Agermanament amb el poble de Montville
Dimarts, 23 d'Octubre, 2012

El 23 d’octubre de 2012 ja és un dia assenyalat a la història de Santa Eulàlia, el dia
triat per la signatura oficial de l’agermanament amb el poble normant de Montville.
Els representants de la Ville de Montville, encapçalats pel seu alcalde, van arribar a
Santa Eulàlia el dilluns 22 d’octubre, on van ser rebuts per una comitiva de
l’ajuntament local. Però no va ser fins ahir, dimarts 23, que van tenir lloc els actes
públics de celebració de l’agermanament.
Durant la seva visita el representant francesos van fer un recorregut pels barris de
Santa Eulàlia, especialment per aquells que tenen vistes panoràmiques del poble.
També van passar per tots els equipaments del poble i Can Burguès i Can Brustenga,
com a masies nobles de la vila. Al matí també van visitar el riu Tenes, on se’ls va
presentar el pla de millora. A continuació, representants dels dos ajuntaments i
empresaris i representants del teixit productiu santaeulalienc van tenir l’oportunitat de
compartir taula per a poder presentar-se i intercanviar interessos i coneixements per
possibles ocasions en que es pugui obrir oportunitats recíproques d’intercanvi.
A la tarda, els actes més protocol·laris van començar amb una visita a la BibliotecaCasa de Cultura, on les entitats i associacions del poble van muntar una exposició per
donar-se a conèixer, tot mostrant fotografies, vestuaris i materials relacionats amb la
seva activitat. Una altra bona presentació del poble català va anar de la mà del vídeo
que ha muntat Canal SET a petició de l’Ajuntament amb motiu de l’agermanament.
Una producció de 20 minuts que resum la història, la geografia, el teixit associatiu, els
serveis i la vida de Santa Eulàlia.
La Sala de Plens es va vestir de gala per rebre les dues delegacions de presidides pels
alcaldes, Joaquim Brustenga, de Santa Eulàlia, i Pascal Martin, de Montville. Els dos
alcaldes, acompanyats pels seus regidors, van presidir l’acte i van formalitzar
l’agermanament amb la signatura del protocol corresponent. L’acte solemne es va
cloure amb els respectius himnes nacionals.
Les associacions van acomiadar els convidats amb una mostra de folklore
santaeulalienc, a la qual van intervenir les gitanes, els trinxaires i els geganters. Tot
plegat, un dia ple de celebracions per commemorar el lligam entre pobles germans que
s’estreny.

Una relació històrica
La relació entre les poblacions de Santa Eulàlia de Ronçana i Montville ja fa anys que
dura. Va sorgir arrel de l’intercanvi lingüístic que fa anys els alumnes de l’Institut Vall

del Tenes fan amb els del poble normand.
Les relacions s’han anat estrenyent gràcies a l’amistat entre els alumnes que anava
acostant el vincle entre les poblacions, amb visites anuals dels alumnes a l’Ajuntament
i amb un contacte proper i familiar donat que els joves s’allotgen recíprocament a casa
dels altres.
Així doncs, l’ajuntament de la Ville de Montville es va interessar per formalitzar aquests
lligams amb el poble català i així, a rel d’un procés de complet enteniment entre les
dues administracions s’ha acabat signant aquest protocol d’agermanament, que tindrà
una segona part la propera primavera, quan els representants catalans visitin Montville
per acabar de tancar l’acord.
Aquests lligams que ara es forgen serviran per a procurar un intercanvi cultural, social i
productiu entre les dues viles. L’interès va nàixer de la proximitat i la identificació entre
els dos pobles, ja que tenen una població semblant i les seves gents han comprovat la
coincidència d’interessos entre ambdós.
L’ajuntament de Santa Eulàlia, doncs, es compromet a seguir treballant per fer cada
dia més estable aquest acostament i poder fer-lo el més profitós possible per tots els
veïns i veïnes del poble.

