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PORTIC 

Benvolguts veins: 

Recordo que ara fa un any, en presentar I'Anuari, parlàvem del canvi de 
mil lenni, i recordo també queperaquelles dates es va produir als diaris i altres 
mitjans de comunicació un inacabable débat sobre si el que canviava era el 
mil lenni o el segle,o si els canvis serien l'anysegiient. Del que no hi ha dubte 
és que el Ir. de Gener del 2001 encetem el nou segle. 

L'entrada d'any és sempre un bon moment per a passar revista del darrer i 
formular bons propòsits per al que comença. 

Amb tots els encerts i totes les errades que comporta tota acciò de govern, 
podem convenir que, a grans trets, l 'any que tanquem presenta un résultat 
positiu. Però en tot cas no és a mi, sino a vosaltres, a qui correspon fer-ne l 'a-
valuació. 

Malgrat tot, no puc estar-me de fer esment d 'una actuaciò que és emblemà-
tica i carregada de futur: aquest any ha obert les portes el Centre Civic i 
Cultural "La Fábrica", però no és una flor d'un dia, és el résultat d 'un llarg tre-
ball que va començar quan vàrem decidir, ara ja fa anys, la seva adquisiciò. 

A banda de l 'obra material de recuperació d'un espai, el més important és 
l 'ús coMectiu que en podem fer. L'assistència a la presentació de La Fabrica, 
relevada participació a les diferents activitats que s'hi desenvolupen, la 
il lusió que heu demostrat en ser-ne protagonistes ens permet augurar les 
millors expectatives. 

Amb il lusió renovada i la millor voluntat per seguir avançant, no em resta 
més que desitjar-vos que gaudiu d'unes Bones testes i que el 2001 ens porti el 
millor a tots plegats. 

El vostre Alcalde, 
Josep Uñó i Ciurans 
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AJUNTAMENT 
Resum dels acords de Pie més 
significatius des de novembre de 1999 
a octubre de 2000. 

PLE ORDINARI DE 30-11-99 

Nomenaments de Tinenls d'Alcalde: 

• Nomenar ler. Tinent d'alcalde: Sra. Montserrat Canet i Ginesta 
• Nomenar 2on. Tinent d'Alcalde: Sr. Enric Folch i Sampera 
• Nomenar 3er Tinent d'Alcalde: S r Esteve Aymà i Pedrola 

Delegacions especiáis de gestió dels serveis municipals: 

• Montserrat Canet i Ginesta: Ensenyament, Festes, Serveis Socials, Joventut, Esports 
i Sanitat. 

• Enric Folch i Sampera: Serveis Municipals, Governació i Medi Ambient. 

• Esteve Aymà i Pedrola: Cultura. Informació, Promoció i Participació ciutadana. 

- Aprovar inicialment la modif icació puntual de planejament als sectors 
Puigdomenech (zona dipòsit d'aigua) i Can Maset (zona 5d). 

- Iniciar els tràmits per a sol.licitar al Departament de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya la creació de l'agrupació de les secretaries dels Jutjats de pau de Santa 
Eulalia de Rondana i Bigues i Riells. 

PLE ORDINARI 30-11-99 

- Adjudicar a l 'empresa BARNASFALT, S.A. el contraete per a l'execució de les obres 
de CONDICIONAMENT DE LA UAU-19, FONT DE SANT CRISTÒFOL, pel 
preu de 11.396.800.-pessetes. 

- Aprovar el pressupost general únic per al 2000, amb el següent resum per capítols: 



INGRESSOS 

1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
6. Alienacio inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

Total 
Total en EURO 

216.600.000 
20.125.000 

185.025.000 
86.350.000 

5.100.000 

45.800.000 

68.000.000 

627.000.000 
3.768.345,8 

DESPESES 

1. Despeses de personal 
2. Despeses de Bens corrents i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferencies corrents 
6. Inversions reals 
7. Transferencies de capital 
8. Actius Financers 
9. Passius financers 

Total 
Total en EURO 

125.434.368 
140.521.000 

13.319.636 
40.060.450 

258.200.000 

49.464.546 

627.000.000 
3.768.345,89 

Informar favorablement l'estudi de preus redactat per SOREA, del que en resulta la 
taula segUent: 

Minim de consum facturable 
Preu del subministrament 
Bloc 1 (fins a 15 m3) . 
Bloc 2 (a partir de 15 m3) 
Consevació comptadors 

15 m3/abonat/mes 

75 Ptes. 
175,50 Ptes. 
60 Ptes/mes 

Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la realització d'una auditoria econòmica-
financera-comptable de la hisensa municipal de Santa Eulàlia de Ron9ana. 
Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la seva participació tècnica i l'ajut economic 
en la realització d'una auditoria mediambiental de Santa Eulàlia de Rondana, d'acord 
amb els principis de l'Agenda 21 Locai. 
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PLE ORDINARI DE 28-03-2000 

- Sol.licitar al Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya la creació de 
l 'agrupació de les secretaries dels Jutjats de Pau de Bigues i Riells i Santa Eulalia de 
Ronçana. 

- Aprovar la convocatoria i les bases que regirán el procès selectiu per a la 
contractació laboral indefinida de tres places de peó de la brigada municipal. 

- Aprovar la convocatoria per a la contractació temporal de dos socorristes per a les 
piscines municipals. 

- Demanar l'adhesió voluntaria del municipi de Santa Eulàlia a l'entitat associativa 
voluntària, Federació de Municipis de Catalunya. 

- Convocar concurs public per a la concessió de subvencions a entitats locals de Santa 
Eulàlia de Ronçana, amb el limit pressupostari d 'I .500.000 ptes., 

- Convocar concurs per a la destinació de fons de Solidarität corresponents a l'exercici 
d'enguany, amb el limit global de 300.000.-ptes. i aprovar les bases que regirán 
aquest concurs. 

- Participar en el programa "Correu electronic per a tothom" formulât per la Diputació 
de Barcelona i formalitzar l'adscripció del nostre municipi en l'esmentat programa. 

- Subscriure un conveni de trasllat de l'activitat de Can Fuster Parera al poligon 
industrial Can Magre. 

- Ratificar i ampliar l'adhesió d'aquest Ajuntament al Conveni marc 1998 de 
r i M S E R S O i la Fundació ONCE, i sol.licitar d'aquests organismes la subscripció 
d'un conveni de col.laboració per a l 'execució de les actuacions de supressió de 
barreres a l'edifici municipal, dins el Pía Espacial d'Actuació per a l'Accessibilitat del 
municipi de Sta. Eulàlia. 

- Signar amb la Direcció General de Ports i Transport del Departament de Politica 
Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, el protocol de 
col.laboració adreçat a l'eslabliment a Santa Eulàlia de Ronçana d'una àrea 
d'estacionamenl per a vehicles de transport de mercaderies per carretera. 

- Aprovar provisionalment la modificació puntual de planejament als sectors 
Puigdomcnech (zona dipòsit aigua) i Can Maset (zona 5 d) d'acord amb la 
delimitació establerta, sense cap modificació en relació a I'acord d'aprovació inicial 
de data 30 de novembre del 1999. 

- Aprovar provisionalment el Pia parcial del subsector I PPO-2 "Cami de Caldes", 
sense cap modificació en relació a l'acord d'aprovació inicial de 14 de desembre. 

- Modificar el contracte en vigor subscrit amb PROMOCIONES NAVAS S.A. per a 
l 'execució de les obres de rehabilitació de l'antiga fábrica tèxtil P fase, d'acord amb 
les determinacions que deriven de memòria redactada pel Director facultatiu de les 
obres, amb un import de 9,776.138.-ptes, amb la qual cosa el contraete vigent, 
inclosa la modificació, totalitza la suma de 174.767.138.-ptes. 

- Nomenar Assessors voluntaris de l'Alcaldia per col laborar i assessorar el govern 
municipal a: 



- David Duran Viaplana Medi ambient 
- Josep M" Vila i Viilarel Espor ts 
- Jaume Bonaliach i Aguado In fo rmac ió Ciu tadana 
- Carmen Martín Viola Sanitat 

- Aprovar una moció conjunta deis tres grups municipals , donant suport ais a juts 
europeus al sector de la frui ta seca. 

PLE EXTRAORDINARI DE 25.04.00 

- Sol.licitar al Depar tament de Treball de la General i tat de Cata lunya les següents 
subvencions dest inades a la contractació de t rebal ldors/ores desocupats per a la 
realització d 'obres i serveis d'interés general i social: 

1." Subvenc ió per a la contractació de 5 peons de treballs generals d 'obra públ ica i 
jardinería, dins el " P R O J E C T E I N T E G R A L DE R E C U P E R A C I Ó I M A N T E -
N I M E N T D'ESPAIS U R B A N S I A M B I E N T A L S DE S A N T A E U L A L I A D E 
R O N D A N A . 

2.- Subvenció, per a la contractació a mit ja j o rnada d'un Educador social i un 
Dinamitzador socio-cultural , dins el projecte "ESPAI S O C I O - C U L T U R A L L A 
FABRICA". 

- Sol-licitar a la Generali tat de Catalunya la inclusió en el P U O S C quadrienni 2000-
2003 de les obres. 

PROGRAMA GENERAL: 

• Bienni 2000-2001 
O B R A : Urbanització del Carni antic de Granol lers 
P R E S S U P O S T : 35.717.009 Ptes 
S U B V E N C I Ó SOL-LICITADA: 25.001.906 Ptes. 

- Bienni 2002-2003 
O B R A : Urbanització del Passeig Mestre Joan Batlle 
P R E S S U P O S T : 59.447.961 
S U B V E N C I Ó SOL-LICITADA: 41.613.572 

PROGRAMA ESPECÍFIC DE NUCLIS AGREGATS: 

O B R A : Xarxa d'aigua i c lavegueram al n u d i del Bonaire § 
P R E S S U P O S T : 4 .950 .000 Ptes ° 
S U B V E N C I Ó SOL-LICITADA: 3 .465.000 Ptes „ 
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PROGRAMA ESPECIFIC D'ACCIO TERRITORIAL: 

OBRA: Reparació de la teulada i restauració de les pintures murals a l'ermita de 
Sant Simple 

PRESSUPOST: 4.500.000 Ptes 
SUB VENCIÓ SOL-LICITADA: 3.150.000 Ptes 

PLE ORDINARI 30.05.2000 

- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Rondana. 

- Establir un conveni de coMaboració amb l'església parroquial de Santa Eulàlia de 
Rondana, en virtut del qual es procedirà a la restauració de la Pagana principal de 
l'Església, d'acord amb la memoria tècnica i pressupost que l'església ha elaborat. 
L'Ajuntament contribuirà parcialment al finangament de les despeses de l'obra de 
restauració mitjanyant una aportado d' 1.193.450 ptes. quantia equivalent al 50% del 
pressupost de l'obra. 

- Aprovar el plec de clausules d'expiotació del servei de bar de l'Espai socio-cultural 
"La Fábrica", a prestar en règim de concessió, i aprovar-ne, albora, l'expedient de 
contractació, i convocar simultaneament concurs per a l'adjudicació del contraete de 
gestió del servei public de bar de l'Espai socio-cultural en règim de concessió, 
mitjangant procedimcnt obert i amb submissió al plec de clàusules d'expiotació. 

- Aprovar l'acord de condicions de treball del personal funcionari i el I Conveni 
col.lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Rongana, que 
tindrà vigència des de la seva publicació fins el 31 de desembre del 2001, si bé els 
efectes economics i de jornada de treball s'aplicaran el ier. de gener d'enguany. 

- Acordar adherir-se a la campanya "MULLAT PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE", tot 
destinant-hi com a aportació la recaptació íntegra de la Piscina Municipal Pinedes de 
Castellet del dia 9 de juliol de 2000. 

- Acordar la creació de la Comissió Mixta d'elaboració del model de Butlletí 
Municipal, que tindrà representació de tots els grups municipals. 

PLE EXTRAORDINARI DE 27-06-2000 

- Signar amb AIGÜES TER LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA DE LA 
GENERALITAT, juntament amb els altres Ajuntament interessats, el Conveni 
General per a l'ampliació de la Xarxa Regional del Sistema Ter Llobregat. 

- Acordar declarar la voluntat de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Rongana, de crear 
un eos de Policia Local. Aquesta iniciativa es vincula a l'imperatiu de desmuntar la 
policia mancomunada. Sol.licitar autorització al Conseller d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya per a la creació de l'esmentat cos de policia a Santa 
Eulàlia. 



- Fer pública la convocatoria per a procedir al nomenament del Jutje de Pau titular i 
substitut de Sta. Eulàlia, ja que la Llei Orgánica del Poder Judicial assenyala que la 
renovació deis Jutges de Pau i substituts, es produirà cada 4 anys. 

- Atorgar, amb càrrec a la partida específicament existent a aquest efecte, les 
subvencions per import de 1.315.000 Ptes, a les diverses entitats ciutadanes. 

PLE ORDINARI 25.07.2000 

- Destinar el fons de Solidarität corresponent a l'exercici d'enguany d'acord amb la 
distribució següent: 

- Adjudicar a TAssociació Vallès Obert, la quantitat de 300.000.- ptes, per el projecte 
d'acollida de nens/es ucraínesos. 

- Atorgar la quantitat de 260.000.-ptes a la CEB's (Comunitat Eclesial de Base de 
Mèxic) per al seu projecte "Red de Comercialización". 

- Atorgar a la Missió Católica de Blangoua (Camerún), pel seu projecte de construcció 
d'una escola a Blaram (nord del Camerún), la quantitat de 1.500.000.-ptes. 

- Acordar constituir-se en Patró-Fundador de la fundació privada "RONÇANA" 
promoguda per membres de l'Assosiciació APINDEP, i aportar-hi la quantitat de 
300.000.-pessetes. 

- Formalitzar la sol-licitud d'inclusió en el programa operatiu de la zona objectiu 2, 
cofinançât pel FEDER, bienni 2000-2001, de la segona fase de la rehabilitació de 
"La Fábrica", amb un pressupost de 147.500.000.- ptes. de les quais es demana una 
subvenció de 73.750.000.- ptes. 

- Procedir a la contractació directa i amb carácter urgent d'una persona per ocupar 
interinament la plaça de conserge per a instal.lacions municipals. 

- Aprovar la convocatoria per a la provisió, mitjançant concurs, d'una plaça de peó i 
una plaça d'oficial paleta de la brigada municipal. 

- Convocar concurs de programes d'activitats físiques i de Heure per a instal.lacions 
municipals. 

- Acordar establir a l'Ajuntament un Registre Municipal d'Unions Civils estables o 
parelles de fet, en el que voluntàriament, s'hi podran inscriure les parelles que 
convisquin de forma habitual, siguin aqüestes heterosexuals o homosexuals. 

PLE ORDINARI DE 26-09-00 
o 

- Proposar a la Conselleria de Treball, com a festes locals de Santa Eulàlia de Ronçana g 
per al 2001, les següents: dia 3 d'agost FESTA MAJOR i dia 10 de desembre STA. ^^ 
EULALIA. 'ro Z! 
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Acceptar les subvencions per el PUOSC BIENNI 2000 I 2001, 

Anualitat Actuacid Presssupost Subvencio 

2001 Reparacio teulada i restauracio pintures 
murals a I'ermita de Sant Simple 4.500.000 3.150.000 

2000 Xarxa aigua i clavegueram nucli Bonaire 4.950.000 3.465.000 
2000 Urbanitzacio Cami antic dc Granollers 35.717.009 25.001.907 

TOTAL 45.167.009 31.616.907 

- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir 
la licitació mitjangant procediment obert amb concurs, per a la contractació de les 
obres d'Urbanització del Camí Antic de Granollers, i exposar-lo al public per termini 
de quinze dies, mitjan^ant la publicació d'edictes al BOP, al efectes de reclamacions. 

- Proposar el nomenament del senyor JOSEP SOLÉ PADRÓS com a Jutge de Pau 
Titular i el de la senyora TRINITAT FOLCH I SAMPERA, com a Jutge de pau 
substitut. 

- Iniciar el preceptiu expedient per a l'aplicació de quotes d'urbanització per a reper-
cutir ais propietaris deis terrenys d'ús privat de la UAU-11 "PUIGDOMENECH" 

- Autoritzar a Canal SET per a la subscripció d'un conveni amb l'Escola de 2n 
Ensenyament Valí del Tenes amb l'objecte d'impiantar a l'esmentada escola un crédit 
variable sobre coneixements teòrics i pràctics d'audiovisuals. 

- Procedir a la redacció per a la seva .signatura i vigència en l'exercici 2001 d'un 
conveni de coMaboració Ajuntament-Canal SET, que ha d'incloure les funcions fins 
ara cobertes per Canal SET i afegir-hi la redacció i confecció del Butlletí municipal 
i de l'Anuari local, i la posta en marxa i manteniment de la pàgina web de Santa 
Eulàlia. 

- Incrementar des del 4art. Trimestre d'enguany la dedicació de personal col.laborador 
de Canal Set. 

PLE EXTRAORDINARI DE 26-10-99 

Modificar les segiients Ordenances per a l'any 2001 
- Modificar el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 

Urbana, que passa del 0,54 al 0,55% 

- Ordenanza fiscal n° 2, reguladora de 1'impost sobre Vehicles de Tracciò Mecánica: 
acordar un increment lineal del 3% 

- Modificar una de les tarifes de rordenan9a fiscal n" 9, Taxa per la prestado del 
Servei de Cementiri Municipal corresponent al nínxol tipus F, que passarà a una 
quota d'assignació de 95.000.-ptes. 



Modificar les tarifes de l'Ordenança Fiscal num. 10, reguladora de la taxa de 
Recollida i eliminació d'escombraries: acordar un increment linial del 8,5%, de 
gener del 2001. Pel servei de deixalleria i recollida selectiva, a totes les tarifes 
esmentades s'hi afegirà la quantitat de 1.362.- ptes. 

Modificar l'Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
InstaMacions i Obres, per tal que sigui prevista la possibilitat d'efectuar 
autoliquidació, de manera que l'article 4.1, quedará redactat com segueix: 
Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicará una liquidado provisional, 
o s'exigirá en règim d'autoliquidació. La base imposable es determinará en fundó 
del pressupost présentât pels interessats, sempre que aquest hagués estât visât pel 
Collegi Oficial corresponent. Si nofos així, la base imposable la determinaran els 
tècnics municipals, d'acord amb el cost estimât del projecte. 
Modificar la quota tributària de l'Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques, i introduir-hi així mateix possibilitat d'efectuar 
autoliquidació, de manera que els articles 6.1 i 10.4, quedaran redactats com 
segueix: 

La quota tributària es despendrà d'aplicar el tipus del 0,9% a la base imposable. 
En cas que la quota resultant sigui inferior, s'aplicarà la quota mínima de 3.000.-
pessetes. 
La taxa es podrá exigir en règim d'autoliquidació, simultàniament amb la de 
l'Impost sobre construccions, instal-lacions o obres. 
Aprovar provisionalment l'establiment i ordenació de la Taxa per l'ocupació de via 
pública amb materials de construcció, contenidors de runes, tanques, i instal-lacions 
anàlogues. 

Aprovar la minuta del conveni a signar amb la Diputado de Barcelona, representada 
per PROLHASA, adreçat a l'assistencia i cooperado tècnica en matèria de promoció 
d'habitatges. 

Aprovar inicialment els estatuts del Conseil Escolar Municipal. 

Aprovar les bases per a la contractació laboral interina d'un treballador/ra amb 
destinado a les tasques d'atenció al públic, registre general i centraleta. 

o o o 
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COMISSIO DE PESTES 

Aplec de Sont Simple. Juliol 2000. Començament de la missa. 

Relació de les Festes organitzades durant l'any 2000 

Gener: Cavalcada de Reis, que van arribar amb helicopter a I'esplanada davant de 
Can Ferrer, al Rieral. Festa de Sant Antoni i Benedicció dels animals. 

Febrer: Cal90tada i Carnestoltes a! Favellò Esportili. 

Mar^: Aplec de Gitanes. 

Abril: Festa de Sant Jordi. Presentació del llibre "Me'n recordo", d'Emilia 
Margenat. La conferència central de Facte va anar a càrrec de I'historiador i ex-
Ministre de Sanitat, Ernest Lluch. 

Maig: Arrossada popular Primer de Maig. 

Juny: Festiva APINDER 

Juliol: Festa de Sant CristòfoI, organitzada pels transportistes locals. Aplec de 
Sant Simple, en col.laboració amb els veins de la Serra. Festes dels barris de Sant 
Isidre, Can Marques i Can Juli. 



FESTA MAJOR D'ESTIU, amb el joc dels colors, competicions esportives, 
concerts i balls, exposicions. 

Setembre: Cursa Popular de I ' ll de setembre. Trobada de Geganters. 
Octubre: Obertura del Centre Civic La Fábrica. S'hi comencen les activitats de 

les associacions i els diversos cursets. 
Castanyada i "Quinto" al Favellò. 
Desembre: Festa de Santa Eulàlia (Festa Major d'Hivern). Nit de Musics Locals, 

Fira Artesana, Missa en honor a la nostra patrona. Arrossada popular. 

Aplec de Sant Simple. JuUol 2000. Bailada de sardanes. 

O o o r-i 
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FESTA MAJOR 2 0 0 0 

L a Fes ta M a j o r del 2()()() va sor mol t c o n c o r r e g u d a , tant pel que t'a a la fes ta dels 
avis , c o m als j o e s d ' in fan t s , o bé les ve t l l ades del vespre i la nit. Els nost res gegan t s 
t a m b é van con t r ibu i r a m b la seva ac tuac ió a la Festa , aixf c o m el C l u b Cic l is ta i la 
C o m i s s i ó del P i n g - p o n g . En l 'àmbit cul tura l hi van haver d iverses expos ic ions (de 
d i b u i x o s a la Bib l io teca ; de f o t o g r a f i a al Loca i dels Avis: d 'ant ics mol ins al locai 
d 'ent i ta ts . 

Hi va have r mol t a gen t a r reu : tanta q u e en a lguns casos - c o m el sopar f inal dels 
c o l o r s - va d e s b o r d a r les p rev i sons m é s op t imis te s . El m o m e n t àlgid va ser l 'inici del 

Les colles 
husquen 
l'agutla a 
la palla. 



ball de dissabte. a m b I'orquestra 
Maravella . i amb assistència d 'unes 
mil trcs-centes persones. 

Les proves del Joe dels colors 
van continuar animant la Festa. La 
novetat d 'enguany ha estât que. per 
a i 'o rgani tzac ió del j oc , es va 
c o m p t a r a m b una comis s ió de 
voluntar i s en tus ias tes , que van 
aportar noves idees que han donat 
résultat molt positiu. 

Enguany va guanyar el conjunt 
de les proves el grup deis verds. 
D'aquesta manera, ja tots els colors 
han guanya t un any o al tre. 
Desi tgem que, en els propers anys. 
la nostra Festa Majo r segueixi el 
seu carni ascendent a m b noves 
iniciatives i amb molta aportació 
de gent jove . 

Els infants few Castells de sorra. 

Els venís 
serren el 
tronc. 
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC 

NAIXEMENTS (període de 23 de novembre 1999 - 10 de novembre 2000) 

Data Noms dels nascuts Norn dels pares 

18.12.99 Marta Barjollo Torres 
27.12.99 Aida Parraga Mestres 
22.01.00 Gerard Rius Riu 
01.02.00 Judit Pujante Gimenez 
24.02.00 Selena Villa Pradas 
04.03.00 Sergi Floriach Martinez 
04.03.00 Ferran Vails Pagès 
10.03.00 Abel Segura Alaball 
11.03.00 Erika Gano Gonzalez 
25.03.00 Ferran Giménez Montes 
30.03.00 Claudia Cerdan Diaz 
04.04.00 Marina Espel Martinez 
11.04.00 Nil Rocabayera Artal 
11.04.00 Carla Madurga Siles 
14.04.00 Aaron Grañena Alvarez 
21.05.00 Xavier Girbau Félix 
26.05.00 Laia Moreno Ribé 
14.06.00 Ainhoa Ruiz Ferreiro 
23.06.00 Alexandre Viñas Morral 
01.07.00 Melanie Corona Cabezas 
05.07.00 Xavier Rodoreda Pitarch 
06.07.00 Pol Segovia Bosacoma 
07.07.00 Marina Relats Berenguer 
17.08.00 Alba Campos Giménez 
26.08.00 Jordi Barri Andreu 
29.08.00 Ramon Vilageliu Arenella 
30.08.00 Paula Aguilar Moreno 
02.09.00 Iris Franco Muñoz 
10.09.00 Xavier Landeira Riballo 
16.09.00 Judit Montosa Pajares 
17.09.00 Laia Sanjuan González 
11.10.00 Lluc Roca Valls 
12.10.00 Marc Margalef Pardos 
13.10.00 Alejandro Bermejo Labordeta 

Ivan i Eva 
Juan Alberto i Isabel 
Jose M^ i M® Asunción 
Jorge i Montserrat 
Marcos i Teresa 
Vicente i M^lsabel 
Josep i M^Teresa 
Antonio i M® del Amor 
David i Consuelo 
Fernando i M®Natividad 
Juan Manuel i M^Angeles 
Miguel i Julia 
Josep i M® Isabel 
José M® i Lidia 
José M® i Tamara 
Francese i Eulàlia 
Francisco Javier i Eva 
Marcos i M® Teresa 
Alexandre i Silvia 
Juan i Luisa 
Jordi i Esther 
Enric i Monica 
Francese i Dolors 
Juan i Marta 
Josep i Gemma 
Ramon i Anna M" 
Albert Josep i Nieves 
Antonio i Victoria 
Antonio i Sandra 
Juan Carlos i Antonia 
Vicente i Margarita 
Albert i Teresa 
Luis Manuel i M^José 
Antonio i M® Luisa 



Data Noms dels nascuts Nom dels pares 

15.10.00 Adrian Bermúdez Pamos Antonio i Encarnación 
17.10.00 Marta Guri Cabot Pere i Immaculada 
21.10.00 Arnau Altarriba Pages Daniel i IVIeritxell 

MATRIMONIS 

01/01/00 - Candido Perez Gómez i M® Rosario Trujillo Montero 
11/01/00 - José Miguel Anguita Muros i Eulalia Corrons Heim 
25/03/00 - Jordi Padrós Plans i Sandra Gol Gili 
29/04/00 - Mariano Marinas Cera i Laura Segovia Encinas 
29/04/00 - Andres del Pino Martínez i Francisca Ortega García 
06/05/00 - Sergio Aragón Bermudo i Matilde Ferriz Gea 
27/05/00 - Esteban Bovés Fajardo i Lidia Möllns Arimón 
03/06/00 - Antonio Fernández Zuil i M® Azucena López Peláez 
10/06/00 - Jordi Deumal Gubern i Montserrat Safont Ferrer 
10/06/00 - Óscar Perrerías Bermejo i M® del Carmen Segura Gordillo 
17/06/00 - Tomás Fernández Jiménez i Noemi Cañas Bailen 
17/06/00 - Javier Miguel Salvat i Mónica Noales Bravo 
17/06/00 - Jaume Barbany Molero i Natália Montagut Jam 
24/06/00 - Joan Creus Gravi i Silvia Sánchez Izquierdo 
30/06/00 - Daniel Soriano Gonzalez i Marta Bonet Nieto 
29/07/00 - José Garda Espigares i loulia Ivanova 
29/07/00 - Francese Xavier Bassa Valls i M^Dolores Lumbreras Moreno 
03/08/00 - Joan Acrest Riera i Gemma Corbera Peñalver 
05/08/00 - Joan Franch Castellarnau i Marcela Salazar Barney 
26/08/00 - Juan Carlos Baquero Martínez i Marta Matabacas Tena 
01/09/00 - Josep Antoni Casanovas Palenzuela i Montserrat Ramírez Muñoz 
23/09/00 - Felix Gómez Martínez i Eva Carreras Villaescusa 
30/09/00 - Javier Ariño Nuñez i Carolina Ruiz Cuesta 
30/09/00 - Alejandro Pons Vialseca i Sonia Flum Mir 
07/10/00 - Javier Aguilar Cucarella i Raquel Mordillo Morante 
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DEFUNCIONS 

Data Norn dels traspassats 

25/11/99 Ana Maria Zafont Iserte 
02/12/99 Sebastián Jiménez Ruiz 
31/12/99 Cayetano Madrid Lloret 
06/01/00 José Jiménez Ruiz 
11/01/00 Rosa Jover Puig 
16/02/00 Esteve Viader Vails 
05/03/00 Antonio Valentin Gil 
17/03/00 Juan Ventura Tapias 
24/03/00 Leonardo Lorente Canal 
28/03/00 Rafael Gallego Domeñe 
01/04/00 Raul Lahiguera Medrano 
08/04/00 Francisco Vila Bonet 
22/04/00 Isidro Barbany Rodés 
10/06/00 Dolores Planas Pujol 
13/06/00 Antonia Barri Folch 
14/06/00 Josep Moré Clara 
19/06/00 Maria Rodilla Jarque 
26/06/00 Francisca Montpart Nadal 
06/07/00 Josep Piqueras March 
23/07/00 Ramon Garcia Serrano 
31/07/00 Jaume Maspons Barbany 
07/08/00 Irene Gili Corominas 
09/08/00 Joaquin Bielsa Ruiz 
22/08/00 Dolores Fernández Huguet 
17/09/00 Vicente Gili Ventura 
25/09/00 Gabriel Andreu Carrascosa 
05/10/00 Nieves Martorell Jordà 
24/10/00 Maria Uñó Margó 
24/10/00 Benjamin Fontanet Boitaina 
29/10/00 Dolores Figuerola Llopart 
03/11/00 Trinidad Xandri Riu 
04/11/00 Mercedes Nicolas Ros 
07/11/00 Vicente Castillo Serrano 



Data Nom dels traspassats 

07/11/00 Remei Guai Barbany 
12/11/00 Jaime Martí Bassa 
08.07.99 M® Teresa Coli Gómez 
19.07.99 Maria Ramírez Salva 
22.07.99 Rosa Murcia López 
20.08.99 Jesús Vallverdú Badal 
19.09.99 Lluís BonetCiurans 
20.09.99 M® Asunción Rubio Felipe 
19.10.99 Elisenda Morilla Sala 
07.11.99 Ramón Núñez López 
13.11.99 José Antonio Pérez Pérez 

Cens de vehicles de l'exercici 2000 

El nombre de vehicles matriculats al nostre municipi, en data 

25 de novembre de 1999, és el segiient: 

Turismes 2.599 
Autobuses G 
Camions 452 
Tractors 46 
Remóles 59 
Altres vehicles 561 

o o o (N 
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RESUM DEL PADRÓ D'HABITANTS 
A 30-11-2000 

CENS D'EDATS 
Interval dates: 17/12/1999 al 21/10/2000. 

Edats homes dones total 
Mésde 99 0 1 1 
93 A 99 1 2 3 
90 A 94 2 9 11 
85 A 89 15 31 46 
80 A 84 26 54 80 
75 A 79 54 53 107 
70 A 74 95 92 187 
65 A 69 137 139 276 
60 A 64 122 110 232 
55 A 59 126 137 263 
50 A 54 171 163 334 
45 A 49 173 151 324 
40 A 44 194 204 398 
35 A 39 222 207 429 
30 A 34 205 195 400 
25 A 29 228 180 408 
20 A 24 193 188 381 
15 A 19 155 129 284 
10 A 14 121 120 241 
5 A 9 115 123 238 
0 A 4 115 103 218 

Totals 2.470 2.391 4.861 



JUTJAT DE PAU 

Com és de costum en aqüestes dates tot son presses i corredisses per poder tenir 
I'Anuari local acabat abans de les festes nadalenques. Presentem, dones, un petit 
resum del que ha estât el funcionament del Jutjat enguany. 

Com tots sabem, el nostre pöble ha crescut considérablement, i amb això també 
ho ha fet la feina d'aquest organ judicial. A grans trets podem definir la tasca del Jutjat 
en dues activitats: la de cooperació judicial i la del Registre Civil. 

Si comparem les dades del numero d'exhorts (correa entre jutjats) complimentats 
I'any 1999 i les d'aquest any, observem que I'any passat va ser de 440 i amb el que 
portem d'any ja passa de 700 exhorts, així veiem el gran augment d'aquest darrer any. 
Aquesta tasca és de cooperació amb eis Jutjats de Primera instancia, ja que eis afectats 
son residents al nostre municipi, i per tant s'han de complimentar en aquest Jutjat. 

Per altre banda, en el que són les tasques del Registre Civil, hem registrat 36 
naixements, 63 matrimonis i 22 defuncions, semblant al que vàrem registrar l'any 
passat. 

La regularització ortogràfica de cognoms, que era un tema pendent en el Registre 
Civil, ara s'ha reglamenta! amb la modificació de la Liei i el Reglament del Registre 
Civil de l'ortografia dels cognoms, la qual diu: 

En el cas de Catalunya ja s'havia régulât aquesta possibilitat mitjançant la Liei de 
política lingüística de 30 de setcmbre de 1977 i el Decret de 208/98 de 30 de juliol. 
A partir d'ara la nova Ilei regula, per a tot Testat espanyol, el que ja va regular la 
Generalitat de Catalunya. Així dones, l'article 3 de la Liei 40/99 determina que 
l'Encarregat del Registre Civil procedirà, a instància de l'interessat, a regular 
ortogràficament els cognoms quan la forma no s'adapti a la gramática i a la fonètica 
de la Mengua espanyola corresponent (català, euskera o gallee): per exemple, el cas de 
la "ñ" per "ny", plurals acabats en "es" en Hoc "as", etc. És en aquest moment quan 
l'interessat haurà de justificar la forma gramatical o fonètica correctes, mitjançant un 
certificat de l'Institut d'Estudis Catalans. 

I per acabar, em plau desitjar-vos un Bon Nadal i Feliç Any Nou. 

Josep Solé i Padrós 
Jutge de Pau 
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LMES LA VALI DEL TENES DURANT L^ANY 2000 

S'acaba finalment, ara si, el scgle XX. Tot sovint aquesta dèria que tenim per 
encotillar el pas del temps en uns intervals totalment arbitraris, com és el cas dels 
segles (qué faríem si no utilitzéssim la base decimal?), ens arriba a fer creure que el 
moment de canvi d'un segle a un altre és quelcom especial. La continuïtat del temps, 
però, no té aturador i després de qualsevol dia en segueix un altre. Tanmateix, potser 
si que aqüestes unitats de cent anys, any amunt any avail, tenen una certa coherència. 
Així com és un Hoc comú afirmar que el segle XX nasqué el 1918, comença a ser-ho 
també que cap allà el 1989 es pot donar per acabat. 

Tot això té relació amb el fet que, en una escola, el pas del temps ve marcat per 
unes fitcs que no són precisament les dels anys astronomies (i encara menys pels 
segles!), sino per allò que hem vingul a anomenar "curs lectiu". Tota la vida escolar 
es recolza, temporalment parlant, en aquesta mesura, de mida més petita que un any 
(sembla ara que massa petita per alguns que hi tenen alguna responsabilitat en el tema) 
i d'inici diferent que l'any oficial. Així dones, fer un recordatori d'aliò més rellevant 
de l'any 2()()() no deixa de ser per nosaltres una operació un xic forçada, mirant de 
recordar com va acabar el curs passat i albora escriure sobre l'inici de Tactual 

L'any passat vam fer un petit llistat d'alguns fets sobresortints, aquells que ens van 
semblar que eren més intéressants. Mirarem de fer enguany el mateix, tot enllaçant 
amb algunes coses que foren dites en el seu moment. 

• Ampliació de l'Institut 

Acabàvem ara fa un any dient que estàvem a l'esperà de disposar d'un nou edifici 
de sis aules. Dones efectivament, a finals del mes de gener vam estrenar aqüestes 
noves aules. Això ha permcs que alumnes i profes.sors no haguessin de fer classe en 
espais com despatxos i laboratoris, a més de permette un iis més racional dels espais 
específics (laboratoris, aules d'informàtica). 

• De pintades 1 silencis 

Durant el darrer trimestre d'aquest any 2000 s'han viscut al Centre alguns fets, 
positius alguns i negatius d'altres, que ens han fet reflexionar sobre la capacitat 
educadora d'una escola en la nostra societat. 

Com ja és ben conegut, la realització de pintades en parets al nostre país no és una 
cosa gens inhabitual. Tampoc els nostres pobles i la nostra escola s'escapen a aqüestes 
activitats. Així, periòdicament les parets de l'Institut són guixades amb missatges 
d'aliò més variats. El que passa, però, un dissabte al vespre de fa no gaires setmanes 
va superar el que recordàvem fins al moment. No només foren pintades pràcticament 



totes les parets interiors del recinte, sino que el contingut dels missatges eren 
ciarament racistes i farcits de simbologia nazi i feixista. Al cop de poc temps 
aparcgueren pintades en contra de les anteriors. A més de la feina per netejar les 
parets (força complicada aquesta vegada), aquests fets ens van deixar amb la sensació 
que de vegades tot l'esforç que fem per inculcar unes actituds de respecte (mirar dues 
vegades l'altre, no només per conèixer de la seva existència sino per saber dels seus 
pensaments i sentiments) és endebades. Naturalment això no és aixi. Ni tothom 
participa d'aquests fcts ni alguns dels que ho fan ho continuaran fent quan creixin. El 
problema de l'escola és que ben poques vegades veiem eis résultats de la nostra feina. 
1 quan ens pensem que els veiem tampoc no en tenim la seguretat. 

Un altre fet que tingué Hoc no fa massa fou, en canvi, ben positiu, dins la tristesa 
d'aliò que el causà. L'assassinat de l'Ernest Lluch fou un esdeveniment que 
difícilment se'ns oblidarà. A l'escola alguns professors i alumnes vam creure 
convenient fer una aturada de cinc minuts en silenci. No tothom veia ciar que poc més 
de cinc-cents alumnes fossin capaços de realitzar-ho. Naturalment, eis vam explicar 
el que representava l'Ernest Lluch, ja que era molt possible que molts no el 
coneguessin. Tot i aixi, restar cinc minuts seguits en silenci no és gens fácil per 
adolescents que, en general, mai no experimenten moments de calma i de retlexió o, 
en tot cas, miren d'evitar-los. Val a dir que en tots aquells minuts no es va sentir ni un 
soroll. Alumnes i professors en podem estar satisfets. 

• Més alumnes a Gal-Ies 

Per segona vegada, un grup d'alumnes del cicle formatiu de grau superior 
d'Administració i Finances van realitzar una estada de tres setmanes a la població de 
Wrexham, a GaMes. Durant aquests dies van estar treballant en diferents empreses, 
complint així l'objectiu de practicar l'idioma anglès i posar alhora en práctica eis 
coneixements apresos. Aquest cop Testada es realitzà durant el mes de setembre, 
abans de començar les classes del curs 2000/2001. 

• Premis a un treball de recerca 

Un deis treballs de recerca presentáis el gener del 2000 pels alumnes de 2n de 
batxillerat, concretament el de l'Oriol Pont, dirigit per la professora Maite Boada, 
ha rebut dos premis, cosa que ens satisfà profundament. Abans de l'estiu rebé un 
accèssit en el Certamen per treballs de recerca de la Universität de Vie. Fa poc, a 
finals d'aquest any, hem sabut que se li ha concedit també un deis premis que 
atorga la CIRIT (Comissió Interdepartamental per la Recerca i la Innovado 
Tecnològica). La temàtica del treball gira entorn l'evolució de les cotitzacions o 
borsàries i la seva anàlisi matemàtica. Podeu veure el treball a l'adreça d'Internet: 
www.geocities.com/Colosseum/3798/tr. n 
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• Proves Cangur 

El concurs Cangur de matemàtiques és un conjunt de proves internacionals de 
matemàtiques per a estudiants de tots els nivells. A casa nostra són organitzades per la 
Societat Catalana de Matemàtiques. A l'edició del 2000 hi van participar més d'una 
seixantena de centres escolars de Catalunya, entre ells el nostre. L'experiència que van 
viure la vintena d'alumnes participants de tots els nivells fou molt positiva. Podeu 
veure més informació a www.xtec.es/~agomay'cang2000/cang2000.htm. 

• L'orquestra 

L'orquestra segueix treballant de valent per millorar les seves interpretacions. 
Darrerament es va poder tornar a sentir a la Nit de Musics de Santa Eulalia de 
Ronçana. Si no l'heu sentida encara ho podreu fer més endavant, en les properes 
ocasions en qué torni a actuar. 

Fins aquí un petit recul! d'algunes activitats realitzades durant l'any 2000. 

Bon Nadal i feliç any (i segle) nou. 

L'equip directiu. 

http://www.xtec.es/~agomay'cang2000/cang2000.htm


CENTRE DE CULTURA ST. JORDI 
El canvi de mil lenni ens porta una gran extensió del fenòmen literari. La recerca 

de nous mercats ha fet que apareguin o es popularitzin noves formes literàries. 

No obstant la competència que suposa la televisió i altres formes d'esbarjo, i de 
la queixa en sentit oposat per part d'experts literaris, cada dia es publiquen més Ilibres. 

El mon editorial busca cada cop amb més afany l'obtenció de beneficis. La llengua 
anglesa ha facilitat la paraula que indica l'autor o l'obra que més es ven: és el best 
seller. Es tracta de Ilibres que es distribueixen a nivell mundial i que aconsegueixen 
superar en poc temps el mig milió d'exemplars venuts. 

El terme best-seller s'utilitza en sentit estríete per indicar un tipus déterminât de 
novel la comercial molt planificada, que sobretot pretén obtenir rendiments a curt 
termini. Aqüestes novel-les solen ambientar-se en el fascinant mon de les altes 
finances, amb temes relacionats amb la mafia, la corrupció financera i emotives Iluites 
pel poder, amb ingredients clau com el sexe, al violència i les infidelitats 
matrimoniáis. Es tracta de Ilibres concebuts des del seu inici per arribar a ser best 
sellers. Per desgracia, el suport comercial que reben aqüestes obres fa que amb 
freqüéncia siguin les uniques que arriben a una part important del public. 

A finals de la década dels noranta, un dels autors més venuts és el nord-americà 
John Grisham, que ha abandonat la práctica jurídica a favor de la literàna. A les seves 
obres, Grisham reflecteix el mon de les finances i de l'advocacia. Fa servir un 
llenguatge fluid i distret que atreu al lector des del primer moment. Prova del seu 
ganxo és que un bon nombre de les seves obres s'han portât al cinema recollint 
notables èxits: El client, Legítima defensa o El jurat. 

Esperarem a l'any vinent per informar-vos del be.st seller del moment. Fins 
aleshores, llegiu bo. 

M. Carme Viader 
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CEIP RONÇANA 

L'ESCOLA 
ENS 
AJUDA 
A 

CRÉIXER 

La Laia ha entrât a l'escola aquest curs, fa P.3. Per en Khalib, aquest serà l'ùltim 
any a l'escola; fa sisè de primària. Entremig podem veure la Sàngia, de P.4, en Marc, 
de P.5, en Caries, de 1 r, {'Helena, de 2n, l'Artur, de 3r, en Ramon, de 4t. 1 la Noemi, de 
5è. Junt amb els seus companys de classe, aquest curs 2000-2001, son 397 nens i nenes 
que es formaran a l'Escola Pública Ronçana. 

Com canvien al llarg dels nou anys que passen a l'escola! Però aquest canvi fisic 
tan evident no és pas l'unie, ni potser el més important. Prou bé que ho saben els seus 
pares, que son els qui tenen cura de fer-los crèixer en tots els sentits, des del mateix 
moment de néixer, sabent que aquesta tasca, de fet, no s'acaba mai. 

A l'escola ajudem als pares durant una època de la vida dels seus fills, 
complementant l'educació que ells els donen. Ho fem amb dedicació, professionalitat 
i il lusió. N'estem molt contents de poder ajudar-los a fer-se grans. Tots, els alumnes, 
els seus pares i nosaltres, hi hem de posar un esforç, però val la pena! Quan se'n van 
d'aqui, estem orgullosos d'ells. 

Aquí han començat a eixamplar les seves relacions des del nudi familiar i a sentir-
se part d'un coMectiu més gran. Han posât els fonaments que els han de donar una base 
sòlida per al futur. Durant nou anys els acompanyem i ajudem en el seu fer-se grans. 
Globalment, van madurant en l'equilibri emocional, autonomia personal; en el 
coneixement, control i la cura del seu eos; en la comprensió de la realitat; adquireixen 
coneixements, aprenen a organitzar el pensament, despleguen els mecanismes de 
raonament, d'adaptació. Aprenen habilitats, a saber fer coses; i posen en funcionament 
la seva capacitar d'actuar, de tenir relacions positives i de participar en la vida de grup. 

A l'escola ens sentim contents d'ajudar a les families i a la nostra societat, cada 
cop més complexa, a formar persones capaces de millorar-la. 



Alumnes que han acahat el sise curs i han comengat el primer d'ESO 
aquest any 2000, ainh les seves tutores Llui'sa Rubia i Isabel Oliveras, 
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LLAR D'INFANTS SANTA EULALIA 

EL NADAL 

Quan s'acosten les diades nadaienques 
comencem a guarnir l'aula amb els infants. Els 
guarniments per a decorar la classe els fan els 
infants amb l'ajut de la mestra. Uns dies abans de 
Nadal ens arriba el Tió, el posem en un costat de 
la classe, el tapem amb una manta i cada dia els 
nens i nenes li porten menjar i aprenen la cangó: 

"Tió, Tió, caga torró." 

Els agrada molt cantar nadales: El rabada. A Betlem me'n vuli anar, A vint-i-cinc 
de desembre... També memoritzen un poema, que el dia de Nadal reciten ais seus 
pares. Tots junts parlem de les figures del pessebre, posem la molsa i en fem un a la 
classe, llavors expliquem aquest conte del: 

PESSEBRE 

Fa molts anys, en un poblé anomenat Betlem, hi havia un home anomenat Josep i 
una dona anomenada Maria que van teñir un fili. Li van posar Jesús. Josep i Maria eren 
molt pobres i per això vivien en un estable, amb un bou i una mula. Amb palla de 
l'estable li van fer un bressolet al seu fili Jesús. 

Tots els pastorets que vivien per allí a prop, quan van saber que havia nascut un 
nen a l'establia li van portar roba per abrigar-lo i que no tingues fred, i menjar perqué 
no tingués gana. Tres 
reis que vivien molt 
lluny, a l'Orient, es van 
assabentar que havia 
nascut Jesús i també ii 
van portar regáis, però 
no coneixien gaire bé 
el camí per anar-hi i un 
estel molt especial del 
cel eis el va assenyalar 
i així van poder arribar 
a Betlem i veure el 
Nen. 
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PARROQUIA 

COMUNITÀ! CRISTIANA DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

L'esglésul parroquial després de les ohres de restauració de la façana 

Les activitats d'aquest any en la nostra comunitat han girat entorn a quatre fets: 

' L'Església ha viscut una invitació extraordinaria, l'Any Jubilar, on se'ns recordava 
que "Déu t'estima i que per amor teu Jesucrist, fa 2.000 any s, es feu home". 
Aquest Any Sant ha estât célébrât per la nostra comunitat -unida amb tot 
l'Arxiprestat de Puiggraciós, perqué no és un fet particular- amb diferents actes, 
i en forma de pelegrinatge que ens recordava que tota la vida cristiana és fer cami 
cap a la casa del Pare. Participant el dia de l'Aplec de Puiggraciós; participant en 



el Romiatge de Montserrat, que corrija sabeu va ser traslladat a un acte tambe' al 
Santuari de Puiggraciós per motiu de l'aiguat que va caure aquell 10 de juny a 
Montserrat i rodalies; i amb altres actes diferents. 

La nostra comunitat també va viure com un fet extraordinari la "Visita Pastoral". 
Aquesta té com objectiu posar-se en contacte amb la realitat pastoral que es viu 
a la nostra parroquia. El Bisbe Caries Soler es va reunir amb diferents grups que 
mouen la vida pastoral, i vam tenir com acte central la celebració de l'Eucaristia, 
el 2 d'abril, amb tota la comunitat de Santa Eulàlia. Al mateix temps, el Bisbe va 
conèixer una mica més la vida actual del nostre pöble, amb els canvis que en pocs 
anys s'hi han esdevingut. 

Allò que ha estât més visible i pel que hem demanat la vostra col laboració tan 
generosa (que en nom de la parroquia us agraeixo) és la restauració de la façana 
de l'església. Com ja us vam anunciar pels diferents mitjans de comunicació del 
nostre pöble, era urgent la seva restauració pel peri 11 que suposava, i ara podem 
veure-la rejovenida. Hem mirat amb els tècnics de deixar-la tal com era, per 
respecte a una historia i un estil d'aquella època -del segle XVIII- encara que 
molts manifestaren que els agradarla amb pedra vista. 

Però tot això no ha fet apagar la vida parroquial. Totes les activitats, grups, 
trobades i celebracions que es realitzen dins la vida comunitaria s'han portât a 
terme gràcies a tantes persones que tenen una entrega generosa i que avui 
m'agradaria agrair especialment. Persones que són més visibles com catequistes, 
responsables de la liturgia, Càritas..; però molts altres que fan un treball amagat: 
dones que mantenen neta l'església, aquella persona que té a punt unes tlors per 
col locar a l'aitar, altres que tenen cura de l'economia i obres... tot això tan 
necessari per la vida "Pastoral" d'una parroquia. 

Gràcies a tots. 

Mn. Jordi Maria 
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CASAL PARROQUIAL 

Una escena d'E\ 
primer plet, de 
Ramon Folcii i 

Camarasa. 

Quan s'acosten els dies de Nadal sembla oportú recordar tot allò que hem fet 
durant I'any que s 'acaba. L'escrit per I'Anuari és un bon motiu per fer-ho. 

El Casal ha procurât mantenir el caliu d'activitats teatrals i culturáis que li son 
pròpies. 

Després de molts anys de no haver-se'n fet cap, el Casal va organitzar un curset, 
d 'una classe setmanal, per aprendre a ballar sardanes. Va durar des del mes d'octubre 
tins el mes de gener. 

Any rere any, «Els Pastorets» per Nadal i Reis ompien d'espectadors el Casal. No 
cal dir que l 'ambient d 'actors de diferents edats, tècnics i public crea un bon clima de 
relació i trobada entre nosaltres en dies tan assenyalats. Tot plegat fa que ens il.lusio-
nem amb nous projectes. 

Potser va ser per això que, a finals de febrer, dos grups d'actors i actrius van 
començar a treballar dues obres. Els més grans assajaren «Ha trucat un inspector». 
Però el temps passa rapid i les moites ocupacions de cadascú va fer impossible poder 
estrenar aquesta obra. 

L'altre grup, d'actors i actrius més joves, van assajar «El primer plet» de Ramon 
Folch i Camarasa. Aquesta obra va ser representada els dies 16 i 22 de juliol. És una 
obra simple, plena d 'humor i amb personatges prou atractius com per fer passar dues 
tardes d'estiu molt agradables. L'autor, Ramon Folch, va assistir a l'estrena. Al final 
de la representació va felicitar al grup d'actors per la bona interpretació que havien fet 
i va tenir unes paraules de reconeixement i record pel seu pare, Josep M. Folch i 
Torres, en l 'any que s'escau el 50è. aniversari de la seva mort. Després va signar, a 



tothom qui ho volia, l 'últ im llibre éditât de Pagines Viscudes. Un recull d 'escr i ts del 
sen pare en temps de guerra. 

També va assistir a l 'ul t ima representació Mn . Jordi Mas de la Garriga,al quai 
vam lliurar els diners recollits de la venta d 'ent rades per la seva missió del Camerún. 

El dia 25 de juny, un grup d 'a lumnes del CEIP Ronçana van representar una obra 
de teatre en motiu del final de curs escolar. 

A part del teatre hi ha hagut música. El diumenge, 14 de maig, durant tot el dia, 
van fer-se un seguit de concerts a càrrec dels a lumnes i components de les «Arts 
musicals». 

El passat dissabte, 2 de desembre, a TEsglésia parroquial va tenir Hoc la «VI 
edició de la nit de musics locals». El gran èxit de participació i assistència ens fa 
pensar que aquest concert es va consolidant 

No podem acabar sense ressenyar les millores que s 'han fet a l 'edifici del Casal, 
tant pel que fa a questions elèctriques com pel que fa a la neteja i pintada de la façana 
i interiors. Tot plegat s 'ha estrenat el d iumenge 10 de desembre, festa de Sta. Eulalia, 
en sortint de missa, amb un dinar de germanor que va acabar amb el sorteig d ' u n a 
panera i una cantada d 'havaneres pel grup «La mar salada», de Terrassa. 

Tothom té molta teina i és cert que assajar teatre demana molt temps. Això dificulta 
poder portar una activitat més continuada. Però podem dir que hi ha ganes de començar, 
després dels Pastareis, nous projectes pel proper any. Tant de bo els poguem realitzar i 
que el Casal continui essent un bon Hoc de trobada i esbarjo per a tots. 

Bon Nadal. 

Adorado dels pastors. Ultima escena dels Pastorets. 
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TELEVISIÓ 

CANAL SET 

300 DIES DE NOTICIES 

Si d'aqui a 300 anys un historiador mira aquest resum dels fets més destacats 
d'aquest any 2000 al nostre pable, probablement no en trobarà cap d'excessivament 
rellevant, sempre mirant amb la perspectiva dels segles. Però si que trobarà tot un 
reguitzell de fets que marquen dia rera dia el tarannà de Santa Eulàlia. La hist(>ria 
l'escrivim tots una mica cada dia i la importcìncia del "fet" recau també, en bona part, 
en el record que queda en la memoria de cadascun de nosaltres. Serveixin dones 
aqüestes paraules per refrescar-la. 

GENER 

8 de GENER - En el primer informatiu de l'any 2000 el Set Informa destacava 
entre d'altres noticies que la revista Ronçana arribava al número 200. 

15 de GENER - Els veins del Bonaire demanen a I'Ajuntament que la xarxa 
pública d'aigua abasteixi la barriada. Un dels problèmes més importants és el cost de 
portar aigua potable fins aquesta zona de Santa Eulàlia, fet que ha provocat que en un 
principi el Bonaire no entri en els objectius de l'actuació municipal. 

22 de GENER - Les converses per un pacte tripartit a I'Ajuntament de Santa 
Eulàlia s'han trencat. Després de sis mesos de negociacions, ni Convergència i Unió, 
ni Independents-Esquerra ni el PSG han aconseguit un acord per un govern unitari. Les 
tres formacions, però, es comprometen a seguir treballant per Santa Eulàlia. D'altra 
banda, es descobreix que una casa de la barriada dels LIedoners acollia un clan 
familiar de traficants de drogues de La Mina. En l'escorcoll la policia ha trobat droga, 
diners i joies. 



29 de GENER - Tot i el trencament de les converses de pacte de govern. 
Convergènza i Unió, Independents-Esquerra i el Partit Socialista aproven per 
unanimitat eis pressupostos municipals d'aquest any, que arriben ais 627 milions de 
pessetes, i per primer cop en eis darrers anys han estât aprovats amb el vot a favor de 
tots els partits. A més, durant aquesta setmana una seixantena d'obres d'alumnes de 
FIES Valí del Tenes s'exposen a la Biblioteca municipal en la mostra Expoart. 

FEBRER 

5 de FEBRER - L'Ajuntament de Santa Eulàlia ha signât un conveni amb la 
Direcció General de Trànsit per la cessio d'un radar per mesurar la velocitat deis cotxes 
a les vies de comunicació del poblé. L'aparell està valorat en 7 milions de pessetes i 
es comparteix amb les poblacions de la Mancomunitat de la Valí del Tenes. Eeia dos 
anys que la policia mancomunada no disposava d'una aparell d 'aquestes 
caractéristiques. 

12 de FEBRER - La protesta pel neu model de Selectivitat és seguida per gairebé 
la totalitat dels alumnes de Primer i Segon de Batxillerat de l'IES Vali del Tenes. Els 
canvis que el govern estatal vol introduir en la prova d'accès a la Universität centra les 
reelamacions dels manifestants. 

19 de FEBRER - Sis entitats i un particular han presentat a I'Ajuntament propostes 
per a la formació d'un Conseil de Participació Ciutadana. Els suggeriments reclamen 
la creació d'un organ allunyat de posicionaments politics i que obri la porta a la 
participació dels veins. 

26 de FEBRER - La Calçotada Popular de Santa Eulàlia aplega uns 600 
comensals al Pavelló Poliesportiu que consumeixen 10.000 calçots. Per altra banda, el 
Departament d'Interior de la Generalitat mostrava el seu interés en la recol locació dels 
agents de la Policia Mancomunada quan arribi el desplegament dels Mossos 
d'Esquadra 

MARÇ 

4 de MARÇ - Després de quasi sis mesos d'estar parai litzades, les obres del Pas 
de Vianants es reinicien. Eis treballs d'aquest cami que han d'unir eis barris de la 
Sagrera i el Rieral es van aturar per problèmes amb alguns propietaris dels terrenys i 
per causes tècniques. La Festa del Carnestoltes posa la nota de color i disbauxa a la 
setmana. 

11 de MARÇ - Temps de sequera a Catalunya. Els pagesos de Santa Eulàlia poden o 
veure afectats eis seus cultius en una setmana en què eis termòmetres han arribat als f]̂  
23 i 24 graus i ja fa quatre mesos que no plou al pöble. m 
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18 de MARÇ - La paitipació dels santeulaliencs en les eleccions generals del 12 
de Març va arribar al 62%. A Santa Eulàlia va guanyar una vegada inés el grup de 
Convergència i Unió, seguii del PSC i el Partit Popular, respectivament. En quart Hoc 
va quedar Esquena Republicana, en cinqué Iniciativa-Verds, i EU i Alternativa va ser 
la menys votada al poblé. 

25 de MARÇ - La façana de l'església de Santa Eulàlia necessita una renovado. 
Ja hi ha iin projecte de restauració aprovat que preveu picar, arrebossar i pintar la paret 
principal del tempie. Canviant de tema, APINDEP presentará d'aquí pocs dies la 
Fundació Ronçana, que donará teina tant a nens discapacitats com a no discapacitats 
i que tindrà com a president l'hurnorista català lordi LP. 

ABRIL 

1 d'ABRIL - l.'alcalde de Santa Eulàlia, Josep Uñó, ha nomenat diversos 
col laboradors de l'equip de govern. La seva feina .serà la d'assessorar en diferents 
temes, com poden ser Sanitat o Medi Ambient. D'altra banda al pavelló es va celebrar 
una bailada de Gitanes amb força assistència de public i amb la participació de sis 
colles d'altres poblacions vallesanes. 

8 d 'ABRIL - El sostre màxim d'habitants de Santa Eulàlia, segons les actuals 
Normes Subsidiàries, es sitúa gairebé en IS.OOO habitants. L'edificació i ocupació de 
totes les parcel les existents en urbanitzacions i barriades del poblé permetrien arribar 
a aquest nombre de veins. Per la seva part, les dones de Santa Eulàlia podran participar 
en les activitats que sota el títol "Dones amb Marxa" s'organitzen al municipi aquesta 
setmana. 

15 d'ABRIL - Visita del Bisbe Auxiliar de Barcelona, Caries Soler i Perdigó, amb 
l'objectiu de veure de prop el funcionament de la comunitat cristiana de Santa Eulalia. 
El Bisbe Auxiliar es va trobar amb catequistes. integrants de Càritas i responsables 
deis grups joves de la Parroquia, tot i que feia dues setmanes que havia estât al poblé. 

29 d 'ABRIL - Setmana cultural, amb la presentació de diverses obres d'autores 
santeulalienques. Coincidint amb Sant Jordi, Empar Moliner, Emilia Margenat i 
Teresa Giménez mostren la seva literatura en obres totalment diferents. 

MAIG 

6 de MAIG - Unes 300 persones visiten les obres de La Fábrica en una jornada de 
portes obertes. L'arquitecte de l 'Ajuntament, Joan Jordana, guia el grup en la 
rehabilitació de l'antiga Tèxtil Ferrer. 

13 de MAIG - Santa Eulàlia i els pobles de la Vali del Tenes són les zones del 
Vallès Orientai amb la producció més elevada de fruita seca, especialment d'avellana. 
Igual que a la resta de Catalunya, els productors de casa nostra es trobaran molt 



perjudicáis si finaimenl es retiren els ajuts de la Unió Europea. D'altra banda, la 
mateixa setmana, els alumnes de Segon A del CEIP Ronçana reben el segon premi del 
concurs Yo Escribo, organitzat per l'Editorial Bayard. El conte premiat es titula 
"L'orquestra fantasma". 

20 de MAIG - El poligon de Can Magre acollirà un parc de camions, amb 
capacitai per a 150 vehicles. El projecte està en fase de redacció per part de la 
Generalitat. L'aparcament sera pavimentai i il luminai, i hi haurà un taller de 
reparació. 

27 de MAIG - El Parlament de Catalunya aprova la reforma de Ilei de Policies 
Locals de Catalunya. La modificació permetrà als actuals efectius de la Policia de la 
Vali del Tenes resituar-se com a agents municipals quan arribi el desplegamenl dels 
Mossos d'Esquadra. 

JUNY 

3 de JUNY - El primer equip dei Club Esporliu Santa Eulalia ha aconseguit 
l'ascens directe a segona regional després d'una temporada carregada de victories. Els 
verdiblancs van guanyar a la Monistrolenca per 4 a 0 en el partit que els dona el 
passaport per ascendir de categoria. 

10 de JUNY - L'Ajuntament de Santa Eulalia disposa ja del Reglament Organic 
Municipal o ROM, que regulará el funcionament intern del Consistori. El ROM 
dedica una part important a establir diferents organs de participació ciutadana. 

17 de JUNY - Un estudi de les pintures murals que hi ha a Termita de Sani 
Simplici, a Santa Eulalia, afirma que a les parets de la capella hi ha pintures de l'any 
1.730. Les decoracions del segle XVllI es troben en un lateral i sobre l'absis. 

24 de JUNY - Santa Eulalia celebra Sant Joan amb diverses fogueres, coques i 
petards. El foc i la il lusió d'un nou estiu encisa eis més petits. En i'apartat esportiu. el 
ciclista santeulalienc Bernât Guardia guanya el Campionat d'Espanya de descens en 
BTT, després d'haver participai la setmana anterior, sense sort, al Mundial. 

JULIOL 

1 de JULIOL - L'Ajuntament aprova en un pie la creació del cos de Policia Local 
de Santa Eulalia. El pöble disposará de la seva propia Policia quan la de la Valí del 
Tenes deixi d'operar. Canviant de tema, les classes han acabat a les escoles de Santa 
Eulàlia, i comencen les activitats deis cursets d'estiu i de l'espiai. 

8 de JULIOL - La connexió a la xarxa Ter-Llobregat permetrà a Santa Eulàlia o 
solucionar eis problèmes de manca d'aigua a l'estiu. Les obres de connexió a la xarxa 
duraran dos anys i es centraran en la construcció d'un dipòsit de 5.000 metres ciíbics, m 



situai a Rosàs. La Festa Major escalfa motors amb la presentació del programa d'actes 
elaborai per la Comissió de Festes. 

15 de JULIOL - Una vintena d'excursionistes de Santa Eulalia puja al cim més alt 
de Catalunya, la Pica d'Estats, després de set hores de marxa a peu. El bon ambient 
marca l'ascensió en una jornada de fred digne del Pirineu Català. 

22 de JULIOL - Santa Eulàlia acuii cinc nens d'Ucraina afectats per les radiacions 
emeses en l'accident de Txernòbil. L'Associació Vallès Obert als Nens del Món 
gestiona Testada dels infants, que son acollits només temporalment. Marxar d'Ucraina 
encara que sigui per dos mesos fa que els nens millorin les seves defenses. D'altra 
banda, la Festa Major dona el tret de sortida amb el Joc dels Colors com a estrella. 

P : S P P : C I A L FESTA MAJOR D ' E S T I U - Canai SET fa un seguiment exhaustiu de 
tots el actes programats per la Festa Major, amb especial atenció a l'evolució del Joc 
dels Colors. Justamenl enguany una de les proves d'aquest Joc era l'er una emissió en 
directe de 15 minuts per Canal SET. 

OCTUBRE 
7 d 'OCTUBRE - Els transportistes de Santa Eulàlia aturen tres dies la seva 

activitat per queixar-se de l'increment de preu dels carburants. D'altra banda, la colla 
de Santa Eulàlia presenta la nova gegantona, la Mora, filia dels gegants Gerd i 
Maduixa. 

14 d 'OCTUBRE - L'lES Vail del Tenes comença el curs amb l'aparició de pintades 
a les parets de l'Institut, algunes de tipus racista. Mentrestant, el CEIP Ronçana inicia 
les classes amb gairebé 400 alumnes i amb la necessitai d'ampliació del recinte escolar 
sobre la taula. 

21 d 'OCTUBRE - Més de 400 persones assisteixen a la presentació oficial del 
Centre civic de la Fábrica. Els veins es van sorprendre del canvi d'imatge l'edifici. 
L'antiga Tèxtil Ferrer va entrar en funcionament fa 15 dies amb la temporada de 
curséis de lardor. 

28 d 'OCTUBRE - La barriada del Bonaire crea una comissió per saber com està 
la seva sol licitud per a la inslal lació de la xarxa d'aigua municipal i de clavegueram 
a la zona. Més de 500 persones passegen sola la pluja en la Marxa-Passeig de la Vali 
del Tenes. El traçai va ser un dels millors d'una passejada que enguany arribava a la 
vintena edició. 

NOVEMBRE 
4 de NOVEMBRE - Francese Mauri, home del temps de TV3, imparteix durant 

el mes de novembre un cursel de meteorologia. Tres santeulaliencs reben l'ensenya 



d'argent que atorga la Unió Excursionista de Catalunya pels seus 25 anys a i'entitat. Es 
tracta de Patrocini Argemi, Lluis Gaiobart i Josep Vinyeta. Tots tres, a més, son socis 
fundadors de la secció de la Unió Excursionista de Catalunya de la Vall del Tenes. 

11 de NOVEMBRE - La regidoría de Sanitat de l 'Ajuntament ja ha redactat 
l'esborrany d'unes ordenances sobre animais de companyia, per regular la tinença 
d'animals domèstics. Canviant de tema, el primer any de funcionament del radar de la 
Policia de la Vall del Tenes deixa entre 10 i 12 denuncies cada dia en què s'ha utilitzat. 

Un equip de Canal SET filma el reportatge de la Marxa Passeig d'enguany. 
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A G R U P A C I Ó F O T O G R À F I C A S A N T A HULÀLIA 

XXXVI CONCURS DE DIAPOSITIVES 
DE LA VALI DEL TENES 
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(7w beli aspecte de l'exposició de fotografíes. 

La principal activitat de l 'Agrupació, tal coin és tradicional, ha estât l 'organització 
del Concur s de Fotograf ia durant la Festa Major. Enguany ha estât novetat, i a m b gran 
èxit , la modali tat més popular: és a dir, la fotograf ia en suport paper. Tant el tema com 
la tècnica era Iliure, i t ampoc es va demanar un tamany concret pel que fa al paper. S'hi 
van presentar fo tograf íes a m b molta diversitat de temes: reportatge, paisatge, esport, 
fo tograf ia d'estudi. La qualitat de les obres en general va ser bona, sobresortint-ne 
a lguna per la seva dificultat tècnica a l 'hora de tirar la foto, per la il luminació, 
l ' enquadrament , la construcció, pel seu reveiat o tractament posterior. 

A l 'apartat de D iapos i t i ves es van presen ta r obres ais dos t emes que 
t radic ionahnent es convoquen: Tema Lliure i Tema La Valí del Tenes. Tant en l 'aspecte 
de qualitat com en el de quanti tat d 'obres, aquest any s'ha seguit la tònica dels últ ims 
concursos celebrats. 

Durant la preparació del concurs es va crear una dinàmica de treball entre els 
membres de la comiss ió organi tzadora, que j a ha fet altres reunions després del 
Concurs de la Festa ma jo r per impulsar noves activitats que foment in l 'afició a la 
fo tograf ía , com per exemple exposic ions , sortides, treballs temàtics. Per tal de poder 
fer aqüestes activitats es vol dotar a l 'Agrupació Fotogràf ica Santa Eulàlia d 'uns 
estatuts. Cre iem que aquesta és la novetat d 'enguany i esperem que tiri endavant . 



XXXVI CONCURS FOÏOGRAFIC DE LA VALL DEL TENES-2000 

ACTA DEL JURAT 

El Jurat, composi per Francese Casanova, de Lliçà de Munt, Pere Cornelias, de 
Granollers, i Josep Gaspart, de Caldes de Montbui, s'han réunit al Casal d'Avis de 
Santa Eulàlia de Ronçana el dimecres 26 de juliol del 2000, a les 10 del vespre, i han 
classificai els treballs presentáis al concurs (25 col-leccions de fotografíes en paper, 24 
col leccions de diapositives tema lliure i 8 col-leccions de diapositives tema Vali del 
Tenes). 

Una vegada fetes les deliberacions, ha résultat la segiient classificació: 

FOTOGRAFIA EN PAPER 

1er. "Després de la pluja", d'Imma Casals i Barbany 
15.000 ptes. i trofeu Ajuntament de Sta. Eulàlia 

2on. "Cambassa", de Mireia Margenat i Escobairó 
10.000 ptes. i trofeu Subministres Cladellas 

3er. "Oxigen ", de Cèsar Aranda 
5.000 ptes. i trofeu "La Caixa" 

4art. "Pare Giiell", de Josep M ' Molist i Vilanova 
Trofeu Farmàcia Núria Salayet 

5è. "Marina", de Ramon Ratera 
Trofeu Caixa de Catalunya 

6è. "Natura", de Montserrat Martin 
Trofeu Esports Escuin 

DIAPOSITIVES 

Tema F̂ liure 
1er. "Elitre Fulles", d'Andreu Rius i Davi 
15.000 ptes. i trofeu EiA Gispert Mestres Torradors 

2on. "Amh la mare", de Catherine Charles i Massi 
10.000 ptes. i trofeu "La Caixa" 

3er. "Mar, terra i foc", de Josep M" Bonet i Vila 
5.000 ptes. i trofeu Assegurances Prat 

4art. "Tuareg i senyera ", de Pere Bonet i Galobart 
Trofeu Agrupació Fotogràfica Sta.Eulàlia § 

o 
5è. "Cirera", de Ramon Ratera ^^ 
Trofeu Transports Girpei ro 



Tema Vali del Tenes 

ler. "Sant Simple", de Josep M" Bonet i Vila 
15.000 ptes. i trofeu Agrupació Fotogràfica Sta.Eulàlia 
2on. "Mans", de Ramon Ratera 
10.000 ptes.i trofeu Ferretería Poma 
3er. "Despertar", de Laia Sala i Picola 
5.000 ptes. i trofeu "La Caixa" 
4art. "OUveres ", de Josep Montes i Gravi 
Trofeu Forn Sta. Eulàlia 
5è. "/ després qué?", de Victor Sala i Vergonyós 
Trofeu Agrupació Fotogràfica Sta. Eulàlia 

El jurat també va puntuar les 24 fotografíes presentades pels Grups dels Colors. 

"Després de la pluja ", printer premi fotografici eri paper, d'Imma Casals i Montse Iglesias 



La Revista RONÇANA ronçana IlEVISTA DC LAÍVALL OEL TtNES 

A m b ol r o n c a n a %oo 
uyù' ' ' 

Un any més, i en fa 33, s'han publicat 
regularment els cinc números de la Revista 
corresponents a l'any 2000. Editàrem el passai 
cap d'any el número 200, que coincidia amb 
l'entrada a l'any 2000 i ho vam ressaltar amb un 
disseny modem i adient que combinava les 
dues xifres. Ho podeu veure a la fotografía. 

El contingut (72 pàgines) també va ser 
extra ja que, a part de les seccions habituais i 
els "fets" de cada final d'any, hi havia un 
suplement de 16 pàgines centrais dedicades al 
"Sopar" de l'any 1999 i al tema que es va 
tractar a la sobretaula d'aquella vetllada: "El 
passai, el present i el futur dels nostres pobles 
de la Vall del Tenes". Recollia els parlaments i 
les opinions exposades pels conferenciants, 
amb diverses fotografíes antigües i actuals que permetien fer comparacions i 
demostracions dels évidents can vis que tan acceleradament es van produint. Un treball 
i uns estudis que haurien de tenir presents els responsables politics i tècnics a I'hora de 
planejar els nostres pobles. 

La resta de números han estât més o menys normals, en la línia habitual. S'ha 
desborda! la coMaboració i, sovint, ens és difícil encabir-bi tot el material que ens 
arriba, cosa que d'altra banda valorem i agraim. 

Volem fer constar l'èxit que ha obtingut la nova secció "Recuperem la nostra 
historia - Retrats de familia". Les fotografíes antigües que s'hi publiquen, algunes 
gairebé centenàries, totes de families o grups de persones, han estât molt ben rebudes 
i valorades pels lectors, especialment pels familiars o amies dels fotografiats, que 
desconeixien l'existència d'aquestes fotografíes. Totes ens han arribat per mitjà dels 
suscriptors o lectors que en tenien a casa o sabien qui en tenia. Segur que n'hi deuen 
haver encara en algun racó de calaixcra. Dcsitjaríem que ens les féssiu arribar, dones 
estem acabant les existències. Les retornarem totes intactes. 

Volem deixar constància, també, de la mort de l'Eduard Condis i Galindo, a 
Barcelona, el passat 10 de novembre, a l'edat de 93 anys. El senyor Condis va viure, 
amb la seva esposa Matilde, una colla d'any al nostre poblé, en un pis de la plaça de 
l'Ajuntament, i des de 1973 a 1986, que va retornar a Barcelona, va ser un gran 
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coMaborador de "Rongana". A part de I'article que escrivia a cada numero, va traballar 
en l'aspecte administratiu, portant el control de les subscripcions, eis cobraments i el 
repartiment, i s'ha de dir que mai més ha funcional tant bé com aleshores. Molts el 
deveu recordar perqué eli coneixia gairebé tothom. Volem expressar la nostra 
condolen§a als seus familiars i amies, especialment a la seva esposa Matilde i al seu 
fili David. En guardarem un bon record. 

El "SOPAR" d'enguany tingué Hoc al restaurant can Gol, de Santa Eulàlia, el 
divendres 17 de novembre, amb el menjador pie i amb un bon ambient familiar i 
festiu, com sempre. 

Tres conferenciants de prestigi foren els encarregats de posar la nota cultural a la 
sobretaula: El doctor Jaume Reventós i Puigjaner, cap del Servei de la Unitat de 
Recerca Biomèdica de l'Hospital de la Vali d'Hebron. Va parlar sobre "La medicina del 
segle XXI. Avengas medies. El genoma humà". El periodista Andrea Claret, professor 
de la Universität Pompeu Fabra, director de l'Institut Català de la Mediterrània, que va 
dissertar sobre "£/ repte de la immigració". I el catedràtic. Climent Nadeu, professor 
de Telecomunicacions de la Universität de Barcelona. 

Tots tres tractaren d'una manera molt clara i entenedora el seu tema anunciat. 
Segurament la limitació del temps va deixar algún oient amb interés d'escoltar-los 
més, i algún conferenciant amb ganes de parlar-ne més, però és preferible que ais 
assistents se'ls faci curt que no pas que ho trobin massa llarg, i a aquella hora de la nit 
hi ha aquest perill. 

L'acte va acabar, com sempre, amb "l'actuació" d'en Jaume Farriol, Un fi de festa 
que tothom espera i que en Jaume sap escriure i llegir, any rera any, amb una agudesa, 
una ironia i un humor realment únics. Que per molts anys! 

Joan Cabot 
i Pañach 

El "Sopar" de 
Rongana. Un aspects 
del colloqui. 



CASAL D'AVIS 
de Sta. Eulàlìa de Ronçana 

Sort ida a 
Montserrat 

(24-5-00) 

Aquest any ha estât un any amb molt de relleu per a historia del nostre Casal. Es 
va començar parlant de posada en marxa d'un nou Centre social i acaba amb una 
realitat, omplint uns espais en una institució model de Centre civic, social i cultural, 
on el nom de "Casa! d'Avis" figura com a únic exponent, se suposa que per ser els més 
nombrosos de les diverses entitats que han d'integrar-s'hi. 

Assemblea General. - Com cada any, i coincidint amb la diada de St. Jordi, el 
Casal celebra la tradicional assemblea general ordinària per llegir la memoria anual de 
les seves activitats durant l'exercici anterior, aprovar Testât de comptes del mateix i el 
pressupost d'ingressos i despeses per la temporada actual, així com els diferents punts 
recollits en l'ordre del dia. L'assistència, com sempre, fou molt nombrosa, i en acabar 
els actes protocolaris es repartiren roses i llibres, i al final, tots gaudírem d'un berenar 
i d'un sorteig de diversos régals entre els presents. 

Noces d'Or. - Per la diada de Sant Joan, celebrada el mateix dia amb un berenar 
tradicional de coca i cava, aquest any també es va poder homenatjar dues parelles de 
socis, que sortosament havien aconseguit arribar ais 50 anys de casats. La celebrado 
va ser molt emotiva i va estar envoltada de nombroses mostres d'afecte i satisfaccio. 
Els dos matrimonis foren obsequiáis amb un pastís, flors i una placa commemorativa, 
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gravada amb els seus noms com a record del Casal; a més d'un pergami obsequi del 
Jutge de Pau de Sta. Eulàlia, que els el va entregar personalment. 

Cursets i conferències. - Pel mes de maig es va encetar un curset anomenat 
"Taller de memoria", organitzat pels serveis socials de l'Ajuntament i amb la 
coMaboració de la Diputació Provincial de Barcelona. El curset va ser a càrrec de la 
treballadora familiar Lidia Martínez i el van seguir 12 socis. Les classes van durar Fins 
el 7 de juliol, i els assistents es mostraven molt il-lusionats per recuperar o mantenir la 
seva memoria. El que sí és segur es que van aconseguir un diploma per la seva atenció, 
esforç i entusiasme mostrats. 

Sortides i excursions. - Al llarg de l'any s'han fet unes vint sortides a diferents 
destins. Una d'elles per visitar el Liceu de Barcelona, amb guia inclosa per explicar la 
historia d'abans de l'incendi que el va destruir totalment, la seva reconstrucció i Testât 
actual de les noves decoracions, patis, vestfbuls i corredors. Una altra sortida 
destacada va ser la pelegrinació obligada al monestir benedictí de Montserrat amb el 
rector de la nostra parroquia. També es va fer una estada de vuit dies a Sant Feliu de 
Guíxols i excursions a Mollerussa, amb visita al seu tipie Museu de vestits de paper, i 
a altres indrets força atractius com Port Aventura, la ciutat de Lleida, Prats de Molió, 
etc. 
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O n / è aniversari del Casal (1989-2000). - Com cada any, el Casal ha volgut 

celebrar el seu aniversari. intentant que també gaudissin dels actes altres persones, a 

mes dels socis. La festa es va fer en dos temps. La primera, al mati, va tenir Hoc al 

Camping l'Esplanada de Sta. Eulalia, on hi assistiren prop de 200 avis i una bona 

representació de les autoritats de la Vila, encapçalada per l'Alcalde, el Jutge de Pau i 

regidors del municipi. També hi eren mitjans, com Canal SET, el Departament de 

Benestar Social, els propietaris del camping i d'altres. Es va encetar amb una missa 

pel nostre rector Mossèn Jordi Maria, seguit d'una audició de sardanes, parlaments a 

carree de l'alcalde i de la direcció del Casal, per acabar plegats, tots els assistents, al 

voltant de la taula per menjar un suculent àpat de mongetes amb butifarra i earn a la 

brasa, cuinat tot per un grup de socis voluntariosos. Acabat el dinar, alla mateix es va 

fer una ballaruga amb música en directe orquestrada per un altre dels socis. 

La segona part es va fer ja entrada la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb una 

cantada d'havaneres que van causar el goig de la nombrosa concurrència a l'espectacle 

i que va finalitzar amb una degustació de "rom cremat". 

Activitats i serveis. - Tots els dimarts de l'any, a la tarda, amb excepció de les 

vacances, s'ha continuât ballant sardanes al Centre, sota la direcció del matrimoni 

Maspons, experts en aquesta matèria. Per altra banda, també han funcionat amb 

regularitat el serveis assistencials d'infermeria (control de tensió sanguinia), de 

podologia, de barberia per homes i de vacunado contra la grip, tots ells atesos a les 

nostres dependències. 

Pestes socials. - Han estât com sempre les ja conegudes festes tradicionals que, 

des del seu inici, el Casal ha mantingut d'una forma estable. La primera té Hoc el 23 

d'abril, diada de Sant Jordi, amb un berenar i repartiment de roses i espigues a les 

senyores i llibres ais homes, diada que coincideix amb l'assemblea general de socis. 

La segona es fa el 24 de juny, Sant Joan, juntament amb la cerimònia d'homenatge a 

les parelles que celebren les noces d'or. La tercera és per l'aniversari de la fundació 

del Casal, el dia 1 d'octubre. 1, finalment, la quarta correspon a la diada de Nadal, on 

junt amb un berenar es procedeix a l'entrega d'un lot de productes ais socis que 

previament han recollit el tiquet. També se celebra el comiat de l'any. 

Tenint en compte la proximitat del nou any que s'acosta i les variacions per la 

posada en marxa del nou Centre social, on ja s'ha començat a fer el trasllat i a ocupar 

les instal lacions (amb tot l'enrenou que això comporta), ens plau desitjar a tothom 

BONES FESTES DE N A D A L ! I salut i encert per al proper any 2001. 

El President i el Secretan del Casal d'Avis 
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CORAL SANTA EULALIA 

Una estona d'esbarjo a Zumaia 

L'any 2000 ha estât un any molt especial per a la nostra Coral. Tenim diversos 
motius per dir-ho: una sortida al País Base, el renaixement de la Coraleta ... són fets 
que ens oinplen d'alegria i que ens motiven per continuar cantant amb il lusió. A 
continuació us ho intentarem explicar una mica. 

Rs, però, una explicació amb uns quants pedaços, retails de les nostres 
col laboracions a la revista Ronçana. Allà hi és tot explica! més abastament, però ens 
agradaría que alguns d'aquests f ragments quedessin recoliits a l'Anuari local. 

Voldrfem començar amb la sortida, ja que va ser una molt bona experiència per a 
tots nosaltres, tot i el cansament logic d'un viatge llarg amb autocar i d'una ruta 
preparada amb la intenció de visitar el maxim de llocs possibles (Zarautz, Zumaia, 
Deba, Loyola, Hondarribia, Pasajes, Sant Sebastia i el museu Guggenheim de Bilbao). 

Van ser uns dies molt intensos. En molts sentits. Més enllà de les presses i la 
concentració de visites, vam viure moments de gran emoció. Van ser moites hores de 
convivència entre nosaltres, d 'esforços obstinats per intentar aprendre una cançô en 
euskera per compartir amb les persones que vinguessin als concerts... D'altra banda, 
va ser emocionant cantar essent conscients que, com a Sta. Eulàlia Abesbatza (Coral 
Santa Eulàlia), estàvem portant un tros del nostre pöble i, també, de "Kataluniako" 
(Catalunya), a una terra que se'ns va mostrar més propera del què molts esperàvem. 

Una altra de les coses que ens omplen d'orgull és que tornem a tenir Coraleta. Santa 
Eulàlia, com totsdeveurecordar , j a v a tenir una coral infantil fa molt de temps. La van 
dirigir la Rosa Serra, la Malte Danti i la Montserrat Bonet. Va ser una bona experiència 
per als infants del nostre pöble que en van formar part, alguns dels quals han continuât 
gaudint del cant a través de la Coral Santa Eulàlia o', fins i tot, han decidit estudiar cant. 



Dones bé, el dissabte 7 d'octubre la Coraleta va reprendre eis assaigs que un bon 
dia va deixar pendents. Sota la direcció de l'Adela Poch, veïna de Santa Eulalia, un 
grup d'infants del nostre pöble es troba cada dissabte a la rectoría per assajar (entre les 
12 i la I del migdia). 

És una gran satisfacció per nosaltres haver pogut formar aquest petit cor, i tenim 
l'esperança que gracies a aquesta iniciativa la Coral comença a tenir garantida la seva 
continuitat. 

Finalment, només ens falta dir-vos una cosa per concloure la nostra aportació a 
l'Anuari: l'any que ve fem eis 20 anysüü 

Hi hem arríbat sense pràcticament adonar-nos-en i es fa difícil d'entendre com és 
que ja han passat 20 anys des del primer dia que una colla de gent amb moites ganes 
de cantar i amb una forta voluntat de pertànyer a una comunitat, a un poblé, va trobar-
se a la rectoría per iniciar un projecte que s'ha mantingut fins ara gràcies a la seva 
il lusió i a la saba nova aportada per tots aquells que ens hem anat afegint a la colla 
durant tots aquests anys. 

La Coral després del concert de Guelaria 

A hores d'ara tot just hem començat a parlar dels actes de celebració del nostre 
aniversari. No us podem avançar gaires coses, per tant. En tot cas, estem préparant 
alguna cosa de cara a finals de la primavera, que ja us anunciarem convenientment (no 
vulgueu, tampoc, que ara us desvetllem els nostres petits secrets). 

Per acabar -ara sí- volem agrair el suport rebut del nostre Ajuntament i el dels 
nostres coMaboradors i amies de "Coral per a tothom". De la mateixa manera no 
podem deixar de donar les gràcies a totes aquelles persones que durant aquest any ens 
heu ajudat i heu assisti! ais nostres concerts. 

A tots, bon any 2001!!! 
Arnau Queralt i Bassa 

En nom de la Coral Santa EiAlàlia 

o o o 
<-N| 

ro 
Z! 
C < 



COLLA DEL BALL DE GITANES 

L'achiució de la nostra Colla. 

Arribat el 26 de març de l'any 2000 i amb la visita deis pobles de Martorelles, 
Santa Perpètua, Cerdanyola, La Llagosta i Liiçà d'Amunt, juntament amb Santa 
Euiàiia de Ronçana, iiem célébrât la festa del Ball de Gitanes. Començàvem a dos 
quarts de cinc de la tarda al Favellò Poliesportiu i la cobla Laietana s 'encarregava de 
l 'acompanyairient musical. Tot i que feia una mica de fred, molta gent ens va 
acompanyar. Molt agraïts. 

Després de tres anys i mig d'haver récupérât aquesta dansa a Santa Eulàlia, 
històricament un dels pobles amb mes tradició i més balladors, les gitanes continúen. 
La colla d 'enguany ha estât formada per 8 parelles. S'han estrenat dues danses i s'han 
fet excel lents actuacions arreu. Això dona ànims de continuïtat i engrescament per 
augmentar l 'Agrupació. 

A la roda organitzada per l 'Agrupació Ball de Gitanes, la Colla de Santa Eulàlia 
ha participât en ballades a Cerdanyola, La Llagosta, Santa Perpètua, Mas-Rampinyo 
i Parets. També hem assistit, com cada any, a la X X Trobada del Ball de Gitanes del 
Vallès, a Montserrat, fent el comiat de germanor de tots els pobles. 

Per acabar la temporada i amb una brillant actuació, hem ballat en el nostre 
estimât aplec de Sant Simple. Una diada esplèndida i amb una gran concurrència a 
tots els actes que s'hi celebren. Felicitats i que per molt anys! 



A continuació donem una relació de les persones que han participai aquest any en 
el Ball de Gitanes de Santa Eulàlia: 

Bailadores: Montse Brossa, Rosa Prat, Dolors Bassa, Anna Brossa, Dolors 
Herràiz, Montse Iglésias, Imma Casals, Teresa Herràiz, Elisa Puigdomènech, Maria 
Torrellas i Dolors Solé. 

Balladors: Josep Solé, Xavier Requena, Lluís Girbau, Josep Casals, Isidre Bonet, 
Miquel Riera, Josep Maria Bonet, Xavier Costa i Pere Bellavista. 

Petits: Elena Aymerich, Marta Fornieles, Laia Iglesias, Sangia Girbau, Caries 
Martínez, Xavi Cañadillas i Albert Sánchez. 

Assajador: Esteve Maspons. 
1 bé, acabem aquest mil-lenni desitjant a tota la gent unes Bones Festes de Nadal 

i esperant que el proper Any sigui millor. Testimoniem el nostre agraïment a 
l'Ajuntament, anunciants i assistents a la festa i a tothom per la seva col laboració. 

Grup Ball de Gitanes 
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CRUP D'ESPLAI 

Préparant un joc en la sorrida a lìegues 

Hola gent! 

Un any inés tornem a escriure unes rallies per intbrmar-vos de les diferents 
activitats i sortides que s'han dui a terme des de l'ùltim Anuari. 

Comencem per la vetllada de contes que es dugué a terme com cada any al Casal 
Parroquial, el dia 18 de desembre. Hi va haver molta afluència de public, alguns de 
nous i d'altres que ja hi havien assistit en anteriors edicions. Cai donar les gracies a 
tots els contaires que ens delectaren amb els seus contes i rondalles. 

Les activitats del curs normal es van reprendre el dia 15 de gener, i fins al febrer 
no hi va haver cap activitat extraordinària. 

Durant el febrer vam celebrar el Carnestoltes amb una rua i una gran vetllada, amb 
xocolatada inclosa, a l 'esplanada que hi ha davant de can Ferrer. Aquest dia es van 
poder veure grans disfresses individuals i coMectives. 



El 18 i 19 de mar^ es va dur a terme la sortida de cap de setmana, a Begues. 
Aquest any, a causa de la manca de neu, es va haver d'anuMar la sortida a la neu. 

També hi ha hagut les diades de Sant Jordi i de les Caramelles, totes dues obertes 
al pöble i amb una notable assistència. Finalment, el 3 de juny, es va posar el punt i 
final a la temporada d'Espiai amb la festa de fi de curs. 

Aquest curs s'ha comengat de nou l'Espiai, amb energia renovada i amb ganes de 
millorar. El dia d'inici va ser el 7 d'octubre. Ja tenim 40 nens i nenes repartits només 
en dos grups -petits i mi t jans- ja que la gent amb edat compresa entre 12114 anys no 
s'ha apuntat a l'Espiai. 

Molt bé. Només en resta acomiadar-nos i recordar-vos que el dia 23 de desembre 
hi haurà la Vetllada de Contes al Casal Parroquial, de les cinc a les vuit de la tarda. Us 
hi esperem. Adéu-siau. 

Monitors del Grup d'Espiai 

o o o CN 
TO 

51 I 



COLLA DE GEGANTERS 

Hola amies: 
C o m cada any, i aqucst no ha estât 

excepció , eis gegants de Sta. Eulalia hem 
anat de pöble en pöble donant a conèixer en 
G e r d i la M a d u i x a i la gent que e is 
a c o m p a n y e m . Hem anat a Castel lbisbal , 
Navarc les . Arenys de Munt , Barbera del 
Vallès, LIiçà de Vali. Sta. Perpètua, Ribes 
de Fresser, L'Escala, LIiçà d ' A m u n t , i St. 
Andreu de la Barca, ameni tzats a tot arreu 
per la nova colla de grallers que, de mica en 
mica, acompanyen en Gerd i la Maduixa 
a m b noves cançons . 

I més novetats; tenim nous membres a 
la colla de gegants que ens han donat una 
gran empen ta i s 'han afegit a la nostra festa 
a m b gran il lusió. A tots el ls , mo i t e s 
gracies!! Però la novetat estrella de la 
t emporada és la M O R A , la gegantona que 
pel dia de la nostra t robada a Sta. Eulalia va sortir per primer cop al carrer. Tots eis 
nens i nenes que van venir aquell dia van poder provar-la i veure que portar gegants 
no és tan difícil . Vam disf rutar molt de la festa, j a que hi va haver gran participació, 
el t emps ens va acompanyar i en ho vam passar "a tope"! 

Aquell mateix dia es t renàvem el nou un i fo rme geganter: una samarreta d'estiu de 
màniga curla a m b en Gerd, la Maduixa i la Mòra: una gran famil ia! Vam fer el 
tradicional sorteig peis amics deis gegants , a m b quatre entrades a Port Aventura com 
a premi, i el 21 d 'octubre hi vam anar tots. Ens vàrem divertir moli; llàstima que el 
Dragon Khan est igués parat per culpa del fort vent que feia! 

I així, entre bailada i bailada, una bona pintada (la que vam fer al cobert on 
dormen eis gegants) . I t ambé vam canviar de cap de colla: va agafar el repte en 
Quique Roca, a qui desi tgem molta sort en el seu nou càrrec. Ja sap que nosaltres li 
donarem tot el nostre recolzament . Igualment , volem agrair a en Cese Franch tots eis 
anys dedicats a ser cap de colla, que en són uns quants. M O L T I S S I M E S G R A C I E S , 
C E S C Ü 

N o perdem l 'ocasió per recordar-vos que si us animeu a venir a m b nosaltres sereu 
rebuts a m b eis braços oberts. 

Bé, amics, Déu n'hi do quina pila de noticies. Però j a ho diu la dita: renovar-se o 
morir. Ja ho sabeu: fal lera gegantera . 

Colla de (iegants de Sta.Eulàlia de Ronçana 



APINDEP 

« qui IIS Nosmis urna i m m h w r i «rtii duedin a mm 

L'ANY 2000 

Gener. - Sortida a Pirena 2000, convidats per l'organització. Inici de les activitats 
terapèutiques anuals. 

Fehrer, - Tallers de Carnestoltes, centre d'atenció "Els Pirates". Els nens i nenes 
van confeccionar distresses 1 els pares fan construir una carrossa que era un vaixell 
pirata, i també una illa del trésor. Vam assistir com a comparses a la festa organitzada 
per I'ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana, on vàrem guanyar el PRIMER PREMI. 
Vam participar en la rua de carrosses i comparses de Sta. Maria de Martorelles. 

Març. - A tallers es confecciona un Joc de l'Oca gegant. Presentació de la 
sol licitud de preguntes parlamentàries al Departament d'Ensenyament per elaborar un 
estudi sobre la realitat de la integració dels discapacitast a l'escola pública. 
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Abril. - Celebració de les IV Colonies per la Integració. Enguany es fan de manera 
excepcional per Setmana Santa. A "Can Riera de Ciuret", al Montseny, el centre 
d'atenció van ser les BRUIXES 1 BRUIXOTS; com activitats destacades van haver-hi 
les carreres de quàdrigues i les activitats d'aventura. Participen 52 nens i nenes, 17 deis 
quals discapacitats, i 23 monitors. Trobada amb els parlamentaris catalans per 
presentar una esmena ais presupostos generals de laGeneralitat perla supressió de 
l'ajut PUAS; es va aprovar per unanimitat, però només per aquest any. 

Maig. - Sortida al Canal Olimpie de Castelldefels a practicar Kayac. 

Juny. - Taller de fotografía, presentació del résultat al concurs de l'Unió Europea 
"Mobility Internacional", on s'ha aconseguit el SEGON PREMI. Una de les fotos anirà 
en portada d'un Ilibre que editará l'UE en motiu del Dia del Discapacitat; també será 
exposada al Parlament Europeu. L'empresa Figueres Internacional amb la iniciativa 
"Dibuixa un somriure a un nen" va recollir donatius deis seus empleats que es van 
Iliurar a la nostra associació. L'acte va ser présentât per l'humorista Jordi LP. Es 
presenta ofícialment la FUNDACIÓ RONÇANA, amb els plànols de la casa on anirà 
la Residència d'estudiants discapacitats. Participen les autoritats locals i el mateix 
Jordi LP, president de la Fundació. 

Juliol. - Casal per la Integració, centrât en els esports i els jocs aquàtics. 

Setemhre. - Comença el nou curs de tal 1ers; el Periodisme sera el tema central. Es 
fa una sortida a Maryneland. 

Octubre. - Sortida al cinema. Ludoteca. Presentació dels tríptics de la Fundació 
Ronçana. Presentació del Crédit Variable sobre la diversità! de l'ESO, elaborat per 
professionals i membres de l'associació. 

Novembre. - De l'I al 15 exposició d'APINDEP al Centre cultural El Gra de 
Granollers. Es tracta d'una mostra de fotografíes i videos de les activitats de 
l'associació. El dia 4 estàvem convidats a Port Aventura. S'inicien les activitats 
ludiques a "La Fábrica". Presentació del projecte administratiu d'un "Taller 
d'Ocupació" a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Desembre. - Confecció de postals de Nadal per part dels petits i mitjans; 
preparació de la revista de tallers pels grans. Venta de postals a la Eira d'Artesans de 
Sta. Eulalia. Sortida a Granollers dels nens i nenes i dels joves per fer la compra dels 
regáis de Nadal pels pares. Sopar de Nadal. 

Durant l'any 2000 han participât en les activitats terapèutiques d'APINDEP una 
mitjana de 85 nens i nenes. 



Principals projectes del 2001 APINDEP: 

- Iniciar el Taller d'Ocupació (depèn de l'aprovació de la Generalital) 
- Continuar amb les taques terapèutiques, amb el trasliat a La Fábrica si s'escau, i 

sino amb la remodelació de Tactual local. 
- Continuar amb els tallers (visites a TV, ràdio i diaris) 
- Participació al Carnestoltes 2001. 
- V Colonies d'Integració, enguany a la Garrotxa, a finals de juny. 
- Continuar els contactes amb el Parlament de Catalunya per a la introducció d'una 

Ilei que modifiqui Tactual Ilei sobre els drets de les families a Thora de conèixer 
els continguts dels dictàmens per a la integració des de la diversitat. Tot fent un 
seguiment dels pressupostos i decrets, perqué no redueixin els ajuts i recursos per 
Tatenció a la diversitat. 

- Realització d'un nou Festival 

Principals projectes del 2001 FUNDACIÓ RONQANA 

- Presentació d'una Escola Taller al Departament de Treball de la Generalitat per a 
la restaurado i remodelació de Can Dimoni com a residència de joves estudiants 
i treballadors discapacitats. Inici d'aquesta activitat si és aprovada. 

- Presentació i difusió del triptic confeccionat per donar a conèixer la Fundació 
Rondana. Presentació de la Fundació a empreses, entitats i altres Fundacions. 

- Seguir elaborant els projectes futurs amb trobades de patrons i familiars. 
- Inici d'una campanya per recaptar fons a través de la venda de Bonus per ser Soci-

Fundador. 
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ASSOCIACIO DE DEFENSA 
FORESTAL L'ALZINA 

Trabada anual de volunturis 

La revolució de la monotonia 

Les ADF agafen el seu sentit quan es produeix un incendi i, si pot ser, de grans 
dimensions. Aixö fa que quan portem llargues temporades d'inactivitat, les ADF 
(propiclaris forestáis, ajuntaments i voiuntaris diversos) abaixem la guàrdia i ens 
relaxem. 

Aixo no és ben bé d'aquesta manera, com més d'un podria deduir, dones hi ha una 
tasca, sorda, constant i a vegades poc reconeguda, que és la prevenció. La prevenció 
pren diferents direccions i responsabilitats: 

- Des de la responsabilitat individual i intransferible de qualsevol persona del 
pöble compilât les minimes normes bàsiques de convivència, respectant la prohibició 
d'encendre foc del 15 de març al 15 d'octubre, no tirant deixalles o restes de jardi o de 
qualsevol mena als boscos. 



- Per part de l'administració i veins implicáis, la neteja i manteniment de la zona 
de protecció de les urbanitzacions que estiguin envoltades de massa forestal 

- Per part de propietaris i pagesos procurar mantenir utils els camins forestáis 

Els veins han respectât molt la prohibició d'encendre foc durant els meses de niés 
perill. En canvi, encara hi ha gent que no entenen que el bosc no és un abocador i hi 
continua tirant deixalles. S'ha de recordar que hi ha una deixalleria on es poden llençar 
des de les restes de jardi fins a runes, plastics. 

Mentrestant, es segueix netejant els perimetres de les urbanitzacions. Per altra 
banda, s'ha de dir que continuem mantenint la f lama de l 'ADF amb la trobada anual de 
voluntaris i estris d'apagar foc per tal de provar-ne el funcionament i recordar-ne el seu 
ÚS. Aquesta trobada es va celebrar al mes de maig. 

També s'ha de remarcar que l'aprovació del PAM (Pia d'Actuació Municipal 
contra incendis forestáis) està molt avançada. Aquest Pia podría ser molt útil en cas 
d'incendis perqué coordina tots els estaments implicats en la lluita contra el foe: 
alcalde, policia, ADF, voluntaris, bombers, sanitaris. Això fa sentir a cadascú dins un 
engranatge en el que cada persona té la seva funció, alhora que forma part d'un tot. 
D'aquesta manera l'actuació és més efectiva. 

I res més, tan sois dir que aquest any no s'ha declarat cap incendi i per tant no 
ens hem hagut de posar a prova. 

Salut i força, voluntaris, guerra a la monotonia. 

A.D.F. l'Alzina 
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GRUP D'OPOSICIÓ 
AL QUART CINTURÒ 
DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Res. Aquest any no direni res de nou. Simplement, perqué més enllà de poder-vos 
explicar les activitats que puntualment hem fet durant el 2000, no podem dir coses que 
ja no haguem explicat altres vegades. Es fa difícil trobar noves paraules per tornar a 
escriure el mateix que vam escriure l'any passat i l'altre... perqué no ha deixat de tenir 
vigència. 

Però potser es fa necessari recordar perqué ens oposem decididament a la 
construcció del Quart Cinturò o Autovia Orbital, tot remarcant que la nostra oposició 
no significa anar en contra dei progrés, sino que vol piantar cara a un model de 
desenvoiupament del territori pensât d'esquena al pöble. No volem que e! nostre 
entorn i la nostra qualitat de vida siguin les victimes - innecessàries- d'una decisió poc 
encertada d'aquells en qui hem dipositat la nostra confiança a través de les urnes. 

Ens oposem al Quart Cinturò perqué pensem que és una obra innecessària, que 
respon a previsions de trànsit que han résultat ser totalment desproporcionades i 
perqué obeeix a un model de desenvoiupament que és rebutjat pels científics, 
urbanistes i des de les pròpies ins t i tu ions que el potencien. 

Al mateix temps, la seva construcció no millora la nostra xarxa de carreteres, 
extensa però deteriorada per la manca d'inversions consistents durant molt temps. I 
pot provocar la disminució de la nostra qualitat de vida: la pèrdua dels pocs espais 
agricoles i forestáis que ens queden, la divisiò del pöble en dues parts (Santa Eulàlia 
d'Amunt i Santa Eulàlia d'Avall, potser?), la urbanitzaciò de forma indiscriminada i 
insostenible, contaminació acústica i atmosférica... 

I, per acabar, continuem pensant que la seva construcció pot servir a interessos 
inconfessables. Per qué, si no, eis responsables de la seva construcció no en volen 
estudiar les possibles alternatives? 

Cap d'aquestes paraules és nova. Es tracta, tan sols, de la reproducciò d'un escrit 
que vam fer l'any 1998, quan se'ns va convidar a participar, per primera vegada, a 
l'Anuari del nostre pöble. Vam escriure'l pensant que uns quants anys més tard la 
racionalitat hauria aconseguit penetrar en certes esferes i que ara ja no seria necessari 
tornar-Ies a recordar. 

Vam pecar d'ingénus, ben cert. I en diversos sentits. D'una banda, vam pensar que 
a hores d'ara potser el projecte del Quart Cinturò hauria quedat aparcat davant la seva 
manifesta absurditat i la gran magnitud dels seus possibles impactes. 



Potser també vani creure en aquells politics - a tots els nivells- que parlaven de 
respecte pel medi ambient i ens ho intentaven pintar tot de color verd. Ara hem après 
que el verd del qual parlaven no era precisament el deis arbres ... (si aigú ha vist una 
certa ironia en aquesta frase i capta la broma, no cal que rigui ... segurament les 
llàgrimes de ràbia serien molt més adequades). 

En últim terme, ens vam equivocar quan ens confessàvem espantats pel possible 
impacte urbanístic del Quart Cinturò. Només cal observar detingudament l'evolució 
urbanística que ha experimentat el nostre poblé eis darrers anys per adonar-se que el 
Quart Cinturò no hi tindria res a fer si mai s'arribés a fer. Té una competència massa 
eficaç. 

Abans d'acabar, només podem dir una cosa: el Crup d'Oposició al Quart Cinturò 
de Santa Eulalia continua i continuará treballant. I els que en formem part no perdrem 
la il-lusió per Iluitar contra una infraestructura i unes politiques urbanístiques que ens 
afecten a tots. Tant de bo tots els veins de Santa Eulalia entenguéssim que la unió fa 
la força. No és un tòpic. És, simplement, la realitat. 

Bon any! 

Arnau Queralt i Bassa 
En nom del Crup d'Oposició al Quart Cinturo 

La zona de la Vali pot èsser afectada pel IV Cinturò 
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FUTBOL C.E. SANTA EULALIA 
TEMPORADA 99-00 

Encetem la temporada futbolística amb alegría, amb l'alegria de saber que el Club 
hacrescul.t'el que demostra que el bon treball realitzat la temporada passada va servir 
d'alguna cosa, i ara recollim eis fruit. El Club Esportiu Santa Eulalia, com ja he dit 
anteriorment, ha crescut, ara ja som 175 jugadors. Això voi dir un increment de 50 
efectius. poca broma! 

Ara gaudim d'una Escola de Fútbol on juguen els mes menuts, de 4 í 5 anys, dos 
Prebenjamins on aprenen nens de 6 a 7 anys, un Benjamí on es diverteixen nens de 8 
i 9 anys, un Aleví, un Infantil, un Cadet, dos Juveniis, un equip Amateur de Fèmines, 
un Primer equip i un projecte de futur, un Amateur B. Tot això no seria possible sense 
el recolzament de molta gent, l'ajut de diverses persones i l'esfor^ dels més capficats. 

A banda del creixement del club, puc dir que el més important d'aquesta modesta 
entitat com és el CE Santa Eulalia és que existeix per donar satísfaccions, perqué les 
discrimínacíons socials desapareguin, perqué tothom que vulgui practicar esport ho 
faci i, sobretot, per donar vida a un pöble amb una tradició futbolitica enorme. Entre 
tots hem d'aconseguir que aquest club no siguí modest i creixi encara més, però sense 
perdre la seva filosofia. 

Des del Club Esportiu Santa Eulàlia saludem a tots els jugadors, socis i 
simpatitzants i els animem perqué cada cap de setmana omplin el camp municipal i 
disfrutin del que fem! 

VINE I DISFRUTA!!! 

Alejandro López i Company 
Director Tècnic i 

Coordinador CE Santa Eulàlia 
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Pre-benjamí del C.E. Santa Eulalia, Temporada 1999-00. Arsenal 
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l'rc-beiijamí del C.i:. Sania Eiilaliii, l'cniporada ¡9W-0(). Chelsea 

o o o CM 

c < 



Escola de Santa Eulciìia, Temporada 1999-00. Liverpool 

Benjamí del C.E. Santa Eulàlia, Temporada 1999-00. Manchester United 



Alevi del C.E. Santa Eulàlia, Temporada 1999-00 

Infantil del C. E. Santa Eulàlia, Temporada J 999-00 
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Juvenil «A» del C.E. Santa Eulàlia, Temporada 1999-00 

Juvenil del C.E. Santa Eulalia, Temporada 1999-00 



Cadet del C.E. Santa Eidalia, Temporada 1999-00 

¡K Equip del C.E. Santa Eulalia, Temporada 1999-00 
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Veterans del C.E. Santa Euìàlia, Temporada 1999-00 

Equip femenídel C.E. Santa Eulàlia, Temporada 1999-00 



CLUB FUTBOL SALA STA. EULALIA 

Hola! Novament l'equip de Fútbol Sala Santa Eulàiia és present a l'Anuari. I per 
això ens complau explicar-vos una mica la trajectòria de l'equip durant la passada 
temporada. També volem presentar-vos els nostres jugadors i integrants de la junta 
directiva. 

La temporada 1999-2000 l'equip de Fútbol Sala Santa Eulàiia militava a la 
categoria Primera Nacional B per primera vegada, i va classificar-se en 5è Hoc. 
Després d'un inici de lliga molt irregular, l'equip va fer la millor segona volta del 
campionat i va estar a punt d'obtenir, novament, una plaça d'ascens de categoria. 

Aquest any l'equip ha tingut baixes importants de jugadors que portaven molts 
anys al FS Santa Eulàiia. Tot i això l'entitat s'ha reforçat amb jugadors joves per crear 
un equip amb garanties de futur. 

I ara, tal com dèiem al començament, farem una presentació dels jugadors i junta 
directiva. 

PERSONAL DIRECTIU 

President: Manuel Gómez Infante 
Delegai: Antonio Rodríguez 
Entrenador: Antonio Asensio 

PLANTILLA 

Porters: Rilíi / Llorenç 

Jugadors: Pasqual / Javi / Pedro / Charli / Jonathan / Raúl / Luis / Ivan / Jony / 
Cristian / Borja. 

En aquest Anuari us convidem a passar una estona agradable amb els nostres 
partits, cada quinze dies a les 18:00 h,al Pavelló poliesportiu. 

Agraïm la col laboració de l'Ajuntament i de tots els que fan que el Fútbol Sala 
Santa Eulàlia sigui on és. 

Bones Festes i Bon Any 2001 

Manuel Gómez Infante 
President 
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SOCIETÀ! DE CAÇADORS 

L'assemblea general de sods 
Es va celebrar el dia 2 de julioi a la Biblioteca municipal. En l'ordre del dia: 

informe anual, compte de résultats, pressupost de la propera temporada 2000/2001, 
precs i preguntes. Amb l'activa participació dels socis i amb la votació per a la propera 
temporada de la mitja veda. 

La nova temporada de caça 

La mitja veda es va iniciar el 15 d'agost, seguit deis dies 20 i 27 d'agost, per a la 
cacera de tudons, tortores, guatlles, estornells... Es van fer bones captures de tudons i 
també de garces, autoritzades per la Ilei els mesos de maig i juny, pel gran nombre, a 
fi de protegir les cries de les altres espècies, per a les quals la garsa és molt 
depredadora. Se'n van caçar un total de 260. 



La temporada general va començar el 8 d'octubre amb la cacera de senglars, 
conills, perdius, faisans o tords. 

El senglar de l'any 2000 

S'han fet vàries captures de senglar, espècie de caça major que malmet els cultius. 
La seva expansió s'inicia amb força la temporada 1993-94. Es dona la circumstància 
d'una major quantitat de cries - 6 o 7 raions- comparât amb les 3 o 4 que abans 
portaven les femelles de senglar. Independentment d'això, també ha augmentai la 
freqiiència amb la fertilitat de la espècie. 

Hi ha dues versions sobre l'origen d'aquest fet. La primera, que els francesos van 
creuar senglars del centre d'Europa, més grosses, amb els del sud d'Europa. La segona 
versió, més moderna, diu que va ser durant la segona Guerra Mundial, quan les tropes 
alemanyes anaven ocupant França, en passar pels pobles i masies incautaven el bestiar 
per alimentar els soldats. Davant d'aquesta perspectiva, els pagesos del sud de França 
deixaven anar-los pels boscos, amb l'esperança que, acabat el conflicte, els podrien 
recuperar. L'unió de senglars amb porc van donar pas a uns mestissos més prolifics i 
més grans. 

Any rere any, els senglars surten enormes. Aquesta mateixa temporada, a la zona 
del Moianès del Vallès Oriental, s'han capturat senglars de 115 i 125 quilos. Els 
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caçadors han tingut molta feina. Molts gossos de rastre han quedat ferits. Enguany s'ha 
caçat el senglar més gran dels últims anys. Un exemplar de 179 quilos, capturat a Sant 
Baldiri de Vilaritx. L'anterior rècord datava de 1980, quan es va caçar un porc senglar 
de 150 quilos, a Sant Llorenç Savall. 

Repoblacions 

S'han lliurat als boscos del terme: 100 conills, 230 perdius i 200 faisans, a fi de 
reforçar els efectius existents i aconseguir que criïn. 

Tardor - Hivern 

S'esperà amb il-lusió l'arribada de les espècies emigrants que venen del nord. Ja 
han arribat els tords i s'han vist algunes becades, becadells, ànecs, fredelugues o 
papalines, grives... Aquests dies hem vist blancs esplugabous (garcetes) i boniques 
garces reials o bernats pescaires, que semblen habituais al territori humit del nostre 
pöble i que son, evidentment, espècies protegides que els caçadors respectem. Aquests 
ocells adornen els nostres camps, rius i recs donant-los un caire exotic. 

Els caçadors de Santa Eulalia desitgem a tots els vilatans i visitants unes 
tranquil-Ies, alegres i plàcides festes de Nadal i un 2001 pie de salut i euros. 

* Les il-lustracions han estât cedides pel creador del dibuix, el caçador de Moia, Sr. 
Jordi Botella. 



CLUB PATI 
SANTA EULÀLIA 

El Club Pati Santa Eulalia és una entitat 
amb esperit de servei al pöble. A través d'un 
esport com el patinatge artistic, I'entitat ha 
aconseguit vincular, durant I'any 2000, 40 
patinadores i patinadors, en diversos nivells i 
categories. Aquesta xifra significa un augment 
notable de fitxes ja que, I'any passat, el nom-
bre de nois i noies afiliats al club era de 25. 

A I'actualitat, el CP Santa Eulalia comp-
ta amb tres grups: escola, iniciació i com-
petició, que entrenen, en dies diferents, de 
dilluns a dissabte. Dues entrenadores i una 
monitora (Noèlia Alcalde, Noemi Antón i 
Carolina Hernández) vetlien per la formació 
esportiva dels patinadors i patinadores. 

CRUP ESCOLA 

Entrenadora: Noemi Antón 
Monitora: Carolina Hernández 
Neus Campins 
Laura Cañas 
Raquel Carvajal 
Judith Cladellas 
Oriol Cladellas 
Carla Curto 
Miriam Curto 
Montserrat Daza 
Gerard Estrany 
Marta Fornieles 
Noèlia López 
Claudi Mansanet 
Andrea Martinez 
Ivan Mateos 
Cristina Palomo 
Laura Parcerisas 
Ruth Pérez 
Andrea Sánchez 
Gemma Sánchez 
Helena Sánchez 
Natàlia Robles 
Aída Solà 

luiiira Valcárcel, 6a al Campionat 
d'Espanya en categoría infantil. 

CRUP INICIACIÓ 

Entrenadora: Noèlia Alcalde 
Irene Alcaina 
Gemma Cubero 
Ariadna Gubern 
Carla Gutiérrez 
Nina Marti 
Romina Martinez 
Berta Sánchez 
Elisenda Sánchez 
Sara Torras 
Carla Vilarrassa 

GRUP COMPETICIÓ 

Entrenadora: Noèlia Alcalde 
Meritxell Bonet 
Marta Folch 
Silvia Garcia 
Gisel la Guai 
Carolina Hernández 
Estela Martinez 
Tania Porras 
Laura Valcárcel 
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Els résultats esportius han estât molt positius durant l'any 2000. En categoria 
infantil. Laura Valcárcel va aconseguir una magnífica sisena posició al Campionat 
d'Espanya. En categoria d'iniciació B, Tània Porras es va proclamar campiona de 
Barcelona i Estela Martínez va finalitzar aquesta matcixa competició en cinquena 
posició i primera en figures obligatòries. 

En la categoria d'iniciació A, Silvia Garcia va assolir el tercer Hoc. En la categoria 
de Certificat, Meritxell Bonet va aconseguir la segona plaça. Aquesta mateixa 
patinadora també va guanyar el Campionat de Debutants de Barcelona. Una bona 
collita que ens encoratja a mantenir la nostra línea de treball. 

Al marge de l'activitat de formació i competició, el Club Pati Santa Eulalia es 
preocupa també de la promoció del patinatge artistic a Catalunya. En aquest sentit, 
l'entitat organitza una exhibició d'aquest esport coincidint amb les vacances de Nadal 
i, a l'estiu, presenta un Festival on participen totes les nostres patinadores i els clubs 
d'arreu de l'Estat, acompanyades de figures de prestigi internacional. Una cita 
ineludible per a aquest esport que converteix Santa Eulàlia de Ronçana en la capital 
del patinatge artistic català. 

Feliç any nou! La Junta 
CP Santa Eulalia de Ronçana 



CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 

Francisco Martínez 
en pie esforç. 

Si parlem del descens en bicicleta de muntanya, a Santa Eulàlia parlem d'en 
Bernât Guàrdia. L'omnipresent entrevistat de Canal SET ha arribat recentment a la 
majoria d'edat, però ja posseeix un impressionant palmarès, i compta per victories les 
carreres en les que ha près part durant aquest prolific 2000. Les sortides del diumenge 
amb la gent del Club Ciclista Vali del Tenes van ser els "primers passos de la criatura", 
que amb tan sols 14 anys va iniciar-se en la competició. Des d'aquell 1996 fins avui 
l'ascensió qualitativa ha estât increíble, més de 60 copes ho confirmen. 

Enumerar cls triomfs d'enguany es feria massa feixuc; per tant fent esment de la 
victoria al campionat i copa d'Espanya, i campionat i copa de Catalunya és suficient. 
Tanmateix aquests résultats no tindrien tant valor si no fos perqué, independentment 
de donar-li la victoria en categoria junior, li ha suposat estar entre els cinc millors en 
la classificació general a nivell espanyol i dels tres primers a nivell català, la qual cosa 
fa pensar que amb l'imminent salt a la categoria superior, en Bernat no tindrà massa 
problèmes per plantar cara ais seus adversaris. 

Però també hi ha Hoc per la desgràcia en aquest qualificat, per un servidor, de 
"prolific 2000". La caiguda en el campionat del món de Sierra Nevada, tenint en comte 
la sisena posició que va obtenir a la màniga classificatòria, va ser un fort cop moral 
per al corredor santaulalienc, que esperava molt més d'aquesta cita a nivell mundial. 
No va ser una caiguda el que li va impedir guanyar el campionat d'Europa, sino un 
error de cronometratge, els nervis i, perqué no dir-ho, el bon estât de forma dels 
corredors francesos, que van ser els unies capaços de coMocar-se davant d'eli. 
Einalment va quedar en la vuitena posició, que francament no feia justicia al cinquè 
temps que reaiment li corresponia. 



El descens és un esport jove que, encara immadur, té greus problèmes de 
sosteniment economic. És fàcil pensar que una bicicleta i la indumentària no suposen 
un gran cost; res més lluny de la reaiitat, ja que una bicicleta de descens competitiva 
pot superar amb facilitat 1,5 milions de pessetes, sense tenir en comte que és freqüent 
la substitució de diferents parts de la bicicleta. La butxaca no ha estât problema 
aquesta temporada, perqué en Bernât ha disposât de bon material amb l'equip Sunn-
0F3. No serà aixi de cara a i'any que ve perqué, sorprenentment, ha quedat fora de 
l'equip, curiosa decisió del director que ha decidit prescindir del millor corredor de 
què disposava. 

A hores d'ara, la recerca d'un equip que li proporcioni una bona bicicleta i que li 
permeti prendre part a les carreres d'àmbit estatal i si es possible mundial, és la tasca 
primordial d'en Bernât, que enfoca amb il-lusio la propera temporada, que esperem acabi 
de confirmar les grans expectatives que s'han créât amb els résultats d'aquest 2000 

o o o 
CnI 

Bernât Guàrdia ra 
D c 



Al més velerà 
Centenars de milers de kilométrés sobre la bicicleta, infini tat de curses i més de 

400 copes, son les xifres, que així com qui no vol la cosa, ens comenta en Paco 
Martínez, el ciclista més veterà del Club Ciclista Vali del Tenes. Pioner en la práctica 
del ciclisme de carretera al nostre pöble, va ser entre d'altres qui va iniciar al món de 
la bicicleta, el qui més tard esdevindria un ciclista de renom, Pere Vilardebò. 

La mala situació del país en la seva època de joventut li van impedir dedicar-se 
professionalment al ciclisme, tanmateix l'estima que tenia, i encara té, per les dues 
rodes, van fer que no perdés la il lusió, i l'arribada a la categoria de vétérans va anar 
acompanyada de magnifies résultats, i també d'experiències. La participado als 
campionats del Món, d'Europa, d'Espanya i de Catalunya, Iluint eis colors de clubs 
com el Nàutic de Tarragona i Basolí de Granollers, son un bon exemple d'aquestes. Se 
sent especialment orgullos de la setzena posició al campionat del Món, i d'un cinquè i 
tercer Hoc als campionats d'Espanya i de Catalunya respectivament. Sense oblidar les 
curses per etapes, entre les quals destaca la participació a 2 tours de l'Aviron, 3 voltes 
a Mallorca i 13 voltes a Catalunya. Precisament aquest any no ha pogut participar en 
aquesta última, però ja té la vista posada en la del 2001, perqué és la cita que, any rere 
any, més il lusió li fa poder correr. 

Conscient de la seva perillositat, en Paco té una clara preferència per la bicicleta 
de carretera, perqué és amb la que va començar quan era jove i amb la que se sent més 
còmode. A l'hivern no dubta a canviar l'asfalt per la muntanya, i agafa la bicicleta tot 
terreny per fer sortides més relaxades. Eis 30 anys que ha treballat com a camioner no 
li han permés compaginar com eil hauria volgut eis entrenaments i la feina, això li ha 
suposat haver d'entrenar de nit en algunes ocasions, i patir més d'un ensurt a la 
carretera, tot i que fent un ràpid repàs a la seva llarga trajectòria es pot dir que la mala 
sort no l'ha perseguii. 

Als seus 63 anys conserva una gran il-lusió per seguir anant amb bicicleta fins que 
les cames li permetin, i aquest mateix any no ha dubtat a apuntar-se a la sortida que el 
club ha organitzat a Montserrat i a Andorra. Només una persona amb gran vitalitat i 
bon humor és capaç de seguir essent un exemple pels qui tot just comencen a pedalar. 

La Junta 



AUTOMÒBIL CLUB RONÇANA 

Ens trobem un any mes per fer el resum del que ha estât la temporada esportiva 
de L'AUTOMOBIL CLUB RONÇANA, i hem de dir que, despres de quatre anys 
consecutius organitzan curses de Resistencia 4x4, Eslalom i Car-Cross, del Campionat 
de Catalunya, enguany no s'han fet curses a Sta. Eulalia. 

Les raons son moites i variades: la incertesa sobre la celebració del Campionat, la 
manca de curses abans de la nostra ( la primera es va fer el mes de Setembre), la poca 
partcipació de vehicles en aquesta última, etc. etc. van fer que ens decidíssim per no 
organitzar-les. 

El nostre club, però, ha estât représentât en els Campionats de Catalunya de Rallis 
d'Asfalt, Rallis de Terra, i Muntanya (pujades en costa), i val a dir que amb molt d'exit 
tal i com ho demostren el résultats. 

Els equips han estât formats per: 

PERE BONET - FRANCESC VILARDEBÓ SIMCA 1000 RALLYE 

JOAN VILARDEBÓ - JORDl VILARDEBÓ AUTOBIANCHI A 112 ABARTH o o 
JORDI VILARDEBÓ - RAUL B ARRIONUEVO AUTOBIANCHI A 112 AB ARTH 

ENRIC FOLCH - FRANCESC VILARDEBÓ MITSUBISHI MONTEROLI m 



I els résultats ohtinguts 

RALLIS D 'ASFALT 

15 D'ABRIL - RALLI SPRINT DE CELRA 

JOAN VILARDEBÓ - JORDI VILARDEBÓ 1er. CLASE 5 
PERE BONET - ERANCESC VILARDEBÓ 2° GRUP II HISTORICS 

20 DE MAIG - RALLI CALES DE PALAFRUGELL 

PERE BONET - FRANCESC VILARDEBÓ 1er GRUP II HISTORICS 

8 DE JULIOL - RALLI OSONA 

PERE BONET - FRANCESC VILARDEBÓ 2° GRUP II HISTORICS 

7 D'OCTUBRE - RALLI EMPORDÀ - EARNERS 

PERE BONET -FRANCESC VILARDEBÓ retirais per avaria 
JORDI VILARDEBÓ - R. BARRIONUEVO 2° CLASE 
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RALLIS DE TERRA 

19 DE NOVEMBRE - RALLI DE MASSANES 

LUIS FOLCH - FRANCESC VILARDEBÓ 
19 SCRATCH MUNTANYA 

11 DE JUNY PUJADA AL PLA DE LES ARENES 

PERE BONET 2° CRUP II HISTÒRICS 
JORDI VILARDEBÓ 2° CLASE 5 

25 DE JUNY XX PUJADA SANT EELIU CODINES 

JORDI VILARDEBÓ 2° CLASE 5 

5 DE NOVEMBRE - PUJADA A CAPSACOSTA 

PERE BONET 21 GRUP II HISTÒRICS 

Com veiem, dones, els nostres pilots ens han deixat en un Hoc ben alt i sempre 
dins el podi. Si tots els résultats tenen el seu merit pel difícil que és estar al davant, hem 
de valorar molt més el résultats aconseguits per en JORDI VILARDEBÓ que només 
amb dinou anys, no només ha plantat cara a pilots més grans i experimentats, sino que 
ha acabat per davant seu amb molta autoritat. 

1 aixb ha estât tot. Només ens queda felicitar a tots per aquests èxits, i a tots els 
qui llegiu aqüestes ratlles desitjar-vos unes Bones Festes i un Bon Any 2001. 
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SANTA EULALIA C A M I N A 

EÌ moment d'esmorzar té una significació especial. És el moment de retrohament 
de tota la colla, de fer-la petar i de compartir alguna sorpresa. A la foto, l'esmorzar 
de la darrera passejada. Erem al hosc del Pascol, carni de Sant Sehastüi. 

Ha esdevingut ja un, costum per a una bona colla de persones, el fel de reservar 
el segon diumenge de cada mes per fer una passejada. Poden ser per l'entorn mes 
proper, com la que vàrem fer el mes passat, de Caldes a Sant Sebastià de Montmajor. 
Però sovint anem una mica més lluny, com la del Gener, al Castell de Burriac o la del 
Març pels voltants d'Espinelves. Fins i tot encara més enllà, ja que des de fa un pareli 
d'anys acabem la temporada amb una excursió extra: si el 99 va ser amb la marxa a 
Montserrat, pel 2000 en vam programar una altra no menys fácil, la més allunyada, 
en pie Pirineu, la Pica d'Estats, el cim més alt de Catalunya, que vàrem aconseguir 
amb molt d'esforç però amb no menys satisfaccio. 



En la present temporada hi ha hagut ja dues novetats remarcables, per una banda 
cal reconèixer que vàrem comentar molt forts, amb una excursió que teníem 
programada per a la temporada passada però que no va ser possible poder complir: el 
Pedraforca. Hi vàrem anar per l'Octubre. Per altra banda, hem tingut una subvenció de 
l'Ajuntament, 50.000 pessetes, que ens permei facilitar l'organització d'algunes 
sortides ja que ens abaratcix el transport en autocar. 

Si voleu saber on anem cada mes i venir, ens podeu demanar el programa que 
editem per cada temporada, o veure el SEText de Canal SET, ja que des del Novembre 
també anirà informant del programa general, així com el de cada sortida. Si voleu 
conèixer els detalls més en concret, mireu el programa de la "bota", que veureu a les 
botigues la primera setmana de cada mes. Allá hi trobareu tota la informació 
necessària. 

Des d'aquí us animem a participar-hi. Ja sabeu que ens trobem a les vuit a la 
gasolinera per passar un cop al mes, el segon diumenge, una matinal caminant i 
gaudint de l'entorn. Aqüestes passejades están a l'abast de tothom, ja que no solen 
sobrepassar els 12 km. 

Santa Eulàlia Camina desitja que tinguem tots un Bon Nadal i feli§ Any nou per 
encetar mil ioni 
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CASES QUE TEMEN HISTORIA 

Lafagana de la Bastida Vella. 



La Bastida Velia és una de les cases amb més historia de Santa Eulàlia de Ronçana 
i la llar d'una antiga familia noble. És l 'ultima casa del barri de la Serra, i per això és 
ben visible des d'un tros lluny. Per anar-hi des del barri del Rieral, cai deixar la 
carretera al dret del Col legi d 'Educació Infantil i Primària Ronçana, situât just a sota, 
i agafar el carni de terra que condueix a la casa. Si hom ve de la Serra, només cai 
seguir el Carni de la Serra fins trobar, un cop passat can Sola, el cami de la Bastida. 

La casa és realment gran. Com la major ia de masos del pöble, la seva façana dona 
a migdia. L'estructura de l'edifici, però, és una mica complexa, fruit de les reformes i 
ampliacions que s'hi deuen haver fet al llarg deis segles. Sembla que la banda de 
migdia és la més moderna, ja que a la dovella central del portal d 'entrada hi ha la 
inscripció "GRIMAU ME FECIT 1744" -és a dir, Grimau m'ha fet-. Aquesta part de 
la casa té la teulada a doble vessant, planta baixa i dos pisos. La façana destaca per la 
seva grandària i pel baleó de la sala. A més, les f inestres del primer i del segon pis 
tenen una mena de barana d'obra a la part inferior. 

El portal exterior, quadrat i dovellat, dona accès a una llarga entrada, ben singular 
pel fet de conservar, encara avui, un pou d'aigua de 35 metres de profunditat al seu 
interior. En l'actualitat, però, el pou està tancat per una tapa i no té cap estructura a la 
seva part superior. No gaire cases conserven un pou de portes endins. A mà dreta hi 
ha la cuina, prou espaiosa i antigament amb la llar de foc al mig. A l 'esquerra de 
l 'entrada hi ha un menjador i una altra estança. Al capdavall , un altre portal condueix 
cap al celler, molt gran i encara de terra. 

'y-vríz 

Vista de la banda de ponenl de la casa. 
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Finestral conopial de panent. 



L'enlnula de la Bastida Velia. 

També al final de l 'entrada, però a mà esquerra , arrenca l 'escala que condueix als 
pisos superiors. Al pr imer pis, destaca, sobretot . la magní f ica sala. Ilarga i senyorial . 
El sostre està fel de révoltons de cap a cap, i als laterals hi ha les cambres i altres 
habitacions d 'aquesta part de la casa, algunes a m b decoració pintada al capdamunt de 
les parets. Com hem dit abans, el baleó de la façana es troba en aquesta estança. Al 
damunt , ant igament devien haver-hi les golfes de la casa, avui reconvert ides en pis. 

Tot això correspon a la part de l'edifici que té la teulada a doble vessant. Al 
darrera, al costat nord, hi ha una construcció que té la seva teulada inclinada també cap 
a t ramuntana. Aquesta part sembla ser niés antiga que la resta. Hi destaquen, molt 
especialment , dos finestrals, un al costat de llevant i l 'altre a ponent , aixi com un bell 
portal que hi ha a la sala. Els dos finestrals (el de llevant és d'arc conopial) tenen 
arquets interiors, i tot plegat està emmarcat per un e lement géométr ie . A les impostes, 
des d'on arrenquen els arcs, la decoració està fo rmada per caps d 'àngels, a m b estries o 
fines co lumnes als brancals. Aquest tipus de f inestres són les més representat ives del 
.segle XVI a les masies benestants de la comarca . 

En aquesta mateixa banda de la casa, jus t a l 'habitació que es troba al darrera de 
la sala, hi ha un sostre notable, amb pintures i musicadures . També cal afegir que els 
finestrals de llevant i de ponent tenen els habituais fes te jadors als seus peus. 

Un cop a l'exterior, cai destacar un altre e lement curiós. j a que hi ha ini barri que 
tanca les corts velles, i en canvi deixa Iliure la casa. Al costat d 'una d 'aquestes corts 
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encara es conserva un veil carro. Els recintes per als animals s'estenen al costai de 
ponent. Davant hi ha alguns arbres i ben a prop, envoltant el conjunt, els camps 
d'aquesta heretat. Aixi, I'aspecte rural és absolut. En canvi, en els seus orígens, els 
amos d'aquesta casa no eren pas pagesos, sinó membres de la patita noblesa. 

La noblesa del període feudal no era pas homogènia. Dins d'aquest estament, de 
seguida es van establir diferents categories. Segons l'historiador Jaume Vilaginés, al 
capdamunt de la piràmide hi havia els grans senyors, l'aristocràcia guerrera 
emparentada amb les nissagues més poderoses de Catalunya. Just al seu darrera es 
trobaven els grans terratinents, que podien dépendre d'un senyor o no. Finalment, a la 
base d'aquest grup, apareixien els propietaris d'extensions més petites, les quais 
podien tenir en alou, és a dir, en plena propietat, o cedides per un altre senyor. Aquests 
petits detentors havien sorgit de les files de la pagesia més potent del període anterior. 
La seva riquesa els hauria permès l'adquisició d'un equip militar - u n cavali i un 
arnès- , pas previ a la seva t ransformado de pagesos a "milites", a guerrers. 

Dones bé, probablement, els propietaris de la Bastida Velia provenien d'aquells 
antics "milites", l'escalafó més baix de la noblesa feudal, però noblesa al cap i a la fi. 
A més, el propi nom de la casa ens remet a un passat militar Una bastida era un 
conjunt d'edificis de fusta o de tapia de carácter provisional i defensiu, i a l'època 
medieval, també podia ser un giny bèl-lic consistent en una mena de torre feta amb 
barres i posts de fusta i amb un pont llevadís, utilitzat en l'atac contra els murs. Però, 
qué va ser primer, el nom de la casa o el nom de la familia? Potser, i només potser, el 
primer edifici d'aquesta casa va recordar, per la seva solidesa defensiva, una bastida, 
i per això el seu nom. 

Perqué la familia Bastida la tenim documentada des del segle XII i era, per tant, 
una de les més antigües de Santa Eulalia. Ja aleshores semblava formar part de la 
petita noblesa de la comarca. Aquesta nissaga possei'a diverses peces de terra i a bon 
compte també més d'un mas, a la zona de Termita de Sant CristòfoI i a la part baixa 
del Rieral. De fet, segons un document conservât per la familia Alòs, de Barcelona, 
propietaria de can Paiàs, i citât per Josep Claret, l'any 1195 Guerald de Bastida va 
acensar el mas Paiàs a favor de Pere Paiàs. 

Aixf mateix van adquirir altres béns. L'any 1227, Bernat de Villar, noble del casal 
del Villar de Sant Feliu de Codines i castlà del castell de Montbui, va llegar a Arnau 
de Bastida, mig moli que l'esmentat Bastida tenia en feu per dit Villar En aquest moli 
hi treballava un tal Bernat Ponç. De fet, tenim diverses referències d'un moli "d'en 
Bastida" al llarg dels segles medievals, aixi com del ree de dita instal lació. Per 
exemple, l'any 1316, Berenguer de Bastida, "miles", la seva esposa Alemanda, el seu 
fili Arnald i la muller d'aquest, Guilleuma, van establir la meitat del seu moli a favor 
de Guillem "de manso Pontis et Abat" de Sant CristòfoI de Paiàs. 

Cai pensar que els molins eren patrimonis molt apreciats, i habitualment es 
trobaven en mans de families poderoses. L'any 1552 el moli d'en Bastida era habitat 
per Gabriel Burch, de manera que segurament aquella antiga possessió dels Bastida és 



el que avui coneixem com can Bure, tot i que pràeticament no quedin restes del veil 
molí fariner. 

Aquest llinatge va acensar diverses peces de terra de la seva heretat a pagesos i 
habitants de la parroquia. Així, sabem que l'any 1386 Bernât Sa Bastida controlava 
algunes feixes de terra prop de l'església de Sant Cristofol de Paiàs. Com hem dit, per 
referències posteriors, coneixem altres propietats d 'aquesta familia de la petita noblesa 
al Rieral de Santa Eulàlia. 

A més, eis Bastida també tenien interessos en impostos i taxes t ipicament feudals. 
Concretament, eren terçoners del delme del carnalatge de la parroquia de Sant Genis 
de l 'Ametlla. El delme era un impost anual d'origen eclesiàstic que requeia sobre eis 
cultivadors de la terra, i l 'anomenat del carnalatge gravava el bestiar. Aquest tribut, 
que en principi servia per atendre les necessitats dels sacerdots i del culte, ben aviat 
va ser codiciat pels laics j a que era una font important de riquesa. Per aixè, moites 
vegades, el delme va anar a parar a mans de la noblesa o dels sectors poderosos de la 
societat medieval. Dones bé, l'any 1323, el delme del carnalatge de l 'Amedla es 
repartia entre el rector d'aquella parroquia i eis nobles Bernât de Rosanes, de la 
Garriga, i Berenguer de Bastida, de Santa Eulàlia, ambdós "milites". Eis beneficis 
d'aquest tribut es distribuïen de la forma següent: de nou parts, cinc eren pel rector i 
dues per a cada un deis terçoners, els Rosanes i eis Bastida. 

Per tant, els Bastida es van convertir al llarg del període medieval en una de Ies 
families més notables de Santa Eulàlia de Ronçana. Segons la jerarquía social de 
l'època, es trobaven per sobre de la resta de la població, majori táriament pagesa. Com 
a nobles, encara que només fossin cavaliers o donzells, gaudien de diversos privilegis 
i honors. A la parroquia, tan sois una altra familia havia tingut una situació semblant: 
els Castellet. Els Castellet tenien el seu casal a Tactual can Puig de la Valí. 
Documentats , com els Bastida, des del segle Xl l , a principis del segle XIV la seva 
pubilla, Agnès de Castellet, estava casada amb el noble Pere de Vilademany, i 
probablement des d'aleshores ja van deixar de residir al nostre poblé. 

Escut deis Bastida del Vallès i Manresa 
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Detall de l'escala. 

En canvi, els Bastida encara rcsidien a Santa Eulalia ai segle XV. Precisainent, va 
ser diirant aquesta centùria quan el seu patrimoni es va engrandir amb una herència. 
L'any 1450 Umbert de Bigues, donzell, membre de la petita noblesa de la parroquia de 
Sant Pere de Bigues, va fer hereu de tots els seus béns al seu nebot, Joan Benet Sa 
Bastida. Des d'aieshores, l'amo de la Bastida també fou propietari de la casa de 
Bigues. 

La familia Bigues també formava part de la petita noblesa del Vallès. Els primers 
Bigues coneguts es remunten a l'any 1156, quan Pere i Pong de Bigues van fer donació 
de diversos béns a favor de l'església de Sant Pere de Bigues. A l'igual que els Bastida, 
amb qui finalment es van emparentar, els Bigues eren propietaris de masos, de peces 
de terra i tambe cobraven una part del delme del terme vei. L'any 1448 un terratrèmoi 
va malmetre el seu casal, però aquest es degué reconstruir, i avui es coneix amb el nom 
de can Vadell. 



Vista de l'esplèndida sala. 

Joan Benet de Bastida, casal amb una tal Cater ina, va fer testament el pr imer de 
juny de 1473. Segons la seva darrera voluntat, va nomenar hereva de tots els sens béns 
a la seva filia Aldonça. Si la seva pr imogèni ta no volia o no podia ser la seva hereva, 
o si moria sense fills o filies nats d'un matr imoni legítim. en tais casos la substituía per 
la seva altra filia Isabel, i si a aquesta altra li succeïa el mateix, feia hereu a Bernât 
Joan Ocello, nebot del testador. En qualsevol cas, dites filles havien de rebre el conseil 
dels seus parents Antoni de Torrelles i del mateix Ocel lo. 

Aldonça de Bastida va succeir el seu pare. Es va casar a m b el donzell Berenguer 
Miquel , i fruit d'aquell matr imoni en cone ixem tres fills: Berenguer . Violant i 
Francina. Sembla que. a f inals del segle XV. aquesta famil ia es va trasiladar a la casa 
de Bigues, i va abandonar la Bastida de Santa Eulalia. Així ho demost ra el foga tge de 
1497 i el testimoni del pagès Bartomeu Cot, el quai a f i rmava haver tingut mol ta 
"prìitica y conexença com ja ha dit en la dita casa". Aldonça , però, va morir intestada. 
La seva filia. Violant, va morir essent donzel la , en braços de Joana de Foixà. Poe 
temps després, el seu fill Berenguer també va finar. L 'unica filia d 'Aldonça de Bastida 
que es va casar. Francina. ho féu amb Joan Palol, senyor de la casa Palol, de 
l 'Empordà, a m b qui va tenir una filia, Liença. De manera pràct icament successiva, 
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Francina Miquel, Joan Palol i Berenguer Miquel, vidu d'Aldonça, van seguir ei mateix 
carni cap a la tomba. Segons Ioana de Foixà, Túnica persona que va sobreviure fou la 
petita Liença, "açô dix saher ella, testimoni, [Joana de Foixà] perqué ho ha vist, que 
pochas persones y restaren, com moriren, sino ella, testimoni, perqué moriren de pesta 
y sobrevisqué la dita Liença". Així, una epidèmia va acabar amb bona part de la 
familia Bastida, a finals del segle XV o a l'inici del XVI. 

Liença es va casar amb Bernât Ocello, donzell. Sembla que no van tenir 
descendència, ja que en el testament de la mateixa Liença, fet l'any 1523, no s'esmenta 
cap fill. En aquest document, Liença va nomenar marmessors a Joan de Vilafranca, 
donzell, a Caterina de Millars, monja del monestir de Pedralbes de Barcelona, i al 
notari Joan Vilana. Va designar hereva de tots els seus béns a sor Caterina de Millars, 
amb la condicio que, després de la seva mort, tota la seva heretat passarla a mans de 
Joan de Vilafranca, com així va ser. Finalment, va ser sebollida a la parroquia de Sant 
Fere de Bigues. 

Desconeixem la reiació entre Liença Palol i Joan de Vilafranca. Potser eren 
parents, però no ho sabem del cert. Ben aviat, però, Joan de Vilafranca va començar a 
actuar com a nou amo de la Bastida. Així, l'any 1532, va vendre a Gabriel Falgar, 
pagès de Santa Eulàlia, un cens que aquest li prestava per una peça de terra al Hoc dit 
la Clota d'en Falgar. 1 poc temps després, el 1537, el mateix Joan de Vilafranca es 
presentava com a "domicellus, dominus domus de la Bastida, scita in parrochia 
Sanctae Eulaliae de Ronsana", és a dir, amo del casal de la Bastida. Aquell any, va 
establir una peça de terra boscosa situada a "lo Pia del Puig" a favor de LIuis Tries, 
hereu del mas "Puig del Rieral". Des que els Vilafranca es convertiren en senyors de 
la Bastida, la casa va tornar a rebre, de manera més o menys puntual, els seus amos. 
Així, en el fogatge de l'any 1553, apareix "Joan Vilafranca de la Bastida", l'únic noble 
que aleshores hi havia al poblé. 

Qui eren eis Vilafranca i d'on provenien? Joan de Vilafranca era fill d'un altre Joan 
de Vilafranca, donzell de Vilafranca del Penedès, castlà de Montblanc i veguer de 
Berga l'any 1455. Personatge destacat, va assistir a diferents corts représentant al braç 
militar, és a dir, a la noblesa. El rei Joan 11 el va nomenar cavalier de VEsperó Daurat 
del Principat de Catalunya. Es va casar amb una filia de la poderosa familia Calders, 
i fruit d'aquesta unió va néixer l'esmentat Joan de Vilafranca i de Calders, hereu de la 
casa de la Bastida i de Bigues al Vallès. Eli també va ser casdà de Montblanc, i tal i 
com havia fet el seu pare, va assistir a les corts deis anys 1528, 1537 i 1547 pel braç 
militar. 

Joan de Vilafranca i de Calders es va casar amb Serena Vilana, i van tenir un fill 
que s'anomenà Francese de Vilafranca i de Bastida, i eli va succeir el seu pare en la 
propietat de les cases de la Bastida i de Bigues. Tot i que apareix domiciliât a 
Barcelona, eis afers deis seus dominis vallesans el degueren portar a la Bastida en més 
d'una ocasió. Es va casar amb Violant de Boixadors i Destorrent, i el dia 27 de 
novembre de 1574 va fer testament. Els seus marmessors foren la seva pròpia mare, 
encara viva; el seu oncle, Adria Vilana, doctor del Reial Conseil de Barcelona; el 



noble Pere de Peguera, senyor de Jorba, i la seva esposa, Eleonor de Rajadell ; el 
donzell de la veguería de Vie Francese Despujol i el cavalier barceloní Jeroni 
De sprats. 

Francese de Vilafranca va voler ser soterrat a l 'església parroquial de Santa Eulalia 
de Ronçana, "en aquell vas en lo quai lo dit señor mon pare y tots los altros 
predecessors meus de la casa de la Bastida stan sepultats". Va llegar 15 lliures a cada 
una de les seves filles, Magdalena, Agnès i Serena, les quais les haurien de cobrar 
anualment de forma perpètua mentre visqucssin; a la seva mare li va deixar l 'usdefruit 
dels seus béns mentre fos viva, i a la seva criada Angela, "per lo que hafet per les 
minyones, sie alimentada de mos béns tant quant ella viurà". També es va recordar 
d'una seva filia il-legítima, anomenada Isabel, a qui va donar 200 lliures en cas de 
matrimoni o si es feia religiosa, i per a qui volia que fos al imentada dels seus propis 
béns. Finalment, després d'efectuar aqüestes deixes i algunes altres, va nomenar hereu 
en la persona del seu fili, LIuis de Vilafranca i de Boixadors. 

LIuis de Vilafranca i de Boixadors, senyor de la casa de la Bastida i de Bigues, 
cavalier i gentilhome, es va casar amb Jerònima d'Avinyó, i d'aquest matrimoni en va 
sobreviure únicament una filia, Anna de Vilafranca i d'Avinyó, la qual va succeir el 
seu pare. Precisament, LIuis de Vilafranca, tal i com havia fet el seu progenitor, va ser 
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enter râ t a l 'església par roquia l de San t a Eula l ia , a la t omba on reposaven els ossos dels 
seus avan tpa s sa t s de la Bas t ida . La seva he reva , Anna , es va casar a m b el donzel l 
F r a n c e s e de G r i m a u i d e L lup ià l 'any 1603. A m b ella, el c o g n o m Vi la f ranca va 
d e s a p a r è i x e r corn a p rop ie ta r i s de la Bas t ida pe r imposar - se el del seu mari t . A n n a va 
ser l 'u l t ima prop ie ta r ia de la Bas t ida en t e r r ada a l 'antiga t o m b a d 'aquest Ilinatge a la 
p a r r o q u i a de San t a Eula l ia , j a q u e e ls G r i m a u no ho van l'er mai . Però , d 'on procedien 
e ls G r i m a u ? 

La f ami l i a G r i m a u era o r i unda de la c iuta t de Perp inyà . D o c u m e n t a d a des del 
seg le XIV, els seus m e m b r e s e ren qua l i f i ca t s de burgesos , i de fet no van aconsegu i r 
el títol de cava l ie r s f in s al t ransi t del seg le X V al X V I . Aleshores , Fel ip G r i m a u i 
R e d o n va ob ten i r aques l h o n o r per a eli i pe r a is seus descenden t s , a n o m e n a t s donze l l s 
d e s de l lavors . Els success ius m a t r i m o n i s de l s m e m b r e s d 'aques ta fami l ia es van 
rea l i tzar a m b al t res n i s sagues p o d e r o s e s de la Ca ta lunya Nord i del Pr incipat . 
F rancesc - Je ron i de G r i m a u i de Vivers , el qua l hav ia rebut un privi legi de noblesa l 'any 
1599. nét del ci tai Fe l ip G r i m a u , es va casa r a m b Isabel de Llupià i Xanxo . El seu 
hereu fou l 'esmentat F r ancese de G r i m a u i de Llupià . 

Cap d'ángel a la imposta del portal de la sala. 



Aquest darrer, donzell de Perpinyà, va fixar la seva residència a la ciutat de 
Barcelona, on es va casar en primeres núpcies amb Jerònima Ferrer i de Vallseca, filia 
única del cavalier barceloní Perot Ferrer. Com que no van tenir descendència, un 
temps després de la mort de la seva muller, Francese de Grimau es va casar, com hem 
dit més amunt, en segones núpcies, amb l'hereva de la Bastida, Anna de Vilafranca. 
Francese va testar l'any 1643, i va expressar la volunta! de ser enterrât no pas a Santa 
Fulàlia, com la seva segona esposa, sino a la tomba que la seva familia tenia a la 
capella de Tots els Sants al monestir de Sant Francese de Perpinyà. A Francese i a 
Anna, els van sobreviure quatre fills: Aleix, Joan, Ioana i Agnès. 

Les noies es van casar amb membres de la noblesa de Catalunya. Joan es va casar 
amb Jerònima de Montserrat i de Perapertusa, filia única i hereva de Miquel de 
Montserrat, donzell de Tàrrega. L'hereu dels quatre germans, Aleix de Grimau i de 
Vilafranca, donzell de Barcelona, senyor de la Creu i de Cauders al Rosselló, amo de 
les cases de la Bastida i de Bigues, l'any 1632, va contraure matrimoni amb Marina de 
Llupià i Pagès, filia d'un cavalier de Perpinyà. Aleix va morir molt aviat, el 1641, 
deixant cinc fills, dels quais tant sols va sobreviure Anna-Maria de Grimau i de Llupià. 
La llista de les seves possessions era prou important: senyora de Reiners, de la Creu, 
de Cauders, de Pontellà, de Tesà -tot això al Rosselló-, de Vilanova de Cubelles, de la 
quadra i castell d'Enveja, del castell de la Bleda, de la casa i quadra de Dos Corte, a 
Barcelona, i possiblement també de la casa de la Bastida de Santa Fulàlia. 

L'any 1657 Anna-Maria es va casar amb el comte de Torralba, don Francisco 
Fernández de Cordoba y Mexía de Guzman, cavalier de l'orde de Santiago, vescomte 
de Las Torres i gentilhome de don Joan d'Àustria. Que aquest matrimoni va posseir la 
Bastida sembla ciar arran de la documentació consultada per Josep Claret sobre can 
Paiàs, ja que en algún document es fa referència a l'entrega d'aquest mas feta pel comte 
de Torralba. Ara bé, creiem que Anna-Maria no va transmetre tot el seu patrimoni a la 
casa del seu espòs, i que diversos béns de la familia Grimau que ella ostentava van 
anar a parar al seu oncle, Joan de Grimau i de Vilafranca. 

Com ja hem dit anteriorment, Joan de Grimau, el quai va testar l'any 1665, es va 
casar amb Jerònima de Montserrat. Tot i que no era el fill primogènit dels seus pares, 
va aconseguir la possessió de diversos patrimonis que provenien de l'herència dels 
Grimau i de l'herència dels Vilafranca -la Bastida i la casa de Bigues-. Fruit d'aquest 
matrimoni nasqueren Joaquim, l'hereu, i Francese. 

El fili petit, Francesc-Miquel-Erasme de Grimau i de Montserrat va néixer l'any 
1655 a Tàrrega, d'on era la seva mare. Va emprendre una carrera militar molt 
destacada, especialment a l'armada. Les seves proeses maritimes s'estengueren al llarg 
del Mediterrani occidental, i l'any 1697, per un privilegi excepcional, va ser promogut 
a la categoria de mestre de camp d'infanteria. 
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Amb el canvi de dinastia per la mort del rei Carles II, darrer hereu de la familia § 

Habsburg, Francese de Grimau va jurar fidelitat al nou rei Felip, de la familia Borbó, 
a favor del qual va Iluitar durant la Guerra de Successió. Va participar a la batalla de « 



Vélez-Màlaga i en la rendició de Tortosa (1711), l'evacuació de Tarragona (1713), la 
submissió de Barcelona (1714) i la conquesta de Mallorca i d'Eivissa (1715). 
Novament, tots aquests èxits es convertiren en un nou honor per a Francese de 
Grimau: el títol de Primer Cap de l'Esquadra de Galeres Relais amb el grau de mariscal 
de camp. 

EIs seus fets d'armes en favor de Felip V el van portar a combatre a les illes de 
Sardenya i Sicilia i al nord d'Àfrica. Va morir el 8 de desembre de 1724 a la ciutat de 
Cartagena, Hoc d'on era la familia de la seva mailer, doña María-Teresa-Catalina de 
Peralta y Altamirano, filia del comte de Peralta. 

Escut deis Grimau 

El seu germà gran, Joaquim de Grimau i de Montserrat, va ser el propietari de la 
Bastida, tal i com es definia l'any 1681, "dominus domus vacata de la Bastida", i 
també ho era de la casa de Bigues, fet que aprofitava per establir diverses peces de 
terra als pagesos del poblé veí. Joaquim també va fer carrera militar, tot i que no va 
ser tan brillant com la del seu germà Francese. Concretament, eli va ser mestre de 
camp de la infanteria espanyola. Joaquim es va casar amb Maria Eulàlia de Corbera i 
de Pons, filia del barò de Llinars, Francese de Corbera de Sant-Climent i de Guardiola. 
A diferència del seu germà, no va participar a la Guerra de Suecessió perqué va morir 
uns anys abans, el 1697. 

Eis seus fills foren Francese-Anton de Grimau i de Corbera de Sant-Climent, el 
seu hereu i successor, i Josep. Tot i que aquest segon, de ben petit, va viure al monestir 
de Sant Cugat del Vallès, no va tardar gaire a seguir la crida de les armes, tal i com 
havien fet el seu pare i el seu oncle. L'any 1728 ja era coronel del Regiment de 
Dragons de Tarragona. L'any 1734 va ser nomenat mariscal de camp, i durant aquell 
període va participar activament en les campanyes militars d'Itàlia a favor de l'infant 
don Carlos, el quai, en recompensa dels seus serveis, el va promoure a l'honor de 
lloctinent-general la primavera de 1737. Després de rebre el eomandament de l'armada 
de Sicilia i d'exercir diversos càrrecs com a représentant de la monarquía a Nàpols, 
Palerm, Pescara i Messina, l'any 1754 fou nomenat virrei de Sicilia amb el grau de 
capita general. 
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Retrat de Josep Anton Llohet i Vall-llossera 

Mentrestant, el seu germii gran, Francesc-Anton, noble i senyor de la Creu, va 
assistir a les corts de 1701, de 1705 i a la Junta de Braços de Catalunya de 1713. 
Recordem que en aquesta Junta es va acordar la resistència a ultrança contra les forces 
borbôniques de Felip V durant la Guerra de Successió. Segons l'historiador Joan 
Mercader, Francesc-Anton de Grimau va abandonar aquella sessió sense votar, 
"viendo la tenacidad de los malos intencionados", i s 'escapà a Mataró fins a 
l 'acabament del setge de Barcelona. Borbonista ambigu, fou capaç de guanyar-se el 
favor del nou règim, j a que va ser nomenat regidor perpetu del primer ajuntament 
borbonic de Barcelona l'any 1718. 

Francesc-Anton es va casar amb la seva cosina Miquela-Maria de Grimau i de 
Peralta, filia del citat Francesc de Grimau i de Montserrat. Ella va morir l'any 1736, 
mentre que ell ho va fer poc temps després, el 1737, bo i demanant ser enterrât a la 
tomba que el seu pare havia fet fer al convent de Sant Francesc de Barcelona. 



D'aquell temps coneixem les caractéristiques de I'heretat dels Grimau a Santa 
Eulalia, la casa de la Bastida. Segons el cadastre de l'any 1758, a la Bastida hi vivia 
un masover, del qual en desconeixem el nom. L'extensió de I'heretat era de 50 
quarteres de terra. Com hem dit abans, la inscripció del portal de la façana indica que 
durant aquest periode s'hi van ter reformes. 

Francesc-Anton i Miquela-Maria van tenir sis fills. El seu hereu fou Josep-Felip 
de Grimau i de Grimau, que seguint la tradició familiar, va fer carrera a l'exèrcit. 
Capita de dragons al Regiment de Tarragona al servei del rei del regne de les Dues 
Sicilies, va acabar la seva carrera amb el grau de coronel i el títol de governador de 
Montjuïc. L'any 1739 s'havia casal amb Maria-Geltrudis de Copons i d'Aguijar, que 
ostentava el títol de baronessa de Segur. Pel que sembla, l'unica filia que els va 
sobreviure, Maria-Miquela de Grimau i de Copons, va ser la seva hereva. Ella va 
aportar el títol de baronessa de Segur al seu matrimoni, celebrai l'any 1762 a i'església 
de Sant Just i Pastor de Barcelona, amb Magi de Vilallonga i de Tamarit, naturai de 
la ciutat de Mataró. Amb aquesta unió, es va acabar el llinatge dels Grimau, que es va 
fondre amb els Vilallonga. 

L'hereu de Magi de Vilallonga i de Maria-Miquela de Grimau va ser Magi Anton 
de Vilallonga i de Grimau, nascut a la ciutat del seu pare, Mataró, l'any 1769. El 1792 
es va casar amb la filia del marqués de Cerdanyola, Pilar de Marimon, amb qui va 
tenir la seva hereva, Maria de Soledat de Vilallonga i de Marimon. Durant aquells 
anys, la familia vivia a Mataró, i allá van batejar els seus descendents. Maria de 
Soledat es va unir en matrimoni amb Francese Maria de Moixó i Graell l'any 1815. 

Però des del primer terç del segle XIX sabem que el propietari de la Bastida era 
Josep Anton Llobet i Vall llossera, un cientific i escriptor nascut a Caldes el 1799. 
Creiem que en algun moment entre finals de! segle XVIII i el primer quart del XIX, 
els descendents dels Grimau es van vendre la hisenda de la Bastida de Santa Eulalia, 
de manera que va anar a parar a les mans de l'esmentat Llobet. Aixi, s'acabava la 
possessió dels descendents dels Bastida sobre la seva casa pairal, que s'havia transmès 
de generació en generació tot i els canvis de nom de la nissaga -Bast ida. Miquel. 
Palol, Vilafranca, Grimau i Vilallonga- des del segle XII. 

Josep Anton Llobet i Vall llossera era descendent d'una nissaga de notaris 
calderins - l a familia Vall llossera- i disposava de diversos béns a la vila de Caldes de 
Montbui. Quan tant sols tenia dos anys va perdre la seva mare, i deu anys després va 
quedar orfe de pare. Va estudiar la carrera de procurador, però ben aviat es va inclinar 
vers l'estudi especialment de les ciències naturals i de la història. A causa del seu 
pensament liberal, es va veure obligat a emigrar a França, on hi visqué entre 1824 i 
1832. 

Un cop va tornar a Barcelona, l'any 1835, va obrir un curs de mineralogia i 
geologia a l'Acadèmia de Ciències de la ciutat comtal, de la quai fou president durant 
un periode. També va presentar un seguit de memòries sobre temes històrics i 
arqueològics a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Va catalogar 25.()()() llibres m 
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La Bastida Nova, llar d'uns aniics masovers de la Bastida Velia. 

dels 134.(MM) que hi havia als eslabliments religiosos ataeats l'any 1835, i durant 
aquells fets, va salvar aiguns clergues agustins que trobaren refugi a la seva casa del 
carrer de l 'Hospital. Va col laborar in tensament en l 'organització del Museu 
Arqueològic i la Biblioteca Provincial de Barcelona, i es convertí en una figura cabdal 
de la cultura vuitcentista catalana. També va ser soci corresponsal de l'Institut 
Arqueològic de Roma i Berlín. 

En total, va presentar me's de KM) memories a les diverses académies citades, i son 
especialment remarcables els seus treballs sobre Elements de Geologia o el seu estudi 
Cataluña antigua y Cataluiui moderna. Pel que fa a la seva vila natal, va deixar unes 
intéressants notes manuscrites sobre Documentos para la historia de Caldes de 
Montbuy. L'any 1935 Avel li Xalabarder en glossà la seva vida, i en va destacar les 
seves virtuts: "les qualitats que el distingiren com a home, foren les d'ésser honrat. 
Ileal, cortés, franc, resoli, independent de carácter i amant de la veritat; com a 
académie i científic, el més laboriós, el més notable pel seu zel exemplar, el més 
entusiasta pel progrés de les ciéncies. [...] Amant espòs i carinyós pare, ver amie, 
generös amb quants necessitats acudien a eli per a buscar algún auxili; tolerant i 
prudent amb eis que no participaven de la seva opinio, senzill i accessible, sense orgull 
amb eis de condicio d'inferioritat; bona fe en tots els actes de la seva vida, poca 
ambició i malicia, i la seva exagerada modèstia feia que no pogués semblar savi, qui 



del saber en feia comú conversació, expressant-se amb una senzillesa familiar." Va 
morir a la cintai d'Alacant, el 6 de desembre de 1861. 

La seva filia Sofia Llobet el va succeir en tots els sens bens. Ella es va casar amb 
Hermenegildo Támaro, el quai va gestionar l'heretat de la seva muller quan aquesta va 
morir. Des de 1894 i fins 1913 el senyor Támaro va ser l'amo de la Bastida Velia i el 
veiem actuar com a tal en eis afers de la Comunitat de Regants del Ree del Molí d'en 
Vendrell o venent diverses peces de la seva hisenda. L'any 1913 Joaquim i Santiago 
Arimon i Támaro van rebre, en qualitat d'hereus, tota la propietat d'Hermenegildo 
Támaro, però el seu domini va ser efímer, ja que l'onze de novembre de 1915 van 
vendre la Bastida Velia a Lluís Barbany i Unyó, amo de can Barbany del Molí i 
principal contribuent per béns urbans de Santa Eulàlia. Des de llavors, la Bastida Velia 
ha estât en mans de la familia Barbany. 

Així dones, des del segle XVI, a la Bastida Velia no hi viuen eis seus propietaris, 
sinó que s'hi están masovers. Són ells eis que han explotat les terres i eis que han 
residit a la casa, una situació que encara es manté en l'actualitat. Conèixer la seva 
historia és força més difícil a causa de l'escassa documentació. El primer masover de 
qui tenim referencies es deia Bruno Moragues, cap a l'any 1840. Poe temps després ja 
hi vivia en Josep Danti i Pou. Ell era fill de Sigues, i es va casar amb una dona 
anomenada Josepa Torres. 

Eis Danti van ser masovers de la Bastida Velia durant la segona meitat del segle 
XIX. De fet, dos deis seus filis es van establir molt a prop d'aquest casal comprant 
terres d'aquesta heretat. El seu fill Jaume va adquirir quasi tres quarteres de la Bastida 
Velia l'any 1894, i de mica en mica va anar estalviant, fins que al tombant de segle va 
poder aixecar la casa coneguda amb el nom de la Bastida Nova. Un fill d'en Jaume fou 
en Jaume Danti i Puigdomènec, alcalde de Santa Eulàlia entre 1924 i 1930. 

Un altre fill d'en Josep Danti i Pou fou en Francese. Com el seu pare, va ser 
masover de la Bastida Velia, però també es va estar a ca la Pújala, a can Roca i a can 
Xicota de Lliçà d'Amunt. fins que a finals de la década deis anys deu del segle XX, tal 
i com havia fet el seu germà Jaume, va aixecar la seva pròpia casa, coneguda encara 
avui amb el nom de can Francese. Curiosament, un fill seu també va ser alcalde de 
Santa Eulàlia, en Lluís Danti i Bonet, l'any 1936. 

A la década deis vint una altra familia residia a la Bastida Velia, i molta gent 
encara els recorda avui. Eren en Pere Figueres i Ballús, natural de Llerona, la seva 
muller Teresa Nualart i eis seus filis Miquel, Mercè i Rosa. L'any 1936 encara s'hi 
estaven de masovers. 

L'esciat de la Guerra Civil també va afectar aquesta casa. Lluís Barbany i Unyó, 
que aleshores n'era el propietari, es va haver d'amagar al Montseny primer i a Sant 
Llorenç de Morunys després, tot i que la seva dona, Josepa Casabayó, i eis seus filis 
encara es van quedar al poblé durant un cert temps. El dia dos d'agost de 1936, 
l'ajuntament va incautar la bassa i el moli de can Barbany, i també la Bastida Velia, bo 
i al legant que alguns "elements forasters" visitaven dita casa i que el municipi 
necessitava un edifici on instai lar una escola pels infants del Rieral. ro 
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Un cop passada la guerra, el març de 1940, Feliu Roure i Barbany, fill de can 
Roure de Santa Eulalia, la seva esposa Maria Bassa i Bachs i els seus fills es van 
instal lar a la Bastida Velia. En Feliu, avui encara recordat per molta gent del pöble, 
havia portât algún camió de can Barbany i coneixia prou bé el propietari, el citat Lluís 
Barbany. Tot i que durant un cert temps en Feliu va ser un deis xòfers de "l'auto" d'en 
Joanet, especialment eis dijous, dia de mercat a Granollers, i alguns diumenges, quan 
s'organitzaven sortides festives, sempre es va dedicar a la pagesia. Cultivava les terres 
de l'heretat. tenia set o vuit vaques de Met i engreixava algunes truges. 

En Feliu, mort l'any 1959 amb només 54 anys, havia nascut en el si d'una casa de 
pagès, i es va estar de masover a diverses masies, amb la curiositat que cada un deis 
seus quatre fills va néixer a un Hoc diferent. Així, la Matilde va venir al mon quan 
s'estaven a can Burgués, en Bartomeu ho va fer a can Vicari, la Mercè a can Rei i, 
finalment. la Isabel va néixer a la mateixa Bastida. Aleshores la vida quotidiana era 
molt diferent. i en Bartomeu Roure, que va venir a aquesta casa quan tan sois tenia nou 
anys, i la seva esposa Teresa Arimany, amb qui es va casar l'any 1960, recorden eis 
tips de trcballar i d'ajupir l'esquena que s'havien fet, com a tantes altres llars de Santa 
Eulàlia. Sempre, però, han mantingut unes relacions excel lents amb eis propietaris de 
la Bastida, eis Barbany, des que ells hi son. Fruit del seu matrimoni, tenen la Maria 
Assumpció, la Maria Dolors, en Lluís i l'Anna. 

En Bartomeu i la Teresa també son molt coneguts al pöble. Ell, pagès com el seu 
pare, va continuar el negoci del bestiar, sobretot vedells d'engreix, bo i fent noves 
instal lacions prop de la casa. Fa un temps, però, va deixar-ho, per dedicar-se a 
treballar amb el tractor. Però aquest vehicle no només l'ha fet servir en la seva jornada 
laboral, sino que també l'ha dut per portar les caramelles o els reis durant molts anys. 
Per la seva banda, la Teresa aprofita algunes estones per ensenyar l'art de les puntes 
de coixi a aquelles persones que en vulguin aprendre. A més, sempre que pot intenta 
esbrinar les darreres tècniques en l'ús dels boixets. 

Molts infants de Santa Eulàlia també coneixen la Bastida, perqué cada any fan una 
visita per veure com és una casa de pagès i per saber alguna cosa més sobre el món 
agrícola. D'aquesta manera, saben que és un falçô o vermeil i qué fan els pagesos amb 
eis tractors. 

La Bastida Velia té dues estades, i al pis de la casa, situât al que devien ser les 
antigües golfes, hi viuen la Montserrat Gravi i Francàs i el seu fill Pere Montes. Els 
altres fills de la Montserrat i del seu difunt marit. Custodio Montes Cano, mort l'any 
1966, són en Joan, en Josep i la Nuria. 

Aquesta és, dones, una casa plena d'història i ben singular. Diferent en alguns 
aspectes, semblant en d'altres, però especial en qualsevol cas. 

Text: Xavier Ciurans i Vinyeta 
Fotografíes: Albert Roca Font 



C A D A A N Y U N P E R S Q N A T G E 

Teresa Bonet Riera 
«Abans el mestre es tenia 
com un savi» 

Titular de l'Escala de nenes 
a Santa Eulalia entre 1949 i 1967. 

Que recorda de Santa Eulalia de la 
seva infantesa? 

Sempre n'havia sentit parlar. Primer 
perqué hi vivien eis meus avis, perqué el 
meu pare -ei doctor Bonet- era el metge 
de la població i també perqué era el poblé 
veí de LIiçà d'Amunt, encara que no iii 
iiavia massa relació entre eis joves d'un 
pobie i de l'altre. Jo em vaig formar el 
concepte de Santa Eulalia com un poblé tranquil, rural, treballador, acollidor, però 
gairebé sense conéixer la seva geografia. 

Com es que decidiu ser mestra? 

Els meus avis (Bonet) i la meva tieta ja eren mestres i el meu besavi, metge. 
Portava la vocació de mestra a la sang. Quan era petita, estava interna a un col legi de 
monges de Granollers. Eis diumenges a la tarda també ens hi quedàvem, i un grup de 
monges preparava gent que havia vingut de fora, la majoria noies que entraven al 
servei a les cases i que eren analfabetes. Dones bé, jo vaig ser I'linica interna que, 
voluntàriament, em vaig apuntar a ensenyar-les. Sobretot a llegir i a escriure. 
Aleshores tenia 13 anys. 

I com arribeu a ser mestra? 

En produir-se la guerra vaig acabar el batxillerat superior (set cursos i examen 
d'Estat), que no es necessitava per ser mestra, només calia el batxillerat elemental, que 
eren quatre anys. Però vaig fer el superior. Per tant em va semblar que fer la carrera 
de mestra era com tornar enrera. I em vaig decidir a estudiar Farmacia. Llavors es va 
començar a rumorejar que qui tingués el batxillerat superior amb poc temps podria 
aconseguir el títol de mestra. I el març de 1943 va sortir el decret que recollia que 
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aquests estudis es podien fer amb només 14 assigntaures. Vaig cursar aqüestes 
assignatures, després es van convocar oposicions, vaig aprovar-les i vaig obtenir una 
plaça. Tot en un any, entre 1943 i 1944. 

La vida universitaria era difícil? 

Acabada la guerra, la Universität era molt tranquil la, pacífica i molt respectuosa 
amb eis professors. Malgrat tot, només hi vaig estar el curs de Farmàcia perqué la de 
mestra no era una carrera universitaria. 

Un cop obté el títol i la plaça, on la destinen? 

Dones a Hortsavinyà, un petit poblé situât a la serralada del Montnegre, entre 
Tordera, Hostalric, Sant Geloni i Pineda. Vaig estar-hi un any i mig, en una escola 
mixta, és a dir, tant per a nens com per a nenes. Em vaig adaptar de seguida. 

D'això ja fa gairebé 60 anys 

Encara se'n recorda? 

I tant! En aquell temps, el pöble estava sembrat de castanyers i, ara mateix, també 
me'n recordo deis carboners que hi havia. Eis veïns em van acollir molt bé. A l'iìnic 
hostal d'Hortsanvinyà era tradició que la gent jugués a cartes i jo, dones, també hi vaig 
voler jugar. Dormia en aquest hostal i em feia el menjar a la rectoria, que era on es 
donaven les classes. A vegades anava a bailar, encara que tingués promès (i riu). Cada 
festa, eis dissabtes, anava a dinar a casa d'un alumne. Tots em deien "Senyoreta 
aquesta setmana toca a casa meva!". 

I com arriben a Santa Eulalia? 

Hi havia concursos de trasllat. Jo era propietaria provisional de la plaça a 
Hortsavinyà i aleshores ens haviem de fer propietàries definitives i s'havia de demanar 
70 o 80 pobles de tot l'Estat. Teniem uns punts i, per la nota d'oposicions, ens 
desplaçaven allá on el Ministeri designava. Jo, entre eis 70 o 80 pobles, vaig sol-licitar 
Omellons. una localitat situada a 30 quilòmetres de Lleida, a la comarca de les 
Garrigues. I em va tocar aquí. El dia que vaig arribar a l'Ajuntament d'Omellons per 
prendre possessio del carree de mestra em van preguntar: "Vosté ve de Granollers, 
oi?". Jo vaig contestar que sí i aleshores l'alcalde em va dir que hi havia la mestra 
titular d'un poblé de prop de Granollers que estava casada a Omellons. Aleshores vaig 
dir si era Santa Eulalia i em va respondre que sí. Aquest dona era la senyora Pepita, 
que tenia la plaça en propietat a Santa Eulalia, on no exercia i on hi havia una mestra 
substituta. Jo vaig anar a casa seva i, només veure'm, em va conèixer: "Si és la filia 
del doctor Bonet, d'on surts?". Jo li vaig contestar que m'havia tocat ser mestra a 
Omellons. Va ser una casualitat. Aleshores vam demanar Hoc a la fonda del poblé i em 
van dir que s'estava fent un molí d'oli i estava pie de treballadors. I el sogre de la 
senyora Pepita, em va fer quedar a casa seva. M'hi vaig estar tot aquell curs. 







I després qué va passar? 

A Santa Eulàlia, l'Ajuntament també buscava propietària per a la plaça de mestra. 
I vam dir que per què no fèiem una permuta, que es podia fer oficialment, i es va 
canviar la meva plaça d'Omellons per la plaça que tenia en propietat la senyora Pepita 
a Santa Eulàlia. I aixi és com vaig arribar altra cop a la Vali del Tenes. 

Aleshores, quan es va fer càrrec de la plaça de mestra de Santa Eulàlia? 

El 1949. Vaig arribar per fer-me càrrec de l'escolarització de les nenes del pöble. 
La seva escola es trobava a l'edifici que avui dia ocupa la biblioteca municipal. I la 
dels nens, al costat, on hi ha l'Espiai. L'alcalde de Santa Eulàlia era el senyor Duran i 
el rector Mossèn Manel. Tothom va estar molt content i vaig ser molt ben rebuda, 
sobretot, perqué era la filia del doctor Bonet. A més vaig tenir un bon company en el 
mestre de nois, el Sr. Joan Batlle, una persona seriosa, complidora del deure i amb qui 
vaig mantenir una relació professional excel lent. 

Va notar el canvi? 

Jo venia de treballar en dos municipis molt petits i no vaig trobar estrany venir a 
Santa Eulàlia, un poblé que aleshores no arribava ais 1000 habitants. Aquí em va 
agradar exercir la docència perqué vaig veure una mica més d'interès per part dels 
pares perqué les filies aprenguessin. Tot i això, els pares volien que les seves filies 
s'eduquessin no tant per estudiar, sino com a mares de familia que el dia de demà 
havien de portar una casa. Però també per aprendre a llegir i escriure, això sí. Les 
alumnes, en canvi, tenien menys interés. La quitxalla només pensava en jugar, jugar i 
jugar. A més, un entrebanc amb qué em vaig topar va ser que a l'escola no hi havia 
Ilibres, ni premsa i només teníem alguna enciclopédia, de la qual ens vam haver de 
refiar. En aquell moment, al Vallès en general no es donava massa importància a 
l'ensenyament. Fins i tot, es mirava la figura del mestre com un savi. 

Quin paper jugava la mestra? 

Home, dones, un paper important. Costava treballar amb 65 o 70 nenes. Des 
d'ensenyar a llegir als 5 anys fins acabar als 14 anys. I tot en una sola aula. Era 
complicat ensenyar a llegir i escriure. Ara, en canvi, els nens i nenes, des de ben petits, 
veuen coses a casa, aleshores no. Era una societat amb poca informació, i de cop i 
volta, entraven moites idees que, al principi, eren difíciis d'assimilar. Més endavant, 
quan algunes noies es van fer grans i van veure que podien tenir una sortida em van 
demanar si els podia ensenyar alguna cosa per poder treballar fora de casa. I vam fer 
la carrera de Teneduría de Ilibres, que es coneixia com el Comerç. Jo també vaig haver 
d'estudiar perqué la comptabilitat i la taquigrafía les desconeixia. S'examinaven a g 
l'académia Cots, de Barcelona, que no era oficial, però atorgava un títol que les 
permetia treballar a empreses. Quan les veia capacitades, deia que s'examinessin i no g 



me'n va suspendre mai cap. Aquest estudi.s servien per fer un pas més i no quedar-se 
noinés amb la cultura general del certificat d'estudis. 

Fa 50 anys cobrava bé una mestra? 

Dones mira, cobràvem 460 pessetes netes al mes i 10 pessetes extra que aportava 
cada casa. Si alguna familia no podia pagar, no pagava i no passava res. 

Va canviar l'ensenyament durant aquests anys a Santa Eulalia? 

Jo vaig exercir 18 anys de mestra, de 1949 a 1967. I si, amb el temps va canviar 
molt. Sobretot pel que fa a una actitud: la població va adquirir interés en 
l'ensenyament i les nenes venien més preparades i amb més ganes d'estudiar. Ja es 
comprava algún Ilibre i algún diari. Els nens i nenes de Santa Eulalia anaven a escoles 
diferents, un obstacle molt gran, considero jo, per l'ensenyament. Malgrat tot, la gent 
eslava contenta. 

Després de Santa Eulalia vau deixar el magisteri? 

No, jo he exercit el magisteri durant 42 anys. Després de deixar Santa Eulalia vaig 
anar a El Prat de Llobregat. Vam comprar un pis a la plaça d'Espanya, perqué hi havia 
autobusos i hi havia moites places de mestra per sol licitar. Havia demanat Barcelona, 
on havíem anat pels fills, però no me la van donar fins set anys més tard, i és on vaig 
acabar la meva carrera de mestra, a l'Escola Mallorca i a l'Escola dels Reis Catòlics. 

En aquests anys de magisteri, com a observadora que sou, qué penseu del canvi 
de l'alumnat? 

El canvi ha estât important. Les noies, per exemple, abans et venien amb 
humilitat. respecte, sinceritat i el treball, en aquests aspectes, era més fàcil. Ara, 
sobretot a les ciutats, hi ha geni molt rebel, a vegades portals pels pares. Abans 
l'Associació de Pares no es ficava en res i ara les coses han canviat. Que si és per a bé, 
d'acord amb el mestre, és maco, enriquidor i dona facilitai en molles coses, però 
moites vegades hi ha pares i professors d'Institut que fallen un xic. 

Santa Eulalia, en 50 anys ha canviat com a pöble? 

Ha evolucionat en molts sentits. Abans les carreteres eren inexistents, no hi havia 
biblioteca, ni enllumentat, ni centre mèdie, ni farmàcia, per exemple. Ara Santa 
Eulalia fins i lot té televisió! El pöble ha canviat tècnicament i per anar a millor, és 
ciar. Tot i això, l'esperit de veïnatge i d'ajuda s'ha perdut. I és precisament això el que 
jo vaig trobar aquí quan vaig arribar i és el que ens ha fet sentir-nos-hi bé. La prova és 
que venim sempre que podem. 

Josep Ciurans i Pere Nadal 



EL TEMPS 

Resum del période Desembre 1999 - Novembre 2000 

T E M P E R A T U R E S P L U J A V E N T 

Mitjana Mit jana Mitjana Màxima Mínima Dies de Precipit. Dia màx. Velocitai Velocitat 
máximes minimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit mi t jana màxima 

"C °C "C »C "C lt/m2 It/m2 It/m2 km/h km/h 

DESEMBRE 99 12 1,2 6,5 19 -5 1 7 7 (dia 15) 4,2 69 (dial 2) 
GENER 2000 12,2 -1 4.6 18 -6 (dia 241 3 4 1 ( 9 ) 3.2 4 7 ( 2 1 ) 
FEBRER 18,.1 2.6 9,2 24 -1 1 5 5 ( 1 2 ) 2,7 4 2 ( 1 7 ) 
MARÇ 19.6 3.8 10,7 28 -1 7 31 1 2 ( 3 1 ) 3 ,4 5 3 ( 1 ) 
ABRIL 20.6 6.3 13 27 1 6 76 3 6 ( 1 1 ) 4,2 5 6 ( 1 8 ) 
MAIG 2.'),4 11,5 18.1 30 4 6 45 1 5 ( 2 2 ) 2 .6 4 8 ( 9 ) 
JUNY 28,9 14,5 21.2 35 11 7 42 .33(10) 3.1 5 3 ( 1 0 ) 
JULIOL 30,5 16.1 22.8 36 12 2 23 2 3 ( 1 0 ) 3.1 3 1 ( 8 1 
AGOST 32,5 16,5 23.6 38 (dia 24) 13 7 47 2 2 ( 5 ) 3 4 7 ( 4 ) 
SETEMBRE 28,2 13,9 20,2 35 9 8 36 1 1 ( 2 7 ) 5 3 ( 1 9 ) 
OCTUBRE 21,1 10,6 15 26 6 12 52 2 2 ( 1 3 ) 5 8 ( 1 1 ) 
NOVEMBRE 15.8 5 10 19 0 7 38 1 6 ( 2 3 ) 3.7 6 3 ( 6 ) 

67 4 0 6 

Dies de pluja quantificable: 67 
Dies de pluja inapreciable: 14 
Dies de tempesta: 14 
Dies de pedregada: 3 
Dies de gelada: 48 
Dies de boira: 5 
Dies de nevada: 1 
Precipitació total: 406 It/m2. 
Mes més sec: Gener 
Mes més plujós: Abril 

L'any 2000 destaca per la poca pluja caiguda És un deis anys més secs del darrer mig 
segle. En general tots els meses han estât menys plujosos del normal, però cal considerar 
els mesos de tardor en qué el sud de Catalunya i País Valencia han patit greus inundacions, 
i al centre i nord del país la pluja ha estât molt escassa. Pel que fa a les temperatures, 
l'hivern s'ha comportât amb força normalitat i durant l'estiu les temperatures més altes, tant 
les máximes com les minimes, s'han registrat al mes d'agost i part de setembre. En conjunt 
aquest any será recordat per la forta sequera. 
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F I N Q U E S S T A . E U L A L I A 
API 1 B 8 1 

COMPRA, VENDA, PERMUTES: TORRES 

SOLARS 

PISOS 

NAUS INDUSTRIALS 

RUSTIQUES 

LLOGUERS 

Carretera de Barcelona, s/n. 
Telefons 93 844 66 25 - 93 844 66 52 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



RETRO SANTA EULALIA, S I . 

DISTRIBUIDOR COMERCIAL DE GASOLIS 

fUEfíroí 

GASOLI A; AUTOMOCIÓ 
GASOLI B: AGRÍCOLA 
GASOLI C: CALEFACCIÓ I INDÙSTRIA 

Tel. 93 844 84 34 - Fax 93 844 90 25 
etra, de Parets a Bigues (Km. 10,7) 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



VENDA i TALLER D'AUTOMOBILS 
RENTAT AUTOMÀTIC 

ESTACIÓ SERVEI 

SANTA EULÀLIA 

SERVEI OFICIAL 

jfiCUPIA,S.A. 
/ M / M • • • i : - . ( « o v u ; -

AIRE CONDICIONAT 

PEUGEOT TALBOT 

/ m a ^ 
Telèfons: 
Taller: 93 844 88 06 
Estacló Servei: 93 844 82 31 
Fax: 93 844 90 25 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



P a s r i s s e r i a d ' e r i ^ ^ ARTESA 

I I I 3 GELATS • CAFÈS 

etra, de Barcelona, s. n. - Telèfon 93 844 68 54 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Farmàcia NURIA SALAYET 
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÍNIQUES 

FORMULES MAGISTRALS 

etra, de Barcelona, s/n. 
Edifici La Sala - Tel. 93 844 89 80 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Can Corder 
PERE BASSA 

ELABORACIÓ ARTESANA 
DE FORMA TGE, MA TÓI IOGURT 

DISTRIBUCIÓ I VENDA: LA SELECTA 
etra, de la Sagrera, s/n Carni de la Serra de Can Ballestà, 2 
Telèfon 93 844 66 30 Telèfon 93 841 46 66 
STA.EUI_ÀLIADERONQANA LLIQÀD'AMUNT 



RENAULT 

AUTO RONGANA 
S.C.C.L 

AGÉNCIA OFICIAL RENAULT 

MECÁNICA, ELECTRICITATI ACCESSORIS 

REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

US ESPEREM A: 
Carni de Caldes, 17 - Tel. 93 844 67 34 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



^̂  R. L. ̂ ^ 
TV. • VIDEO - HI-FI 

Disponemos de servicio de recogida 
y entrega a domicilio 

Carni de Caldes, 8 (Font d'Abril) • Tel. 93 844 87 33 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA (Barcelona) 

/ y M e s s o r i a 
t I A . EULÂIIA 

• Centre Comptable 

• Assessorament Fiscal i Laboral 

• Assegurances 

Otra, de Barcelona (Can Ferrer) Telf. 93 844 82 50 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

V J 



ESPORTS 

ORENÇANA 

santa eulalia 
de ronçana 

Tel. 93 844 82 03 - Plaça de l'Ajuntament, 2 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

FORM DE PA PASTISSERIA 

etra. La Sagrerò 

Telefon 93 844 89 54 

etra. Sont Feliu 

Telefon 93 844 81 60 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



PIEDRA ARTIFICIAL 

E 
ANTONIA MORENO 

• ANTEPECHOS 
• DINTELES 
• CORONAMIENTOS DE PISCINA 
• MESAS Y BANCOS JARDIN 

• BORDILLOS 
• REDONDAS ARBOLES 

• JARDINERAS 

• MOSAICO RUSTICO 
• ESCALERAS 

• MARMOLES... 

Comí de la Serra, 25-27 • Tel. 844 89 21 • 08187 STA. EULÀLIA DE RONCAN A 



CONSTRUCCIONS 

MOLINS, S. L. 

Carrer Pi Gros - Urb. Bosc del Forn 
SANTA EULALIA DE RONQANA 

Telefons: 

OFICINA: 
93 844 81 81 

PARTICULAR: 
93 844 82 82 
93 844 90 10 
93 844 81 74 



POMA 
transports 

v » 

OPERADOR LOGISTIC DE TRANSPORT 

C / . Sant Joan Bosco, 23 • Urb. Bosc del Forn • Ap. de Correus 8 
Tel. 93 844 Ó2 45 • Fox 93 844 69 70 

E-mail: transports_poma@apen.es 
081 87 SANTA EULÀLIA DE R O N D A N A (Barcelona) 

Ferretería POH 
- N 

POMA PINEDA SERVEIS, S.L •P INTURES 
•JARDINERIA 
•PARAMENT 
•BRICOLATGE 

etra. Sant Feliu - Tel. 93 844 80 60 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) 

mailto:transports_poma@apen.es


CASA MATEU 
Tel. 93 844 88 33 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

V. 

F E R R E T E R I A 

Ctra. de Barcelona, 15 - Tel. 93 843 00 03 
08480 L'AmetlIa del Vallès 



Alìmentació Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

Plaça Joan Maragall, s/n. 
La Sagrera 

Tels. 93 844 81 58 - 93 844 92 19 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

"N 

TRANSPORTS 
BARÒ BONET, S.A, 

Casa Barò - Telèfon 93 844 80 31 
08187 STA.EULÀLIA DE RONÇANA 



t'i Josep Bau 
Terradelles 

Treballs de fusterìa 

Taller: 
Can Tabaquet Particular: 
Tel. 93 844 83 11 Camf de la Serra, 54 

08187 STA. EULALIA DE RONQANA 

F E R R E R I A 
d e 

M E i q u e l B a i r b a z i y 

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 93 844 81 56 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



duran 
a r t s g r à f i q u e s 

Disseny i Publicitat gràfica 
Edicions - Revistes - Catàlegs - Formuiaris paper continu 
Folletos i impresos per a la indùstria i el comerg 

c/. La Serra n^ 21 -Tel. i Fax 93 844 88 91 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

V . 

f^J^hdniu riuíiisiftia/ - 9JÍ<>Ma<f<> 

^.^/iK-aà - >/i(€ffHi>fi\ì - 9n't<> 

S^tfOíM ^im ffM. 

etra, de La Sagrera, 7 
Telèfon 93 844 89 82 / 93 844 67 88 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



EXCAVACIONES Y CIMIENTOS 

Cárdenas S.L 

Urbanització Bosc del Forn, 89 
Teléfono 93 844 82 36 

SANTA EULÁLIA DE RONQANA 

V y 

/O 
FUSTERIA i MOBLES 

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA 

c/. Bonavista, 1 
Teléfon 93 844 93 79 - Fax 93 844 93 79 
SANTA EULÁLIA DE RONQANA 



CliA»tLLÀS 
xacietat anònima 

Venda al major de: 

• Articles platja i camping 
• Joguines nacionais I importacions exclusives 
• Regal informal 
• Objectes d'escriptori 

etra. Sant Feliu, s/n 
Tel. 93 844 83 00 

Fax 93 844 83 86 
Sta. Eulàlia de Ronçana 



NOU ESTIL DE P E R R U Q U E R I A 
I ESTETICA DOLORS 

HOME-DONA 

Serveis que s'ofereixen: 

- Raigs UVA 
- Tractaments facials o corporals 
- Quiromassatge 
- Massatge relaxant 
- Depilacio (cera calenta 1 tebia) 
- Permanent i tint de pestanyes 

Can Corder - 93 844 93 40 



PERRUQUERIA DE SENYORES 

Maria Dolors 

Verge del Remei, 15 

Bloc A, 1er., 2a. 
Telèfon 93 844 90 11 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

•FORJA 
•BARANES 
•REIXES 
•ESTRUCTURES 
•AUTOMATIHACIODE 

PORTES DE JARDÎIGARATGE 
•EXPOSICIÓ PERMANENT 

EXPOSICIOI VENDA DE: 

• P.V.C. 
• BALLESTES 
• PORTES IFINESTRES 

V E N E C I A N E S E N F E R R O 
• P A L S D E V A L L A 
• PORTES TALLA-FOCS 
• PORTESTRASTER 
• ESCALES ALUMINI 
•CARRETONS,etc. 

SERRALLERIA F. FRANCH, S. C. Ì 
Can Franchi, s/n. -Tel. 93 844 8010 - Fax 93 844 63 28 

SANTA E U L À L I A DE R O N Ç A N A 



- V - Í ì ' 
- ' á r i 

- í 

'ir;-; sonni, s.o. 
^ * i J p a s t a i t a l i a n a 

7 ^ 
• ' i M ' 

Pol. Ind. CAN MAGRE - C/. Caries Buiguas, Ñau 4 4 

Tel 9 3 8 4 4 9 4 3 4 - Fax 93 8 4 4 94 35 

0 8 1 8 7 STA. EULÁLIA DE RONCANA (Barcelona) 

FABRICANTS DE PASTA FRESCA ITALIANA 

DISTRIBUÍDORS DELS SEGÜENTS PRODUCTES 
D'ALIMENTACIÓ: 

- Denominacions d'origen i de qualitat 
nacionals i d' importació 

- Vi i oli de Batea en exclusiva pel Vallès 
Oriental 

- Caves i vins del celier del Penedès 

- Altres productes (Canelons, croquetes, 
plats cuinats, etc.) 

- SERVEI A DOMICILI -
Tel. 93 844 94 34 / Fax 93 844 94 35 



^ ANTONI ^ ^ 
5 SÁNCHEZ (/) 

Venda al major de material elèctric, industriai i domèstic 
- alarmes - Motors per l 'automat i tzació de portes -
Muntatges de quadres elèctrics - Calefacció eléctrica gas i 
gasoli - Bombes d'aigua - ll.luminació industriai i decorativa 

C/. Ponent, 45 (baixos) - 08400 GRANOLLERS (Barcelona) 
Tel. 93 840 13 66 - Fax 93 840 12 56 - MòbiI 630 07 35 45 

P I N T U R E S 

VICTOR 
SURO - PAPERS - RÈTOLS 
I PINTURA EN GENERAL 

etra, de La Sagrera, s/n. 
Tele. 93 844 89 94 - 93 844 82 59 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



JglgBIPI ) 

SERVEIS DE JARDINERIA 

• Projectes i dissenys 

• Construcció i manteniment de jardins 

• Instal.lacio de regs 

í Tractament fitosanitari de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

Carrer Hostalets, s/n. 
Tel. 93 844 65 56 
Fax 93 844 65 95 

STA. EULALIA DE RONÇANA 



Des de 1896 
fem €Osta§ a les fnußtiions 

Des de sempre hem fet costar a les 
activitats profundament arrelades en 
la nostra gent. 

Des de sempre ens hem identificat 
amb les expressions propies del 
nostre pöble. 

Des de 1896 —gairebe cent anys— 
que fem costat a les tradicions. 

Caixa cb Manlleu 



PROMOTORA GARRAF S.A. 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I TRANSPORT 

Agents oficiáis Uralita, Asiand, Uniland, Gres Catalá. 
Tot tipus de gres i ceràmica 

Magatzem: Tel. 93 844 80 41 
MòbiI 608 49 29 12 - Tel i Fax 93 844 67 36 

etra, de Barcelona 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

PERRUQUERIA FEMENINA I ESTÈTICA 

MONTSE 

Plaça Ajuntament, 3 
Tel. estètica 93 844 61 37 - Tel. 93 844 65 05 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



B A R • A L I M E N T A C I Ó 

LA S A L A 
Telèfon 93 844 87 56 

EL RIERAL 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Papereria Can Ferrer 
• Revistes i diaris 

• Perfumeria 

• Joguines 

• Objectes per a regal 

• Générés de punt 

• Espardenyeria 

Can Ferrer de Dalt 

etra, de Barcelona, s /n 

Telèfon 93 844 64 17 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



E L E C T R I C I T A T ELECTRODOMÈSTICS 

CASALS BARBANY 
EXPOSOÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTTODOMÈSTTCS 

- LLISTES DE NOCES -

Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines - Neveres 

Estufes - Màquines de rentar superautomàtiques 

Congeladors - Calefacció 

Tel. 93 844 81 35 
EL RIERAL SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

R E S T A U R A N T 

SERVEI DE CARTA, MENU DIARI 
BODES I C O M U N I O N S , 

BANQUETS D'EMPRESES I ESDEVENIMENTS 

Tancat els dim arts 

etra, de Caldes a Granollers, Km. 3,500 
Tels. 93 844 82 58 - 93 844 63 63 - Fax 93 844 82 58 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) 



EMPRESA DE CONSTRUCCION 

ANTONIO PEREZ RUIZ 

C/. Pi Gros, 6 (Urb. Bosc del Forn) - Tel. 93 844 63 91 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

"N 

Construcciones 
A. Gabriel Robles 

D.N.I. 24.780.040 R 

c/. Virgen de los Remedios - P. Torras, 5.- bloque, 2.- 4.-
Teléfono 93 844 86 52 - SANTA EULÁLIA DE RONQANA 



Construccions FELIP^ S.L. 

PROJECTESIPRESSUPOSTOS 

c/. València, 15 - Tel. 93 844 61 74 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



TRANSPORTS 

GIRPEI 

COMERCIANT EN TOTA CLASSE DE 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

TREBALLS DE REBAIXOS 

Agent oficial de ROCALLA I PLÁSTIC 

OBJECTES DE REGAL 
SANITARIS ROCA 

CERÀMICA 

Verge de! Remei, 2 

Tels. 93 844 82 56 - 93 844 88 58 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



Tel. 93 844 80 55 

BONET 

J A U M E B O N E T R ibERA 

c/. Sant Joan Bosco, 3 
08187 Sta. Eulàlia de Rongana 

STA. lULÀLIA 

INDÙSTRIA GRÀFICA 

EDICIONS • REVISTES • CATÀLEGS 

PROGRAMES • IMPRESOS EN GENERAL 

Sant Joan Bosco, 10 
Telèfon i Fax 93 844 80 82 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Sertfeí de Jardinería 

C/. Vinya Elies, 5 
Tels. 93 844 84 99 • 629 37 84 11 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



Transports BONET, S. L. 

BARCELONA 
Pere IV, 58-60 - Tel. 93 309 80 25 

Ali-Bey, 51 - Tel. 93 232 48 59 

SANTA EULÀLIA DE RON^ANA 
C/. Dr. Severo Ochoa, 8 - Tel. 93 844 89 98 



SOLFER EXTRUSIONS INDUSTRIALS, S.L 

Fabricantes de perfiles, juntas y tubos de 
plástico mediante el proceso de Extrusión 

Políg. Industrial Can Magre - C/. Caries Buigas (ñau 49) 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) 

Tel. 93 844 68 01 - Fax 93 844 91 03 
Web: solfer.arrakis.es 

E-mail: solfer(g)arrakis.es 



BAR-RESTAURANT 

CAN RAJOLER 
Menù del dia 
Servei a la carta 

Tel. 93 844 66 33 
Plaga de rAjuntament SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

F U S T E R 1 A 

" ^ i c — 1 

'9m 
1 ! 1 
1 ' 1 

C/. La Serra, s/n. 
Telèfon 93 844 67 15 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



/ ; \ \ 

Construcciones PIRAMIDE S.C.P. 

C/. Bonavista, 8 
Tels. 93 844 87 26 - 93 841 40 48 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

TALLER DE 
REPARACION 

DEL AUTOMOVIL 

Martí Fabro Grau 

Carni de Can Torras, 8 • Tel. 93 844 86 91 
08 187 SANTA EULÀLIA DE RONC^ANA 



VIDEO CLUB 

Révélât de Fotos 

Pompeu Fabra, s/n. (locai 3) - Tel. 93 844 69 96 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

GIRBAU 
Mecànica automoció 
Reparació de planxa 

pneumàtics i electrìcitat 

C/. Verge del Remei, 9 - 08187 Sta. Eulàlia de Ronçana 
Tel. 93 844 69 69 



SONDEIGS 
PROSPECCIÔ 
I 
EXPLORACIÔ 

ROUS D'AIGUA 

J . G I R B A U 
C/. Verge de Montserrat, 41, 3r, 2a, Esc. A 

Telèfons 93 870 34 67 - 93 879 50 84 
G R A N O L L E R S 



FUSTES BAU VILA S.L, 
RAMON BAU TERRADELLAS 

Magatzem: Poligon Ind. Pia de Llerona - C/ Holanda s/n 
Telèfon 93 840 09 72 - Fax 93 846 68 13 

08520 LLERONA - Les Franqueses del Vallès 

R E S T A U R A N T 

Paradis Park 
Cuina Catalana 

BODES - BANQUETS - RECEPCIONS 

DIMECRES TANCAT 

LOCAL CLIMATITZAT 

Carni de La Serra Telèfon 93 844 90 75 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



CAhJ VILA 

Telèfon 93 844 90 33 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

V. 
r 

FERRO-INOX. 
lRANES ^ 
ESCALES 
¥ PORTES m i f f f ' ^ 

J. D. MANYERIA S. L. 

etra, de La Sagrera, 20 
Tel. i Fax 93 844 68 09 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

J 



r 

Camí de la Serra, 1 • 08187 SANTA EULÁLIA DE RONQANA 
Tel. 93 844 93 11 • Fax 93 844 94 95 

E-mail: panots@retemail.es 

mailto:panots@retemail.es


F O R N D E P A « . H . 
P A S T I S S E R I A ò a l l l A n i o n i de Jaume Peig 

^ Telèfon 93 844 81 80 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 
^ 

sasMj 
Construccions Ì j i i j l " : 

Pere Barnils 

C/. del Guai, s/n. - Tel. 93 844 83 60 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



ROMA - PRATCORONA S.C.P. 

Serralleria en general - Manteniment industrial 
Treballs en torn - Tallets i doblat de planxa 3000x6 

Pals de valla i coMocacio de tela 
Col locacio de canals de zenc 

Automatitzacio de portes 

CA L'AGUSTi NOU, S/N. 
Telefon 93 844 89 99 STA. EULALIA DE RONQANA 

R E S E R V A T 



BARNIZADOS Y PINTURAS 
STA. EULALIA 

C/. Desmai, 31 - Can Marqués 
Telèfon 93 844 61 88 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

PERRUQUERIA 

LIDIA 

Urb. Boscdel Forn 
Carrer Pi Gros 

Tel. 93 844 65 34 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 



AISLAMIENTOS TECHOS Y PERFILES S.L. 

R l T c k f o r í U S G D O N N 

TECHOS DESMONTABLES DE 
ESCAYOLA ALIGERADA 

CORNISAS • MOLDURAS 
PLAFONES • COLUMNAS 

PIADUR 

Poi. Con Magre • C/. Buigas, 47 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONCANA 
Tel. 93 844 64 45 • Fax 93 844 65 48 



CLUB PINEDES 
CASTELLET 

(Complex Œspcfrtiu ^Municipal) 

Piscina 

listes de tennis 

^ista ^ölwspörtiva 

C^ar 

&amp d'entrenament 

Urbanització Pinedes Castellet -Telèfon 93 844 86 33 



CoKSTñüCCIONES MARIN 
A L B A Ñ I L E R I A E N G E N E R A L 

; f = j j le^; 

Edificio Vallés 
Tel. 93 870 92 20 - GRANOLLERS 

MOQUETES 
MALETERS 

FUNDES 
AUTOMOBILS 

Carni Serra Granada, 62 - Tel. 93 844 91 80 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



L L I B R E R I Á 
PÁPERERIÁ 

SANTA EULALIA 
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES 

MATERIAL D'ESCOLA, D'OFICINA I DE DIBUIX 

NOVEL-LES, REVISTES 

ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUESI ESPECIALITZADES 

a LIiçày 

1 LL IBRERIA-PAPERERIA 
y S A - N T A E U L À L I A . ^ J 

Esl.Servei /// J 
Esl.Servei 

/ . y ' ' 
FomSlaEulàliani 1 a Bigues i Riells — 

Av. Verge de la Salut, 6 (davant Caixa de Catalunya) 
Telèfon 93 844 65 91 - 08187 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 

(Vallès Oriental) 



HERBORISTERIA 
I DIETÈTICA 

C/. Verge del Remei, 15 • Tel. 93 844 69 80 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

COMESTIBLES 

CA LA LOLA 
M A R I A CONSOL P O U 

La Sagrera 
Telèfon 93 844 88 57 

SANTA EULÀLIA DE RONgANA 



NUT KING FOOD 

FRUITS SECS I APERITIUS ENVASATS EN 
LLAUNETES DE RACIÓ INDIVIDUAL 

C/. Carles Buigas, 75 (Pol. Ind. Can Magre) 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) Spain 

Tel. 34-93 844 77 31 - Fax 34-93 844 77 35 



/ymi,.. 

* Construcció de tot tipus de peces, models i motllos en 
poliester/fibradevidre 

• Dipòsits, piscines i accessoris 

# Frigorifies industrials, nàutica i automoció 

• Recobriments industrials, terrasses, piscines, etc. 

# Dipòsits a mida per processes de galvanitrat i electròlisi 

« Maquinària i accessoris per a la industria de l'adobat i acabats 

POLIESTERS REFORQATS ARA, S.L. 
C/. Carles Buigas - ñau 85 (Pol. Ind. Can Magra) 

Tel. 93 844 95 31 - Fax 93 844 95 32 
08187 SANTA EULÁLIA DE RONQANA (Barcelona) 



Assessoria Immobiliária 

FONT D'ABRIL 
som constructors 

LLUÍS MORÉ 

JOAQUIMA ESCAPA 

Tel. particular 93 844 82 88 Tel. ¡mmobiliária 93 844 68 27 

08187 SANTA EULALIA DE RONQANA 

ASCAT ^ ^ M l ^ 
Grup Assegurador CAIXA CATALUNYA 

LLUIS BARO BONET 
Agent a 

Sta. Eulàlia de Rondana (08187) 
Can Barò s/n. - Tel. 93 844 80 31 

Assegurances en general: 
AutomòbiI, llar, vida, patrimoniais, etc... 



Lo^^CíticA- X S.L 

C/. Paísos Catalans, 16 
08187 SANTA EULÁLIA DE RONQANA 

Tel. 93 844 87 81 - Fax 93 844 77 28 
Tels möbils: 670 64 60 62 - 670 64 60 96 

CONSTRUCCIONES 

J A V I E R M A S E G O S A 

Paísos Catalans, 16 
Teléfono 93 844 87 81 08187 Santa Eulalia de Rongana 



VÌDÀLPLÀ^L ÒX.?. 
e ^ A n ^ r O ^ l i l A C ^ U E ^ m O P L A ^ v i O 

Poi. Ind. Can Magre - C/. Carles Buigas, nau 79 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONgANA (Barcelona) 

Tel. 93 844 94 40 - Fax 93 844 94 65 





T^\EGETES D E C R E D E T 

Pagui amb 
tota comoditat 

VISA 

CAIXA DE CATALUNYA 
y . f - . 

CAIXA DE CATALUNYA 



P U B L I C A C I O 
PATROCINADA 

P E R 
L'AJUNTAMENT 
DE STA. EULÀLIA 


