del centre. En altres ocasions hem
fet referència al sopar literari organitzat amb
els alumnes de Batxillerat. Aquest any 2018
es van iniciar, per tots els alumnes del centre, unes rutes literàries pensades per les diferents edats i continguts treballats a les
classe de llengua catalana. Havent estat una
experiència força profitosa esperem que es
vagin consolidant en els propers anys.
• L'inici del curs 2018-19 ha estat el més
nombrós dels darrers anys. El curs ha començat amb 590 alumnes i 52 professors.
També és un inici de curs amb el nombre
més gran d'alumnes que comencen el
Batxibac, concretament 16 alumnes.
• Cada estiu l'Institut aprofita les vacances
per fer obres de manteniment i millora.

Institucions i serveis
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Alumnes de 1r d’ESO durant la tradicional
estada d’esquí de fons.

Alumnes de 4r d’ESO durant el dinar solidari
en favor de Càritas.

L'estiu del 2018 ha estat, en aquest sentit,
força mogut. Amb la segona part de la subvenció que la Mancomunitat de La Vall del
Tenes ha getionat amb la Diputació de
Barcelona, s'ha renovat completament el
sostre de l'edifici principal, s'hi han fet nous

despatxos de tutoria, i s'han renovat i ampliat també lavabos d'alumnes i de professors.
Des de l'Institut us desitgem un molt bon
Nadal i millor any 2019!

Xavier Gordillo (tercer per l’esquerra) durant el lliurament de les distincions PAU als
alumnes amb millor nota de les proves d’accés a la universitat.

57

58

Entitats
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

Aquest any a l’escola La Sagrera hi ha hagut
renovació de càrrecs i ha entrat una nova
junta. Des de la nova junta volem agrair la
magnífica tasca i implicació que han estat
realitzant els membres de l’AFA aquests darrers anys, deixant el llistó molt alt.

Agafat el relleu, esperem poder
estar a l’altura dels nostres predecessors.
Amb la voluntat que l'AFA sigui el màxim de
participativa possible, es continuen i es potencien les diferents comissions amb les que
els pares dels alumnes es poden implicar en
el funcionament de l’escola. Les comissions
són les següents:

Comissió de Festes
Des d’aquesta comissió s’organitzen diferents activitats durant el curs escolar; obres
de teatre fetes per les mares, la festa de
Nadal, carnaval, castanyada, etc.

Comissió de menjador
Aquest curs ha començat una nova empresa
de càtering i des de la comissió es fa un seguiment del funcionament diari del menjador, incidències amb el menjar, seguiment
del monitoratge i activitats al pati, essent un
pont de comunicació entre l’empresa i la direcció de l’escola.

Comissió de comunicació
Des d’aquesta comissió es gestiona la comunicació tant interna com externa de les diferents comissions, i es trasllada a la web, al
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facebook o al correu perquè tots els pares
puguin estar informats de les notícies i activitats que afecten a l’escola.

Comissió de llibres
Treball importantíssim que es fa des d’aquesta comissió, oferint la possibilitat a les
famílies d’acollir-se al reciclatge de llibres,
evitant que se n’hagin de comprar de nous
cada any, amb el consegüent estalvi econòmic que comporta. El 99.2% de les famílies
s’han acollit a aquest sistema.

Comissió Extraescolars
Coordinació, proposta i control de les activitats extraescolars dins de l’horari lectiu.
Voluntat d’arribar a un acord de coordinació
amb els diferents centres lectius del poble
per a fer extraescolars conjuntes.

Comissió Escola i Família
Comissió creada amb la voluntat d’organitzar activitats per les famílies fora de l’horari
lectiu: tallers, excursions, xerrades, etc.

Comissió Projectes
Des d’aquí es proposen a la direcció de l’escola diferents activitats i millores en l’equipament. S’ha equipat l’aula laboratori, projectes al pati de l’escola amb la creació d’espais de jocs construïts pels propis pares, presentació del projecte Euronet 50-50, etc.
Des de l’actual junta de l’AFA, volem agrair a
totes les persones que assisteixen a les reunions i que participen a les diferents comissions, totes les hores que de manera altruista dediquen a fer una millor escola pels nostres fills.
I aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un
feliç any 2019.
AFA la Sagrera: Ana Arrieta, Xavier Bassa i
Marta Jiménez.

Entitats

Millores dutes a terme a l’escola La Sagrera gràcies a les propostes de l’AFA.
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AMPA Escola Ronçana
President: José Antonio Pérez
Telèfon: 93 844 84 09
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat
canvis importants a l'AMPA Escola
Ronçana. Al mes d'abril es va celebrar una
assembla extraordinària de socis per fer una
renovació dels càrrecs de l'AMPA. En aquesta assemblea es va fer una renovació de la
Junta Directiva i una gran part de les comissions de treball que composen l'AMPA.
L'actual Ampa està formada per la Junta
Directiva que es composa del President José
Antonio Pérez, la tresorera María José Llamas
i com a Secretaria, Susana Barroso, també de
diferents comissions, de socialització i reciclatge de llibres, de festes, de Biblioteca, d'activitats extraescolars, composades per diferents pares i mares voluntari/es.
Durant aquest curs s'han realitzat diferents
activitats. Una de les més destacades és la
festa de Sant Jordi, que es realitza al bosc de
l'escola del que tenim la sort de poder gaudir
a la nostra escola. És un escenari ideal perquè els cavallers, princeses i dracs participin
i gaudeixin d'un berenar, tallers i espectacle
amb què volem aportar el nostre granet de
sorra per fer una jornada màgica i divertida
pels nens.
També la festa de final de curs, que va ser
iniciada amb un cros escolar per cursos, a
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continuació es van fer diferents proves a l'aire lliure i l'activitat més esperada pels nens
que es la festa de l'escuma. Vam comptar
amb actuacions de grups de l'escola
Trackdance, a continuació un sopar i com a
novetat vam tenir la sort de poder gaudir de
la música del grup local DE CARA A LA PARED que van fer que gaudísim d'una gran
nit ballant i rient.
Uns dels projectes que comporta més dedicació és el Pla de Socialització i Reciclatge de
llibres que es va iniciar al curs anterior. En
aquest any 2018 hem comptat amb un 83 %
d'alumnes que s'han adherit a aquest pla.
Un dels projectes en el que l'Ampa ha invertit una part del seu pressupost ha sigut al
projecte de "Patis verds" realitzat per la directiva de l'escola per la renovació del pati
d'infantil, amb la construcció, entre altres
coses, d'un túnel de vímet.
També aquest any volem destacar la participació de l'Ampa Ronçana en l'elaboració i
coordinació d'una prova participativa dels
colors en la festa major del poble, que va
comptar amb una gran participació de les
colles i que va ser molt ben rebuda pels assistents. La prova es basava en una gimcana
per diferents masies emblemàtiques del nostre poble.
Volem agrair a l'escola i a tots els pares i mares que col·laboren i ens ajuden perquè
l'Ampa pugui realitzar totes aquestes activitats, que l'única i principal finalitat és fer
que els nostres infants en puguin gaudir.

Jornada de portes obertes.
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AMPA Institut La Vall del
Tenes
President: Josep Lluís Sala Sanguino
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Des de 2017 a tota màquina!
L’AMPA de l’Institut Vall del Tenes té com a
objectiu general donar suport a la tasca pedagògica del Centre, participant a nivell
econòmic, material i humà. Durant aquest
últim any hem fet moltes accions. En destaquem algunes:
1ª. Vam aprovar la reforma dels estatuts de
l’entitat doncs els que hi havien eren de l’any
1984.
2ª. Vam fer un procés participatiu amb els
alumnes per renovar el logo de l’AMPA.
3ª. Donat que l’Institut ja és Escola Verda
ens vam encarregar d’adquirir gots reutilitzables per les festes i altres esdeveniments,
amb el nou logo.
4ª. Cada any proporcionem les carpetes pels
alumnes així com els bock&rolls (un embocall reutilitzable per embolicar l’esmorzar i
reduir residus).
5ª. Al curs 2015-2016, l’AMPA va instaurar
els Premis TR “David Seuma” com una mostra on es reconeix l’esforç dels alumnes en els
seus treballs de recerca de batxillerat i dels
mòduls formatius, amb premis econòmics
amb la col·laboració de Ronçana Comerç
Actiu.
6ª. Cada any organitzem el mercat de llibres
de 2a mà, perquè les famílies puguin estalviar
diners i reutilitzar els llibres d’altres cursos.
7ª. Aquest curs 2018-2019 vam impulsar el
lloguer de llibres de text amb l’empresa IDDINK amb l’estalvi econòmic que això suposa per les famílies.
7ª. El darrer curs 2017-2018 vam instaurar
la reunió anual amb els delegats. Creiem en
l’opinió dels alumnes per millorar aspectes
del centre, per això convoquem els delegats
de totes les classes perquè ens expliquin les
seves inquietuds i fagin propostes de millo-

El nou logo de l’AMPA.

ra. Després, nosaltres ens encarreguem de
traslladar-les a l’òrgan competent, sigui el
Consell Escolar del Centre, al Municipal a la
Mancomunitat o a l’AMPA per tal que es facin efectives.
8ª. Participem a les Jornades ambientals,
reciclatge i setmana de la ciència, al sopar literari, a la festa comiat i altres esdeveniments que ens demanen.
9ª. Ajudem als alumnes a recaptar fons per
les sortides i/o viatges que es promouen des
de l’Institut a la campanya de Nadal. L’AMPA
s’encarrega de la gestió econòmica de la venda de talonaris de participacions de loteria i
productes de Nadal. El benefici que es treu és
íntegre per a l’alumne que participa. A més a
més, els alumnes poden aconseguir una aportació extraordinària amb la venda de les paperetes per diferents sortejos que li regalen
els proveïdors dels productes venuts (aquests
diners són directes per als l’alumnes).
10ª. Amb els diners que recaptem de les
quotes de socis que ens resta, i l’últim curs
amb el que vam guanyar a la loteria, vam invertir a:
• Vam adquirir un equip de música portàtil
per les festes.
• Vam adquirir una impressora 3D que està
molt sol·licitada per diferents àrees, entre
elles l’àrea de visual-plàstica i tecnologia,
que la van utilitzar per fer els dunnyies:
• També vam adquirir 8 taules plegables
per la biblioteca. Degut a la manca d’espais al centre, amb aquesta inversió donem més versatilitat a la Biblioteca.
L’AMPA som tots i totes! Uneix-te i participa!
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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

Ha estat un any de molta activitat. Apindep
ha seguit fent totes les activitats ordinàries
que fa cada any com les roses de Sant Jordi,
la decoració de tasses per a regals, les paneres, la cantina de l’Institut, l’hort, l’acompanyament d’àpats a domicili i algunes d’extraordinàries.
Com a novetat, aquest any un grup de nois i
noies valents, forts i solidaris, ha pogut fer el
Camino de Santiago sense queixar-se, seguint endavant amb l'objectiu clar d'arribar
a Santiago, ha estat possible gràcies al per-

De colònies a Barcelona.

Anuari 2018

sonal de suport, en tot moment implicat i
treballant en equip, a les famílies que ens
han confiat els seus fills i filles i que han viscut conjuntament el "Camino" i també als
sponsors i col·laboradors que han permès
poder fer realitat aquest projecte que a més
a més de tot també ha estat costós econòmicament. I gràcies també al Sergi Mingote,
que ha compatit els seus cims i somnis amb
els nostres, i a tots i totes que heu cregut en
que, quasi sempre, els límits estan als nostres caps.
Un altre grup ha fet vacances a Barcelona;
hem estat tres dies fent d’autèntics turistes
per la ciutat. Visitant monuments, passejant
pels carrers, des del mar fins la muntanya
amb tots els transports públics que hi ha.
Fins i tot hem fet tots els itineraris possibles
dels busos turístics. Uns dies molt divertits i
plens d’atraccions. Ens hem allotjat a un alberg de Collserola, “In and Out”, portat per
persones amb diversitat funcional.

Entitats
L’Ajuntament de Santa Eulàlia ens ha demanat que col·laboréssim amb ells per tal preparar i repartir els kits de bujols del porta a
porta. Els nostres joves han muntat els kits
dels bujols i en el Centre Ocupacional s’ha
fet el repartiment entre tots els veïns de

Anuari 2018

Santa Eulàlia. Ens ha agradat molt que tots
els veïns del poble vinguessin a veure’ns.
Moltes gràcies per la confiança.
A finals de l’any 2018 tenim en marxa nous
reptes i projectes per a l’any 2019. CAL
SOMNIAR EN GRAN!!

Col·laborant a fer la separació dels kits del porta a porta.

A l’arribada a la catedral de Compostel·la, després de fer el camí de Santiago.
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Shesica Paez Gularte
Telèfon: 639 04 42 58
C/e: esplaiers@gmail.com

L’Esplai Santaka reivindica una educació diferent a la qual 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 per tal que els infants
tinguin l’oportunitat d’aprendre entre iguals
i de créixer com a persones crítiques.
Les portes d'aquesta família tornen a obrirse un any més gràcies a un grup de joves monitores, sense ànim de lucre, que 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 té lloc dos dissabtes de
cada mes on es comparteixen moments de
germanor i reflexió en dinàmiques cooperatives que eduquen en valors a través del lleu-

De campaments: ruta pel camí de Ronda.

Fent teatre.

re. És el moment d’expressar idees, d’acceptar nous punts de vista, compartir vivències,
gaudir aprenent i estimant.
Aquest curs que comencem 2018-2019
l'Esplai ve amb novetats, i és que ara els infants de 4 i 5 anys (P4 i P5) també podran
gaudir dels nostres dissabtes! Així què, tens
entre 4 i 16 anys i vols venir a provar? Somhi!
Que no t’ho expliquin, l’Esplai s’ha de viure!!

Entitats
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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

El Casal d’Avis continua oferint el seu servei
als avis que ho desitgin, no és un servei gaire extens ja que no es pot arribar a tot arreu,
però el Local Social totes les tardes resta
obert per a tots els qui ho desitgin.
Cada divendres els balladors poden acudir al
ball de saló de 5 a 7 de la tarda. Els dimarts
de 5 a 6:30 es fan sardanes per tots els que
en saben i els que no, també. L’excursió de
cada mes també continua vigent.
Les festes durant l’any tampoc poden faltarhi: Sant Joan, amb la Flama del Canigó; el
Sant Jordi amb el repartiment de llibres i
flors. També l’aniversari del Casal. I acabem
amb les festes de Nadal.
Cada any celebrem l’Assemblea general per
tal de fer memòria del curs i fer noves propostes.
Sobre les excursions es pot dir que el preu no
es pot rebaixar més ja que amb l’empresa
Samblas s’ha negociat força i diuen que amb
tot comprès, esmorzar, dinar, el guía, el tiquet dels llocs on visitar i, per suposat, l’autocar, no queda marge per ajustar-ho més.
Les activitats d’aquest any han estat aquestes:

Sortida a La Pedrera.

Abril: L’excursió ens va transportar fins a
Cervera, no pas per visitar a Marc Márquez,
sinó la Universitat de Cervera.
Sant Jordi: La festa del llibre i la rosa,
aquest any amb l’agradable novetat de la
participació de la colla de gitanes.
Maig: Comencem per Llançà amb esmorzar
de sardinada, després Castelló d’Empúries, i
el dinar a l’Estartit.
Flama del Canigó: El Casal participa a les
sardanes i a l’encesa de la foguera.
Sant Joan: Com cada any ens trobem en el
berenar servit amb coca de Sant Joan.
Juny: L’excursió del juny ens condueix fins
a La Pobla de Lillet, on pugem al Tren del ciment i recorrem un bon tros pels entorns del
Llobregat, inclosos els jardins Artigas.
L’Aplec de Sant Simplici: La comissió de
festes ens convida, també, a participar en les
sardanes. Amb l’afegitor que aquest any hi
han participat les colles dels Colors.

Mes de gener: l’excursió es va concentrar a
Barcelona, visitant La Pedrera, El Born, i la
Basílica de Santa Maria del Mar, fent una
parada, també, al Fossar de les Moreres.
Febrer: Hem arribat fins a Valls, poble de
castellers, també bressol de la calçotada.
Març: Prats de Lluçanès va ser el lloc escollit, per anar a visitar l’ermita de Santa Maria
de Lluçà, declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional.

Visita a l’Ermita de Santa Maria de Lluçà.

65

66

Entitats

Anuari 2018

Dirigint-nos a la Universitat de Cervera.

Festa de Sant Jordi a La Fàbrica.

Descobrint l'Església de Castelló d’Ampúries.

Preparant la Revetlla de Sant Joan.

Juliol: Arribem fins a Balaguer a visitar el
Centre PÀMIES-Vitae de plantes i herbes
medicinals.

ci gòtic construït entre els segles Xlll i XV, el
qual està situat ben a prop del monestir.

Setembre: Aquest mes el Casal ja té com a
norma fer la visita a Montserrat. A Monistrol
s’agafa el cremallera i així l’arribada queda
més a prop del Monestir.

Les llegendes sobre el comte Arnau ocupen
la major part de la visita.

Octubre: Aquest mes l’excursió ha fet via
fins Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. A
Sant Joan hem visitat el Palau Abacial, edifi-

Festa de l’Aniversari: Aquest any ja celebrem el 29è aniversari. Comencem amb la
volada de coloms, després les sardanes i llavors Mossèn Aaron ja està disposat a celebrar la missa amb la participació del avis.
Després ja enfilem cap al Paradis Park on

Sant Joan a La Fàbrica.

Gaudint del Tren del ciment de La Pobla de Lillet.
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De visita al centre d’herbes i plantes medicinals.

De visita a Montserrat.

ens espera un esplèndit dinar. El nostre
agraïment al Sr. Alcalde i Sr. Jutge per la seva companyia.

miga Montserrat Graví, la qual va venir al
Casal fins gairebé els últims dies. El nostre
condol i li desitgem el millor descans.

Sobre la Junta hem de dir que des de l’any
passat que estem sense secretari, la qual cosa es incòmode ja que representa més feina
per la presidenta. Tot i això encara queda la
correspodència per revisar i altres papers
que no circulen per aquest motiu.

Un recordatori ben afectuós per l’amiga
Conxita Gesa, la qual ens ha deixat aquest
mes de novembre. Ha estat molts anys fentnos companyia al Casal d’Avis. El nostre
condol juntament amb el desig que gaudeixi
de pau i joia en la seva nova estada.

Sí que podem dir que la part administrativa
més oficial, la que cal presentar al Departament, està solventada gràcies a la col·laboració del Sr Pere Rodríguez, cap de la gestoria
situada a la Plaça de l’Ajuntament.

Esperem retrobar-nos pel pròxim berenar
en motiu de les festes de NADAL. Podreu
adquirir el tradicional Lot prèvia inscripció i
abonament.

El passat mes de maig ens va deixar la nostra amiga, Montserrat Restori, benvolguda i
coneguda de tothom. El nostre condol, en
pau descansi. El mateix hem de dir sobre l’a-

Dinar del 29è aniversari del Casal d'Avis.

BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU 2019
Maria dels Àngels Garolera, presidenta,
amb la col·laboracio de Joan Dantí, vicepresident.

Mossèn Aaron al 29è aniversari del Casal d'Avis.
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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
30 famílies amb ajuts alimentaris regulars.
Afortunadament, hi ha una disminució del
nombre de famílies. 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
aportacions o donatius econòmics. I és que
tota ajuda 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. Per això també ens fem presents a
les residències d’avis del nostre poble, o organitzant concerts solidaris pels refugiats
d’aquí i d’enllà.

Gran recapte d’aliments.

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 el següent número de compte bancari,
perquè amb més recursos podrem ajudar a
més gent. Ajuda’ns a ajudar.
ES26 2100 1426 4401 0058 6657
ES20 0182 3214 7102 0178 5764
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache,
rector de la parròquia
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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

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
tambe per Whats-App, o enviant un correu
electrònic a plas@bst.cat o empleant el formulari del web donarsang.gentcat.cat /plasma

Preguntes més usuals dels
donants de SANG
COLESTEROL: Les persones amb un nivell
alt de colesterol poden donar sang.
ANTICONCEPTIUS: Els anticonceptius no
són cap impediment per donar sang.
TRACTAMENTS ANTIDEPRESSIUS, SOMNÍFERS I MEDICACIÓ PER A LA MIGRANYA: No impedeixen la donació de sang.
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sos quan el material emprat no sigui estèril i
d'un sol ús.
TATUATGES: No podran donar sang durant
4 mesos.
ACUPUNTURA: No podran donar sang durant 4 mesos si no han utilizat material estèril i d'un sol ús.
MESTRUACIÓ: Es pot donar sang durant el
període menstrual sempre i quan la donant
es trobi bé.
GRIP - ESTATS FEBRILS: En casos de grip
o estats febrils per sobre dels 38ºC, cal esperar 2 setmanes des de la desaparició dels
simptomes per donar sang.
AL·LÈRGIES: No poden donar sang les persones amb asma severa ni aquells que en el
moment de la donació presentin una simptomatologia evident.
MALGRAT AIXÒ, ABANS DE LA DONACIÓ
CAL OMPLIR UN QÜESTIONARI I UN
METGE ET FA UN PETIT RECONEIXEMENT.
Donació
33
56**
45
134

Oferiment*
3
4
4
11

Total
36
60
49
145

VITAMINES: Pendre vitamines tampoc és
cap impediment per donar sang.

Febrer:
Juny:
Octubre:
Total Any

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

*Oferiment, refusats per motius tècnics.
**El major nombre de donacions en els últims 8 anys.

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.
PERFORACIONS A LA PELL I/O A LES
MUCOSES: No poden donar sang en 4 me-

En nom de totes les persones que necessiten
sang
¡MOLTES GRÀCIES DONANTS!
Loli Bretones i Montserrat Nóbile,
delegades
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La Timba
President o responsable: Pol Guerra Imedio
Telf.: 662 66 46 21 / 659 00 43 04
c/. Serra Granada, s/n, Sant Simple
C/e: latimbajove@gmail.com
Intagram i Facebook: @latimbajove

On són les joves? Aquesta és una de les preguntes més freqüents que apareix en els actes que organitzem des de La Timba. Aquest
any hem concentrat els nostres esforços en
elaborar menys actes però fer que aquests
fossin de qualitat, amb una programació que
pogués atraure a tots i totes les joves de
Santa Eulàlia, però es confirmava la pitjor de
les nostres sospites: el jovent del poble segueix sense aparèixer.
Vam arrencar l’any amb el Sarau de Primavera, una festa que estem consolidant any
rere any i que ja arriba a la cinquena edició
(la tercera que organitza La Timba). Va ser
una jornada per emmarcar, amb molt bon
ambient tot el dia i amb un rècord d’assistència mai abans vist. El 2 de juny va estar replet d’activitats durant més de 12 hores. Quina va ser la nostra sorpresa al comprovar que, de tot el públic que va passar per
Sant Simple, la quantitat de joves era gairebé anecdòtica. Tot i això, estàvem felices i
contentes de comprovar que els pocs joves
que van venir van gaudir de la festa tant com
nosaltres. Petant-ho molt!

Sarau de Primavera 2018.
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Seguíem concentrant esforços i va arribar el
mes de juliol. Nosaltres, valentes, vam realitzar tres actes en només dues setmanes.
Vam començar el 20 de juliol amb la Prèvia
de Festa Major. La festa va ser d’allò millor,
amb De Cara A La Pared i els barcelonins
Clotildes, que van portar ritme a Sant
Simple. La nit no va acabar de la millor manera per culpa d’uns quants irresponsables
que van decidir que era un bon moment per
barallar-se. Des d’aquí condemnem aquest
acte violent i recordem que les agressions no
tenen cabuda dins els actes de La Timba.
Però els joves seguien sense aparèixer!
La setmana de Festa Major va arrencar amb
el sopar jove, un clàssic de cada any. Tot i la
nova formulació, la rebaixa del preu del tiquet i l’ambientació a Las Vegas, l’assistència va ser menor a altres anys. Tot i això,
trenquem una llança a favor de totes les joves que van venir, ja que aquí si que es va
notar un increment de públic jove. Que guais
sou, carai!
Finalment, dissabte de Festa Major vam tancar la temporada d’estiu amb dos plats forts.
Vam enllaçar el correfoc amb la txaranga,
que va dur a tot el públic fins a la Plaça de
l’Ajuntament. Un acte creat amb molta il·lusió que, malauradament, no va aconseguir
aplegar massa públic. Tot i això, la nit va
acabar d’allò més bé amb la sessió de DJ
Capella a l’escenari del Xafarranxo, amb una

Sessió DJ Capeña al Xafarranxo de la Festa
Major.

Entitats
sessió de patxanga que va encendre a tot el
públic allí present i va fer que l’aparcament
de l’Ajuntament es mantingués ple a vessar
fins al tancament. Encara n’hi ha que tenen
ressaca d’aquella nit tan brutal!
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Arribada la tardor, i superada la bogeria de
l’estiu, La Timba s’ha mantingut fidel a la celebració de la Castanyada, aquest any amb
poca participació per culpa de les males condicions climatològiques. El jove grup local
Jazzta van ser els encarregats d’obrir la nit,
que va acabar amb una altra sessió de punxadiscos. Érem poques però molt ben avingudes, i entre castanyes i moscatell vam fer
que la pluja fos només una anècdota.

que realitzem i intentem donar la màxima
qualitat a totes les propostes que duem a terme. De fet, hem aconseguit trobar una bona
manera de funcionar i organitzar-nos després de 3 anys. De vegades és difícil arribar a
tothom, però nosaltres seguim mantenint la
pregunta: on són les joves de Santa Eulàlia?
Des de La Timba fem una crida a l’assistència i, per sobre d’això, a la col·laboració de
totes i tots amb nosaltres. Estem més que
obertes a propostes i, no cal dir, a noves incorporacions. Al cap i a la fi, el nostre únic
proposit és crear activitats que permetin a
tothom gaudir de bones experiències sense
marxar de Santa Eulàlia.

Com veieu, estem contentes amb els actes

Joves, us esperem!

Clotildes a la prèvia de Festa Major.
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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

Un any més, els gegants de Santa Eulàlia de
Ronçana us fan un recull de les seves aventures més recents, les seves inquietuds, i els
seus projectes.
Durant el transcurs d’aquest any, que ha estat força mogut, hem visitat molts indrets,
portant, amb orgull, el nom del nostre poble
amb nosaltres.
A Granollers, la Cursa de Gegants, organitzada pels gegants Rajolers de Blancs i Blaus
de Granollers, en la que el nostre gegantó
més gran, l’avi Quico, es va endur una aclamada victòria.
A Barcelona, amb la colla del la Sagrada
Família vam poder ballar just al davant de la
gran obra inacabada de Gaudí, on centenars
de turistes miraven encuriosits els nostres
gegants.
Vam visitar també els nostres veïns de Lliçà
d’Amunt i Lliçà d’Avall.
A Rubí, vam visitar la canalla de l'Escola
Teresa Altet, que té la seva propia colla de
gegants.
Vam anar també a altres pobles com les
Franqueses, Ripollet i Castellbell i el Vilar.
A Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, on
vam assistir a la primera trobada comarcal
organitzada per dues colles a l’hora.
Pel que fa a actes al poble, com cada any, a
Sant Simple, on vam fer la previa de la Festa
Major amb la companyia de les Gitanes i ens
vam escapar, pels pèls, d’un bon aiguat.
Hem de fer especial menció a la nostra tro-
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bada, que va ser un èxit. Vam passejar, caminar i ballar per molts carrers, entre ells el
passeig Francesc Macià, que sempre visitem,
però aquest cop ens hi vam quedar fins arribar al camí del Gual, per on vam arribar a la
Carretera de Barcelona. Vam fer la parada
de rigor davant la Sala, per recuperar forces,
i finalment vam fer la ballada al carrer Verge
de la Salut, envoltats per molts de vosaltres,
cosa que cada any ens alegra.
Les cinc colles que van venir a visitar el nostre poble van marxar molt contentes que
mares, pares i fills, els seguissin arreu
veient-los ballar i gaudissin amb ells.
Entre tots, vam fer possible un matí geganter, amb el caliu, gresca i xerinola, tan característics de la nostra cultura popular.
Un cop feta la ballada, vam celebrar un vermut solidari, amb l'ajuda i col·laboració dels
nostres estimats veïns de Ronçana Comerç
Actiu, que sempre estan disposats a donar
un cop de mà i que la nostra tele local, Canal
SET, va anunciar els dies anteriors. Els
agraïm la cobertura informativa que presten
als nostres actes així com l’entrevista que
ens van fer al SET informa.
També volem expressar el nostre agraïment
als nostres músics, que s'esforcen setmana a
setmana per seguir portant tonades de gralles i tabals als carrers, cosa que no sempre
és fàcil, requereix pràctica, paciència i moltes ganes. Per això apostem per ells dotantlos d’un professor de gralla i els agraïm que
amenitzin els nostres actes donant un sentit
a cada un dels nostres passos, convertint-los
en ball.
Tot i això, el nostre grup de músics no és
molt nombrós. És per això que solicitem, a
aquells que els cridi la música, que vinguin a
provar, a aprendre i a gaudir amb nosaltres,
en un entorn familiar, on fer amics i viure la
cultura popular de primera mà, a peu de carrer, visitant diferents indrets del nostre petit
país.
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Aprofitem per afegir que no només calen
músics, totes aquelles families que us cridi
l’atenció el mon dels gegants, volem que sabeu que sou més que benvingudes a venir
amb nosaltres. Petits i grans teniu lloc dins
la cercavila, ja sigui portant un gegant, un
capgròs, un gegantó o donant un cop de mà.
No podem acabar sense fer esment d’un esdeveniment que ha estat per nosaltres una
novetat aquest any. Hem participat per primer cop a l’acte tradicional de l’arribada de
Flama del Canigó a la Plaça de l'Església, on
en Gerd i la Maduixa van protagonitzar un
petit però sorprenent conte escrit, a mida,
per l’Elisenda Moré, la contacontes més eixerida del nostre poble. Va ser una perfor-
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mance bastant sonada que va agradar molt,
narrada per la propia Elisenda i el nostre
gran amic, en Toni Casanoves, qui, amb la
seva veu privilegiada, també va ser
“Speaker” durant la ballada de la nostra trobada de primers de Juny.
Ens acomiadem, ja, fins el proper anuari,
mirant amb molta il·lusió cap al futur amb
projectes que estan molt vius, com els nous
vestits per la nostra parella de gegants que
tan ens estimem, en Gerd i la Maduixa, així
com els nous uniformes per la colla. Ens
veiem pels carrers i les places, us convidem
a venir amb nosaltres i us agraïm tot el suport.
Fal·lera gegantera!

Cartell de la trobada del
passat mes de juny.
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Gitanes
Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Del Vallès a la Costa Brava
Sí, aquest 2018, tres ballades han destacat en
les actuacions de les gitanes. Dues a Santa
Eulàlia i una altra a Begur. L’entitat va obrir
temporada l’11 de febrer a la Fàbrica, amb
una de les cites inaugurals de la Roda del
Vallès. I ho va fer amb diverses novetats. Els
veterans van estrenar el txa txa i espardenyes. Els grans, faldilles i van entrar per primera vegada, a la Fàbrica, amb els tapaboques i els mantons tan característics en altres
èpoques. Els mitjans van fer un jota molt repicada i les petites, les parts de tres. Tot plegat, en una trobada que, com és tradició, tornava a coincidir amb Carnestoltes i que va
comptar amb colles de Lliçà d’Amunt, Lliçà
de Vall, Canovelles i Cerdanyola. Santa
Eulàlia hi va presentar les quatre colles que
durant la temporada de la Roda van visitar
Llinars, Mollet, La Llagosta, Gualba, i Parets.
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El president de l’Associació, Llorenç Solà va
assistir a la ballada de l’11 de febrer i va anunciar una de les novetats de la temporada. Era
la masurca que les colles van fer a la trobada
final de la Roda a Montserrat, el 27 de maig.
Aquesta peça es va afegir als 4 balls típics que
ja es feien a la plaça del Monestir: contradanses, catxutxa, jota i xotis. L’altra novetat
va ser la catxutxa que la colla de l’Associació,
formada per parelles de la vintena de pobles
de la Roda del Vallès, va incorporar al seu
catàleg de danses per tancar curs.

Santa Eulàlia acull la
10ª trobada infantil
Encara a Santa Eulàlia, la plaça de l’Església
va acollir, el 2 de juny, la 10ª Trobada infantil de Gitanes, abans del Vallès, i ara de la
Vall del Tenes. Prop de 90 balladores i balladors van participar-hi. Van ser les colles de
petits de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt,
l’Ametlla, Santa Eulàlia i Parets i de mitjans
de l’Ametlla i Santa Eulàlia. Cinc pobles i set
grups. Santa Eulàlia va portar-hi les petites i
els mitjans. Precisament, aquesta va ser l’última actuació d’aquest darrer grup que, al juliol, a l’aplec de Sant Simplici, s’havia de con-

Colla de petits

Colla de mitjans

Balladores: Abril López, Edurne Oliveras,
Laura Mulet, Brenda Cardozo, Erika Siles,
Ariadna Agüera Erola, Irene Ruiz i Broncano
Gemma Moreno. Assajadores: Antònia
Cladellas, Mireia Cladellas i Loli Moreno.

Balladors: Irina Quintana, Mª del Mar López, Abril Guerra, Laura Álvarez, Ainhoa
Oliveras, Mariona Lahosa, Francesc Márquez,
Laia Guillem, Ariadna Pérez, Clara Nadal,
Edurne Oliveras i Ariadna Márquez. Assajador: Santi Oliveras.
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vertir en colla de joves però la pluja va impedir-ho. Les gitanes de Santa Eulàlia van
aprofitar la ballada per presentar una exposició amb fotografies de les 9 trobades infantils
de gitanes del Vallès, que s’havien organitzat
fins aleshores. Entre el 2009 i el 2017. Al
2019, l’11a trobava infantil de gitanes de la
Vall del Tenes se celebrarà a Lliçà d’Amunt.

Begur, 2ª ciutat gitanera
de Catalunya
Ara sí, Begur. El cap de setmana del 22 i 23
de setembre, les gitanes del Vallès van convertir aquest municipi de la Costa Brava, en
la segona ciutat gitanera de Catalunya. Amb
la trobada, el poble del Baix Empordà recollia el testimoni que el 2017 havia deixat
Perpinyà. Uns 500 balladors de 32 grups de
15 localitats vallesanes van participar-hi. Les
gitanes de Santa Eulàlia hi van portar les colles de joves, grans i veterans, prop de 40 balladors, que van actuar a la plaça de la Vila,
un dels tres espais que va habilitar l’organització. Diumenge, la festa va arrencar a mig
matí amb una concentració. La comitiva va
sortir en cercavila amb els personatges de les
gitanes: els diablots, els capità de cavall, els
nuvis i els avis. Després de la lectura del ma-
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nifest, es van iniciar les danses amb el ball
d’homenatge que per Santa Eulàlia van interpretar Francesc Màrquez i Ainhoa Oliveras.
Tot seguit, torn per a joves, grans i veterans.
Cada colla va ballar tres peces. La proclamació de Begur com a segona ciutat gitanera de
Catalunya havia començat dissabte a la tarda
amb els balls de lluïment, a la plaça Forgàs.
Es tracta d’una una sèrie de danses, més modernes, que uneixen els balls amb cançons
populars i tradicionals catalanes. La tarda va
arrencar amb l’actuació de la colla de l’agrupació de gitanes del Vallès, en la que participa una parella de Santa Eulàlia, formada pels
germans Francesc i Ariadna Màrquez. Tot seguit, la nova colla de joves de Santa Eulàlia va
interpretar dues danses. La primera, un
aplaudit Conte Medieval. La formació que assaja Santi Oliveras amb tancar el seu programa amb l’estrena d’aquestes 5.2 Tonades de
fa temps. Les dues cançons són del grup
d’Argentona Ebri Knight.
De Santa Eulàlia a Begur, de febrer a setembre, 17 ballades i actuacions al llarg d’una nova temporada. I encara tenim forces per afrontar un nou curs amb la mateixa perseverança.
Seguim. Música, castanyoles i a dansar. Bones
festes.

Colla de grans

Colla de veterans

Balladors: Maria Torrellas, Antònia Cladellas, Josep Solé, Mireia Cladellas, Araceli Barroso, Mercè Pujol, Irina Quintana, Marta
Gimeno, Susana Barrios, Fina Carrera, Otilia
Jiménez, Antonio Marín, Dolores Moreno,
Santiago Oliveras, Noe Lorenzo, Joan Jordà,
Alba Quintana, Carme Coma, Neus Rodrigo i
Elna Fatjó. Assajadora: Antònia Cladellas.

Balladors: Antonio Marín, Otilia 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 i Censi Estrada. Assajadors: Antònia Cladellas i Santi Oliveras.
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Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

Com que l’edició de l’anuari es tanca al novembre, la primera activitat que hem dut a
terme és el Concert de Nadal del 2017.
Per ser més exactes podem dir concerts de
Nadal en plural ja que va ser un esdeveniment treballat i compartit amb tres corals
més: Coral L’Amarant (Bigues i Riells),
Societat Coral La Unió (Palau Solità i
Plegamans) i Encoralats (Pares CEIP
Mallorca BCN). L’obra escollida fou “Nadal,
Llum i Misteri”, una cantata composada pel
mestre Francesc Vila i basada en textos del
poeta Joan Farràs. Nosaltres ja havíem representat aquesta obra fa uns anys, per tant
la seva posada en escena ens va resultar
força fàcil. En total van ser quatre concerts,
un a cada poble o lloc de les corals participants. La darrera va ser a Bigues en el marc
de la seva Festa Major d’hivern, el dia 20 de
gener.
Abans del concert de Bigues ja havíem participat en la XXXV Trobada de Corals de la
Vall del Tenes el dia 7 de gener. Enguany es
va celebrar a l’església de Lliçà d’Amunt.
L’actuació va ser conjuntament amb la coral
L’Amarant de Bigues.

El concert de Nadal a l’Església.
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Durant l’hivern ja no hi van haver més actuacions. Vàrem reemprendre els concerts el
dia 7 d’abril a la Biblioteca municipal en el
que fou el Concert de Primavera. Vàrem
comptar, també, amb la participació del
Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou.
Viladomiu Nou és una antiga colònia tèxtil
del municipi de Gironella, al costat del riu
Llobregat. En aquesta ocasió vàrem estrenar
L’estaca, coneguda cançó de Lluís Llach.
Per tancar el curs el dia 1 de juliol vàrem oferir el Concert d’Estiu. El concert va estar en la
línia que vàrem iniciar l’any passat en què
ens vàrem introduir en el món dels musicals.
Si bé en el concert de l’estiu anterior vàrem
cantar cançons del propi repertori i a més vàrem oferir cançons del musical A concert celebration d’Andrew Lloyd Webber. Enguany
hem ampliat el programa amb dos nous musicals: West Side Story i Mar i Cel, dues difícils històries d’amor degut al diferent origen
social-ètnic dels enamorats. Ambdós musicals són molt populars i coneguts per la majoria de persones a qui agrada la música.
I acabades les vacances, el setembre tornem
als assajos i a les cançons. La primera actuació -de caire més informal- és durant els actes de la Diada, Allà cantem El Cant de la
Senyera i Els Segadors. Òbviament la majoria dels assistents s’hi afegeixen.
Si en el transcurs d’aquest any hi ha un esdeveniment a destacar, sens dubte és el viat-

El concert de Primavera a la Biblioteca.

Entitats

ge que vàrem fer a França durant el llarg cap
de setmana del 12 d’octubre juntament amb
la coral L’Amarant, com a primera part d’un
intercanvi.
Ens vàrem desplaçar als departaments del
Lot, i del Tarn i Garona al cor d’Occitània i a
uns 500 km. d’aquí, convidats per la coral Le
bonheur est dans le chant (La felicitat està
en el cant).
Allà teníem dos concerts programats. Un al
poble de Lauserta en una magnífica església
gòtica i l’altre a Castelnou-Montratier en un
bonic i acollidor centre cívic. Els dos concerts els vàrem fer compartint escenari amb
la coral amfitriona. El nostre repertori constava de diferents cançons que hem anat cantant al llarg dels darrers anys, procurant que
fos variat i representatiu del què fem. No hi

La coral, a Sant Simplici.
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va faltar El Cant de la Senyera ni L’estaca,
ni al·lusions a la situació política que estem
vivint.
Del viatge en guardarem un bon record: ens
ho vàrem passar molt bé i ens vàrem sentir
molt ben acollits. A més, la zona que vàrem
visitar és una zona rural amb paisatges agrícoles d’una gran bellesa: els camps ben treballats, alternant amb zones boscoses i bestiar pasturant en llibertat; i els colors de la
tardor que ja començaven a insinuar-se entre masies ben conservades i petits pobles
d’un gran encant.
I acabat el viatge ja ens hem posat a treballar
pel concert de Nadal i nous projectes dels
que ja informarem en el proper anuari.
Que tinguem tots molt Bones Festes i un
Bon Any 2019!!
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Nous Indrets
President: Pere Duran
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Continuem buscant l’al·licient en el cant d’havanera, folk, rumba… El nostre grup, durant
aquesta temporada, ha participat en unes
quantes trobades, vàries festes del poble,
aplecs, residències de gent gran de la comar-

El grup musical Nous Indrets.
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ca, actes benèfics, festes majors de pobles
veïns...
La colla de cantaires s’ha anat consolidant i
això fa poder aprendre noves cançons amb
més agilitat. Hem anat ampliant el nostre repertori.
Margarita Serrat, Antònia Cladellas, Jaume
Bover, Pere Duran, Joan Carles Campoy i
Pere Altimira, Lluís Duran.

Entitats
Puntaires
Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia, l’Ajuntament ha organitzat
de nou la Trobada de Puntaires que ha tingut lloc el diumenge 22 de juliol a 2/4 de 5
de la tarda, durant la celebració de l’Aplec de
Sant Simple. El 2018 n’hem celebrat la 30a
edició. La Trobada de Puntaires de Santa
Eulàlia és de les més antigues que es fan al
país.
Enguany s’hi han aplegat una vuitantena de
puntaires vingudes d’arreu de Catalunya que
han fet una exhibició d’aquest treball artesanal amb fil.
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A primera hora del matí ja hi havia puntaires
visitant Santa Eulàlia que, encuriosides pels
pintors que trobaven repartits pel municipi
participant en el Concurs de Pintura i passejant per la Fira del Tomàquet, han pogut
gaudir del dia abans de la Trobada.
A 2/4 de 5 de la tarda, ben puntuals, cadascuna amb el seu coixí han començat la feina.
Com agraïment, les hem obsequiat amb un
davantal i el berenar. I finalment hem hagut
d’acabar més aviat del previst a causa del
temps, el vent i la pluja, que ens han sorprès
a tots, un any més, quan ballaven les
Gitanes.
L’any que ve a tornar-hi. Gràcies de nou a la
Teresa Arimany i la família per la seva ajuda
i col.laboració. Sense la Teresa aquestes trobades no haurien estat possibles.

Les puntaires han celebrat 30 anys de trobades a Santa Eulàlia.
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Casal Parroquial
Responsable: Jaume Galobart
Telèfon: 93 844 80 82

El Nadal és al Casal!
Des de principis d’any el Casal ha estat obert
a diferents activitats de les escoles del nostre
poble, de l’Escola La Sagrera, de l’Institut de
la Vall del Tenes i del grup d’Havaneres local
Nous Indrets.
La gent del Casal durant l'any no hem parat
de fer reunions per a preparar coses noves,
obres de teatre, pensant reformes per anar
rejovenint el nostre teatre...
L'obra triada de nens per aquest any va ser
“El vestit nou de l'emperador”. Aprofitant el
fi de curs de la catequesi i la parròquia, vam
representar l'obra el dia 3 de juny. Cal dir
que ho van fer molt bé i podem estar contents, ja que tenim una pedrera de molt bons
artistes que van pujant.
El mes de juliol el Casal i la Rectoria es van
convertir en un plató cinematogràfic. Una
productora va triar aquests llocs per a gravar-hi unes escenes d’una pel·lícula que ben
aviat es podrà veure per TV3, La vida sense

El vestit nou de l'Emperador.
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la Sara Amat. Val a dir que algunes persones del nostre poble van sortir-hi com a personatges figurants.
“El Casal es Mou”. Aquest va ser el lema del
primer joc de pistes-descoberta del nostre
poble organitzat pel Casal i destinat a pares i
els seus infants. En definitiva, per a tota la
família.
Des del Casal creiem que, a part de fer teatre, també podem ajudar a fomentar la cultura i coneixença del nostre poble en companyia de diferents famílies. Per tant, el medi va canviar: en comptes de trobar-nos al
Casal per assajar i fer obres de teatre ens
vam trobar una tarda de diumenge per a fer
una descoberta en bicicleta pel nostre poble.
Tal dit, tal fet, el diumenge 7 d'octubre, a les
4 de la tarda, ens vam trobar a la Fàbrica per
començar la ruta. Una cinquantena de persones, entre pares i nens, ens vam apuntar a
la nova iniciativa. Mitjantçant unes pistes
anavem trobant els llocs de parada. En
aquestes parades es feia una explicació cultural del lloc i un petit joc de trobar elements
amagats. Cada element amagat contenia una
paraula que s'havia d'anar guardant tot el recorregut fins al lloc final.
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Vam passar per la Font de Sant Cristòfol, per
l'ermita de Sant Cristòfol, per l'aeròdrom de
Lliçà d'Amunt i vam acabar a l'ermita de
Santa Justa.
Allà vam reunir totes les paraules aconseguides amb el trobament de tots els objectes i
vam haver de construir una frase enigmàtica. Finalment, amb l'ajuda de pares i nens
vam poder assolir la frase: "EL CASAL ES
MOU PER DESCOBRIR EL POBLE, FER
AMICS I VIURE LA FE". Mossèn Aaron va
llegir el veredicte final i resulta que, pel fet
d'haver descobert la frase, com a premi a
l'esforç, per allà als entorns hi havia enterrada una olla amb cinc-mil unces de plata. Els
nens i nenes finalment van trobar l'olla que
va resultar ser plena d’unces de xocolata.
La descoberta es va acabar amb un berenar
per a tothom, tot comentant la jugada.
Sembla que la iniciativa va agradar molt, ja
que tothom va estar molt content.
Aquesta ha estat la ruta 1 de descoberta i durant l'any tenim previst fer-ne d'altres i, mica en mica, anar coneixent tot el poble i els
seus bonics racons.
Ara que ja estem a tocar del Nadal s’accen-

Bicicletada El Casal es Mou.
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tua el ritme al Casal. El diumenge, 18 de novembre a la tarda, va tenir lloc el reportatge
fotogràfic i documental del pelegrinatge de
la Parròquia de l’estiu al País Basc i Navarra.
El diumenge 25, com cada any, es va organitzar el Concert a benefici de Càritas, en el
qual hi van actuar els grups musicals locals
“Aspriu”, “The Black Boys”, “Els Nous
Indrets” i “Sí Senyor”. El Casal es va omplir de
gent disposada a passar una bona estona amb
la finalitat de col·laborar per una bona causa.
Tot això sense deixar de banda els Pastorets.
Santa Eulàlia no seria el mateix sense
Pastorets. I així és, fa mesos que estem treballant per a oferir nous decorats i efectes
nous a l'obra de teatre. Us podem avançar
que aquest any en passarà alguna de grossa.
La cosa promet! No us ho podeu perdre. Les
representacions seran el dia de Nadal i el dia
de Reis a les 7 de la tarda, i el diumenge 13
de gener, a les 6 de la tarda. Com sempre les
entrades seran anticipades i limitades, i les
podreu comprar a la parròquia, a Can Ferrer
i a La Fàbrica.
Molt bones Festes de Nadal des del Casal!
Marcel Galobart
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

La gent del Teatre Nacional del Tenes està
molt contenta de seguir batent rècords: l’any
passat l’estrena de Pels Pèls va representar
el major nombre d’espectadors que venien a
l’estrena d’un muntatge teatral en els últims
30 anys de la història del teatre a Santa
Eulàlia de Ronçana.
Doncs enguany seguim amb aquesta línia.
La presentació del muntatge Paga i xiularàs
s’ha convertit en la segona producció teatral
més vista al nostre poble els últims anys.
Aquest fet ens il·lusiona i esperona al mateix
temps, és la constatació que el teatre al nostre poble té un públic fidel i que omple sales
i gaudeix de les diferents propostes.

Pels pèls.

La gent del TNT seguirà treballant per oferir-vos bon teatre i d’altres espectacles de
formats diversos. Per aquest desembre us
proposem un viatge al món de la paraula
convertida en sentiment. Farem una lectura
d’un dels poemes més celebrats de l’obra
d’en Josep Mª de Sagarra, El poema de
Nadal, un dels textos més impressionants
que s’han escrit sobre el Nadal i com l’afronten les persones.
I posats a assenyalar dies de l’agenda, el
maig de l’any vinent continuarem amb el sopar literari. Atenció! Enguany el dedicarem
al nostre company i amic Jaume Arnella i
serà, ja us ho avancem, fantàstic.
En Jaume és una de les persones més generoses que coneixem, sempre disposat a ajudar-nos en qualsevol projecte. Però al mateix temps és una de les persones d’aquest
país amb un bagatge musical i artístic dels
més extensos i exitosos. Amb el seu permís i
ajuda volem mostrar-vos unes quantes pin-

Paga i xiularàs.

zellades del que ha fet en el seu viatge per la
música i la cultura d’aquest país.
A banda d’aquestes novetats, també estem
treballant amb noves propostes teatrals,
quines? En rebreu notícies ben aviat!!
Que tingueu un gran final d’any i un millor
2019, salut i teatre!!
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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 2017
(compren els números 290 al 294), tots ells
amb una extensió entre quaranta-dues i
quaranta-sis pàgines, a les que cal afegir les
portades. Amb aquest, ja son cinquanta anys
de publicació ininterrompuda, fet que s'està
commemorant al llarg de tot l'any 2018 i que
finalitzarà el proper febrer 2019.
Com ja és habitual, es mantenen 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
ho desitjen tenen un espai a la revista, 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.

lebrar els 50 anys” en relació als actes que es
celebraran amb motiu del cinquantenari.
Entrevistàvem a Xavier Pérez Gómez, historiador i arxiver, director de l'Arxiu Comarcal
del Vallès Oriental.
Informàvem de l'acte de lliurament dels premis de la cinquena edició dels Premis
Tardor.
Recollíem els resultats de les Eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre.

A banda de les seccions indicades, als diferents números s’hi han incorporat altres informacions, de les que destaquem les següents

Facilitàvem les Bases de la novena edició del
Certamen Literari de Relat Breu de l'any següent.

Nº 290 (novembre-desembre 2017). En portada: “Antoni Bassas obre el cinquantenari”,
tot deixant constància del començament
dels actes del cinquantenari de la revista.
L’editorial: “Un fet de l'any” en referència a
la proclamació pel Parlament de Catalunya
de la República Catalana, i “Comencem a ce-

Nº 291 (gener-març 2018). En portada:
“Santa Eulàlia blanca”. Al llarg de la història
de la revista, sempre hem recollit els episodis
meteorològics excepcionals, en aquest cas una
nevada ocorreguda quan pràcticament no
neva. L’editorial: “De l'hivern a la primavera”, en relació a la climatologia del moment.
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La persona entrevistada fou Marta Ocaña
Rico, pediatra de l'Hospital Germans Trias
(can Ruti).
Ens fèiem ressò dels 25 anys de Canal
SET
Nº 292 (abril-maig 2018). En portada: “Per
molts anys Canal SET", vist en perspectiva,
el servei que Canal SET ha fet i fa al poble és
indiscutible. L’editorial: “Canal SET: un
mitjà per a un poble”, es tracta d’una reflexió
sobre el que representa un mitjà com la televisió per a un poble petit.
L'entrevista fou per en Marc Martin, productor musical al que aquest any el Grup
Enderrock li ha atorgat el guardó Joan
Trayter al millor productor musical.
En relació al Novè Certamen Literari de Relat
Breu, publicàvem els tres treballs guanyadors.
Nº 293 (juny-juliol 2018). En portada
“Gegants i Ronçana, protagonistes de la flama”, aquest any el grup organitzador de l'arribada de la Flama del Canigó a Santa
Eulàlia va encomanar la lectura del manifest
a la revista. A l'editorial: “No es pot fer vacances de tot”, unes reflexions sobre la necessitat que, tot i fer vacances, no és possible
“desconnectar” de determinats problemes
com, per exemple, persones que pateixen
qualsevol tipus d'injustícia, pobresa i l'ús
pervers del poder.
Dialogàvem amb Joan Turon Mora sobre el
joc d'escacs. Joan és un dels fundadors del
Club d'Escacs Vall del Tenes.
Publicàrem el Manifest de Puiggraciós, redactat per Pere Farriol, llegit i signat pels assistents a l'acte “Puiggraciós clama per la llibertat”, celebrat el 7 de juliol per reclamar
l'alliberament dels nostres polítics presos i
exiliats.
L'ateneu Cingles de Bertí, de recent creació,
omplia un espai de la revista que servia per

presentar-nos les seves activitats. En el futur, té el seu espai a la revista com a entitat.
Nº 294 (agost-octubre 2018). En portada:
“50 ANYS”. L’editorial: “Aquesta tardor
commemorem mig segle de Ronçana”, unes
anotacions sobre el que ha representat la publicació de la revista de forma ininterrompuda al llarg de cinquanta anys.
S’entrevistà a Carles Vives Mateu, Mestre
Artesà ceramista, admès a l'Acadèmia Internacional de Ceràmica.
Com no podia ser d'altra forma, es tracta el
tema dels 50 anys de la revista.
Ja ha passat un any de la diada de l’1O, i
aquest fet continua present a la revista. En
aquest número i a l'espai “Comunitat Cristiana” incloíem les cartes, que adjuntant el
Manifest de Puigraciós (veure el núm. 293),
foren lliurades als presos polítics, i les respostes d'aquests.
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Aquest primer acte, a La Fàbrica, consistí en
l'anunci de l'aniversari a càrrec de membres
del Consell de Redacció i en una conferència
del periodista Antoni Bassas. L'acte finalitzà
amb una actuació dels músics Queralt
Barbany i Miquel Fernández.
El 21 de març tingué lloc el segon acte, a la
Biblioteca, una taula rodona sobre el present
i futur de diaris i revistes a Catalunya amb el
títol “Digital o paper?", moderats per en
Pere Nadal de Canal SET, intervingueren
Vicent Partal, director de Vilaweb, Txus
Medina, director del 9Nou del Vallès
Oriental i Mercè Canela, directora de Cavall
Fort.

50 anys de Ronçana
El mes de novembre de 1968 va néixer la revista Ronçana amb la voluntat d'informar i
de ser un espai per a la reflexió a l'abast de
totes les persones de Santa Eulàlia. Des d'aquella data, amb freqüències diferents, la revista s'ha publicat de forma ininterrompuda.

El 20 de juliol, a La Fàbrica s'inaugurà
l’Exposició de Portades de la revista. Una exposició que serà itinerant i que té la finalitat
mostrar com les imatges i els temes recollits
reflecteixen el pas del temps. La presentació
anà a càrrec de Pere Cabot, intervingué en
Miquel Llach dissenyador de les portades
des de fa un grapat d’anys, i també el romancer Jaume Arnella que ens dedicà unes
estrofes per a situar els temes recollits a l'exposició.

L'1 de desembre s'iniciaren els actes per
commemorar aquest fet, que s'han realitzat
al llarg de l'any 2018 fins a la data de l'aniversari pròpiament dit.

L'acte de cloenda de les celebracions pel cinquantenari que s'havia de realitzar tot coincidint amb la data de l'aniversari, finalment
es celebrarà el proper 8 de febrer, en el que
tenim previst un “Sopar del Cinquantenari”,
la presentació del llibre “Ronçana 50 anys.
Recull d'articles” i la projecció d'un reportatge sobre la revista, realitzat per Canal SET.

Txus Medina, Mercè Canela, Vicent Partal i
Pere Nadal intervingueren en la taula rodona.

L’exposició de portades el dia de la presentació.
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Associació Cultural Canal SET
President: Xavier Cabot
Carrer Mestre Joan Batlle i Rosa, s/n
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Canal SET, 25 anys a la Cubana
Aquest 2018 ha estat un any especial per a
Canal SET. El 12 de maig, prop de 300 espectadors es van reunir a la Fàbrica en la representació 20 i SET amb què vam celebrar
un 25 anys de televisió local. De fet, va ser

Diversos moments de la festa dels 25 anys.
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l’informatiu que vam emetre del 14 al 21 de
maig. El nom de l’espectacle era un joc de
paraules perquè commemoràvem aquest
quart de segle amb dos anys de retard. De
fet, fa poques setmanes, Canal SET va complir 27 anys d’emissions ininterrompudes. I
així vam voler recordar-ho en aquell informatiu dramatitzat.
Va ser una hora i mitja intensa, en un plató
dissenyat per a l’ocasió, amb reportatges,
highlights de notícies i amb entrevistes en
directe. Van acompanyar-nos fundadors,
col·laboradors i treballadors històrics de la
tele. Tot plegat, amanit amb un toc d’humor.
Després de donar-hi moltes voltes, vam con-
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cebre l’acte com una obra de teatre. A l’estil
de la Cubana. Fins i tot amb un doble inici
de programa per problemes de so.
Aquest punt d’ironia ens va portar a recordar les nostres arrels, els canvis tecnològics,
l’evolució de Canal SET. Vam fer una connexió fictícia amb el riu Tenes per veure la llúdriga, vam repassar les quatre crisis tecnològiques que hem patit al llarg de la història i
vam rebre les trucades enllaunades dels
quatre alcaldes que han passat per
l’Ajuntament des de 1991.
Agraïm a tothom la seva predisposició a participar-hi. Amb aquesta festa vam voler expressar la nostra gratitud a tot el municipi. A
tothom, sense excepció. Pel suport que ens
han donat sempre la ciutadania, el teixit associatiu i els consistoris.

El futur
Més enllà d’un quarts de segle, el 12 maig
vam celebrar 25 anys (o 27) de continuïtat.

Foto de família de Canal SET
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La continuïtat d’un projecte que va néixer de
l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia i que
un quart de segle després es manté i mira
endavant. Cap al futur.
Darrerament, Canal SET ha treballat amb
intensitat per millorar la qualitat de les
emissions i ara arriben més projectes. El
més immediat hauria de ser fer realitat una
antiga aspiració de la junta. Es tracta de l’adequació de l’antiga biblioteca. Aquest espai
es convertiria en el futur plató d’informatius
i, probablement, d’alguna tertúlia o debat
mensual. Les dimensions ho farien possible.
Es tracta d’oferir un espai, un laboratori a
joves que vulguin introduir-se en el món audiovisual i a altres que estiguin començant
en aquest sector. Un espai per enregistrar
programes, cedir material (com el chroma
key) que puguin utilitzar en el seus projectes. En altres paraules, convertir Canal SET
en un centre de producció audiovisual, un
bressol comunicatiu de referència a la comarca.
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Ateneu Cingles de Bertí

Escriptors:

Persona contacte: Manuel Calaf i Cervera
Telèfon Casa: 93 844 80 44
Telèfon: 670 52 12 45
C/e: mcalaf2009@hotmail.com

– L’Ateneu Cingles de Bertí va fer un homenatge a l’escriptora i periodista Isabel Clara
Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que, amb un estil directe i atractiu, potent, és capaç de portar el lector cap a mons
foscos i indagar en la naturalesa humana. A
més, es va valorar el seu ferm compromís
amb la seva condició de dona d'esquerres i
amb la defensa de les llibertats individuals i
col·lectives.

TEMPS D’ATENEU
L’Ateneu Cingles de Bertí ha fet un any. Una
experiència plena d’il·lusió i de petits, i no
tant petits treballs, sempre intentant acostar
la Cultura, i fent-nos-la nostra.
Probablement hem aconseguit una part del
nostre propòsit, amb tot, ha valgut la pena, i
ens encoratja a continuar la feina empresa,
per què el camí pot ser llarg, però ens satisfà
fer-lo. Hi creiem! I gaudir de les oportunitats que a cada pas es presenten.
• Al mes de juny vam organitzar a Can Draper de l’Ametlla el dia del soci de l’Ateneu, i
varem tenir el goig de tenir la Trobada d’Escriptors; musics crítics literaris i agents de
cultura, amb la presència d’alcaldes i regidors de cultura dels tres pobles i entre altres: Jaume Dantí, consell de redacció de la
revista Ronçana; Ferran Ycobalzeta, president de la Coral Lo Lliri; Xavier Santxotena,
escultor que va exposar alguna de les seves
obres; Belén Martínez, representant de les
biblioteques, sense les quals no serien possibles els Clubs de Lectura i tot el que comporten.

– En Jordi Coca va venir de la mà de La japonesa, novel·la sobre la soledat i la incomunicació, que ens ofereix una mirada singular de la realitat i ens impedeix interpretar-la de manera unívoca. A més, vam recuperar els seus treballs sobre Josep Palau i
Fabre i Manuel de Pedrolo, escriptors de referència per a nosaltres en aquesta temporada 2017-2018.
El silenci del far ens va permetre viatjar a
Islàndia, però sobretot dialogar amb n’Albert Juvany sobre la importància de la veritat, de poder assumir el nostre passat, per
dur que sigui, per a poder reinventar el nostre futur.

En aquell acte vam presentar un resum de
les activitats desenvolupades al llarg del curs
2017-2018, del qual fem una petita mostra a
continuació:

– Incerta Glòria ens va arribar de la mà de
Ruth Galve, que ens va fer una extraordinària presentació de la més gran novel·la sobre
la Guerra Civil, que, des d’una visió nacionalista catalana i republicana, ens mostra la
guerra en tota la seva complexitat moral.
Novel·la de la mort i de l’amor, però també
de la soledat.

Jornada inaugural d’“Incerta Glòria”

Trobada amb l’escriptor Albert Juvany
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– La Fina Dantí ens va presentar Manuel de
Pedrolo i la seva novel·la El mecanoscrit del
segon origen, en la qual podem veure com
reaccionen uns personatges en situacions límits. La Fina va insistir també en l’agosarament i la llibertat amb què Pedrolo tracta tot
de temes que de cap de les maneres no eren
habituals a la literatura catalana d’aleshores.
– Ricard Ruiz, el crític literari que sempre
ens fa les recomanacions de llibres per Sant
Jordi, i ens acosta i valora les novetats editorials, va venir per a enriquir la lectura de
Frankenstein amb motiu del seu assaig literari Mary Shelley i el monstre de Frankenstein.

Rutes Literàries:
– La Ruta Literària al Valle del Baztan.
Aquesta Ruta ha estat un referent per al nostre Ateneu. Era la primera vegada que sortíem de l’àmbit de Catalunya. El que va començar sent una Ruta Literària al voltant de
l’obra de Dolors Redondo, la trilogia de El
guardián invisible, es va convertir en una
ruta cultural que ens va permetre descobrir
un indret extraordinari, carregat d’història i
de mitologia, amb una gent molt acollidora.

Anem al teatre
– Aquesta temporada vam desplaçar-nos al
TNC per assistir a la representació de
Frankestein de Mary Shelly, dirigida per
Carme Portaceli, una obra sobre el dolor i la
pèrdua que pot provocar la incapacitat hu-

Presentació al TNC “El desig sota els oms”.
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mana per comprendre els pensaments i
emocions de qui és diferent de l’Altre.
– El TNC també ens va oferir dues obres que
ens parlen de la propietat i de la importància
de compartir: Desig sota els oms d’Eugene
O’Neill, dirigida per Joan Ollè, i Temps salvatge de Josep Maria Miró, dirigida per
Xavier Albertí.

Anem al Liceu
– Dins del programa del Liceubib estem entrant en el món de l’òpera. La nostra primera òpera: Romeu i Julieta de Charles Gounod. Pol Avinyó es va encarregar d’oferirnos una experiència singular

Concerts
– Marta Torrens, directora de l’Escola de
Música de l’Ametlla, que amb el seu guiatge
i el del seu equip hem pogut vestir un nou
Cicle de Concerts de Proximitat, amb joves
intèrprets que ens van deixar gratament sorpresos per la seva altíssima qualitat.
El acte va acabar amb un sopar però abans
ens vam fer un parell de preguntes extretes
de l’obra Temps salvatge de Josep Mª Miró,
també amb nosaltres aquella nit:
– És aquest un lloc bonic per viure-hi?
– És aquest un temps bonic per viure-hi?
I la resposta:
Estem treballant perquè ho sigui.

Grup al TNC.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

“Pla de l'U d'octubre”
El primer d'octubre de 2017 Catalunya va
ser convocada en referèndum per decidir el
seu futur polític. La gent del nostre poble es
va aplegar en aquest lloc per votar i defensar les urnes i les llibertats.”
Aquest és el text de la placa que recorda el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica. Les
emocions que vam viure aquell dia són impossible de plasmar en un text, però és evident que els fets d’aquell dia ens han marcat
profundament durant aquest 2018 i que mai
res no tornarà a ser com abans.
Com tot el món independentista, també nosaltres hem viscut amb desconcert la deriva
autoritària i antidemocràtica de l’estat espanyol que ha enviat a la presó i a l’exili els
nostres líders socials i als polítics que havíem
votat. Un estat que ha cedit el poder a una

Sopar groc a Sant Simplici.
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justícia absolutament desacreditada, que no
té cap escrúpol a inventar-se delictes inexistents ni a mantenir segrestades persones absolutament dignes i innocents. Una justícia
guiada per partits d’extrema dreta, aplaudida
per uns mitjans de comunicació manipulats
fins al paroxisme, protectora de grupuscles
feixistes i, tot plegat, sota el comandament
d’una monarquia hereva del franquisme.
Per altra banda també cal dir que la falta
d’acció conjunta dels partits i entitats independentistes tampoc ajuda a superar aquesta fase d’encallament. Davant la gravetat de
la situació, la gent no entén certes picabaralles d’escassa volada.
El camí serà més llarg del que pensàvem,
però la nostra convicció no ha pas trontollat,
al contrari, ha quedat mes reforçada que mai:
qui vol viure en un estat corrupte i demofòbic, podent-ho fer en una República catalana
socialment avançada, sostenible, igualitària,
justa, cívica, pròspera i oberta al món? De
moment no hem aconseguit el nostre objectiu, però tampoc podem dir que els nostres
esforços hagin estat inútils: el procés català
ha posat al descobert la veritable naturalesa
de la pseudodemocràcia espanyola fruit del
règim del 78. I hem après moltes coses, per
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exemple que la Unió Europea és un club d’estats que es recolzen entre ells, però que en
canvi allà els tribunals de justícia són realment independents i justos.
Davant de tot plegat s’imposa una profunda
revisió de les tàctiques i les estratègies. Cal
lluitar amb dignitat per la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, però no podem
perdre de vista que el nostre objectiu va molt
més enllà: cercar la plena sobirania del nostre país. La judicialització de política iniciada per govern del PP i ara aprofitada pel del
PSOE-PSC té una doble finalitat: per una
banda escapçar les cúpules independentistes
i per altra distreure les forces sobiranistes
del seus objectius. No ens deixem confondre, sens dubte es presentaran noves oportunitats i cal estar preparats i amatents a
aplicar el que amb tanta duresa hem aprés.
No oblidem mai que el procés cap a la llibertat de Catalunya va néixer del poble, el manté viu el poble i que quan toqui serà el poble
qui l’acabarà. El polítics passen però el poble
es queda. Visca la República Catalana!
Llibertat Presos Polítics!
Les principals activitats dutes a terme per
l’ERA-ANC durant el 2018, han estat les següents:

Arrossada popular durant el sopar groc.
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- Sopar Groc: Acte solidari que tingué lloc el
7 de juliol. Fou organitzat conjuntament per
l'ERA-ANC i pel CDR i va comptar amb la
col·laboració dels grups polítics municipals
Poble Unit, Independents-Esquerra, PdCat,
EU Alternativa i CUP. Els diners recaptats,
tres mil cinc-cents euros, es van lliurar a
l’Associació Catalana pels Drets Civils, entitat que agrupa els familiars dels presos, exiliats i represaliats.
- 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.
- Participació en l’acte d’inauguració del Pla
d’U d’octubre.
- Homenatge a la tomba del President Lluís
Companys amb motiu del 78é aniversari del
seu afusellament.
- Organització i participació en múltiples actes de protesta per la repressió dels líders
polítics i socials, en especial totes les accions
de suport als presos polítics i exiliats.
I, malgrat tot, Bones Festes!
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AAVV La Primavera
Representant: Gemma Salvador
Telèfon: 649 41 96 96
C/e: www.facebook.com/aavvlaprimavera

Ja s'acaba l'any, un any que vam començar
amb il·lusió per totes les activitats que volíem realitzar. Tots els que formem la junta
seguim tenint ganes de fer coses pel nostre
barri i estar al servei dels nostres veïns.

Anuari 2018

menta perquè els més petits poguessin fer el
trasplantament en unes càpsules de cafè que
feien de test. Per una altra banda es van realitzar roses de paper, també aprofitant les
càpsules. Era una manera d'ensenyar a reciclar als xics de casa.
A finals de juny, com cada any, arriba la nostra festa Major. Aquest any també hem volgut fer alguna cosa diferent.

La calçotada, ja tradició al nostre barri, va
tenir lloc als voltants de març. Tot i el plugim que ens va acompanyar, els nostres
veïns van poder gaudir de calçots, botifarra,
mongetes i postre de temporada.

El divendres vam tenir la "nit dels pinxos",
amb una gran varietat per poder triar el que
més agradava, mentre teníem música en directe amb el grup "Tres Pies al Gato".
Creiem que va tenir una bona acceptació entre tots els assistents.

Un any més l'Ajuntament ens va demanar
col·laboració a la fira Lliga't a la Terra.
Nosaltres, per la nostre part, vam demanar
al Parc de les Olors si volien participar en
aquest taller i ens van cedir unes plantes de

Dissabte, com ja és tradició, vam realitzar la
caminada als voltants del barri que va arribar fins al Castell de Montbui des d’on es pot
divisar el nostre barri. Mentrestant els més
petits gaudien de jocs a la pista de la seu. Als

Festa de Halloween.
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Ofrena floral a la Diada Nacional.

Preparant rom cremat.

vols del mig dia tots junts vam degustar un
petit piscolabis.

tacions i moltes de les decoracions i attrezzos han estat realitzades per nosaltres mateixos amb material reciclats. Tot i haver
d'aplaçar el Passatge per causa de la meteorologia no podíem deixar de banda la nostra
tradició i per això també tenim castanyes i
moscatell.

A la tarda, com sempre, el partit de futbol.
Abans de sopar el grup local d'havaneres
Nous Indrets ens va fer gaudir amb el seu repertori. Una altra novetat va ser el Rom
Cremat que es va preparar per a tots els assistents.
Al vespre el tradicional sopar de germanor.
Per qui no tenia ganes de cuinar hi havia servei de bar amb entrepans. Com l'any passat
el brau mecànic que va fer gaudir des del
més petit al més gran. Per acabar de passar
la nit de festa Dj. Dani Tura ens va amenitzar amb música d'ahir i d'avui.

Per acabar, només ens resta donar les gràcies a tots aquells comerços, persones i entitats que d'alguna manera han col·laborat
amb nosaltres.
Bones Festes i feliç entrada d’any.
La Junta

Diumenge, la festa de l'escuma on un cop
més com ja és tradició ens va fer passar un
matí ben refrescant i, per treure'ns l'escuma,
guerra de globus. Com a cloenda de la festa,
es va tornar a fer una paella popular per tots
els assistents i es va sortejar la gran panera
de productes cedits per un gran grup de comerços del poble i per Ronçana Comerç
Actiu.
Una vegada més vam participar a l'ofrena
floral de l'Onze de Setembre i també a la recollida de la Flama del Canigó.
Per acabar l'any hem tornat a organitzar el
Passatge del Terror, aquest any ambientat
en un psiquiàtric. Hem ampliat les ambien-

Varietat de pinxos.
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AAVV Sant Isidre
President: Josep Villaronga Roselló
Telèfon: 617 18 69 73
C/e: aavvsantisidre@hotmail.com

Fa tres anys, vam voler reprendre l’associació del barri. El grup de persones que ens
vam posar al capdavant, amb el pas del
temps, tenim la sensació que, com a fundadors, refermem els lligams que un dia ens
van fer créixer com a associació. Si fa tres
anys ja estàvem molt il·lusionats, avui en dia
seguim amb la mateixa il·lusió i esperançats
amb la unió dels nostres veïns, amb moltes
ganes d'escoltar propostes noves que es puguin dur a terme.
Queda molt per fer i molts veïns als que hem
de convèncer, amb la nostra energia cada
cop més intensa, per a fer una associació nova i amb força.
Enguany la nostra festa major va ser tot un
èxit, tot i que la pluja ens va jugar una mala
passada. Malgrat estar tot preparat, a l’hora
del dinar ens va ploure. Tot i així, les mongetes eren cuites i les botifarres a la barbacoa i, tot i que és veritat que hi va haver qui
va marxar, altres ens vam quedar. La pluja
no ens podia treure les ganes de celebrar la
nostra festa. L’any que ve hi tornarem, esperem que ens acompanyi un bon sol.

Malgrat la pluja, la festa major del barri es va
celebrar.

El que no es podia deixar de fer és el nostre
tradicional concurs de pastissos. S’ha de dir
que any darrera any, els cuinetes del barri es
preparen millor i ja comença a ser difícil la
competició.
Vam acabar la festa amb unes partidetes de
bingo. Va ser una festa genial, tot i havent
hagut d’improvisar per la pluja, però això no
va ser una raó per deixar de passar-ho bé.
L’Onze de Setembre la nostra associació va
estar present a l’ofrena floral, juntament
amb altres entitats del poble.
Només ens cal dir que seguim treballant per
millorar el nostre barri i la relació entre
veïns. A poc a poc ho estem aconseguint i el
nostre objectiu és arribar a implicar a tots
els veïns del barri.

Premi al més petit, premi al més original i premi al més gustós.
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AAVV Can Marquès
President: Jesús Segura
Telèfon: 656 64 44 66
C/Cirerer, 11
C/e: ea3ezz@gmail.com

DESCRIPCIONS IDÍL·LIQUES
DE CAN MARQUÈS
Si, des del cel, a vol de falcó pelegrí procedent del Cim d’Àligues, capturem una imatge de Can Marquès, tindrem, segurament, la
sensació de trobar-nos davant un espai amb
unes vistes extraordinàries, molt ben encarat al sol, amb bones comunicacions (accés
ràpid a la C-17), amb els carrers ben asfaltats, on es respira, en definitiva, tranquil·litat i benestar.
Aquest barri protagonitzat per carrers amb
nom d’arbres (Noguera, Pomera, Figuera,
Cedre, Avet, Cirerer, Llimoner i Desmai)
manté una connexió inexorable, tant amb la
seva població mare com amb la de Canovelles, localitat a través de la qual es troba un
dels seus principals accessos, el camí que
porta aquest mateix nom. Aquest fet condiciona la Junta de Can Marquès i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a haver
de contactar i negociar, de manera reiterada
i constant, amb l’Ajuntament d’aquesta localitat veïna en relació a l’arranjament i al
manteniment de l’esmentat camí (tallada de
la vegetació de les vores i asfaltat). La Junta
de Veïns de Can Marquès realitza aquí un
paper inqüestionable i de molt agrair.
Pas a pas, després de trobades reiterades
amb el nostre Ajuntament al llarg de tot
l’any, s’han anat aconseguint petites millores que beneficien a tothom, les persones
més implicades i les no tant o gens implicades. És per això que remarquem la importància de la implicació i el voluntariat: el benefici és, en definitiva, per al nostre propi
barri. Calen més mans i més ments per tal de
continuar millorant i expandint Can Marquès.

Portada del programa de la Festa Major 2018.

No es pot perdre el caliu de petit poble: el
cafè-forn de pa del Camí de Canovelles que
recorda les botigues de barri de dècades enrere, amb el veïnat a la recerca d’una barra
calenta de pa o d’un deliciós, enorme i econòmic croissant de xocolata, entre d’altres
exquisiteses; el Club Petanca que genera que
l’entorn de la seva pista es trobi en condicions immillorables; el Local de l’associació
de veïns, situat al carrer Cirerer, on es couen
les reunions del barri i la preparació de les
festes de la castanyada, Sant Joan i la d’estiu; la pista de bàsquet situada just davant
del local.
Des del nostre barri podem accedir també a
preciosos indrets naturals per camins molt
especials, com l’ermita de Santa Justa i
Santa Rufina. Totes aquestes descripcions
que us poden semblar idíl·liques són el fruit
de l’esforç d’un grup reduït de persones que
les fan possible. Can Marquès som tots i totes. Recordem-ho!
Carme Ramilo i Martínez
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Ronçana Comerç Actiu

• Desembre 2017- Gener 2018

Presidenta: Esther Cañellas
C/e: rcactiu@gmail.com
Web: www.roncanacomercactiu.com

– S’han comprat llums de Nadal pels carrers
de Santa Eulàlia.

L’Associació de comerciants Ronçana Comerç
Actiu ha realitzat activitats durant tot l’any.

• Novembre 2017
– Organització dels Premis Tardor, juntament amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i la televisió local Canal Set, també
de Santa Eulàlia. Com sempre, la valoració
és molt positiva per la bona acollida que té.
Varen assistir unes 300 persones.

• Desembre 2017
– Fira de Nadal, organitzada per l’Ajuntament, l’Associació va col.laborar portant uns
inflables durant el dissabte i diumenge.

– S’ha fet un sorteig d’un iPhone mitjançant
butlletes que repartien les botigues. El premi
es va donar el dia del Quinto solidari.
– Com cada any, s‘ha fet el Quinto solidari,
en el qual els associats donen material, i els
diners recollits es destinen a entitats sense
ànim de lucre. Aquesta edició, els diners
s’han destinat a Ser, poble acollidor de Santa
Eulàlia.
– Participació en la Cavalcada de Reis del
poble.

• Gener 2018
– Col·laboració amb la Passada de Sant
Antoni pagant els panets.

Tots els guardonats als Premis Tardor 2017, on hi col·labora Ronçana Comerç Actiu.
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• Març 2018
– Col·laborem amb la Ballada de Gitanes
amb una cistella de fruita.

• Primavera 2018
– Col·laboració amb el Sarau de primavera
amb l’aportació dels barrets.
– Participació en la Fira Tenes de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.
– Col.laboració amb l’Institut de la Vall del
Tenes amb els premis David Seuma, amb
un val de compra de 250 €.

• Durant tot l’any
- Aquest any hem començat un Cicle de xerrades al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica,
amb els títols d’Ali-mentació probiòtica i
una altra sobre la sexualitat.
- PORTA’M: Activitat que consisteix en un
servei de compra a les botigues adherides i
entrega a domicili, també es fa servei de taxi
a les persones que ho sol·licitin i sigui per
serveis imprescindibles. Cada vegada hi ha
més gent que l’utilitza.

Cartell de la Fira de Nadal 2018.

Ronçana Comerç Actiu, present a la Fira de Nadal 2017.
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L’any 2018 ha sigut el segon de la nova junta.
En línies generals podem dir que hem seguit
la programació que teníem preparada des de
l’inici de cada temporada, encara que amb
petites variacions. Així doncs hem passejat
per les comarques d’Osona i del Lluçanès,
com quasi cada any. La passejada per la costa ha tornat a ser pel cantó sud, més concretament des d’Olivella. Un espai que potser
hauríem de visitar més sovint és la serralada

Litoral. Aquest any ho hem aconseguit al segon intent, el primer el vam haver de suspendre a causa d’una prova esportiva, va ser per
la Vall d’Olzinelles. Una altra comarca que no
visitem pas cada temporada és el Bages, en
aquesta ocasió ho vam fer visitant la Vall del
Flequer amb un interés molt especial, les tines, testimonis d’un temps passat marcat pel
monoconrreu de la vinya. Les dues que fem
en coordinació amb l’Ajuntament són la de
la calçotada i i la de la Festa Major d’Hivern.
Per la calçotada vàrem anar fins al veí poble
de Caldes i per la segona fins el Castell de
Montbui. En aquesta ocasió va ser el primer
diumenge de desembre. No cal dir que us
animem a participar a totes les excursions

El grup amb el Castell Vell com a fons, en la
sortida del gener al Garraf, concretament a
Olzinelles.

El Grup passant per davant de ca l’Atiguetes
en la passejada de la calçotada, camí de
Caldes.

Foto de familia amb les tines de la Vall del
Flequer. Podeu veure un mostrari de la vestimenta per fer més suportable la pluja que ens
va acompañar tot el camí.

A l’excursió pel Lluçanès, de Les Lloses a
Alpens, no vam tenir pluja, però sí que podeu
veure diferents estratègies per superar els
efectes de l’aigua caiguda just abans.

Responsable: Jordi Sala Druguet
Telèfon: 93 844 63 66
C/e.: jordisaladruguet@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

Entitats
que tenim preparades ja per la temporada
que hem començat.
Una petita variació en relació a anteriors
temporades ha sigut la introducció de la
nocturna pel juny; va deixar tant bon regust
que hem decidit incorporar-ne una també
per la present temporada.
Un altre fet del que n’estem orgullosos és el
lleuger augment del nombre de participants
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a cada sortida, normalment superem la quarantena. Això ens anima més a continuar
mantenint ben viva aquesta entitat, a la vegada que facilita el finançament de l’activitat,
marcat especialmente pel cost de l’autocar.
Aquí teniu el calendari de les sortides per a
l’actual temporada 2018-2019. No cal dir
que esteu convidats a gaudir-ne, les estem
preparant amb molta il·lusió.

Calendari de sortides temporada 2018-2019

Per a més informació de cada sortida: http://santaeulaliacamina.blogspot.com.
Si voleu contactar amb nosaltres també ho podeu fer a través de l’e.mail: saneulcam@gmail.com
Esperem retrobar-nos en alguna d’aquestes passejades. Fins ben aviat.

Moment de formalitzar les inscripcions abans
de començar la marxa nocturna fins a Santa
Justa.

Qui es pot resistir a fer una foto davant d’aquest esclat de colors? Era la sortida del novembre, tornant dels Bufadors, camí de la
Farga de Babier.
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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 el 2013 de
la idea de buscar eines que ens permetin
gaudir d’aliments i productes ecològics i de
proximitat. Creiem en un nou model de proveïment que no només té en compte les persones sinó també l’agricultura, la ramaderia
i la silvicultura; que retorna a la terra la fertilitat que li pren. D’aquesta manera aconseguirem un cicle equilibrat que perdurarà per
les generacions que vindran.
Tot i que hem engegat aquesta iniciativa a
Santa Eulàlia de Ronçana, tenim vocació de
potenciar-ho per tot el Vallès i les comarques veïnes buscant que els aliments, la llenya i els serveis facin el mínim recorregut
possible. Així reduim emissions de CO2 a
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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?
Inicialment érem els propis socis qui gestionàvem les comandes, però des de maig de
2015, a més de proveir la fruita i la verdura,
el Molí d’en Vendrell ens ajuda a la gestió de
les comandes de l’associació. Ja sabeu que és
una finca de producció ecològica de fruites i
verdures situada a Santa Eulàlia de Ronçana.
Des de finals del 2017 Espelt es fa sòcia de la
Cooperativa La 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
dona accés a una gama de fins a 1.200 productes, entre ells carn, vins, olis, cereals, farines, pastes, tofu, preparats vegetals, seità, vi,
oli, pa, cervesa, fruita seca, estèvia, productes
cosmètics i de neteja de la llar, etc.

Fira del Tomàquet, amb explicacions del Ricard Alcojor.

Entitats

Anuari 2018

Un cop “associats” a La Magrana les comandes, sempre quinzenals, les fem mitjançant
un excel compartit al Drive al que tenen accés
totes les famílies. L’excel s’envia a La Magrana i els socis i sòcies recollim al Molí d’en
Vendrell, dimecres i/o dijous a la tarda, la comanda. Molts aprofitem per comprar els productes frescos de fruita i verdura del Molí.

Què més fem?
A l’abril participem al Lliga’t a la terra i al juliol a la Fira del tomàquet del Vallès, en
aquestes fires de la pagesia local i comarcal,
donem a conèixer la nostra associació entre
els assistents.
Sumem energies i entre els socis organitzem
comandes col·lectives de llenya, oli, etc.
A més, 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...

Hort de l’Espelt.

Parada durant la Fira Lliga’t a la Terra.

Us convidem a apropar-vos!! Directament al
Molí d’en Vendrell, enviant un mail a: espelt.associacio@gmail.com o trucant al
615289469.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

25 anys de Campanya contra el
Quart Cinturó (CCQC)
Ja són 25 anys que la campanya dona arguments mitjançant estudis de mobilitat per
demostrar la innecessària infraestructura.
Moltes accions i mobilitzacions multitudinàries per conscienciar a la població i a les administracions que el Quart Cinturó no és el
camí. I després de 25 anys d'oposició no hi
ha Quart Cinturó. Anem bé.
A finals de maig el Ministerio de Medio
Ambiente va iniciar consultes sobre l'abast
de l'estudi informatiu del Quart Cinturó a
tota una llarga llista d’ens i entitats, entre
elles el nostre Ajuntament, però curiosament no el Consell Comarcal del Vallès
Oriental ni l'ADENC mitjançant els quals ac-

Acció de protesta contra el IV Cinturó.
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tua la campanya contra el 4C. Vam demanar
compareixença en aquestes consultes, vam
enviar tota la documentació de que històricament disposem i vam promoure una resposta consensuada dels ens públics. Adjunto
la nota consensuada. Els trets principals
són:
• “Considerem que qualsevol decisió sobre el
traçat o les característiques de disseny de la
Ronda del Vallès o B-40, així com la seva necessitat o no, ha de quedar supeditada als resultats del Pla, que està en fase avançada de
redacció”.
• “Per a garantir els objectius ambientals del
Pla Territorial, i mentre no finalitzi la redacció del pla específic i no disposem dels seus
resultats, considerem que no s’ha d’avançar
més en el desenvolupament de l’estudi informatiu en curs i aquest hauria d’esperar a
conèixer i incorporar les determinacions que
estableixi el PEMV”.
La nostra posició és més contundent. És una
infraestructura de competència estrictament

Entitats
catalana. Qualsevol actuació per part de
l'Estat en l'horitzó del final dels peatges a
l'AP7 per a fer un 4C no té sentit. Ja hi ha
l'actual AP7, per tant cal oblidar la duplicació al llarg de tot Catalunya. D'altra banda
no hi haurà mai diners al Ministeri per fer
tot el que volen fer. Així les administracions
catalanes han de plantejar que aquesta és
una obra estrictament catalana i que el que
es faci en aquest àmbit territorial s'ha de fer
des d'aquí amb consens entre administracions i societat. Caldria paralitzar/suspendre tota actuació estatal.
Durant tot l'any han seguit els treballs del
[www.pemv.cat/]Pla Específic de Mobilitat
del Vallès. Es van fer diverses sessions de
treballs d'administracions locals i de participació ciutadana. A l'estiu la Generalitat volia
portar a aprovació i sotmetre'l a informació
pública. La posició de la CCQC va ser:
– no es pot sotmetre a informació pública el
PEMV sense abans tenir clar quin és el repartiment modal global i pels principals eixos de mobilitat i quins objectius es fixen en
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el pla. L'avaluació continuada del pla hauria
de permetre corregir desviacions.
– no es pot sotmetre a informació pública el
PEMV sense haver avaluat una per una les
diferents actuacions d'acord amb aquest criteri i la seva priorització.
– no es pot sotmetre a informació publica el
PEMV sense que hi hagi hagut una nova reunió dels diferents comitès. Pensem que hauria de ser conjunta. Ens sentim especialment
dolguts perquè hi ha hagut com a mínim una
reunió institucional amb la participació de
determinats agents socials (entre d'altres
circumstàncies, potser això explicaria la baixa assistència de la darrera reunió del comitè social).
Finalment ho van aturar. Sembla que l'actual Conseller vol revisar-ho de dalt a baix.
De moment no hi ha noves dates que nosaltres sapiguem.
Com a conclusió la CCQC sembla que es troba moltes vegades subjacent, però sempre
està amatent.

Manifestació contra el Quart Cinturó a Sabadell.
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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

Aquest darrer any hem viscut moltíssimes
emocions i degut a la creixent feina del refugi, com a Associació petita i sense ànim de
lucre, hem hagut de prendre decisions importants de cara al refugi i als peluts que hi
habiten.
Com molts i moltes sabeu, hem cedit el refugi a la Societat Protectora d'Animals de
Mataró (SPAM). Una protectora amb moltíssima experiència i amb una bona infraestructura, que tenien i tenen molta ilusió per
tirar endevant i seguir ajudant als peluts de
la nostra comarca.
Ha sigut una decisió molt difícil de prendre.
Gestionar un refugi és dur, però a la vegada
molt gratificant i amb el dia a dia el vincle
que es fa amb els animals no té preu, però
hem cregut que era el moment de tornar als
orígens com a associació petita i deixar en
les millors mans la gestió del refugi.
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parts. De fet, ARBRA es va fer càrrec d'alguns dels casos més complicats i que requerien cases d'acollida, com els gossos i gats
més vellets i/o malalts. Actualment alguns
d'ells encara esperen la seva oportunitat.
També hem seguit fent difusió dels animals
del refugi que teniem en el moment del
traspàs.
Actualment seguim tenint gossos i gats en
adopció, que viuen amb famílies d'acollida.
Alguns són animals que vivien en el refugi i
d'altres nous que hem decidit tirar endavant
en tenir cases d'acollida disponibles per reubicar-los.
Des d'aquí volem donar les gràcies a tothom
que ha cregut sempre en nosaltres, a totes
les persones que han fet possible aquests
meravellosos anys gestionant el refugi, a les
nostres fantàstiques cases d'acollida (sense
vosaltres no podriem existir) i en especial al
SPAM de Mataró, als voluntaris del refugi i
als seus treballadors per tirar endevant els
peluts amb tanta il.lusió.

Ha sigut un traspàs que s'ha fet poc a poc i
amb molt d'amor i dedicació per ambdues

Us recordem que podeu seguir colaborant
amb nosaltres de diverses maneres:
- Fes-te teamer:
https://www.teaming.net/arbra
- Fes-te Soci/a:
adopcionsresponsables@gmail.com

Gats d’ARBRA.

Un dels gossos d’ARBRA.
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Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Farem una mica de resum de les activitats
que s’han portat a terme des de la Comissió
Amics del Cavall.
La festa dels Tres Tombs a Santa Eulàlia es
va celebrar el dia 4 de febrer.
Tocava el segon diumenge de febrer, però al
coincidir amb Carnestoltes es va avançar.
Des de la recuperació d’aquesta festa, a finals dels anys 90, sempre s’havia pogut fer
la Passada, i aquest any 2018 ha estat el primer que s’ha hagut de suspendre a causa de
la pluja. Sap greu, però el temps mana i per
anar patint i el perill que cap animal rellisqués, varem creure que era el més adient.

A Sant Pol de Mar.
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Sí que es va fer l’esmorzar, la Missa Solemne
i la benedicció dels petits animals que varen
comparèixer. També, ja sota teulada, a la sala gran de La Fàbrica es va fer el dinar i el
ball, aquest any amenitzat pel músic del nostre poble, en Dani Tura.
Com va essent habitual, hem participat en
altres festes dels Tres Tombs d’arreu de
Catalunya: Sant Andreu del Palomar, Caldes
de Montbui, Sant Pol de Mar, Canovelles, La
Roca del Vallès, Bigues i Riells i algun altre
poble més.
També, en la Festa Major d’hivern vam participar-hi passejant els nens i nenes en els
carros, amb molt d’èxit.
Ja ens hem posat a preparar la Festa del
2019 que, si tot va bé, serà el dia 10 de febrer.
Comptem amb la vostra participació.
Fins aleshores, Bones Festes a tots.
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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/des, com cada any, ens tornem a
trobar per comentar les actuacions de la
Societat de Caçadors en el nostre municipi.
Faré un petit comentari sobre la caça i el porc
senglar que sembla ésser que hem aconseguit
reduir un 60% la seva presència en el nostre
poble tot i que l’actual situació dels caçadors
i de les seves societats és molt complicada.
Sortir a caçar avui dia s’ha tornat en una obligació i no pas en un gaudiment.
Referent a la caça major, el període de caça
del porc senglar és una obligació moral dels
caçadors amb els propietaris i pagesos, i els
obliga a capturar el màxim nombre possible
de porcs senglars durant cada jornada de cacera. Això comporta una important despesa
econòmica i de persones i gossos.
Els senglars han après que el lloc idoni per
refugiar-se són les zones de seguretat prop
dels nuclis urbans, refugis de fauna, prop de
carreteres, rieres, etc. Que perdin cada vegada més la por a les persones i gossos, provocant ensurts als transeünts i un augment
considerable en les despeses veterinàries a
les colles del senglar. Les asseguradores que
oferien aquesta cobertura de danys als gossos per ferides de porc senglar o bé han tret
aquest producte de les seves ofertes per ésser deficitàries, o bé han incrementat el cost
de la pòlissa i rebaixat les cobertures.
Santa Eulàlia avui és un punt complicat de
cacera del porc senglar perquè el porc ve de
nit d’altres llocs, menja i se’n va al seu lloc de
descans, bé siguin les zones de seguretat o en
llocs que, pel seu emplaçament, prop d’urbanitzacions o carreteres, no es pot fer cap batuda per la qual cosa tenim moltes dificultats
de caçar-los. No obstant hem aconseguit reduir un important nombre d’exemplars.
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Medi Ambient disposa d’una vacuna i està
fent una actuació d’esterilització de femelles
de porc seglar. Jo personalment no crec que
sigui efectiva. Sembla ser que alguna femella
esterilitzada amb aquesta vacuna s’ha vist
amb petits. Nosaltres continuarem com
sempre fent batudes y esperes nocturnes.
Aquest any s’ha obert la veda el mes de setembre i en data de 4 d’octubre ja portem 6
exemplars caçats.
Canviant de tema, aquest any hem tornat a
fer la tirada al plat de la Festa Major amb una
bona assistència de tiradors i públic en general. També hem comptat amb la col·laboració
d’algun establiment del nostre poble, cosa
que agraïm i espero que l’any que ve s’hi afegeixin alguns més. Gràcies a tots ells.
També s´han revisat i reparat els abeuradors repartits pels diferents boscos i conreus
perquè no falti aigua en temps de sequera
pels animals cinegètics (perdius, faisans, conills, etc.) i en temps d’hivern se’ls proporciona menjar (ordi i blat). Penseu que quan
anem a caminar pels camins forestals i gaudim veient un d’aquests animals és perquè
els caçadors fem la tasca de la seva repoblació. Si no fos per això no veuríem cap d’aquestes espècies.
Us explicaré una anècdota que vaig viure en
terres de Lleida. Un dia anava caçant amb el
meu gos i veig que es para davant d’unes pedres que hi havia al costat d’un camp, la sorpresa va ser que hi havia una perdiu malalta
que es va deixar agafar. Vaig intentar reanimar-la posant-li aigua al pic però a les poques hores va morir. Vaig voler saber per
què havia mort, i vaig descobrir que tenia el
pap ple de grans de blat sembrat de color
vermell (tractat químicament). O sigui que
va morir enverinada.
Aquesta teoria que els caçadors acaben amb
tot va quedar clara. Un caçador pot trobar
un ramat de perdius i caçar-ne una o dues,
comptant que la toqui, perquè no sempre
tens sort, però si aquest ramat de perdius
entra a menjar en un d’aquests camps sem-
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brats amb llavors tractades no en queda cap
de viva. Qui és, doncs, el qui ha acabat amb
tota la població d’animals salvatges?

no faltava mai. Alguna vegada no parava
perquè tenia la butxaca foradada. Aquella
època la pela anava escassa.

Evidentment que és més fàcil acusar abans
als caçadors que a l’agricultura salvatge de
quanta més producció millor, sense tenir
cap més consideració. El pitjor és que
aquests animalistes, ecologistes i Medi
Ambient no veuen ni volen veure la realitat
d’aquest fet i el millor és anar contra el més
dèbil, el caçador que, per poder gaudir d’aquestes espècies, ha de repoblar amb un cost
econòmic important. Si no fos així els nostres fills i néts ho veurien en fotografies.
Quina alegria veure una perdiu, un faisà o
un conill corrent per la vora d’un bosc.

La primera escopeta nova que vaig tenir me
la va portar la Societat de Caçadors de Can
Beristain de Barcelona. Jo tenia 19 anys i
allò era un luxe. Una escopeta nova? No recordo quant valia ni com la vaig pagar.

Algun dia vaig a la casa de Rosàs i mirant el
poble de Santa Eulàlia em dic: “quin canvi
tan gran!”. On són aquells camps tan ben
cuidats, llaurats i sembrats, i aquella tranquil·litat? Jo deixava la moto, una derbi 49,
recolzada en un arbre a la Font del Rector i
ja sortia caçant amunt cap a Can Rosàs.
Aleshores només trobaves algun pagès treballant al camp. I quan plegava feia parada
obligatòria a cal Espardenyer a comprar botifarra negra. No caçava res, però la botifarra

Tornant a la Societat de Caçadors ja estem
treballant en l’organització de la tirada al
plat de la Festa Major 2019 perquè sigui
oberta a tothom, no sols pels tiradors.
Continuem amb la lluita per controlar el
porc senglar. Intentem que tots plegats ens
respectem i tinguem tots el nostre espai.
Que tots gaudim de la nostre afició però amb
respecte i cordialitat.
Sols em falta afegir que l’any que encetarem
sigui el més profitós amb tot, sobretot amb
SALUT, ja que amb salut es poden aconseguir els nostres desitjos.
En nom de tota la junta directiva i el meu
propi: Feliç Any Nou i molt bones festes!
Joan Guillamon, president.

La perdiu, un ocell comú a Santa Eulàlia.
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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

Des de la nostra fundació l’any 2013, el
Retro Car Club Ronçana (RCCR) ha sigut fidel als seus objectius principals, recollint,
canalitzant i recolzant iniciatives encaminades a recuperar i conservar els vehicles antics i clàssics que formen part del nostre patrimoni històric i cultural. Hem facilitat la
trobada entre els aficionats, al temps que
hem aprofundit en la tècnica, la història i
evolució dels vehicles d’altres èpoques, intercanviant vivències i coneixements i organitzant conferències i ponències. Hem fet
una tasca important mantenint contactes
amb altres organitzacions i entitats amb la
finalitat de prestar mútua col·laboració i intercanviar experiències. Seguint aquesta lí-

Conferència de la Motorada Clàssica 2018.
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nia, aquest any 2018 ens hem associat a la
reestructurada Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH) de la que hem entrat a
formar part de la Junta Directiva per defensar els interessos del nostre sector i en conseqüència també dels nostres associats.
Un any més, aquest 2018 hem contribuït a
potenciar la imatge del nostre club i de Santa
Eulàlia, fent de la il·lusió, la dedicació i l’esforç els fils conductors de tota aquesta feina,
de la qual ens sentim molt orgullosos.
Pel RCCR, aquest és un any de renovació.
Una nova Junta Directiva vetllarà a partir de
2019 per seguir treballant amb il·lusió, seguir creixent i satisfent als nostres associats
i seguir sent sempre fidels als objectius fundacionals.
Bon Nadal a tothom.
Josep Astudillo
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Conferència de la Motorada Clàssica 2018.

Retro Car meeting 2018.
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Moto Club Ronçana
President: Francesc Bonet Nieto
Secretari: Oriol de la Salud Masagué
Telèfon: 669 40 71 99 Francesc i
696 08 13 24 Oriol
C.e.: oriol@assessoriastaeulalia.com
Web/blog: http://motoclubroncana.blogspot.
com.es/

Tanquem nova temporada, com ja va essent
habitual, molt satisfets dels actes i curses organitzades durant l’any. La primera prova
organitzada del 2018 va ser el 18 de febrer
les 3 hores de resistència en ciclomotors,
primera prova puntuable del Trofeu català
de resistència de ciclomotors en la que hi
van participar 31 equips i que es van disputar en el circuit provisional dels terrenys de
Rosàs. Els assistents van poder gaudir d’una
cursa intensa de principi a final en un terreny immillorable i en la que la victòria absoluta final se la va endur l’equip format pels
pilots Nico Garcia i Sergi Ruiz amb una
distància tan sols de 12 segons respecte el
2on classificat, que varen ser els pilots
Aaron Serrano i Xavi Amatriain. El tercer
calaix del podi absolut el van formar els pilots del MCR Victor Redondo i Xavi Martínez.
El següent acte ja va ser el 14 de Juliol, dia
en que es va celebrar la 10a edició de la cursa de resistència en Derbi Variant en els terrenys del costat del pavelló, circuit provisional Pere Duran Riera. La cursa de 6 hores
de resistència, que té la principal peculiaritat que acaben en format nocturn. Com a novetat per a aquest any es va crear la categoria “amateur”, per facilitar poder disputar la
cursa a tots aquells pilots que habitualment
no disposen de llicència federativa anual. En
total 37 equips van formar la graella de sortida, que novament es va disputar sense incidències destacables i en un circuit habilitat
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perquè l’aficionat pugui gaudir de l’espectacle plenament. Per als més petits també es
va habilitar una zona de castells inflables, així com un petit circuit de motos elèctriques.
També es va instal·lar en la zona del bar, una
pantalla gegant per a poder seguir les classificacions en directe de la prova i també recordar vídeos d’edicions passades. A les 12h
de la nit, al finalitzar la cursa, els assistents
van poder gaudir també de focs artificials
per a tancar la celebració de la 10a edició de
la prova.
El dia 16 de setembre es va celebrar la IV
edició de les 3 hores de resistència Enduro
de la Vall del Tenes, també als terrenys de
Rosàs però aquest cop modificant el traçat
de les edicions anteriors i també fent un recorregut mes llarg i entretinguts per als participants. La victòria absoluta de la prova se
la van atribuir l’equip format pels pilots
Sergio Ruiz i Alberto Perez “Tillo”.
I per acabar amb els actes d’aquest any, i
com ja va essent tradició, el diumenge 25 de
novembre es va organitzar la 5a concentració de tot tipus de motos, en la qual tothom
podia exposar la seva moto i els assistents
poder gaudir d’aquestes meravelles del motor. Tot seguit, els participants van fer la cercavila que va concórrer els principals carrers
del poble i a la tornada, a la Plaça Onze de
Setembre, es va organitzar una exhibició de
trial del pilot mundialista de trial Jaume
Busto, en la que va exhibir un espectacle
d’habilitats i que va aixecar les eufòries i els
aplaudiments dels assistents. Com ja és habitual, la jornada festiva va concloure amb
un dinar a la Plaça Onze de Setembre per
tots aquells qui es van voler quedar.
Us mantindrem informats de tots els actes
pels mitjans de comunicació habituals.
Bones festes i molt de gas!
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Associació de Bàsquet
Ronçana
President: Juan Serrano Rodriguez
Telèfon: 657 30 82 20
C/e.: abronsana@gmail.com
Web.: www.abronçana.cat

Us pot sorprendre que escrigui amb aquest
canvi de logo i de nom... m’explico: el què
hem fet realment és una renovació i modernització del club de bàsquet, per tal d’adequar-nos als nous temps.
El sr. Mariano Castejón, president del C.E.B
Ronçana, tot i els limitats mitjans que es tenien en la primera època, va fer una gran
tasca al front del club, promocionant el bàsquet a tots els nivells del poble, tant entre els
més petits com en els veterans, fent campus
i tornejos d’altíssim nivell, amb noms tant
importants com Sito Alonso, Manel Comas o
Tim Fanning entre d’altres.
El desgast i el sacrifici que comporta comandar un club a primera línia va fer que, últimament, ens demanés a la junta, fer un pas
enrere.
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Santa Eulàlia pugui tenir un lloc en els nostres equips i tutelat per professionals titulats. També tenim el projecte, de cara a l’any
que ve, de completar tots els equips, de premini fins els adults, essent la cirera del pastís un sènior a tercera divisió que, encara
que sigui costós econòmicament, donarà
prestigi al poble.
Per part de la junta, ens comprometem a
convocar, com a mínim, una assemblea general cada any, a limitar el nostre mandat un
màxim de quatre anys, i a continuar i millorar, si cap, la tasca feta en l’anterior club.
Il·lusió no ens falta i compromís tampoc.
Més de 100 jugadors ens avalen per continuar treballant amb força i convicció.
Esperem que en breu, a totes les pistes de
bàsquet de la comarca es torni a sentir amb
orgull, el crit de “TRES, TRES, QUATRE,
TRES, STA EULÀLIA OÉ!!!”.
Miquel Ventallò Villanueva,
vicepresident.

La majoria de la junta, veient la necessitat
d’una autèntica renovació, va optar per crear un nou club que fos més modern, amb
nous estatuts, més assembleari i democràtic,
hereu evidentment, de l’anterior club.
El dia 18 d’abril del 2018, es convoca una assemblea extraordinària de tot el club, en què
s’aprova, per majoria aclaparadora, la dissolució del Club Escola de Bàsquet Ronçana i
la creació del nou club Associació de Bàsquet
Ronçana. També s’aprova, amb la mateixa
majoria, els nous estatuts i la nova junta,
que serà presidida pel Sr. Juan Serrano.
Aquest nou club, neix amb la intenció d’acostar el bàsquet a tots els nivells del poble,
fent possible que qualsevol nen o jove de

Jugadors de les diferents categories del club.
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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
Instagram: @cesantaka

Ja la tenim aquí, la temporada 2018/2019
ha arribat, i un altre any més el C.E. Santa
Eulàlia continua mantenint la seva perseverança per assolir els objectius.
La temporada 2017/2018, una vegada més,
ha estat molt positiva i satisfactòria per tots
els equips, fent que el Club creixi any darrere any en aspectes qualitatius més enllà i per
sobre dels èxits quantitatius.
Aquest any volem destacar dos èxits individuals que es van produir la temporada passada. El Club va rendir homenatge a dos jugadors de les categories formatives. Per una
banda vam fer entrega del premi “Zamora”
com a porter amb menys gols encaixats de la
Categoria Pre-Benjamí, amb només 23 gols
encaixats en tota la temporada, al nostre
porter Bruno Payan Candial. Així mateix
vam fer entrega del premi “Pichichi”, com a
màxim golejador de la Categoria Benjamí
amb un total de 69 gols, al nostre jugador
Oriol Nadal Cladellas. Ambdós són referents
importants i exemple de la saludable situació de les nostres categories formatives. A
tots dos, moltes gràcies per ajudar que el
C.E. Santa Eulàlia, continuï essent el nostre
gran Club. MOLTES GRÀCIES!!!
Per la temporada 2018/2019, el C.E. Santa
Eulàlia tornarà a tenir un nombre de jugadors/es per sobre dels 250, en les diferents
categories del club, incloent els equips de Veteranes i Veterans, per un total de 19 Equips.
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Per tercer any consecutiu, el C.E. Santa
Eulàlia té equips a totes les Categories.
Aquest és un èxit importantíssim de consolidació i posicionament del Club com l’entitat
esportiva més nombrosa del Poble.
Un fet molt significatiu i exemple d’aquesta
consolidació, és que per primera vegada a la
història del Club, tenim un total de 3 equips
femenins, Aleví, Infantil i Veteranes. Esperem en els anys successius poder créixer
també en aquest àmbit.
La Junta del Club intenta, sense defalliment,
reforçar les bases perquè el futur del Club
mantingui una línia ascendent, a tots els nivells, esportius i econòmics, per garantir un
exitós futur.
Des de fa ja anys, totes les persones vinculades al Club, treballem amb una estructura i
dinàmica ben definides i amb objectius clars,
tant esportivament com a nivell de comportament i respecte.
I com cada any, volem agrair a la Coordinació del Club, Jordi Gómez i Valentí Fuentes,
la gran tasca que estan realitzant i que fa que
el C.E. Santa Eulàlia segueixi essent un referent d’organització i treball en el mon futbolístic del Vallès Oriental.
Amb molta satisfacció, agraïm com sempre
l’ajuda i col·laboració rebuda, de diferents
entitats del poble, sponsors (publicitat en
samarretes i tanques publicitàries), pares i
mares, i l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que
esperem continuïn per molts anys i no defalleixin mai.
El Club Santa Eulàlia vol aprofitar novament, per desitjar unes fantàstiques festes
nadalenques a tots el ciutadans de Santa
Eulàlia i a la gran família que forma el nostre Club.
Salut.
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Debutant - Entrenadors: Mireia Gironès, Gisela
Román i Roger Roldán. Jugadors: Joel Garcia,
Héctor Santiago, Unai de Tena, Lucas Jurado, Tristán Expósito, Ezequiel Rodríguez, Jovani Rodríguez,
Eric Cabezos, Islam Meallam-Laghziri.

Prebenjamí B - Entrenadors: Gerard Pericas, Marc
Begueria. Jugadors: Pau Fàbregas, Ethan Guerrero,
Gerard Felipe, Martí Uñó, Hugo Carrasco, Adrián
Rodríguez, Eloi Ortiz, Nil Pequerul, Agatha Garcia,
Antonio Senero, Victor Dominguez .

Prebenjamí A - Entrenadors: Xavi Aymamí, Iker
Lagos. Jugadors: Nicolas Benítez, Martí Linares,
Bruno Payán, Moussa Sakine, Alexis Lagos, Alex
Ruíz, Unai Fuentes, Nasim El Mouden, Mario
Jurado, Arnau Garcia, Martí Galceran.

Benjamí C - Entrenadors: Roger Solé, Iker Gil.
Jugadors: Hector Carrasco, Samuel Alexander
Barrios, Elian Oliveira, Oscar del Pino, Nil Frutos,
Martí Julià, Guiu Garcia, Ton Ciurans, Xavi Pallarés,
Pau Masdéu, Marc Cordoba, Dídac Iglesias.

Benjamí B - Entrenadors: Gerard Garcia, Ignasi
Miró. Jugadors: Roger Brunat, Alan Garcia, Yeray
Chacón, Tiago Vallejo, Biel Solé, Eric Serra, Aaron
de Tena, Adam Kherchouch, Erick Luengo, Pau Tomey, Bernat Canadell.

Benjamí A - Entrenadors: Javi López, David Gómez. Jugadors: Alex Gómez, Aleix Brustenga, Mark
Cordero, Eszequiel Guillaumes, Max Giménez, Nil
Castellví, Adrian Bogas, Avril Serrano, Pol Escudero.
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Aleví D - Entrenadors: Roger Solé, Andrés Olivero.
Jugadors: Manuel Payán, Max Juhl, Pablo Jurado,
Lluc Pagan, Uail Takhlouft, Marcos Soto, Francesc
Girbau, Arnau Uñó, Oriol Miró, Marc Torres, Ethan
Searle.

Aleví C - Entrenadors: Marc Feijoo, Joel Pinto.
Jugadors: Axel Fuentes, Fernando Garcia, Adrià
Prieto, Genís Garcia, Joao Bernardes, Pol Rodríguez,
Guillem Montosa, Iker Ruíz, Miquel Angel Garcia.

Aleví B - Entrenadors: Jonatan Garcia, Raul
Oliveira. Jugadors: Izan Martinez, Guillem Moreno,
Martí Valls, Anthony Lourador, Pol Vidal, Roc
Portero, Miquel Galceran, Rodrigo Santos, Raul
Oliveira, Alex Marin.

Aleví A - Entrenadores: Mireia Gironès, Gisela
Román. Jugadors: Alex Molino, Biel Santamaria,
Eric Roldán, David Bernal, Victor Ruíz, Iker Jiménez, Ivan Ruíz, Oriol Nadal, David Herrera, Pep Gutiérrez.

Aleví Femení - Entrenador: Roger Pericas.
Jugadores: Martina Duran, Mar Félix, Mireia Horne, Aura Llanos, Ariadna Mañes, Maria Morales,
Ariadna Barbero, Africa Bravo, Paula Sánchez.

Infantil Femení - Entrenadores: Mireia Gironès,
Gisela Román. Jugadores: Sira Carbonell, Ingrid
Carvajal, Paula García, Iraia Gómez, Xia Ibáñez,
Lara Rubió, Noemí Rubió, Carme Vilà, Marta Vilà,
Laia Viñeta.
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Infantil B - Entrenadors: Ayman Mohammed,
Raul Cruz. Jugadors: Iker Valero, Ivan Osuna, Marc
Flores, Gerard Morales, Jan Albacete, Biel Cesta,
Santi Muñoz, Derek López, Izan Pozo, Pau Gallén,
Jordi Navarro, Hugo Cabecera, Oskar Morales, Biel
Garcia, Marc Hernández, Cesar Villa.

Infantil A - Entrenadors: Jaume Colominas, Iker
Lagos. Jugadors: Biel Soriano, Ivan V´szquez, Cesc
Soriano, Nicolas Ferrer, Andreu Garcia, Aleix Garcia
Viaplana, David Méndez, Aritz Vizcaíno, Olmo
Garcia, Roger Villaret, Aleix Garcia, Marçal Campos,
Noaman el Mouden, Jan Miró.

Cadet A - Entrenadors: Albert Salamó, Roger Solé.
Jugadors: Adrian Torvisco, Marcos Ruiz, Iker
Lagos, David Martínez, Francesc Martín, Jaume
Arimón, Iker Gil, David Margalef, Gerard Gubern,
Iñaki Girón, Iker Olivero, Pol Aldoma, Jean Carlos
Gárate, Daniel Álvarez, Eric Bataller, Victor Rubio.

Juvenil - Entrenadors: Jonatan Garcia, Oriol
Villegas. Jugadors: Luis Guillaumes, Marc Torres,
Ignasi Miró, Roger Rubiño, Sergio Gil, Kevin Anaya,
Gerard Pericas, Oriol Montosa, Marc Martín, Carles
Pons, Rafa Sánchez, Roger Roldán, Carles Bernal,
Oscar Couso, Abel Segura, Ignasi Masdeu, Bernat
Iglesias, Daniel Muñoz.

Veteranes - Gemma Molina, Montse
Cros, Montse Maspons, Judit Marco,
Cons González, Clara Canals, Maria
Ollé, Aida Portero, Jessica Gómez,
Elisabeth Cruz, Tere Ferrer, Natàlia
López, Sònia Flum, Sheila Hernández,
Tania González.
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Veterans - Entrenador: Jaume Dantí. Jugadors: David Garcia, Jorge Pozo, Pedro Jaen, Pascual García, Josep
Pericas, Ruli Alcalde, Juanan Fernández, Borja Rodríguez, Lluís Batlles, Nando Guevara, Raul Serrano, Sergio
Pequerul, Javier Gómez, Pau Fábregas, Nicolas Johnson, Xavier Aymamí, Jose Manuel de Dios, Paco Jurado,
Adrián Marius, Manu Leal, Jose Linares, Cristian Esteban, Valentín Fuentes, Jose Antonio Serna, Manuel Payán.

1er Equip - Entrenadors: Raul Rosua, Sergio Castro, Francisco Javier Sayol. Jugadors: Matias Capornio, Gaston
Mahia, Zacaria El Moussaoui, Ivan Pérez, Oriol Villegas, Jordi Rosua, Alvaro Rubio, Marc Feijoo, Victor Toro,
Roger Núñez, Arnau Avilés, Khalid Taik, Joel Pinto, Gerard Sánchez, Gnorgo Kande, Albert Garcia, Adrian
Bautista, Ignasi Abad, Fabio Hernández, Jordi Rodríguez, Cristian Silvestre, Aaron Verdaguer.
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Club d’Escacs Vall del Tenes
Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Acostumats a fer resums anuals en què cada
cop posàvem el llistó més amunt, enguany
no podem dir el mateix: després de proclamar-nos campions de Catalunya de primera
categoria ascendint a la categoria preferent,
la més alta a nivell provincial, l’any 2018 no
hem pogut mantenir la categoria, cosa que
entrava en les previsions. El que no ens esperàvem era que el segon equip també perdés la categoria, que ha representat un cop
molt dur per al club.
Sempre hi ha bons i mals moments i hem
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d’estar preparats per aquests daltabaixos.
Per això seguirem treballant per recuperar el
terreny perdut: la prioritat serà perquè el segon equip recuperi la categoria, amb el pensament que els altres equips tenen potencial
per lluitar a la part alta dels seus grups.
Després del rècord de participació a l’obert
de Santa Eulàlia de Ronçana del 2017, amb
270 participants, aquest any ens hem quedat
en 230, amb un nivell de qualitat similar. La
major oferta de tornejos ha provocat aquesta reducció.
Esperem poder donar-vos millors notícies
en els propers anys.
Us desitgem que passeu un bon Nadal i un
venturós 2019!!

A punt de començar la darrera ronda del XIIè Obert de Santa Eulàlia.
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Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana

Club ha estat representat per 13 esportistes
en els campionats de Barcelona, Catalunya,
Espanya i Europa.

Presidenta: Montse Vela
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 647 56 66 04
C/e: clubpatiser@live.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaronçana.cat

Moltes felicitats doncs a Mariona Cabeza,
Ainhoa Fuertes, Laura Giménez, Xènia Cabrera, Noa Arimón, Mireia Pascal, Maria
Pascal, Mariona Massagué, Andrea Arenas,
Sara Serrano, Natàlia Hidalgo, Júlia Gutiérrez i Carla Méndez.

Ja som propers a finalitzar l’any 2018, i ens
adonem que hem tingut una temporada amb
molts canvis però molt encertats veient els
resultats que hem obtingut dels nostres esportistes.
La constància, dedicació i implicació de totes les persones que formem part d’aquest
club, han portat al Club Patinatge Santa
Eulàlia de Ronçana a un dels seus millors
moments, ja que ens hem tornat a posicionar en l’alta competició de manera estable, i
les iniciacions són presents en les finals de
les seves respectives competicions.
A nivell de competició oficial de les categories, aquest any 2018 ha estat ple d’èxits, començant per la modalitats de lliure i figures
obligatòries a nivell individual, i després de
passar les corresponents preseleccions, el

Grup de l’Escola La Sagrera.

Cal destacar la 1a posició de la Carla Méndez
al Campionat de Catalunya i al Campionat
d’Espanya, i la 4a posició al Campionat
d’Europa i 6a posició a la Copa Alemanya.
Moltes Felicitats!!
Posteriorment, organitzat pel nostre Club
juntament amb la Federació Catalana de
Patinatge, i en el Pavelló de Santa Eulàlia, el
2-3 de juny vam participar a la Preselecció
Infantil, participant la Noa Arimón i la Maria
Pascal, obtenint unes bones classificacions.
En les iniciacions, aquest any hem participat
a l’Interclubs, amb un gran nombre d’esportistes, superant la primera fase de la competició i participant en les semifinals Intercomarcals.
Moltes felicitats a Irene Arenas, Eder Rome-
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ro, Estefani Torres, Noemí Maestre, Carmen
Benítez i Júlia Gutiérrez.
A nivell de trofeus socials, aquest any hem
participat en moltes competicions de tots els
nivells, amb uns resultats molt bons i obtenint una gran quantitat de podis en totes les
iniciacions i categories, que referma un cop
més el gran nivell de patinatge del nostre
club.
A Santa Eulàlia vam fer el Trofeu dissabte 16
de juny, amb un gran mombre de patinadors
de diversos clubs de la nostra comarca.
L’assistència de públic va omplir de gom a
gom el pavelló de Santa Eulàlia fent d’aquest
esdeveniment una gran festa esportiva.
També, al pavelló de Santa Eulàlia, farem el
festival el 19 de gener del 2019, tot i que es
feia al novembre, però per diverses causes
hem hagut de canviar la data aquest any.
Aquest dia és molt esperat pels patinadors/es, que van treballant de valent per oferir un espectacle molt bonic, i on el públic
assistent pot gaudir de dues hores de patinatge, música, dansa i color.
A l’octubre vam començar un any més l’extraescolar a l’escola La Sagrera, que té com a
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responsables la Mariona Cabeza i la Carla
Méndez. Els agraïm ben sincerament que
tornin a comptar amb la nostra entitat per fer
arribar als infants aquest esport tan bonic.
Actualment, el club compta amb més de 65
patinadors/es distribuïts en diferents nivells.
Volem agrair i reconèixer la feina tant dels
patinadors com del nostre equip tècnic, Laura Valcárcel, Javi Wis, Marta Olasz, Laura
Giménez, Evelyn Guirao, Marc Tomás, Paula Fontrodona i Laura Vila.
Per segon any consecutiu, volem donar les
gràcies a les entitats que organitzen els
Premis Tardor, per nominar-nos aquest any
com a finalistes a la millor entitat esportiva i
a Laura Valcárcel per la seva trajectòria d’aquest esport al nostre poble.
I tornem a tenir, al gener del 2019, la modalitat del Grup Xou, amb l’entrenadora Laura
Vila.
El Club Patinatge Santa Eulàlia vol aprofitar
aquestes línies per desitjar-vos un bon
Nadal i un Feliç any Nou 2019, a tots els ciutadans de Santa Eulàlia i a la gran família
que forma el nostre Club.

Grup del Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana.
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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)

HEM FET SIS ANYS !!!!
Ja fa sis anys vàrem assumir el compromís
d’engegar un projecte nou, que va ser fundar
el Club Patinatge Artístic Ronçana.
Aquest darrer any us podem asegurar que no
ha estat fàcil mantenir l’estavilitat del club,
però gràcies a l’implicació dels socis, juntament amb la Junta i membres fundacionals
del club, CPA Ronçana continua més reforçat que mai. La Junta podem parlar amb
molta satisfacció, i fins i tot amb un xic d’orgull, de la grandesa del club, dels seus socis i
l’equip tècnic.
Des del passat setembre hem rebut mostres
d’interès de nous patinadors que ja estan entrenant amb nosaltres i suplint les baixes
que vam tenir el mes d’agost.
Al llarg de la temporada els nostres patinadors i patinadores han participat en diverses
competicions (proves socials, proves de nivell, interclubs i trofeus de club) amb un resultat molt satisfactori.
Esment especial mereixen les classificacions
a la Final d’Interclubs de Barcelona, on vam
arribar-hi dues patinadores del club; Clàudia Cabezos en FO (figures obligatòries) i
Júlia González amb FO (figures obligatòries)
i lliure.

Trofeu Caldes d’Estrac.

Pel que fa a la composició tècnica del Club
per aquest final de 2018 i proper 2019 l’hem
variat força. Tenim la incorporació de l’entrenadora Carla Pey, que ja havia estat en el
nostre club, juntament amb la monitora Laia
Solé i, com a reforç puntual a pista, la Berta
Puigdomènech. La Laia i la Berta són anti-
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Patinadores amb l’entrenadora Carla Pey i la monitora Laia Solé.

gues patinadores de Ronçana i patinadores
fundacionals del club. Un gran orgull pel
club poder-les tenir a pista. Els resultats esportius ja han començat a arribar però, per
sobre de tot, amb aquest equip tècnic podem
donar una atenció molt més personalitzada
als nostres patinadors/es.

hem rebut d’altres entitats del poble i de
l’Ajuntament.

I per acabar el capítol d’agraïments, ens cal
reconèixer públicament el suport i ajuda que

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2019.

Continuarem treballant i mantenint el nostre estil, la nostra filosofia i els nostres valors que estan en la base de la nostra concepció de club. Sense dubte és la manera
d’assegurar una bona salut pel nostre club.
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TEMPERATURES
Mitjana Mitjana Mitjana
màximes mínimes del mes
ºC
ºC
ºC

DESEMBRE 17
GENER 18
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
MITJANA DE LʼANY

Màxima
absoluta
ºC

Mínima
absoluta
ºC

13,5º 00,5º 06,5º 18,4º (30) 0-3,8º (4)0
15,4º 004º00, 09,3º 20,8º (21) 0-1,4º (13)
11,8º 01,2º
6º0 18,7º (15) 0-3,8º (9)0
17º00 04,6º 10,4º 23,2º (10) 0-1,9º (22)
21,5º 08,2º 14,6º 27,9º (24) 0-0,8º (1)024,1º 11,1º 16,9º 29,3º (24) 0-2,4º (2)028,7º 15,8º 22,2º 33,1º (21) 12,1º (4)0
32,7º 18,4º 25,5º 36,5º (27) 16,1º (23)
32,4º 19,5º 25,4º 38,8º (4)0 10,7º (19)
29,2º 16,8º 22,2º 32,9º (21) 03,9º (27)
22,8º 11,6º 16,6º 27,9º (4)0 01,3º (30)
16,9º 7º00 11,3º 23,7º (11) 03,3º (27)
22,2º
9,9º
15,6º

PLUJA

VENT

Dies de
pluja

Precipit.
total
lt/m2

Dia màx.
precipit
lt/m2

Velocitat
mitjana
km/h

Velocitat
màxima
km/h

02
09
09
10
09
18
06
04
05
08
17
21
1180

08,0
82,0
86,0
77,0
87,0
59,0
37,0
13,0
38,0
21,0
187,00
96,0
791,00

03,0 (11)
47,0 (26)
29,0 (5)0
34,0 (24)
40,0 (11)
18,0 (12)
12,0 (5)0
06,0 (9)0
28,0 (17)
08,0 (18)
54,0 (15)
33,0 (15)

2,5
3,3
2,1
3,6
2,5
2,2
2,0
1,9
1,8
1,7
1,9
1,4

54,7 (27)
51,5 (17)
49,9 (21)
69,2 (2)0
59,5 (11)
59,5 (27)
37,5 (12)
46,7 (16)
43,5 (9)0
43,5 (25)
59,5 (15)
35,4 (19)

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

Dies de pluja (+0,2 lt/m2): 118
Dies de tempesta: 75
Dies de pedregada: 1
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 39
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 74
Dies de boira: 3
Dies de nevada: 2 (26-02, 1cm i 28-02, 5 cm)
Temperatura màxima absoluta: 38,8ºC (dia 04-08)
Temperatura mínima absoluta: -3,8ºC (dies 04-12 i 09-02)
Precipitació màxima en un dia: 54 lt/m2 (dia 15-10)
Precipitació total: 791 lt/m2
Mes més ventós: març
Ràfega màxima de vent: 69,2 km/h (dia 02-03)
Mes més plujós: Octubre (187 lt/m2)
Mes menys plujós: Desembre 2017 (8 lt/m2)
Temperatura mitjana anual màx: 22,2ºC
Temperatura mitjana anual mín: 9,4ºC
Temperatura mitjana anual: 15,6ºC
Sens dubte, l'any 2018 serà recordat per la quantitat de pluja i de tempestes fortes a molts llocs, tant
a casa nostra com a molts indrets del món, i de distribució molt irregular.
A Santa Eulàlia hem vist en més d'una ocasió com descarregaven fortes tempestes als pobles del voltant, algunes d'elles ocasionant danys, i aquí la intensitat de la pluja era molt menor.
Això ha succeït tant a l'estiu com a la tardor, a moltes comarques de Catalunya, a tot l'Estat i a molts
països d'Europa.
El conjunt de la precipitació al nostre poble ja ha estat força superior al normal, amb molts dies de
pluja que han creat un ambient de mullena i d'humitat.
Cal destacar que al mes de febrer vàrem tenir dos dies de neu, amb un i cinc entímetres de gruix.
Pel que fa a les temperatures, l'hivern ha estat força fred sense arribar a mínimes extremes.
La calor també va ser acusada, principalment la primera setmana d'agost en què a molts llocs es varen batre rècords, superant els 40ºC. A Santa Eulàlia el termòmetre no va passar dels 38'8ºC.
De moment les previsions sobre el canvi climàtic sembla que s'estan complint, principalment pel que
fa a situacions meteorològiques extremes, amb conseqüències en alguns llocs devastadores.

Pep Margenat

Cada any un personatge

Josep
Solé
Poma,
de Can
Pineda
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Cada any un personatge
Arribem a casa del Josep Solé, al barri
del Rieral. L’escollit per a l’entrevista
de l’anuari d’enguany ja ens espera a
fora al carrer. Ens convida a entrar a
casa, i la primera que ens rep és la seva gossa Nua, un llebrer color crema
adoptat que en els seus dies va servir
per a la caça. La dona del Josep, la
Montserrat, ens acomoda al menjador
per tal de xerrar durant una estona
amb un home dedicat tota una vida a
la pagesia.
Quan i on va néixer el Josep Solé Poma?
El 30 d’abril de 1935, a Can Pineda. La meva
mare va fer venir una llevadora de Parets que
va certificar que pesava 5 quilos i 130 grams.

Anuari 2018

sobre. Ens ho prenien tot: el menjar, les bicicletes, les gallines, els cavalls... Els meus
avis, corre-cuita, van agafar el cavall més bo
i el van portar al torrent de Can Parellada.
L’hi van posar el morral per tal que no cridés
l’atenció. El meu avi, el Josep Poma Valls,
conegut com a ‘Josepet’, va ser llest i va posar-li un clau de ferrar sota la ferradura d’una de les potes. Els ‘rojos’ li van dir: “Abuelo,
saque el caballo”. I el meu avi els va contestar: “¡Como queréis este caballo, si el pobre
no puede andar!”. I va ser així com no se li
van endur. L’avi se les enginyava totes, era
un home amb molt de ‘coco’.
Quants eren vivint a casa, a Can
Pineda, quan vostè era petit?
N’érem sis: els meus pares, el meu germà,
els meus avis per part de mare i jo mateix.

Com recorda la seva infància?
I de l’escola, què me’n pot dir?
Vaig néixer amb la guerra. Era petit però ho
recordo tot. Recordo com els ‘rojos’ van entrar a la fàbrica. A la pagesia se’ns van tirar a

1950. Un jove Josep, anant amb bicicleta a
Can Pineda.

Als 5 anys ja vaig anar a col·legi amb el mestre Joan Batlle. Havíem arribat a ser 83 nens
a l’escola. Recordo anècdotes molt bones,
com quan el professor ens deia que quan vingués el d’inspecció havíem d’estar en silenci i,
si ens preguntava, que responguéssim en
castellà. I que ‘oju’ amb el que contestàvem.
Si l’inspector ens preguntava: “Teniu llenya?
Teniu estufa?” Nosaltres havíem de respon-

1951. Llicència de futbol per jugar amb el
Santa Eulàlia.

Cada any un personatge

1951. Treballant el batre a Can Pineda.

1952. Ballant gitanes a Parets amb la seva nòvia i futura esposa, la Montserrat.
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“¿No juró el dia de la bandera? ¡Venga, váyase, póngase en la fila!”.
Com recorda la Santa Eulàlia rural dels
anys 50?

1952. Durant el concurs de llauradors de
Caldes de Montbui, on va ser primer.

dre: “Sí! Sí!”. I en aquella escola no hi havia
ni llenya, ni estufa, ni res de res.
A què jugava de petit a l’escola?
A bales i a futbol. Ho fèiem separat de les nenes, igual que a dins de l’aula.
Quan va començar a treballar al camp?
Als 14 anys. Recordo que el mestre ens deia
que nosaltres ens pensàvem que podíem viure del camp, però ens recordava que l’escola
era la base de tot. Vaig estar dels 5 als 14
anys anant a l’escola. Fins i tot anava a repàs
durant les nits d’estiu. Quan vaig acabar el
col·legi vaig començar a fer feines de camp
acompanyant l’avi, treballant com arrendat
als avellaners de Can Burguès, a la vinya...
També teníem tres o quatre vaques a casa
que ens ajudaven a tirar endavant. El bestiar
s’havia de munyir al matí i al vespre, era una
feina molt esclava. El meu germà, el Siscu,
pare de l’actual jutge, amb 14 anys se’n va
anar a treballar amb l’Isidre Nadal a la
Derbi, i jo em vaig quedar treballant amb el
pare i l’avi.
Imagino que deixaria temporalment
la feina per anar a fer el servei militar?
Als 23 anys vaig haver de marxar a fer el servei militar a Lleida, a la Poble de Segur, ocupant un càrrec d’infanteria. Però, sincerament, allí vaig anar a fer el ‘tonto’. Un dia al
tinent li vaig dir: “Tanto trabajo que tengo
en casa, y yo aquí...” I ell em va contestar:

El que treballava, menjava, però sense gaires
luxes. Molts vam voler treballar. Anàvem a
segar i a batre amb 16 anys. A segar fèiem 15
o 16 jornals. Si ens feien el menjar a la casa
on anàvem a segar ens pagaven 40 pessetes.
Si ens ho portàvem de casa ens en pagaven
60. Nosaltres ens estimàvem més menjar de
casa perquè així guanyàvem més. Érem una
colla de 10 o 12 persones que anàvem a treballar a can Maspons, can Cabot, can Pou,
can Font... Era una feina molt dura. A les 6
del matí i a les 9 del vespre, batent, amb
aquella pols... Aleshores tot ho fèiem manual. La palla la pujàvem amb llençols.
Recordo com l’avi de Can Galdric ens deia
que ens deixéssim de punyetes i ens apretava perquè treballéssim de valent.
Què era el que més li agradava a vostè
fer en el camp?
Anar amb l’avi a cuidar la vinya, sembrar el
blat de moro o anar a regar a altes hores de
la nit.
Per què era feliç treballant al camp?
A l’avi el feia feliç tenir a algú que l’acompanyés al camp. Li vam comprar un carro
amb un ‘borrico’ i era l’home més feliç del
món. A mi em feia feliç treballar amb ell i ell
amb mi. Encara recordo com em feia llevar a
les 5 del matí per anar a ensofrar la vinya. A
l’avi ens l’estimàvem molt. Ens va deixar
amb 83 anys. Encara recordo quan va morir
d’un atac de cor i el vaig agafar amb els meus
propis braços per pujar-lo a l’habitació de
dalt. A l’entrar-lo vaig donar-li un cop, sense
voler, amb el passa mà i va tornar a reviure.
Va voler esgotar els seus últims minuts de vida volent parlar amb el meu fill, que aleshores tenia 10 anys, per tal que seguís la tradició familiar dedicant-se a treballar al camp.

Cada any un personatge

Anuari 2018

1953. Vestit de futbolista, al camp de futbol.

1955. A l'envelat de Festa Major de Santa
Eulàlia, amb la Montserrat.

Però el meu fill no va seguir la tradició.
Recordo que se’m va traumatitzar empaquetant bales de palla, on va col·lar-se una serp
morta. Un altre dia, a Can Jaume hi havia
600 bales d’alfal fetes, i la meva mare el va
animar perquè em vingués a ajudar. Va arribar amb la moto, i al veure que havia d’entrar totes aquelles bales es va endur les mans
al cap. Estava per a altres temes, el meu fill.

tíssima és fer el que fas de gust. I també saber ser sacrificat, ja que aquest era un treball
que t’ocupava de dilluns a dissabte, de 6 del
matí a 8 del vespre, tot i que també s’havia
d’estar pendent de possibles imprevistos. Si
una vaca es posava a parir a altes hores de la
nit, allà hi havia de ser.

Quines qualitats ha de tenir un bon
pagès?
Principalment, tenir coneixements del què
fa. Per exemple, no has de castigar gaire la
planta, regar-la en la seva justa mesura. I saber portar la teva feina al dia. Hi ha gent que
té manies i jo també en tinc. Quan vull plantar plantes, sempre ho faig amb lluna vella.
L’enciam no s’espiga tant. Oi què és estrany?
Doncs jo ho faig. Un altra qualitat importan-

No sé si té la sensació que aquest ofici,
el de pagès, s’està perdent amb els pas
del temps.
Aquí han fet molt mal les urbanitzacions. A
Santa Eulàlia va haver-hi un senyor que va
dir: “D’aquí cap avall, agricultura, i d’aquí
cap amunt, urbanitzacions”. A part d’això, el
jovent d’avui dia no està preparat per dur a
terme treballs de camp. El meu fill no va voler-ne saber res, tot i que la meva dona li va
voler inculcar.
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víem del bestiar. Havíem arribat a tenir pollastres, gallines, porcs, vaques, cavalls i ovelles... Ai! Però les ovelles me les vaig haver
de treure de sobre, perquè portàvem més
puces nosaltres que no pas aquelles bèsties.
Si algú volia algun dels animals, també l’hi
venia.
Deixem de banda el seu treball com a
pagès. Parli’m de la seva família. Com
va conèixer a la seva dona?
Ballant gitanes. Els dos teníem 16 anys. Vam
festejar durant 7 anys i ens vam casar amb
25. I als 26 ja vam tenir el nostre primer i
únic fill, el Josep Maria. Aleshores vivíem a
casa tres matrimonis: els avis, els pares i nosaltres amb el nen.
A banda de dedicar-se tota una vida a
la pagesia, vostè ha tingut altres aficions. La caça era una d’elles.

1957. Fent el servei militar a Lleida.

Quan es jubila vostè, de treballar al
camp?
Als 65 anys. I ho vaig fer amb la sensació
d’estar sol. Tenia un xicot ajudant-me, però
no sabia ni munyir, ni conduir. Aleshores
treballava per compte pròpia, fent blat,
plantant mongetes, patates... El què sobrava
per a la família, ho veníem. A casa també vi-

1960. Tir al plat de Festa Major, a les vinyes
de Can Brustenga.

He estat el president de la Societat de
Caçadors de Santa Eulàlia durant 38 anys.
Vam fundar-lo onze persones, però mica en
mica vam anar sent menys ja que un havia
de portar la dona a la perruqueria, l’altre
anar no sé on... Vam quedar-ne tres: el
Jaume Mataporcs, l’Amadeu Cortés i jo. Els
meus altres hobbies també són passejar els
gossos i anar a buscar espàrrecs i bolets.
I el futbol, si no tinc mal entès.
Almenys va practicar-lo durant anys
jugant al Club Esportiu Santa Eulàlia.
Sí. Vaig començar al Santa Eulàlia, jugant al
camp que estava al càmping l’Esplanada. Als
12 anys ja despuntava i em van portar a provar a Barcelona, al carrer Torrent de la
Guineu número 110. Un cop allí m’enyorava
de casa, i vaig tornar. Encara recordo com
amb les nostres pròpies mans vam construir
l’actual camp de futbol utilitzant cavalls,
cordes... Vaig estar-hi jugant fins als 36
anys, però un accident de moto va fer que ho
deixés estar. El millor resultat de tots aquells
anys va ser un subcampionat de Lliga.
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1961. Un alegre Josep, amb el seu fill a braços.
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1963. Recollint ous a Can Pineda.

Les gitanes també ha sigut una altra
de les seves grans passions.
I tant! Fins fa 5 anys encara en ballava. Però
un ja té una edat.
Ja tenia temps per dedicar-se als seus
hobbies malgrat treballar durant tantes hores al camp?
Diu la dita: “T’hauries d’afaitar”. “No tinc
temps”. “Doncs treu-t’ho de dormir”. M’entens, oi?
A l’entrevista de l’anuari de l’any 1992,
el seu pare, conegut com a avi Pineda,
va ser el personatge escollit. 26 anys
després vostè li pren el testimoni.
Sí, això és el que em posa més content.
Moltes gràcies i a seguir gaudint d’allò
que més li agrada.
Gràcies a vosaltres per la visita.
Xavier Aymamí i Valero

1985. Celebrant els 25 anys de casat amb la
Montserrat, a Can Pineda.
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2009. El Josep, al carro, durant la passada dels Tres Tombs.

2013. A la Festa del Pagès, fent el segar i el batre.
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Fulletons • Revistes • Catàlegs • Llibres • Cartells
Etiquetes • Postals • Carpetes • Sobres • Cartes
Targetes • Lones • Vinils • Impressió gran format
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Ferreteria Maspor

Centre Privat i Col.laborador
amb La Generalitat

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

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