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PORTIC 

Benvolguts amies: 

Novament estic amh vosaltres per presentar-vos l'últim Anuari del 
mil-lenni, un Anuari que ja arriba a la trenîa-setena ediciâ i que ha 
estât, any rera any, la veu de totes les entitats culturáis, esportives i 
recreatives que animen i dignifiquen el tei.xit social de Santa Eulíilia. 

L'Anuari, com en les edicions anteriors, ens fa un resum deis actes 
i esdeveniments mes representatius deis dotze darrers mesos. Fullejant-
lo, ens adonem que el nostre poblé té molta activitat, que hi ha moites 
persones que trehallen amh altruisme per millorar-lo, i crec que d'aix() 
ens n 'hem de felicitar perqué és mèrit de tots. 

Com ja sabeu, aquest ha estât any d'eleccions municipals i eis 
votants han volgut que no hi hagi cap grup que tingui inajoria absolu-
ta id nostre poblé. Aquesta nova situado no ha d'impedir que entre tots 
cerquem el millor per anar construint la Santa Eulàlia del futur Es per 
això que us demano eis vostres suggeriments i les vostres aportacions, 
que ens han de servir i ens han d'ajudar a que tot rutili millor 

Us desitjo unes bones festes nadalenques i que el nou mil-lenni sigui 
nwlt profitas per a tothom. 

Resta com sempre a la vostra disposiciâ i us saluda cordialment, el 
vostre alcalde, 

Josep Uñó i Ciíirans 
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AJUNTAMENT 
Resum dels acords de Pie més 
significatius des de desembre de 1998 
a octubre de 1999. 

PLE ORDINARI DE 21-12-98 
• Aprovar foniialitzar un convelli ainb la Diputació de Barcelona en matèria de sub-

venció per import de 3.411.()()().-pessetes per a subsidiar el préstec amb Caixa de 
Catalunya per import de 44.()()().()()().- dins el programa de Crédit Local de la 
Diputació de Barcelona. 

• Aprovar l'expedient de contractació a Tempresa CONSTE COMERCIAL S.C.P., 
per a l'execució de les obres de construcció de 54 ninxols al Cementiri Municipal, 
pel preu de 4.789.783.-pessetes. 

• Encarregar al Consorci de Recursos i Documentació per a l 'Autonomia Personal 
(CRIO) la redacció del "Pia Especial d'Actuació per a l'Accessibilitat a Santa 
Eulàlia de Ronçana", amb un pressupost de 3.()5().()()0.-ptes, de les quais 1.016.667.-
pessetes serán a càrrec d'aquest Ajuntament i la resta a càrrec de l ' IMSERSO i la 
FUNDACIÓ ONCE, d'acord amb el contingut del conveni signât a Tefecte. 

• Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del Pia Parcial n° 5 "El Rieral". 
• Aprovar provisionalment la moditìcació de les Normes Subsidiaries de Planejament 

al sector "La Fabrica" (antiga Tèxtil Ferrer) i al sector "Pont Nou". 
• Adjudicar a l 'empresa BARNASFALT, S.A el constracte per a Tcxecució de les 

obres d'urbanització del Carni de Caldes en el tram entre la carretera de la Sagrera 
i el Carrer Mestre Joan Batlle, pel preu de 10.973.179.-pessetes. 

• Adjudicar a l 'empresa PROMOCIONES NAVÀS, S.A. el contracte per a l 'adjudi-
cació de les obres de "Rehabilitació antiga fábrica tèxtil P t'a.se. Adequació de la 
Fabrica com a equipament public", pel preu de 164.900.000.-pessetes. 

• Iniciar l'expedient d'expropiació individuai de les finques afcctades pel sistema 
viari al carrer Mestre Joan Batlle. 

• Aprovar inicialment l 'Ordenança General de Serveis Funeraris i sotmetre-la a infor-
mació pública. 

• Acordar destinar eis fons de Solidarität de l'exercici 1998 d'acord amb la distribu-
ció segiient: 
• 800.000.- ptes al projecte de Centre d'orientació per a adolescents a Tierra 

Amarilla, Xile (projecte 285 del Fons Català de Cooperado al Desenvolupament) 



• 50.(KM).- ptes, per al Pis per a malalts saharauis, segons conveni amb el Conseil 
Comarcal. 

• 44.433.-ptes. per al projecte de sensibilització ciutadana. 
• 105.567.-ptes. al Pons Català de Cooperació, per a destinar-Ies a ajut d'emergèn-

cia als damnificats per l 'huracà Mitch. 
• Comprometre's a destinar dotació de l'exercici 1999 a Solidarität amb América 

Central, llevat que es presenti una situació de major urgència. La destinació 
econòmica s'intentará fer-la efectiva en el primer semestre. 

• Aprovar una moció conjunta dels portaveus dels Grups Municipals relativa a la 
sol.licitud d'extradició del Sr. Augusto Pinochet'. 

• Aprovar una moció conjunta relativa al funcionament del servei de correus, en la que 
s'acorda adreçar-se a la Inspecció de Telecomunicacions de Barcelona perqué adop-
tin mesures per tal de garantir el bon funcionament del servei, inclosos eis périodes 
de festes nadalenques i d'estiu 

• Aprovar una moció sobre el reconeixement internacional de les seleccions esporti-
ves catalanes 

PLE EXTRAORDINARI DE 02-03-1999 
Aprovar el Pressupost General unie per al 1999, amb el següent resum per capítols 

INGRESSOS 
1. Impostos directes 204.073.000 
2. Impostos indirectes 18.500.000 
3. Taxes i altres ingressos 166.416.000 
4. Transferències corrents 73.211.000 
5. Ingressos patrimonials 5.000.000 
6. Alienació inversions reals 4.000.000 
7. Transferències de capital 25.800.000 
9. Passius fmancers 118.000.000 

Total 615.000.000 
Total en EUROS 3.696.224,44 

DESPESES 
1. Despeses de personal 112.639.711 
2. Béns corrents i serveis 129.034.800 
3. Despeses financeres 12.470.538 
4. Transferències corrents 37.130.000 
6. Inversions reals 281.542.504 
7. Passius financers 42.182.447 

Total 615.000.000 
Total en EUROS 3.696.224,44 

Aprovar la Plantilla Orgànica Municipal, d 'acord amb el detail que consta a I'expe- gì 
dient que se sotmet al Pie i que conté la relació de personal funcionan i de personal 
laboral. ro 3 C < 
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• Concertar amb l'entitat C A I X A DE CATALUNYA, una operació de crédit a curt ter-

mini per un import de 60.000.000.- ptes. per tal d'atendre necessitats transitòries de 

tresoreria derivades de les diferències de venciments de pagaments i ingressos. 

• Acceptar el crédit per import de 14.977.852 pessetes per al fmançament parcial de 

les Obres de construcció del Pas de Vianants, sense interés i concedit per la 

Diputació de Barcelona. 

• Adjudicar a l'empresa BARNASFALT, S.A. el contracte per a l'execució de les 

obres d'Urbanització dels carrers de Can Tabac i de la Timba a la zona de Can Met, 

pel preu de 40.877.721.-ptes. 

• Iniciar l'expedient de moditìcació puntual del vigent planejament urbanístic muni-

cipal del sector Can Maset i sector Puigdomènech. 

• Sol.licitar a la Diputació de Barcelona subvenció per a 1" ADF "L'Alz ina" per import 

de 1.250.000.-ptes per a la prevenció d'Incendis Forestáis. 

• Completar el nomenclátor dels carrers de la UAU-37 establint per al carrer sense 

nom i que circula en paral.lei entre els carrers Verge de Montserrat i Santa Teresa, el 

nom de Mare de Déu de Lurdes, i per al carrer sense nom que .segueix el carrer de 

Santa Lliicia tins el carrer Verge de Montserrat el nom de Mare Déu del Carme. 

PLE ORDINARI DE 25.03.99 

• Convocar el concurs piíblic per a la concessió de subvencions a entitats locals de 

Santa Eulalia, amb el limit pressupostari de 3.000.000.-ptes. D'acord amb les bases 

generals aprovades per l'Ajuntament. 

• Acordar fer pública la convocatoria per a la contractació temporal de dos socorristes 

per a les Pisicines Municipals de Pinedes del Castellet, pel periode de 24 de juny a 

11 de setembre. 

• Sol.licitar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, subvenció per 

a la contractació d'aturats. 

• Sol.licitar una subvenció de 1.146.589.- ptes al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya, per a l'actuació d"Instai.lació de 4 hidrants. 

• Aprovar defìnitivamcnt el Pia especial de reforma interior de Can Brunomestre. 

• Procedir a la formalització de la cessió de la xarxa privada d'aigua potable de la qual 

és titular Josep Maspons i Dasquens i que subministra els sectors de Can Juli, Sant 

Cristòfol, Can Font i part de Can Marqués. 

• Iniciar el procediment de municipalització de la xarxa de subministrament d'aigua 

potable a Mas Vendrell i Font d'Abril . 

• Vist el conveni de col.laboració entre l 'Ajuntment i l'Associació Cultural Canal Set, 

l'aportació municipal per a l'exercici 1999 queda fixada de la segiient manera: 

a) aportació anual d' 1.000.000.-pessetes. 

b) L'Ajuntament concedirà a Canal Set, un préstec sense interés a retornar en tres 

anys amb el limit màxim de tres milions, que es destinaran íntegrament a despe-

ses d'inversió. 



AspecW ilei pare ile Sani Simple i del UDII piivimeiil ilei Climi de la Serra. 

Urhanitziició del Ciimí de Cuides (tram entre e. Mestre Joan liiitUe i carretera de la Sagrera). 
Pare infantil de la Sagrera. 
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• Convocar concurs obert per a l ' adjudicació del contraete d 'arrendament del servei 
de bar i manteniment de les intal.lacions municipals de Pinedes de Castellet. 

PLE EXRAORDINARI DE 27.05.99 
• Aprovar la minuta de conveni urbanistic per a l 'obtenció de sòl destinât a la cons-

trucció d 'habi ta tges protegits de promoció pública, entre l 'Ajuntament i la Sra. 
Encarnació Font i B adosa. 

• Adjudicar l ' a r rendament de l 'explotació del servei de bar i el servei de manteniment 
de les instai.lacions municipals de Pinedes de Castellet a Modesto Muñoz Martínez. 

• Acordar destinar els fons de Solidarität de l'any 1999 amb la segiient distribució: 

- Aportació per a l 'adquisició de sòl edificable a Somotillo (Nicaragua) per a la 
seva destinació al projecte de construcció d 'habitatges per als damnificats de 
Fhuracà Mitch: 1 .OOO.ÒOO.-ptes. 

- Aportació per al manteniment del pis per a malaits saharauis al Vallès Oriental 
segons conveni amb el Conseil comarcal: 5().()00.-ptes. 

- Aportació econòmica al compte d ' a ju t a Kosovo: 380.()()().-ptes. 

SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL NOU AJUNTAMENT 03-07-1999 
• Són candidats a l 'Alcaldia eis regidors que encapçalen les llistes que han obtingut 

representació i que són el següents: 

Candidats Llista electoral 

Josep Uñó i Ciurans CIU 
Jordi Sala i Druguet ERC 
Mart í Farrés i Ollé PSC 

• La mesa proporciona les paperetes per a efectuar la votació secreta i, un cop finalit-
zada. es realitza l 'escrutini i s 'obté el següent résultat: 

Candidats Vols 
Josep Uñó i Ciurans 5 
Jordi Sala i Druguet 4 
Martí Parres i Ollé 2 

• No havent-hi cap candidat que hagi obtingut la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, queda proclamat Alcalde de Santa Eulalia de Ronçana 
el Sr. J O S E P U Ñ Ó I CIURANS, com a cap de la llista que ha obtingut major núme-
ro de vots populars en aqüestes eleccions. 

• Acte seguit, el Sr. Josep Uñó i Ciurans, després de prometre complir fídelment les 
obligacions del carree d 'Alcalde , manifesta la seva acceptació i en pren possessio 

• Abans de fínalitzar l 'acte, l 'Alcalde pren la paraula per donar la benvinguda als nous 
regidors i manifesta que, en el dia d 'avui , fínalitza el procès obert amb la convo-
catoria de les eleccions, que en aquest cas ha estât significat pel trencament de la 
major ia absoluta, de manera que es repeteix un résultat equiparable al del 1979. 
Comenta que encara no hi ha cap entesa formalitzada, malgrat que fins el dia d 'avui 



s'ha intentât i ho seguirà intentant, en interés de Santa Eulàlia, però sense defugir la 
responsabilitat que a eli i al seu grup correspon. Agraeix als seus Companys el suport 
i la confiança que li han donat i vol felicitar les altres forces pels résultats que han 
obtingut. 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA 22-07-1999 
• Aprovar el règim de sessions del pie que se celebraran el darrer diniarts dels mesos 

de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. L'horari será a les 8 del vespre 
els mesos de gener. març i novembre i a les 9 eis mesos de maig, juliol i setembre. 

• S'aprova la creació de les segiients comissions informatives: 
1. CREACIÓ DE LA C0M1SS1Ó ESPECIAL DE COMPTES 

Integrades pel Sr. Alcaide i els regidors Esteve Aymà i Pedrola, Enric Barbany i 
Bages i Armando Cañizares Batlle. 

2. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
Integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre 
legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte 
al Pie. 

3. CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ENCARREGADA DE REDACTAR UNA 
PROPOSTA DE FUTUR RECLAMENT D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
(ROM) 
Integrada per l'alcalde i un regidor com a mínim de cada grup municipal, assis-
tits pel Secretan de la corporació. El termini previst per a la redacció de l 'es-
borrany és de sis mesos. 

4. COMISSIONS INFORMATIVES 
a) Comissió Informativa de Benestar Social i Solidarität. 
b) Comissió Informativa de Cultura i Festes. 

• NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ORGANS COL.LEGIATS: 
• Mancomunitat de Valí del Tenes: Senyors Josep Uñó i Ciurans, Montserrat Canet 

i Ginesta i Enric Folch i Sampera. 
• Conseil Escolar: Sra. Montserrat Canet i Ginesta. 
• Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besos: Sr. Josep Uñó i Ciurans. 
• Consorci per a la Gestió de résidus del Vallès Oriental: Sr. Josep Uñó i Ciurans. 
• Consorci Localret: Sr. Josep Uñó i Ciurans. 
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat: Sr. Josep Uñó i Ciurans. 
• L'Alcalde fa el comentari que aquesta proposta es limita a mantenir les represen-

tacions fins ara existents i que, si en un futur hi hagués canvis en la composició 
del govern municipal, podria revisar-se. 

• Es dona compte de les tinències d'Alcalde i delegacions. 
• Aprovar les assignacions i indemnitzacions ais membres de la Corporació. 

Informació de l'Alcaldia sobre propostes de funcionament. g^ 
L'Alcalde manifesta que el seu grup està obert a formar un govern ampli, si pot ser 
amb les tres forces presents a la corporació. Comenta que cada grup podria tenir un ro 
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représentant a la Comissió de Govern , i un a la Mancomunitat de la Vali del Tenes. 
En cada àrea caldria establir eis acords més adients amb criteris d'eficàcia i garan-
tía del servei public (cada regidor hauria de treballar en l 'àmbit en què acrediti més 
experiència o coneixements; o bé es manifesti una tendència a intervenir en aquell 
sector). 

• El regidor Jordi Sala manifesta que considera positiva la proposta; que els passos 
que s 'han fet fms ara són positius; que seguint aquest cami es pot arribar a bon port. 
Però encara cal acabar de trencar mutus recels, comprovar que la transparència és 
efectiva, que hi ha veritable corresponsabilitat. 

• El regidor Armando Cañizares assenyala que la proposta de l 'Alcalde està en la línia 
que ells han defensat des del primer moment i que és positiva per al pöble una major 
participació en les tasques de govern. Demana als regidors d 'ERC que el "temps 
d 'esperà" que es desprèn de les manifestacions del seu regidor sigui com més curt 
millor. 

• L'Alcalde vol recordar que, com ha explicat en el punt quart de l'ordre del dia, els 
nomenaments són provisionals, però vol afegir que la provisionalitat no es pot eter-
nitzar. Si no hi ha véritables avenços en I'entesa dels grups, caidrà anar prenent deci-
sions, de manera que coincideix amb l'expressió del regidor del PSC en el sentit que 
hi hagi un esforç per resoldre els "temps d'esperà". 

PLE ORDINARI DE 28-09-99 

• Aprovació comptes Festa Major-99: Ingressos 667.721 
Despeses 8.170.982 
Aportació municipal 7.503.691 

• Aprovar el Compte General del Pressupost General unie de l'exercici 1998 

• Fixar les segiients festes locals: 
Dia 28 de juliol. Festa Major 
Dia 7 de desembre. Festes d'Hivern 

• Aprovar les bases del conveni urbam'stic entre l 'Ajuntament i els propietaris de les 
obres de Condicionament de la UAU-19 Font de Sant CristòfoI, als efectes d'esta-
blir el fmançament de les obres. 

• Aprovar inicialment el projecte de condicionament de la UAU-19 Font de Sant 
CristòfoI, amb un pressupost de 12.748.098.-pessetes. 

• Atorgar diverses subvencions a Entitats Locals, per a l'exercici de 1.999. 

• Donar suport a una moció per la candidatura de Miquel Marti i Poi al Premi Nobel 
de Literatura. 

• Procedir a la contractació de 4 persones per a col.laborar en les tasques de Canal 
SET, dues a jornada de 20 hores setmanals i 2 a jornada de 10 hores, per al trimes-
tre octubre-desembre 99. 

• Atorgar una aportació per a inversions a Canal SET, per import de 1.050.000.-ptes. 



M*"-* flónsOTs / teí- 5j. 

Iiiaiigiinu ió de les noves cáseles al Camp de Fútbol. 



PLE EXTRAORDINARI de 26-10-99 
• Modificar les següents Ordenances Fiscals per a l'any 2()()(): 

• Ordenanza Fiscal n° 2, reguladora de 1'impost sobre vehicles de Tracciò 
Mecánica: Acordar un increment lineal del 2,6% 

• Ordenanza Fiscal n° 9. reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 
Cementiri Municipal: 
Assignacions a perpetuitat nínxols de nova construcció sèrie F. 90.000.-ptes 
Canon de conservació del Cementiri 1.000.-ptes 

• Ordenanza Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa de Recollida i eliminació d'es-
combraries: Acordar un increment del 7, 25% 

• Sol.licitar a la Caixa d'Estavis de Catalunya una operació de crédit per import de 
100.000.000.- ptes. per atendre parcialment el fínanfament d'obres de rehabilitació 
de "La Fábrica", obres d'urbanització de la zona de Can Maset i condicionament de 
la UAU-19. Font de Sant Cristòfol. 

• Aprovar el Pie de clàusules econòmico-administratives per a la contractació de les 
obres de Condicionament de la UAU-19, Font de Sant Cristòfol. 

• Crear una ponència que treballarà totes les qüestions vinculades a posar en funcio-
nament de LA FÁBRICA com a equipament public, integrada pel propi Alcalde i un 
representant de cada grup municipal 

• Aprovar criteris a seguir i condicions que hauran de reunir els beneficiaris d'ajuts 
economics de serveis socials d'Atenciò primària. 

• Adhesiò del Pie a la mociò sobre Declaració Universal dels Drets Linguistics. 

Comein ament de les obres a l'edifici de la Fiihrica. 



COMISSIO 
DE 
FESTES 

Relació de les festes organitzades 
durant l'any 1999 

Gener: Cavalcada de Reis, amb recorregut pel pöble i final al Favellò. 
Obsequis per als infants. Festa de Sant Antoni i benedicció dels animals. 

Febrer: Calcetada popular i festa de Carnestoltes al Favellò. 
Abril: Festa de Sant Jordi. Fresentació del llibre escolar «El nostre pöble, 

Santa Eulàlia de Rongana». 
Maig: Arrossada popular Frimer de Maig. 
Juny: Festival AFINDEF Revetìla de Sant Joan. 

Juliol: Festa de Sant Cristòfol, organitzada pels transportistes locals. Aplec 
de Sant Simple, en col laboració amb eis veins de la Serra. Festes dels barris de 
Sant Isidre i Can Marqués. 

Agost: Festa Major d'Estiu, amb el joc dels colors, competicions esportives, 
concerts i balls, exposicions. 

Setembre: Cursa popular de l ' l i de setembre. Trobada de Geganters. 

Octubre: Festa dels colors al Favellò. Castanyada de Tots Sants i «Quinto». 

Novembre-Desembre: Cursets: Sardanes, Tècniques de Circ, Cuina, 
Torrons i Ornamentació. 

Desembre: Festa de Santa Eulàlia (Festa Major d'Hivern). Missa en honor 
a la nostra patrona, Nit de Miisics Locals, Eira artesana, exposició «Eis ocells de 
la Vali del Tenes», Festa de la Solidarität amb Nicaragua. 

Pastorets al Casal Parroquial, Vetllada de Contes per l'Espiai, Sopar de Fi 
d'Any, Trobada de Corals de la Vali del Tenes. 



ELS COLORS DE LA FESTA MAJOR 
Per quart any consecutiu la Festa Major ha estât animada i dinamitzada pels grups 

de colors, a més dels altres actes que tradicionalment tenen Hoc durant aqüestes dates. 
Els grups de colors -b l au , groc. verd i ve rmei l - concorren en una competició a 

partir de diferents proves que es desenvolupen durant els dies de la Festa Major i que 
son de caire molt divers. Cada una té una puntuació, i la suma de totes elles dona el 
guanyador de l 'any en curs. 

La "mil la" dona el tret de sortida a la festa i a la competició: el grup que aconse-

Els groes 
toi ballant 
la Sardana. 



gueix que més participants del seu color travessin la linia d ' a r r ibada guanya Tes-
mentada prova. 

Posteriorment es realitza la prova cultural , la cançô - e l a b o r a d a per cada g r u p - , 
les curses a la piscina, r e s t i r ada de corda, la const rucció de la paret, la prova de fe r 
mitja, la menjada de sindria i la bailada de sardanes. 

Els guanyadors d ' enguany han estât els vermeils , seguits dels verds, els blaus i 
els groes. 

Cal d i r q u e amb aquesta iniciativa la Festa Majo r resulta niolt més atractiva i par-
ticipada, j a que entre totes les colles mobil i tzen unes c inc-centes persones d isposades 
a fer gresca i passar -s 'ho bé. 



Relacìó de joves de Santa Eulàlia allistats Tany 1998 

AGUILAR ANGELET, RUBEN 
BARRAGAN CARRILLO, PEDRO 
CAÑIZARES MORENO, ALEJANDRO 
CARRILLO BATELES, ALBERT 
CIURANS TIRADO MIGUEIZ, GERARD 
CUBELLS SANS, GARLES 
DURAN BATALLE, JOSE ANTONIO 
DURAN GARGALLO, JOAN 
DURAN PI, PERE 
FABRA MONTES, JORDI 
FERREIRO CASANOVAS, GARLES 
FERRES COY, ALBERT 

GUARDIA PASCUAL, BERNAT 
GUTIERREZ PEQUERUL, CARLOS 
JIMENEZ MARTINEZ, FRANCISCO 
MARTINEZ ALVAREZ, RAUL 
MARTINEZ PUIGDOMENECH, GERARD 
MIRO CONGOST, XAVIER 
MUNUERA GALERA, ORIOL 
RODOREDA GARCIA, ALEXIS 
SALA FARGAS, MARC 
SANCHEZ ORTEGA, RAUL 
SANCHEZ RESINA, FELIPE 

Relació de joves que s'incorporaran al servei militar Tany 2000 

Cognoms i noms Desti 

BARRIONUEVO PEREZ. RAUL 
BERTRAN HERNANDEZ, DANIEL 
CABISTANY BATALLER, DAVID 
GALISTEO CABANILLAS, CARLOS 
MAQUEDA DOMENECH, VICENTE 
TORNER MARSAL, ANDREU 
VELASCO GOMEZ, SERGIO 
VILA PORCUNA, JOAN 
VILARDEBO CASAS, JORDI 

Regió M. Pirenaica 
Regió M. Pirenaica 
Grupo Seguridad de la A.C.G (Madrid) 
Sant Climent de Sescebes (Girona) 
Isla Menorca 
Regió M. Pirenaica 
Regió M. Pirenaica 
Acuartelamiento las Bardenas (Navarra) 
Regió M. Pirenaica 

Relació de joves que realitzaran la prestació social substitutoria 

BASTANTE DEL CAÑO, MARTIN 
BOSACOMA UÑÓ, JOSEP 
CAPARROS ROURA, XAVIER 
CARRILLO BATELES, JORDI 
DANTI BARBANY, JOAN 
ESTRANY NATERAS, ALFONSO 
GALCERAN JO, SALVADOR 
GALIANO PERALTA, RAFAEL 
GALOBART ARGEMÍ, MARCEL 
MARIN SILLERO, JAVIER 
MASPONS GUARDIA, DOMENEC 

MONTASELE CAPA, MARC 
MORENO LATORRE, JUAN PEDRO 
PAYA BUJAN, ISAAC 
PEIROTEN MARTIN, ANTONIO 
RIBE SENENT MARC 
SANZ DE MESA, ALBERT 
SEGURA GASCO, ERIC 
SEGURA GORDILLO, CARLOS 
TORRUELLA DEDEU, MARCEE 
VALES FONT, GUILLERMO 
VIDAL MARTINEZ, ALBERT 



MOVIMENT DEMOGRAFIC 

NAIXEMENTS (pen'ode de 23 de novembre 1998 - 10 de novembre 1999) 

Data Noms dels nascuts Nom dels pares 
23.11.98 Guiem-Josep Porcel Margenat 
09.12.98 Marta Puigdomènech Polo 
11.12.98 Sergio Gii Nicolas 
12.12.98 Gerard Douton Martinez 
14.12.98 Alex Escartin Gálvez 
21.12.98 Oscar Yáñez Granados 
22.12.98 Silvia Garrell Baños 
30.12.98 Enric Cabot Foz 
12.01.99 Montserrat Estrany Bover 
17.01.99 Mar Pascal López 
25.01.99 Aleix Fanlo Guasch 
25.01.99 Xavier Legaz Soler 
28.01.99 Júlia Quilis Peiró 
31.01.99 Àngels Costa Argemi 
11.02.99 Bianca Roca Valls 
02.03.99 Gemma Vilalta Rocarias 
02.03.99 Adrià Ciurans Roca 
05.03.99 Ivan Castro Rosales 
10.03.99 Guillem Iglesias Mañes 
04.04.99 Alba Ortiz Valades 
20.04.99 Monica Sagrera Donoso 
29.04.99 Abel Fàbregas Salayet 
21.05.99 Susana Nuñez Marin 
26.05.99 Alex Olivé Castillo 
08.06.99 Nil Pineda Franch 
12.06.99 Narcís Nogué Bonet 
14.06.99 Nuria Fos Castillo 
21.06.99 Laia Perez Diaz 
28.06.99 Fernanda Inés Miguez Cabello 
29.06.99 Aida Rubio Ubiña 
29.06.99 damila El Hniti El Kati 
23.07.99 José Miguel Lozano Martinez 
30.07.99 Rafael Sanchez Ortiz 
13.08.99 Marina López Sorribas 
16.08.99 Sergi Maspons Martin 
17.08.99 Irene López Morcillo 
26.08.99 Aina Altarriba Pagés 

Guillermo Eduardo i Mireia 
Miquel i Pilar 
Rafael i Montserrat 
José Luis i Susana 
Jesús i Yolanda 
Carlos i Rosa Maria 
Josep i Elvira 
Francese Xavier i Ester 
Lluís i Maria 
Josep Maria i Montserrat 
Jose M® i M® Carmen 
Emili Josep i Silvia 
Vicens i M® Imrpaculada 
Pere i M® dels Àngels 
Albert i M- Teresa 
Albert i M® Àngels 
Salvador i M® Lourdes 
Juan-Antonio i Yolanda 
Juan José i M- Jesús 
José i Sonia 
Jordi i Salvadora 
Carles i Glòria 
Angel i Gloria 
Santiago i Esther 
Francese i Mercè 
Francese Xavier i Montserrat 
Ezequiel i Montserrat 
Juan José i M® Eulàlia 
Pedro Javier i Gabriela Inés 
David i Olga 
Abdeslam El Hniti i Jamila 
José Benito i Rosa 
Rafael i Rosario 
Juan Luis i Cristina 
Isidre i Mireia 
Joaquin i Mercedes 
Daniel i Meritxell 
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Data Noms dels nascuts Norn dels pares 
30.08.99 Dani Muñoz Bertrán Daniel i Teresa 
04.09.99 IVlarc Brustenga IVlasagué Josep i Immaculada 
26.09.99 Daniel Domenech Lama José i Manuela 
23.09.99 Mireia Traveria Torrecillas Javier i Sonia Blanca 
26.09.99 Esther Martínez Resina Germán i Dolores 
29.09.99 Elsa Soler Vega Esteban i Juana 
30.09.99 Josep M® Perez Soler José Luis i Lidia 
14.10.99 Ferran Matas Cardenas Xavier i Isabel 
23.10.99 Mark Montes Figueras Juan Francisco i M® Rosa 
27.10.99 Yoel Garda Cano Luis i Elvira 
29.10.99 Miquel Agulló Crespo Miguel i Esther 
10.11.99 Adrian Leon Salvador José Antonio i M® Nieves 

MATRIMONIS 

05.12.98 - Jaime Ferrer Fernandez i Juana Salvador Tebar 
19.12.98 - Enrique Vargalló Martinez i M® Isabel Panosa Domingo 
30.01.99 - Jorge Roda Simón i M® Francisca Pérez Campos 
06.03.99 - Ramon Lopez Ferrer i M-Asunción Gol Fornies 
06.03.99 - José Luis Casado Guerra i Montserrat Perez Tartier 
23.03.99 - Jorge Sagrera Casals i Salvadora Donoso Gili 
27.03.99 - José Ignacio Girón Ortega i Mireia Moliné Pérez 
18.04.99 - Cristobal Gutierrez Gimenez i Nuria Perez Alcalde 
23.04.99 - Ignasi Miró Congest i M® del Mar Pedrerol Villarroya 
24.04.99 - Joaquin Lopez Lopez i Mercedes Morcillo 
01.05.99 - Marcos Vallcarcel Vende i Susana Triviño Pedriñazzi 
01.05.99 - Enrique Gómez Arias i Cristina Salayet Pompido 
08.05.99 - Josep Brustenga Barbany i Immaculada Masagué Bach 
14.05.99 - Jesús Rentería Aguilar i Dulce Nombre de Jesús Calvo Dueñas 
22.05.99 - Miquel Sañé Bono i Immaculada Indiano Bernabé 
03.06.99 - José Luis Bohils Carrera i M®Carmen Espasa Fuente 
04.06.99 - Rubén Hatero Sánchez i Isabel Comino Cortés 
04.06.99 - Francisco García Pou i Maria Aranzazu Piferrer Codiñach 
12.06.99 - Marcos Pérez Pérez i Montserrat Estapé Altes 
26.06.99 - Ramon Carbonell Valle i Anna Ferré Toledano 
23.06.99 - Alberto San Miguel Romero i Teresa Moran Fernandez 
03.07.99 - José Luis Alcaraz Rivero i Angeles Moya Jimenez 
09.07.99 - Miguel Puigdomenech Villegas i Pilar Polo Velasco 
10.07.99 - Jesús Rodriguez Alfonso i Trinidad Galiano Peralta 
10.07.99 - José Antonio Jaime Soto i M® Begoña Isla Iserte 
10.07.99 - Agustin Company Perona i M® del Pilar Matutano Guerrero 
24.07.99 - David Cardenas Ruiz i Raquel Arrabal Luján 



31.07.99 - Javier Vizcaya Ramos i Sara Fernandez Sandez 
31.07.99 - Miguel Angel Montosa Ramos i Susana Teli Puiggermanal 
06.08.99 - Miguel Angel Garcia Ibañez i Carmen Maria Manuela Jankowicz 
10.08.99 - Jorge Domínguez González i M®del Carmen Perez Jurado 
04.09.99 - Arturo Pina Novo i Beatriz Medina Sanchis 
04.09.99 - Jordi Garcia Brustenga i Marta Homs Bailo 
10.09.99 - Elies Valls Matheu i Miriam Castro Pratginestós 
11.09.99 - Javier Noguera Espinosa i Raquel Moliné Perez 
25.09.99 - Jorge Gascón Ramon i M® Carmen Rodilla Alvarez 
02.10.99 - Ignacio Paraire Carreras i M® de la Cruz Navas Galisteo 
02.10.99 - Javier Iglesias Barcia i Marta Dosdad Farei! 
02.10.99 - Francisco Javier Torrecillas Cegarra i Susana Martínez Vázquez 
03.10.99 - José M® Bardi Homedes i Olga Canet Barón 
09.10.99 - Alejandro Hernández Santos i Nuria Segura Muñoz 
10.10.99 - Pedro Ramon Morales Parra i M® Rosario Valles Hernández 
09.10.99 - José López Dorado i Raquel Agudo Borrachero 
09.10.99 - José Eloy Imedio Bernardo i Elisabet Martínez Martínez 
09.10.99 - David Cano Lopez i Consuelo González Van Hoof 
16.10.99 - José Luis Garcia Gómez i Noemi Quiroga Serret 

DEFUNCIONS 

Data Nom deis traspassats 

03.11.98 Antonia Garcia Girones 
07.12.98 Francisco Puig Bruguera 
06.01.99 Julio Gascón Quilez 
08.01.99 Rosa Prim Puigdoménech 
10.01.99 Maria Rodriguez Indiano 
23.01.99 Felicidad Fernández Pérez 
07.02.99 Ramon Mercader Xaubet 
08.02.99 Josefa Vila Padrós 
09.02.99 Rosa Danti Sala 
14.02.99 Matilde Roura Bassa 
21.02.99 Dolores Bernabé Vázquez 
28.02.99 Josefa Vila Padrós 
06.03.99 Vicente Aymá Vea 
12.03.99 Bartolomé Martínez Valenzuela 
21.03.99 Carmen Gibert Sapé 
21.03.99 Providencia Cayuela Cano 
24.03.99 Catalina Martos Herrera 
06.04.99 Primo Antolin García gí 
07.04.99 Luis Oliveras Castellà 
22.04.99 Inés Reyes Fernández ro 



Data Nom deis traspassats 

19.05.99 Paula Gregoria García Juárez 
23.05.99 Federico Dasquens Batlló 
06.06.99 Jordi Llinas Vinyals 
07.06.99 Narciso Montes Cano 
21.06.99 Miguel Fàbregas Brustenga 
08.07.99 M^ Teresa Coli Gómez 
19.07.99 Maria Ramírez Salva 
22.07.99 Rosa Murcia López 
20.08.99 Jesús Vallverdu Badal 
19.09.99 Luis Bonet Giurans 
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 1999 

El nombre de vehicles matriculats al nostre municipi, en data 

25 de novembre de 1999, és el segiient: 

Turismes 2 .388 

Autobusos 0 

Camions 402 

Tractors 39 

Remóles 45 

Altres vehicles 671 



RESUM DEL PADRÓ D'I 
Piràmide d 

BARRI EL RIERAL 
Edats homes dones total 
Més de 99 0 0 0 
95 a 99 0 0 0 
90 a 94 1 5 6 
85 a 89 3 8 11 
80 a 84 5 15 20 
75 a 79 13 9 22 
70 a 74 28 25 53 
65 a 69 34 37 71 
60 a 64 36 37 73 
55 a 59 21 30 51 
50 a 54 44 39 83 
45 a 49 41 31 72 
40 a 44 35 37 72 
35 a 39 50 56 106 
30 a 34 64 49 113 
25 a 29 24 50 104 
20 a 24 41 51 92 
15 a 19 34 26 60 
10 a 14 25 23 48 
5 a 9 30 45 75 
0 a 4 38 22 60 
totals 597 595 1192 

BARRI LA SA(;RERA 
Edats homes dones total 
Més de 99 0 0 0 
95 a 99 0 0 0 
90 a 94 2 1 3 
85 a 89 4 6 10 
80 a 84 75 11 18 
75 a 79 13 22 35 
70 a 74 22 18 40 
65 a 69 16 29 45 
60 a 64 15 14 29 
55 a 59 21 22 43 
50 a 54 22 26 48 
45 a 49 35 20 55 
40 a 44 34 42 76 
35 a 39 40 45 85 
30 a 34 35 34 69 
25 a 29 39 24 63 

20 a 24 25 28 53 
15 a 19 33 33 66 
10 a 14 25 26 51 
5 a 9 31 25 53 
0 a 4 10 23 33 
totals 429 449 878 

BARRI SANT CRISTÒFOL 
Edats homes dones total 
Més de 99 0 0 0 
95 a 99 0 1 1 
90 a 94 0 1 1 
85 a 89 0 4 4 
80 a 84 4 6 10 
75 a 79 9 9 18 
70 a 74 10 10 20 
65 a 69 21 27 48 
60 a 64 27 15 42 
55 a 59 29 25 54 
50 a 54 31 32 63 
45 a 49 38 39 77 
40 a 44 34 35 69 
35 a 39 40 33 73 
30 a 34 34 37 71 
25 a 29 45 29 74 
20 a 24 39 42 81 
15 a 19 29 22 51 
10 a 14 21 21 42 
5 a 9 20 16 36 
0 a 4 18 19 37 
totals 449 423 872 

BARRI P:L SERRAI 
Edats homes dones total 
Més de 99 0 0 0 
95 a 99 0 0 0 
90 a 94 0 1 1 
85 a 89 3 2 5 
80 a 84 3 1 5 
75 a 79 2 2 5 
70 a 74 8 3 14 
65 a 69 10 10 20 
60 a 64 15 9 24 
55 a 59 12 16 28 
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50 a 54 29 24 53 

45 a 49 18 21 39 

40 a 44 24 18 42 

35 a 39 20 20 40 

30 a 34 24 19 43 

25 a 29 29 20 49 

20 a 24 35 23 58 

15 a 19 12 19 31 

10a 14 11 13 24 

5 a 9 10 11 21 

0 a 4 20 8 28 

totals 285 245 530 

BARRI LA SERRA 

Edats homes dones total 

Més de 99 0 0 0 

95 a 99 1 0 1 

90 a 94 1 0 1 

85 a 89 0 5 5 

80 a 84 5 4 9 

75 a 79 1 6 7 

70 a 74 14 7 21 

65 a 69 11 12 23 

60 a 64 6 9 15 

55 a 59 19 6 25 

50 a 54 14 20 34 

45 a 49 14 17 31 

40 a 44 15 17 32 

35 a 39 19 13 32 

30 a 34 17 16 33 

25 a 29 17 21 38 

20 a 24 13 19 32 

15 a 19 18 12 30 

10 a 14 15 9 24 

5 a 9 8 12 20 

0 a 4 5 17 22 

totals 213 222 435 

BARRI LA VALL 

Edats homes dones total 

Més de 99 0 0 0 

95 a 99 0 0 0 

90 a 94 0 0 0 

85 a 89 0 2 2 
80 a 84 3 2 5 

75 a 79 1 4 5 
70 a 74 3 5 8 
65 a 69 16 8 24 
60 a 64 10 12 22 
55 a 59 16 18 34 

50 a 54 10 13 23 
45 a 49 17 14 31 
40 a 44 17 21 38 
35 a 39 18 18 36 
30 a 34 21 18 39 
25 a 29 1 1 20 31 
20 a 24 21 19 40 
15 a 19 17 9 26 
10 a 14 19 16 35 
5 a 9 9 11 20 
0 a 4 8 6 14 

totals 217 216 433 

BARR I EL BONAIRE 

Edats homes dones total 

Més de 99 0 0 0 
95 a 99 0 0 0 
90 a 94 0 1 1 

85 a 89 2 2 4 
80 a 84 1 3 4 

75 a 79 1 2 3 
70 a 74 10 8 18 

65 a 69 13 15 28 

60 a 64 8 7 15 
55 a 59 9 10 19 
50 a 54 6 6 12 
45 a 49 5 4 9 

40 a 44 9 9 18 

35 a 39 14 12 26 

30 a 34 13 16 29 

25 a 29 14 9 23 
20 a 24 11 9 20 

15 a 19 8 7 15 

10 a 14 6 6 12 
5 a9 8 5 13 
0 a 4 7 9 16 

totals 145 140 285 

RESUM DEL PADRO D'HABITANTS A 30-11-1999 

Homes: 2.335 Dones: 2.290 Total: 4.625 



J U T J A T D E P A U 

Any rera any 1 'Ajuntament publica I 'Anuar i Local i, com és habitual, convida a 
totes les Institucions Locals a col laborar-hi, lent resum del que ha estât I 'any en curs. 

Des del Jutjat de Pau miraré de resumir el que s ' h a dut a terme durant 1999. 

Com ja és ben sabut per tots, j a fa una temporada que es porten a terme els Judicis 
de Faltes en els Jutjats de Pau. El passat dia 10 de juny de 1999 es publ icava al Butl let i 
Oficial de l 'Estat la modif icació de les competènc ies en matèr ia de Faites. La Liei 
Orgànica 14/1999 ha estât promulgada en virtut del Pia d ' A c c i o contra la violència 
domèst ica . Aquests darrers temps, els mi t jans de comunicac ió ens han estât informant 
sobre mais tractaments, coaccions, vexacions i, sobretot, lesions per mossegades de 
gos, en alguns casos amb tràgics i lamentables incidents. És aquí on la modif icac ió 
afecta al Jutjat de Pau. Iliurant-lo de l 'art icle 631 del Codi Penal, on diu que no es 
poden deixar lliures animais ferotges o danyosos en disposició de fer mal. 

En els Judicis de Faites el que sempre es fa més costos, tenint present que els 
Jutges de Pau som liées en les lleis, és l ' ho ra de dictar la sentència. Cal pensar-ho bé 
i donar-hi forces voltes, per no dictar una sentència errònia; son temes molt délicats i 
de molta responsabili tat . 

Aquest any he d 'agra i r a Xavier Marin la seva col laboració en les tasques del 
Jutjat , complint la Prestació Social Substitutòria, fins el 30 d 'oc tubre . També a un altre 
jove, l 'Enr ic Segura, a m b les mateixes condic ions que el seu anterior company ; i no 
em cansaré mai d 'agra i r la col-laboració que, d ' e n ç à que estic al Jutjat , m ' h a n facili-
tât les noies empleades a l 'Ajuntament , essent de gran a juda per portar a terme diver-
sos temes. 

Gràcies a tota aquesta entesa puc atrevir-me a dir que el Jutjat de Pau, posant-hi 
el coli i treballant-hi força, func iona molt bé. Espérant que així segueixi, aprof i to per 
desi t jar-vos un BON N A D A L I U N A B O N A E N T R A D A A L ' A N Y 2000. Fins I 'any 
vinent, si Déu ho vol. 

Josep Solé Padró.s 
Jutge de Pau 
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IES LA VALL DEL TENES 

La vida diaria d'una institució d'ensenyament secundari és sempre plena 

d'activilals, esdeveninients i lets molt diversos. Iligats a les múltiples activitats que 

desenvolupen els més de cinc-cents alumnes que assisteixen a l'escola i la cinquantena 

de professors i personal d'administració i serveis que hi treballa. Fer una ressenya de 

tots i cadascun d'ells ens ocuparla molt d'espai, així que mirarem de destacar-ne 

aquells que, o bé tenen una rellevància especial, o bé pel seu carácter afecten al centre 

en la seva globalitat. 

Premis Coca-Cola de redacció en català. 

Els concursos de redacció en català que organitza l'empresa Coca-Cola es celebren 

des de fa molts anys, i, sempre que ha estât possible, s'ha mirât de participar-hi. 

Enguany es van presentar al concurs alumnes de 2n d'ESO, juntament amb uns trenta 



mil de la resta de Catalunya. Dones bé, dos deis nostres a lumnes , la Nur ia Fábregas i 
el Joan Valls, no només van ser seleccionáis per la segona fase , s ino que t ambé van ser 
presents a la fase final amb altres disset nois i noies de tot el país. Tots ells van rebre 
com a premi un viatge d 'una setmana per coneixer millor I'art romanic i el gotic. Aixi, 
van poder estar uns dies a la vail de Boi o fent la ruta del Cister, per exemple , acabant 
el seu recorregut a m b un dia a Port Aventura. Durant tota la se tmana van anar 
acompanyats de la seva professora de catala. Montse Galobart , i de tots els altres nois 
i noies guanyadors del concurs . 

L'orquestra de l'Institut 

Tot i que j a fa un any llarg que va comença r el seu treball, ha estât a principis 
d 'aquest curs l999-2()()() que l 'orquestra de I'escola, fo rmada per uns quants a lumnes 
de 2n d 'ESO, s'ha presentai "en public". Van inteipretar a lguns tomes dins la c inquena 
edició de la Nit de Miisics celebrada a l 'església de Santa Eulalia, dirigits pel professor 
de música, en Marc Pérez i Klein. Els nois i noies que en fo rmen part han anat cursant 
aquests darrers mesos alguns crédits variables, pensais especi f icament per treballar 
conjuntamenl . Aquestos horos, juntament a m b més d'un assaig fora d 'horari , ois ha 
permès de progressar en les interpretacions. 

Crédits de sintesi fora del centre 

En aquest apartat no hi ha hagut cap novetal, però sempre val la pena dir que els 
crédits de sintesi del mes de juny que realitzom a m b els a lumnes do 2n d 'ESO (a 
Menorca i a L'Estartit) i els de 4t d 'ESO (a Galicia) han represenlat por a tols els nois 
i noies quo hi han participai una experiéncia d 'aquel les quo os recordon durant temps. 
Els que van anar a Menorca ho van fer en régim d'intorcanvi a m b l'institut Pasqual 
Calbó do Mao, de forma que van rebro a casa seva ois a lumnos menorquins el mes de 
febrer. Aques t institut menorqu i segueix un p r o g r a m a d ' in tegració d ' a lumnes 
déficients, tres dois quais van participar en l ' intercanvi. Tot i quo van estar al lotjats en 
una casa de colonies, vam necessitar la col laboració deis pares i do l 'associació 
Apindop, que ens ajudaren a fer de la seva estada una experiéncia positiva. 

I respecte els a lumnos de 4t d 'ESO que anaren a Galicia cal dir que realitzaron, 
com j a és habitual, una gran diversitat d'activitats: rocorregut durant a lguns dios del 
camí de Santiago, bateig del mar, etc. 

Estades en empreses a Gal-Ies 
CTi 

En el curs 1999-2000 que hem comen^at , els a lumnos del ciclo format iu de grau j ! 
superior d 'Adminis t ració i Finances roalitzon el sogons i darrer any dels sous ostudis. 
Ja durant l'any passat es va c o m e n t a r a pensar en la possibili tat d 'oforir unos pract iques re 



en empresa amb algún valor afegit que les distingís de les pràctiques obligatòries que 

cal realitzar. Per això, es va pensar en contactar amb centres educatius de l'estranger 

per tal d'aconseguir iniciar un programa de practiques a l'estranger. L'increment en el 

mercat laboral de la demanda de llengües estrangeres i de la capacitat de treball en un 

entorn multinacional ens va fer pensar que, amb un projecte d'aquest tipus, podríem 

contribuir a millorar la formació deis nostres alumnes. Per tot això vam posar-nos 

d'acord amb el Yale College, situât a la ciutat de Wrexham, de Gal-les (Gran 

Bretanya), un centre d'ensenyament secundan professional, que ens va gestionar els 

contactes amb les empreses. Al final, i durant tres setmanes, sis dels nostres alumnes 

van tenir l'oportunitat de treballar en llocs com un banc, un hospital o una empresa de 

servéis publics, però amb la particularitat d'haver-ho de fer en anglès i adaptant-se a la 

forma de treballar d'un país diferent. La valoració que fem del programa és 

extraordinàriament positiva, i ha superat totes les expectatives que teníem. Cal felicitar 

ais alumnes que hi han participât, així com el professorat que ha intervingut en 

l'organització, i agrair el suport en forma de beques del Departament d'Ensenyament, 

i del Programa Leonardo de la Unió Europea, que han cofinançât el projecte. 

Jornades Europees a Aldenbiesen 

Aldenbiesen és una petita localitat a Bèlgica on hi ha un tot un castell on es 

realitzen activitats de coneixement i de formació de noies i noies de tot Europa. Al 

llarg de tot l'any hi passen alumnes de diferents països, que durant una setmana han de 

conviure junts i realitzar un treball que podríem anomenar de "simulacre 

parlamentari". Cada grup d'alumnes, tretze de cada país, ha de presentar i defensar una 

legislació relacionada amb algun tema prèviament establert, mirant de convèncer als 

seus companys per aconseguir l'aprovació de les seves propostes. Aquest tipus de 

treball potencia els procediments de recerca d'informació, sintesi de conclusions, 

exposició davant d'un public i l'ús d'una Mengua estrangera. En el mes d'octubre tretze 

dels nostres alumnes de segon de batxillerat, acompanyats de dues professores, van 

participar en una d'aquestes trobades, juntament amb una escola belga, una finlandesa 

i una d'irlandesa. Les llengües de treball eren el francés i l'anglès, i va ser aquesta 

darrera l'escollida pels alumnes catalans. 

De fet. aquesta era la quarta vegada que l'escola participava en aquesta experiència, en 

la qual mirem de ser-hi els anys en que és possible, ja que coneixem la seva vàlua. 

També enguany vam quedar prou satisfets dels résultats obtinguts. 

Ampliació de l'institut 

El curs 1999-2000 ha començat per a tothom en el centre amb la incomoditat d'haver 

de patir una mica d'estretors. Això és degut a que ja no disposem de tres aules 

provisionals, a canvi, però, d'un nou edifici amb sis noves aules que s'esta construint. 

La construcció d'aquest edifici, que ens ha de permetre millorar la qualitat dels espais 



per a alumnes i professors, va ser acordada amb la Mancomunitat de La Vail del Tenes 
a finals del curs anterior, tot i sabent que durant una part del curs 1999-2000, ens 
haviem d'estrenyer tots plegats una mica. Esperem que amb I'any 2000 ens arribin els 
nous espais. 

Bon Nadal i felig any mm. 

L'equip directiu. 
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ESCOLA PÚBLICA RONÇANA 

Noves tecnologies 
L'Escola va creixent i amb ella eis serveis i les noves tecnologies. 

Cada curs augmentem la matrícula d'alumncs. Aquest curs són ja 385, una vinte-
na més que el curs passai. 

L'Ajuntament i TAPA col-laboren amb l'Escola. Aquest any ens han comprat 
joguines pel pati i material per Educació Física. 

També, durant aquest any 1999. el Departament d'Ensenyament ha posât en 
marxa el projecte Argo, que contempla per al període 1998-2001 un pía de dotacions 
d'equipaments informatics als Centres publics d'Educació Primaria i Secundaria i 
connexió a Internet. 

El Projecte Argo té com a finalitat educativa que tots els estudiants assoleixin les 
destreses necessàries per viure i treballar en la societat de la inl'ormació, a partir del 
coneixement de les noves tecnologies des del seu col legi o institut, amb facilitais i 
amb igualtat d'oportunitats. 

Les festes populars 
A la nostra escola trebaliem i celebren! les festes populars. Volem que eis nostres 

alumnes puguin conèixer a través de l'Escola les festes culturáis niés populars a 
Catalunya. 

Aquest any, i dins de la Setmana Cultural que organitzem per Sant Jordi, vàrem 
tenir com a convidats poetes del pöble (alguns, exalumnes de l'Escola), que van expli-
car als nens i nenes les seves experiències i motivacions per fer poemes. Va ser molt 
interessant. 

Altres festes que hem célébrât l'any 1999 han estât el Carnaval, la festa de final 
de curs amb jocs populars tradicionals, la Castanyada i aviat Nadal. 

Bon Any 2000! 
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Aìumnes de P-3 A (imh el seu lutar Francese Rusihol. 

Alumnes de P-3 B amb Nieve.s Zciinrain. 



Alumnes dc P-4 A umh M" Mercè Alrimira. 

Alumnes de P-4 B amh M" Mercè Barhany i Canne Beiorz. 
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Aluiìiiic's ile l'-5 A umh Anna Bi(rgnè.s. 

Alwnnes de P-5 B amb Núríii Costa. 



Alumnen ile 1er A amh Aniui Vile). 
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Ali{iiiiie.s de 1er B amh Lourdes Giiitarl. 
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Alwmu'.s de 2on A amh Elisahet Maspons. 

Alumnes de 2on B amh Jociquim León. 



Alumnes de Ser A amh EUsabct Pelimi. 

Ahimiies de 3er B amh Margarida Plumé. 



Alwnncs de 4urt A amb Ramon Boixadei: 

Alitmnes de 4íirt H amh Margarida Boiiet i Gìòrìu Martí. 



-äi 

Alumnes de 5è A amh lsabel Oliveras. 

cri Ol 

Alumnes de 5è B amh Lluïsa Rubia. ro 
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LLAR D' INFANTS SANTA EULALIA 

QUÉ OFEREIX EL PATI 
DE L'ESCOLA ALS MÉS PETITS? 

Entenem el pati com un espai educatiu a l 'aire Iliure, on el sol. l 'ombra, l'aire, el 
vent, se senten direetament a la peli, on l 'infant troba un munt de possibilitats de joc. 

És important oferir uns entorns de joc que cobreixin les diverses possibilitats 
motrius dels infants. Per incentivar el joc motor disposem d'un tobogán, una rotllana i 
una roda de tractor fixa. 

Per incentivar el progrès en l'habilitat manual disposem de pales, galledes, formes 
d 'animais per fer amb la sorra molla... 

Si, en aquest material, hi afegim els camions, incentivaren! també el joc simbòlic. 

L'activitat exterior és una prolongació de la tasca educativa que es fa a l'interior; 
per tant hem de procurar estar a l 'abast dels infants, o sigui, a poca aiçada del terra, i 
convidar al diàleg i a la relació entre infants de diferents grups. 

L'espai a l 'aire Iliure relaxa l ' infant i li resta neguit, perqué no sent el timbre de la 
porta i no s 'adona de les entrades i sortides més o menys continuades dels familiars. 



Cap al bon temps, quan les hores de sol s'allarguen i l ' interès dels infants es diver-
sifica. sovint ens quedem a berenar al pati. 

És molt important fer ressaltar un dels aspectes més caracteristics de l'activitat a 
l'aire lliure: la descoberta del medi natural i social. 

També és primordial transmetre el respecte per la natura que ens envolta i aixö 
només s'aconsegueix oferint un bon model i verbalitzant-ho quan la situació ho reque-
reix. 

L'observació de la natura es fa de manera natural quan ens trobem amb diverses 
situacions atmosfèriques i a mesura que transcorren les estacions de l'any. La pluja, el 
vent, el fred, el sol, la caiguda de les fulles, eis brots a la primavera, son apreciacions 
que eis fem arribar verbalment i poden servir d'incentiu per organitzar activitats diver-
ses: recollir fulles per fer després un murai o un joc psicomotor, trepitjar les fulles 
seques... 

Pel que fa al medi social s"ha de procurar donar nom a tots aquells aspectes que 
ens apropen al nostre entorn: el carrer per on passen els diferents mitjans de transport, 
eis avions que creuen el cel, algun gat que, a vegades, ens ve a veure..., i també algu-
nes bestioles que trobem jugant a la sorra del pati. 
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PARROQUIA 

COMUNITÀ! CRISTIANA DE 
SANTA EULÀLIA DE RONDANA 

ApU'c ile Sani Simple. CeU'hnií ió de riúií íiristia. 

Recordar tot el que s'ha fet dins la vida de la Comunitat de Sta. Eulalia seria quasi 
impossible: Activitats, celebracions i trobades; grups d'infants que participen setma-
nalment a la catequesi familiar, sistemàtica i de cont'irmació; joves que es troben 
també cada quinze dies, grups d'adults i de matrimonis, grups de Caritas i de Liturgia; 
baptismes, casaments i defuncions... Aquest any m'agradaria remarcar altres coses que 
potser quasi ningú hi dona importància, però que al llarg de l'any donen vida a la 
comunitat i al poblé: 

• Festes i aplecs, on la comunitat hi participa. Festes com Sant Antoni -recupera-
da fa dos anys-, Sant Cristòfol, l'aplec de Sant Simplici. Amb una certa tristesa 
he descobert que eis nostres anuaris no se n'han fet mai cap ressò, i que caldria 
que hi tinguessin un petit espai. Perqué són festes que enriqueixen el nostre poblé. 



en tant que mantenen una tradició i engresquen la gent a participar-hi. D'aquesta 
manera voldria agrair a totes les persones que hi ha darrera d'aquestes festes i 
aplecs; agrair l'esforç constant que cada any fan per fer-les possibles. Agrair, 
especialment aquest any, a la Coral de Sta. Eulàlia i al Xavier Negué l'haver 
posât música i veu ais Goigs de sant Simplici. 

Una comunitat que mira de donar resposta a les necessitats del món -«tercer i 
quart món»-. Són unes diades que eixamplen eis nostres ulls, a través de Mans 
Unides, el Domund, el «Sopar de la Fam», les caixetes que es troben en les dife-
rents tendes del poblé de «Pesseta a Pesseta» -portât pels nostres joves-, i unes 
diades de Càritas parroquial i Diocesana. Totes elles miren de respondre a un pro-
jecte ciar: ajudar a les necessitats del nostre món. Aquest any eren per: Xile, 
Zàmbia, Kosovo, América Central... Caritas, en canvi, mira de donar resposta a 
les diferents precarietats del nostre entorn. Ara, en aquest curs, començarà un 
curs de formació per voluntariat, que ajudarà aquelles persones i grups de Caritas 
a donar resposta a la «nova pobresa»: droga, presó, immigrants... Aquest curs 
estarà obert per a tothom. 

Una fe que cal formar. Ja fa uns anys que membres de la nostra comunitat van 
diferents dies de la setmana a Barcelona per realitzar els estudis de «Teologia». 
Així dues persones ja han obtingut la diplomatura, i quatre miren de treure-la. 
Però la mateixa comunitat, al llarg de I'any, cns ha ofert un cicle de conferéncies 
i de xerrades -Trobades de Pobles i Comarques- que ens han ajudat a la forma-
ció més personal. Aquest any, entorn del paper del laic, Càritas, la pregària i el 
sentit cristià de l'amor. 

Una casa antiga, cai niantenir-la. No n'hi ha prou amb el nostre caliu, sinó 
també cal adequar cada dia més la nostra casa a les seves necessitats. 1 podem dir 
que, en l'actualitat, hem pogut pagar tots els deutes d'aquelles obres que anys 
anteriors haviem fet, per això estem molt agraïts a la gent per la seva col labora-
ció. Això ens fa mirar endavant i parlar d'un futur immédiat, en tant que tenim 
dos reptes ben importants: la façana de l'església parroquial i donar vida a l'an-
tiga casa de can Joan Paiagua. 

Finalment. mirant I'any 2000, l'Església ens convida ha viure I'any Jubilar, 
també anomenat Any Sant. En ell el Papa Joan Pau II fa una crida a tots a a refle-
xionar sobre Déu que és amor. L'amor que ens mena cap a Ell, a la pau amb un 
mateix i, fmalment, a l'amor generós dels germans i als germans. Per aquest 
motiu, moites de les activitats i accions giraran sobre la celebració dels 2.000 
anys del naixement de Jesucrist. 
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CASAL PARROQUIAL 

Una escena ciels 
Paslorets amh Isiilre 

Bonet, Jonli Solé i 
Marcel Gaioharl. 

En apropar-se les festes nadalenques, arriba la proposta de l'Anuari Local perqué 
fem el resum de les activitats que s'han portât a terme al Casal al llarg de l'any que 
s'acaba. És una bona ocasió per fer un petit balanç que d'altra manera potser no l'ariem, 
adelerats com anem amb el tràfec de la vida de cada dia. 

Dones bé: si passem revista als darrers dotze mesos, podem fer la llista dels actes 
que s'han célébrât al Casai. Son els segiients: 

- 19 de desembre del 1998. Festival de TAPINDEP. 

- Nadal del 98 i Reis del 99: Representacions dels Pastorets de Josep M." Folch 
i Torres, amb una forta assistència de public. 

- 27 de desembre de 1998: Vetllada de Contes per a Infants, organitzada pels 
monitors del grup d'Espiai. 

- 13 de març de 1999: Concert de Jazz 

- 28 de març: Espectacle «Per Tierra Amarilla». Una representació piena de 
simbolisme i de figures teatrals noves, en la quai hi van participar actors del 
Casal de generacions diverses. L'objectiu d'aquesta representació era l'ajuda a 
la regió xilena que porta per nom el titol de l'espectacle. 

- 30 de maig. Els alumnes de 4art. curs d'ESO de l'Institut La Vali del Tenes van 
representar I'obra «Pis per Hogar». 



- 19 de setembre. Es va celebrar al Casai la trobada gegantera, que inicialment 
havia de ser a l 'aire lliure però que es va haver de fer a dins per la pluja. 

- 2 d 'octubre. Trobada de l 'Arxiprestat de Granollers per preparar el Jubileu de 
l 'any 2000. Va fer la conferència Mn. Josep Urdeix. Al final de la trobada es va 
presentar, per primera vegada en publie, el grup musical «Bidaide» de St. 
Esteve de Granollers. 

- 1 de novembre: El grup dels «Ruteros», joves excursion i stes del nostre pöble, 
van presentar un audiovisual de la seva ruta del passat estiu: el recorregut per 
les terres gallegues del cami de Santiago. 

- 7 de desembre: El grup del Casal va coordinar la V Nit de Musics locals que, 
amb gran èxit de public, es va celebrar a l 'Església parroquial. 

Si passem revista a aquests actes, ens f ixem que enguany hi ha hagut poc teatre. 
Només els Pastorets, la representació per Xile i I 'obra dels alumnes de l 'Institut. 
Diversos projectes no han cristal.litzat, en part perqué ha mancat el temps per assajar 
obres seriöses i, en part, perqué es fa força difícil trobar obres adaptades a les 
tècniques actuals del teatre i, alhora, que continguin missatges educatius, humans i en 
sintonia amb els valors cristians, que sempre ha ofert el Casal. A m b tot, eis projectes 
cont inúen i esperem que, en el proper Anuari , poguem fer la ressenya de 
representacions ben reeixides. 

Cal recordar també que, en el decurs de la seva j a llarga historia, el Casal no ha 
estât pas exclusivament un teatre, sino que sempre ha manifestat una clara vocació 
d 'acoll iment d 'ac tes culturáis i socials i, sobretot, d 'acol l iment de persones. Joves i 
grans, individus i de grups, hi han trobat, en infinitat d 'ocasions , l 'escalf d 'un local 
auster i familiar. En l 'any que acabem n 'hi t robem molts exemples. 

I res més. Només ens 
resta desi t jar a to thom 
unes bones fes tes i 
convidar a les represen-
tacions dels Pastorets que 
es realitzaran per Nadal i 
Reis i que estem préparant 
a m b I ' en tus iasme de 
sempre. 

De ìa representació 
«Per Tierra Amarilla». 



CENTRE DE CULTURA ST. JORDI 
BIBLIOTECA 

Com ja deveu saber a la Biblioteca funciona, des de fa més d'un any, el servei de 
videoteca sobre temes diversos. Aquests vídeos ens els va cedir Canal Set per tal que 
estiguessin a l'abast de tothom. Eis vídeos son els següents: 

1. La escuela de niñas: Aquest reportatge mostra com era l'escola de Sta. Eulàlia 
al primer terç del segle XX, a través de la visió de tres àvies del pöble, que reviuen les 
seves experiències sota l'ensenyament de la mestra doña Enriqueta. 

2. La Quinta del hiheró: Durant més de mitja hora es reviuen els records del veí 
de Sta. Eulàlia, Pere Bachs, que va formar part de la famosa «Quinta del biberó», a la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939), tot i recordant les circumstàncies d'aquells 
moments transcendentals. 

3. La matança: Alfons Rosas, matador de porcs durant molts anys a Sta. Eulàlia, 
explica com es vivia la tradicional matança del porc al nostre pöble, i quins eren els 
secrets d'un ofici que ha sobreviscut fms als nostres dies. 

4. Antonia Roura: En motiu del 90è aniversari d'Antonia Roura, nascuda al nos-
tre pöble i filia adoptiva de Granollers, les càmeres de Canal Set s'acosten a una dona 
que ha invertit bona part de la seva vida en ajudar a les persones més necessitades del 
seu entorn. 

5. Ora et labora: El reportatge mostra la vida quotidiana del grup de monges 
benedictines, instal lades al Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós. 

6. Un viatge al passat: Proporciona un retorn a la vida de fa seixanta anys, a tra-
vés de la narració de quatre avis de Sta. Eulàlia que, amb les seves vivències i els seus 
records, expliquen com era el pöble i com es van viure fets histories tan destacats com 
la proclamació de la República (1931) o l'esclat de la Guerra Civil (1936). 

7. L'esperà de les pedres: Aquest reportatge recull Testat ruínós en qué es troben 
diversos edificis del Vallès Oriental. 

8. Coberta de cendres: El juliol de 1994 un terrible incendi forestal va cremar 
bona part dels Cingles de Berti. "Coberta de cendres"mo^vcà com centenars de perso-
nes van Iluitar contra un foc implacable, que va avançar des de Sant Eeliu de Codines 
al Figueró. 

9. Un pable unie i divers: Breu introducció a la geografia física i humana de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 



10. El llegat de la natura: Vol reflectir el clima, la vegetació i la fauna de Santa 
Eulalia de Ronçana. 

11. Records de pöble: Breu visió de la història de Santa Eulàlia, des dels seus ini-
cis, a la Prehistòria, fins a la Guerra Civil de 1936-1939. 

12. Festes i tradicions: Tot seguint el calendari, Festes i tradicions recuil les dife-
rents activitats ludiques i festives que se celebren a Santa Eulàlia al llarg de l'any. 

13. Imatges d'un pöble. Santa Eulàlia, 1959-1961: Entre 1959 i 1961, dos veïns 
de Santa Eulàlia, aficionats al cinema, van enregistrar diverses imatges del pöble. 

14. El Montseny: El Montseny és un rie espai natural, a cavali de dues provincies 
i compartit per très comarques diferents. Aquest reportatge mostra la riquesa d'aquest 
bell massis muntanyenc, i les principals caractéristiques que fan d'aquest Hoc un indret 
unie de Catalunya. 

15. Recordant un veil ofici: Eis roders. En Josep Maria Ribot, de Sant Hilari 
Sacalm, manté viu 1'antic ofici de roder, una activitat que aprofita la fusta dels cas-
tanyers d'aquella zona per tal de fer diversos estris. 

16. 15 anys de l'Espiai de Santa Eulàlia de Ronçana: L'any 1995 l'Espiai de 
Santa Eulàlia va fer 15 anys. El reportatge recul! les principals activitats que es van 
realitzar l'abril de 1995 per tal de celebrar l'aniversari de l'Espiai. 

17. Els aiguats de 1994: Aquest reportatge conté impactants imatges de la riera-
da que va afectar Santa Eulàlia la tardor de 1994. 

18. Retalls d'un any: Recuil de les principals activitats realitzades a Santa Eulàlia 
des de la Pesta Major de 1990, fins a la Festa Major de 1991. 

19. 300 dies de noticies: Resum de les noticies més destacades de Santa Eulàlia, 
esdevingudes l'any 1997. 

M. Carme Viader 
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TELEVISIÓ 

CANAL SET 

Canal SET ha recollit, setmana rera setmana, tota la informació que es genera al 
nostre pöble; noticies que ara hem resumit per recordar eis fets més destacables 
d 'aquest 1999 que fmalitza. 

09.01.1999 - Santa Eulàlia participa en els diferents actes de les festes de Nadal: 
Pastorets, Concerts de Coral, Vetllada de Contes, Festa de Cap d'Any i Cavalcada de Reis. 

16.01.1999 - El nou any comença amb fred intens i precipitacions, i amb una 
important epidèmia de grip que es fa notar al CAP Vali del Tenes. 

23.01.1999 - Canal SET renova els organs de la seva junta directiva per als 
propers dos anys. 

30.01.1999 - L'alcalde de Somotillo, un dels pobles nicaragiiencs més afectats per 
l 'huracà Mitch, visita el nostre pöble i demana ajuda per a la reconstrucció de la zona. 
D'altra banda. Canal SET recopila imatges de festes com l 'Homenatge a la Vellesa i 
el Ball de Gitanes enregistrades durant els anys seixanta i setanta per veins del pöble. 

06.02.1999 - Setmana de successos: robatoris a comerços i empreses de Santa 
Eulàlia i incendi d 'un autobus escolar de l ' IES Vali del Tenes. A més, es celebra de 
nou la festa de Sant Antoni Abat, i el ceramista del nostre pöble Jaume Ciurans exposa 
les seves creacions a la Sala Sant lordi de Granollers. 

13.02.1999 - Santa Eulàlia celebra el Carnestoltes: des dels més petits a l 'escola i 
a l 'Espiai, fins als més grans que participen en una festa amb ball i concurs de 
distresses al Pavelló Poliesportiu. 

20.02.1999 - Els habitants de Santa Eulàlia es comencen a acostumar a utilitzar 
els serveis de la Deixalleria que es va inaugurar I'any passai. D'altra banda, per 
iniciativa del Servei de Joventut de l 'Ajuntament, es crea la Comissió de Joves. 



27.02.1999 - Josep Uñó es presenta com a alcaldable per CiU en un sopar presidi! 
per Arliir Mas, Conseller d'Economia. En el capítol de festes, es celebra de nou la 
tradicional Calçotada, amb consum d 'onze mil calçots. 

06.03.1999 - El Pie Municipal aprova els pressupostos per al 1999, fixais en 615 
milions de pessetes; les inversions més importants son la rehabilitació de La Fábrica i 
diverses obres d'urbanització. 1 en l 'àmbit festiu. el Bail de Gitanes reuneix 7 colles i 
molt de public al Favellò Poliesportiu, amb homenatge final a l 'assajador Esteve 
Maspons. 

13.03.1999 - Jordi Sala serà l 'alcaldable per Independents-ERC a les eleccions 
municipals del proper juny. En la vessant cultural, cal parlar del nou Ilibre de poemes 
de Carme Badia i del nou número de la revista "Ronçana". 

20.03.1999 - L'ermita de Sant Simple i les antigües escoles passen a propietat 
municipal. Se celebra una nova xerrada del cicle 'Eis pares volem saber educar eis 
nostres fills', que organitza la Comissió de prevenció de drogues de la Valí del Tenes. 

27.03.1999 - El Pie Municipal aprova les subvencions per a les entitats locals, per 
una xifra total de 3 inilions de pessetes. Es celebra una nova edició del sopar de la fam 
i un espectacle teatral solidan amb Xile. 

03.04.1999 - El Club Esportiu Santa Eulalia inaugura eis nous vestidors del Camp 
Municipal d'Esports.D'altra banda, la festa de Rams congrega grans i petits a la plaça 
de l'Església per beneir palmes i palmons. 

10.04.1999 - Una fuita d'oli en un camió-grua deixa impracticables durant 2 hores 
300 metres de carretera al barri del Rieral. Cai destacar també que el dilluns de Pasqua 
es canten les tradicionals Caramelles; i que la farmacèutica M. Angels Bonet presenta 
una ponència al Museu de Granollers sobre l 'Etnobotànica de la Valí del Tenes. 

17.04.1999 - La comissió local del 0,7% decideix destinar part del pressupost ais 
afectats pel conflicte de Kosovo. Un reportatge il.lustra la constitució del primer 
ajuntament democràtic a Santa Eulàlia, coincidint amb la celebració del 20è aniversari 
d'aquest fet. 

24.04.1999 - Es presenta el número u del PSC per a les properes eleccions 
municipals del mes de juny: Martí Ferrés pren el relleu a Montserrat Alerm. El CEIP 
Ronçana, TIES Vail del Tenes i el Casal d'Avis celebren la diada de Sant Jordi, amb 
Ilibres, roses i ambient festiu. 

01.05.1999 - Una forta ventada causa problèmes al nostre poblé: s 'endú cables 
d'electricitat i telèfon i fa caure alguns arbres. D'altra banda, es presenta la publicació 
El nostre poblé: Santa Eulàlia, un treball de Montserrat Duran i Teresa Valls destinât 
al treball escolar deis més menuts. Joan Cánovas i Joan Segura exposen un treball 
sobre les espècies d'ocells que viuen a la Valí del Tenes. 

08.05.1999 - Es presenta la llista d 'Independents-ERC, que optará a l 'alcaldia de oí 
Santa Eulalia el proper juny. També destaquem que la nova edició del Bútlletí ^ 
municipal inclou una crida a l'estalvi d 'a igua davant la sequera deis últims mesos. ro 



15.05.1999 - Es tanca el termini per a la presentació de llistes électorals als 
propers comicis municipals del 13 juny: PSC, Independents-ERC, CiU, i 
sorprenentment, el PP, optaran a 1'alcaldía. Després del curset que va impartir fa uns 
dies, r ADF l 'Alzina participa en l 'extinció d 'un incendi al bosc de l 'Areny. 

22.05.1999 - Canal SET inicia una roda d'entrevistes als 4 caps de llista que 
concorreran a les properes eleccions municipals. En el capítol d'infrastructures, 
s'inicien les obres de l 'esperat carni de vianants que ha d'unir la Sagrera i el Rieral. 

29.05.1999 - Es celebra l'últim pie de la legislatura, amb la presentació de les 4 llistes 
électorals. També en l'àmbit de política, el PSC fa l'acte de presentació de la seva llista i 
el grup Independents-ERC publica una nova edició de la revista TONA. APINDEP 
celebra el segon festival per a la integració, amb presencia de reconeguts artistes de 
l'espectacle i la televisió. El Grup "Santa Eulalia Camina" va a Montserrat a peu. 

05.06.1999 - Continuant amb la campanya electoral, el grup de CiU presenta la 
seva llista. Canal SET emet un debat en directe des de la Biblioteca, amb eis caps de 
llista de les 4 formacions politiques. D'altra banda, la historiadora Carme Barbany 
presenta el llibre L'Hospital de Gnmollers. un repàs de 600 anys d'història d'aquest 
centre. 

12.06.1999 - Durant la setmana es celebren els mítings de final de campanya de 
totes les candidatures que opten a l 'alcaldia de Santa Eulàlia. Se celebra la setena 
romeria de Puigraciós a Montserrat, en què hi participa la parroquia de Santa Eulàlia. 

19.06.1999 - La jornada electoral del dia 13 de juny, amb una participació del 
59%, dóna 5 regidors a CiU, 4 a Independents-ERC i 2 al PSC, de manera que 
l 'alcadia resta per decidir. Canal SET emet un macroprograma durant la nit electoral, 
amb tertulies, reportatges i entrevistes, i el seguiment de l'escrutini a Santa Eulalia i 
ais pobles de la Valí del Tenes. D'altra banda, una intensa pedregada causa forts 
estralls en alguns barris del nostre poblé. 

26.06.1999 - Eis diferents grups politics electes a l 'ajuntament de Santa Eulàlia 
continúen les converses per assolir un govern de majoria. Les celebracions de la 
revetlla de Sant Joan marquen l'inici del solstici d'estiu. 

03.07.1999 - Josep Uñó, de CiU, és investit alcalde de Santa Eulàlia, tot i que 
governarà en minoria, de moment. En l 'àmbit lúdic, s'inicien el Casal d'Estiu de Santa 
Eulàlia i el curset de natació; l 'associació APINDEP celebra les colonies i continua el 
curs de cuina d'estiu. 

10.07.1999 - El centre de control d'incendis de Santa Eulàlia es posa a punt per 
començar la temporada. D'altra banda, acaba la campanya de vacunació i cens 
d 'animals domèstics. 

17.07.1999 - Es condiciona l 'entorn de l 'Ermita de Sant Simple per acollir l 'aplec 
d'enguany. Durant aquests dies, molts barris del nostre pöble celebren les seves festes, 
i els camioners de Santa Eulàlia organitzen una nova diada de Santa Cristòfol, amb 
benedicció de vehicles. 



24.07.1999 - Santa Eulàlia es prepara per celebrar la Festa Major d'estiu: pregó, 

espectacle de varietats, concerts, balls, animació infantil, esports, exposicions, i el joc 

dels colors ompliran els dies de festa. D'altra banda, un 89% de la població de Santa 

Eiilàlia segueix amb regularitat Canal SET, segons una recent enquesta. 

31.07.1999 / 01.08.1999 /02.08.1999 - Festa Major d'Estiu del nostre pöble. 

Canal SET emet la seva programació especial, amb reculls de tots els actes i 

entrevistes als protagonistes. Després de la festa, a Canal SET comencem vacances. 

09.10.1999 - Comencem una nova temporada de Canal SET. Versió Original 

Vallès Oriental, un projecte conjunt de les 7 télévisons locals de la comarca, és una de 

les novetats de la temporada. D'altra banda, fmalitzen les obres de la carretera de 

Caldes, en un tram de la Sagrera. I en l'àmbit lúdic, el Casal d'avis celebra el seu iOè 

aniversari i es fa una nova Trobada de Gegants al nostre poblé. 

16.10.1999 - Pariem de l'inici de curs al CEIP Ronçana, amb 381 alumnes inscrits 

i novetats a l'equip directiu, i a FIES Valí del Tenes, amb 560 alumnes i la construcció 

d'un nou edifici. 

26.10.1999 - En eis comicis al parlament de Catalunya, la participació al nostre 

poblé arriba fins a un 59%, i CiU és la força més votada, seguida de la coalició PSC-

Ci Utadans pel canvi. 

30.10.1999 - Un nou Pie Municipal aprova un crédit per finançar les obres de 

rehabilitació de La Fábrica i crea una ponéncia, que integren tots els grups politics, per 

treballar per la posada en marxa d'aquest nou espai. Cursets de tardor: circ, sardanes, 

cuina de Nadal, elaboració de torrons i ornamentació. 

06.11.1999 - Converses entre eis 3 grups politics amb representació a 

l'Ajuntament per a un possible pacte municipal. Celebració de Tots Sants amb 

Castanyada i Quinto. Nova edició de la prova de Resistencia 4x4 organitzada per 

l 'ACR; amb aquesta cursa, els pilots locals, Folch i Palou es sitúen en segon Hoc del 

Campionat de Catalunya. 

13.11.1999 - Santa Eulàlia acuii un magnifie concert de pianoforte, a càrrec de 

Josep M. Roger, dins el Cicle de Tardor que organitza la Fundació Arts Musicals de 

la Vali de! Tenes. Properament començarà un curset de Festes i Tradicions del nostre 

pöble, al Casal d'avis. 

20.1 1.1999 - Amb un nou sorteig de quintos, es constata que els joves del nostre 

pöble escullen majoritàriament la prórroga per estudis. D'altra banda, l'associació 

APINDEP rep el premi als valors humans en el certàmen Mollet Ficció. 

De moment aquest recull acaba aquí. Son moites més les noticies que s'han 

générât i que es produeixen a casa nostra, i Canal SET les continuara recollint i les 

oferirà cada setmana en eis espais informatius habituais. D'això ja fa 9 anys. 

Mentrestant, des d'aquest Anuari Local, els desitgem molt Bones Festes de Nadal. 

« =3 



La Revista RONÇANA 

Un any més, la nostra Revista ha 
seguit el seu camí marcat de fa temps, i ha 
publicat els cinc números corresponents. 
Enguany ha estât any d'eleccions (les 
municipals i les autonômiques), tema que 
ha ocupat força espai de la publicació, pré-
sentant les candidatures i analitzant els 
résultats. Com sempre, també s" han tractat 
temes culturáis, politics, socials, etc., a 
més dels informatius que, naturalment, 
queden molt limitats per la periodicitat de 
«Ronçana». De fet, el promig de pàgines 
per número s 'ha disparat (aquest any és de 
60), el que demostra que hi ha ganes d 'es-
criure i que la gent escriu. Si observen! les 
signatures dels diferents treballs veurem 
que sovint n"hi ha de noves, cosa que 
demostra que «Ronçana» ha estât un vehi-
cle d'expressió per a molta gent de la nostra Valí del Tenes que segurament, sense 
aquest mitjà tan a l 'abast, no haurien tingut ocasió ni decisió per fer-ho. Creiem que 
aquest és un altre mèrit important de la Revista i de tots els qui treballen per mante-
nir-la. 

^ ^ Sopar de Ronçana 
divendres, 26 de novembre 

Contràriament, aquest any cal lamentar una baixa important. En Ramon Munné i 
Coli, que ha col laborat a «Ronçana» des de fa molts anys, va morir el passat dia 3 de 
novembre, a l'edat de 80 anys. Actualment signava la pàgina d'«Ull via i fora erra-
des!», en la qual analitzava i corregia els errors i les faltes que havíem comès en el 
número anterior. Era una mena de lliçô d'ortografia catalana, molt útil, però que pot-
ser nosaltres no sabíem aprofitar prou. Havia escrit també llistes de castellanismes i la 
seva forma correcta en calala, poesia, etc. També havia participât en molts «Sopars» 
llegint aquelles séries de versos rimats propis que tots celebràvem i encara recordem. 
Es mereix el nostre agraïment i el nostre record emocionat. El trobarem a faltar. 

El «Sopar» d'enguany, célébrât el dia 26 de novembre, va tocar I'interessant però 
difícil —sobretot la tercera part— tema d'«El passat, el present i el futur dels nostres 
pobles de la Valí del Tenes». Després de la salutació del director Joan Vallicrosa, va 



parlar en Joaquim Brustenga, fent memòria del nostre passai recent amb anecdotes i 
lets puntuáis que semblen de la prehistoria i son d'encara no fa mig segle. Lluís 
Galobart. llicenciat en geografia. Ramon Maspons, enginyer industrial, i Josefina 
Roma, antropologa, amb en Jaume Danti de moderador, van aportar els seus coneixe-
ments i experiències per tractar i aconsellar sobre el futur de l'evolució deis nostres 
pobles mantenint la propia Identität. La veritat és que va resultar molt interessant. En 
Jaume Farriol va tancar Tacte amb una intervenció marca de la casa que, la veritat, tot-
hom espera i tothom en gaudeix. Un bon final de «Sopar», encara que sigui una mica 
tard. 

Per acabar, volem fer notar que amb aquesta entrada al tercer mil lenni, 
«Rondana» entrará al tercer «centeni». o sigui, al tercer centenar, ja que aqüestes les-
tes de Nadal publicarem el número 200. Voldríem celebrar-ho amb un mimerò super-
extra. Ho intentaren!. 

Joan Cabot i Pañach 

El "Si)/>íir" lie Roin-íiiui. Un aspecte del col.líiqiii. 
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AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANTA EULÀLIA 

XVIII CONCURS DE DIAPOSITIVES 
DE LA VALL DEL TENES 

Durant la celebració de la Festa Major d'enguany, amb el patrocini de la 
Regidoría de Cultura de l'Ajuntament, la coMaboració de la Caixa de Manlleu i de 
Tallers Santa Eulalia, es dugué a terme la celebració del tradicional Concurs 
Fotografie en la modalitat de diapositives, essent el XVIII. Anteriorment es celebra 
tins Tany 1981 EL CONCURS PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA en la modalitat de 
paper en blanc i negre, essent el d'aquell any el XVII. Per tant, podem dir que la tra-
dició Ibtogràtìca en el nostre poblé està ben arrelada ja que en realitat el concurs d 'en-
guany és el trenta-cinquè. 

La qualitat de les obres presentades, tan en l 'aspecte tècnic com amb la temàtica i 
tenint en compte el tipus de concursants, és bona, però s'observa un increment en el 
tema Iliure i un estancament en el tema Vali del Tenes. Tindríem de fer tots un esforç 
per tal de trobar noves imatges de racons de la nostra vali; segur que n'hi ha. 

Ha estai novetat l'entrada del concurs dins el JOC DELS COLORS, dones per pri-
mer cop les colles de colors han presentat, cada una d'elles, una coMecció de diapositi-
ves amb temàtica del pöble, puntuant-se aqüestes, a part de la resta, però pel mateix jurat. 

Durant la celebració de les proves del Concurs dels colors, la Comissió de testes 
de l 'Ajuntament demanà als quatre grups que realitzessin fotografíes amb suport de 
paper pel concurs de l 'any vinent. També s 'ha parlat de mirar de compaginar les dues 
modalitats (diapositives, paper color o blanc i negre) per a la resta de concursants. 

ACTA DEL JURAT 
El Jurat, compost per Carme Poch, de Caldes de Montbui, Mireia Margenat, de 

Santa Eulàlia, i Jordi Iglesias, de Santa Eulàlia, s 'ha réunit al Casal d'Avis de Santa 
Eulàlia de Ronçana el dimarts 27 de juliol de 1999, a les IO del vespre, i han classifí-
cat les diapositives presentades al concurs ( 18 coMeccions de Tema Vali del Tenes i 31 
coMeccions de Tema Lliure). També han puntual les 4 coMeccions presentades pels 
Grups de Colors de la Festa Major. 

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

TEMA LLIURE 

Ir. «Al mercat. Falles», de Cati Charles, 15.000 ptes. i trofeu Ajuntament de Sta. Eulàlia. 

2n. «Eis Moiitells», de M. Àngels Bonet Galobart, 10.000 ptes. i trofeu Subministres 
Cladellas. 



3r. «Moti», de «Ruteros», 5.000 ptes. i trofeu Foni Santa Eulàlia. 
4t. «Descciiregaiit garhes», de Josep M. Molisi Vilanova, Trofeu Assegurances Prat. 
5è. «^eduììs pel gla^:», de Josep Lluis Negredo Serrano, Trofeu Esports Escuin. 
6è. «Bolets I», d'Arnau Queralt Bassa, Trofeu «La Caixa» 

TEMA VALL DEL TENES: 
Ir. «Roselles», de Josep Montes Gravi, 15.000 ptes. i trofeu Agrup. Fotogràfica Santa 

Eulàlia. 

2n. «La font de Sant Simple», de Josep M. Molist Vilanova., 10.000 ptes. i trofeu 
Transports Girpei. 

3r. «Bassa de Can Falgci», de Lara Rius Charles, 5.000 ptes. i trofeu Farmacia Nuria 
Salayet 

4t. «Casa Gran», de Ramon Ratera, Trofeu Ferreteria Poma. 
5è. «Escaroles anih boina», de 

Victor Sala, Trofeu Caixa de 
Catalunya. 

6è. «Bailada», de Pere Cabot 
Barbany, Trofeu «La Caixa». 

Premi a l'originalitat: 
«Formes», de Ramon Ratera, 

10.000 ptes. i trofeu «La 
Caixa». 

Puntuado de les quatre coMec-
cions dels Grups de Colors: 

6 punts a cada col leccio. 

«Al mercal. FuUes», 
de Cati Charles. 

Primer premi tema lliure 
del concurs d 'enguany. 



CASAL D'AVIS 
de Sta. Eulàlia de Ronçana 

lOè Aniversari 
del Casal. 

Cantada d'hava-
neres pel í^rup 

"Roca Grossa"a 
la plaça de 

rAjuntament. 

Un any més, tornem a èsser aquí per explicar aquelles coses més importants que 
al ilarg d'aquest temps i dia a dia, han anat passant a la vida social del nostre Centre. 

lOè. Aniversari del Casal (oct. 89-oct. 99).- Enguany el Casal ha volgut celebrar 
el seu aniversari, intentant que també gaudissin deis actes aitres persones, a més deis 
socis. La festa es va fer en dos temps. Al mati i al camping l 'Esplanada de Santa 
Eulàlia, es va celebrar una missa oficiada pel nostre rector mossèn Jordi Maria, seguint 
amb una volada de coloms, audició de sardanes, parlaments a càrrcc de l'alcalde i del 
president del Centre, per acabar plegats, tots els assistents, al voltant d 'unes taules ja 
preparades i menjar un suculent àpat de mongetes amb botifarra i earn a la brasa, cui-
nat per un grapat de socis voluntariosos. Acabat l'apat i al mateix Hoc es va fer una 
estona de bailables, amb música en directe, per l 'orquestra "Musical Ribas" dirigida 
per un altre soci. 

La segona part va tenir Hoc ja entrada la tarda, a la plaça de l 'Ajuntament, amb 
una cantada d'havaneres pel grup "Roca Grossa", que van plaure molt a la nombrosa 
concurrència a l 'espectacle i que va acabar amb una degustació de "rom cremai". 



Sortides i excursions.- Al transcurs de I'any s'han fet unes vint-i-dues sortides, 
de diverses variacions i destins. S'ha recorregut la Catalunya Nord i pujat al tipie tren 
francés, de color groe, que recorre uns paratges meravellosos. S'han visitât els estudis 
televisius de TV-3, en dues ocasions. Una peregrinació al monestir benedictí de 
Montserrat, amb el rector de la nostra parroquia. Una estada de vuit dies a Sant Feliu 
de Guíxols i excursions a naixement de rius, poblacions típiques com Besalú i altres 
indrets força atractius de la Costa Brava, el Pedraforca, Sant Llorenç de Morunys, etc. 

Curséis i conferències.- El mes de març, al local social, es va donar una con-
ferència sota el lema "Alimentació per a la gent gran", a carree de la infermera del 
C.A.P. de la Valí del Tenes, Teresa Boitas. Més tard, el juliol i organitzat conjuntament 
pel Casal i la Direcció General d'Accio Cívica de la Generalitat, es va celebrar un cur-
set d'Història de Catalunya, en vàries classes, per la historiadora Glòria Mas. 
Finalment, eis dies 16, 18 i 23 de novembre i a càrrec d'un jove historiador local, es 
va fer una dissertació de les "Festes i Costums de Santa Eulalia", organitzada per 
l'Ajuntament del pöble. 

Assemblea Generai.- Com cada any i coincidint amb la diada de Sant Jordi, el 
Casal ha célébrât la seva tradicional Assemblea general ordinària, per llegir la memo-
ria anual de l'exercici anterior, aprovar Testât de comptes, el pressupost corresponent 

CTI (Ti CTI 

Sorrida a la Catalunya Nord. - Soci.s del Casal esperant el tren groe, a l'estaeió de Mont-Llids rt 
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i els (liferents punts recollits en l'ordre del dia. L'assistència fou molt nombrosa: s'a-
plegaren 225 sods. 

Noces d'or.- Per la diada de Sant Joan, que se celebra el mateix dia amb un bere-
nar tradicional de coca i cava, aquest any es va poder reprendre, després d'un temps 
sense poder fer-ho per manca de participants, la cerimònia d'homenatjar dues parelles 
de socis que sortosament havien aconseguit arribar ais cinquanta anys de casats. La 
celebració va èsser molt emotiva i envoltada de nombroses mostres de satisfaccio i 
afecte. Els dos matrimonis foren obsequiats amb un pastís, flors i una placa comme-
morativa, gravada amb els seus noms com a record del Casal. Especialment invitats, 
hi eren presents el nou rector de Santa Eulàlia mossèn Jordi Maria i el jutge de pau. 
Sr. Soler, qui va obsequiar els nuvis amb una gràfica expressiva molt adient. 

Activitats i Serveis.- Els darrers dies del mes de març el grup de Petanca del 
Casal va pardcipar en un campionat promogut pel Centre de gent gran de Canovelles 
i el club de petanca la «Campinya», a les pistes deis organitzadors, amb résultats força 
esperançadors per a futures intervencions. Aixi mateix, tots els dimarts de I'any, a la 
tarda, exceptuant les vacances, s'han seguit ballant sardanes al Centre, sota la direc-
ció del matrimoni Maspons, experts en aquesta matèria. Per altra banda, també han 
funcionat amb regularitat els serveis assistencials d'infermeria (control de tensió san-
guinea), de podologia, de barbería per homes i de vacunado a la gent gran contra la 
grip, tots ells atesos a les nostras dependències. 

Pestes socials.- S'ha continuât celebrant les 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 repardment de roses i espigues a les senyores i llibres 
ais homes, coincidint 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 han aconseguit 
les seves noces d'or. La tercera és per l'aniversari de la fundado del Casal, l'ú d'oc-
tubre, per commemorar aquest esdeveniment. Finalment, la quarta correspon a la 
diada de Nadal, on junt amb el berenar es procedeix a l'entrega al soci, -previ la reco-
llida del tiquet- d'un lot de productes nadalencs, amb l'acomiadament de l'any. 

Tenint en compte la proximitat del nou any que s'acosta amb variacions, com 
poden ser «l'efecte 2000» o la posta en marxa d'un nou centre social amb les altera-
cions que comporü, ens plau desitjar a tothom BONES FESTES DE NADAL! i salut 
i encert per al proper ANY 2000. 

El President 
Tomás Belanche 

El Secretan 
Constane! Molas 



COLLA DE GEGANTERS 

Hola amies: 

Som nosaltres, els Geganters de Sta. 
Eulàlia, i ja tornem a ser aquí amb vosaltres, 
a punt de fer-vos un petit resum de la nostra 
temporada gegantera 1999. Dones bé, els 
pobles que hem recorregut son: dos barris 
de FHospitalet de Llobregat, el Barri St. 
.losep i el Drac d 'Or; hem anat a la Ciutat 
Gegantera a Vic; a la Ciutat Gegantera del 
Vallès a La Garriga, al Pont de Vilomara, a 
Lliçà de Vail, a Lliçà d 'Amunt, a Calafell, 
Canovelles, Taradell, a Teià i ara, el mes de 
desembre, acabarem la temporada al Prat 
del Llobregat. Ui! quin fred que passarem. 

Una altra cosa que us hem de fer saber 
és que vàrem fer un concurs de dibuix a 
Pescóla, i tots els nens varen coMaborar-hi. 
Vam deixar un matí els gegants a Pescóla i tots els nens els varen poder dibuixar; des-
prés vàrem fer una tria i del dibuix guanyador vàrem fer els cartells que anunciaven 
la nostra trobada aquí, a Sta. Eulàlia. 

Pel que fa a la nostra trobada, va ser un dia plujós, per aixô vàrem haver de fer el 
ball dins del Casal Parroquial. També vàrem celebrar que els nostres gegants, en Gerd 
i la Maduixa, varen estrenar vestits nous i vàrem fer el sorteig de cada any, 2 entrades 
per a Port Aventura. Amb aixô els Geganters també varen organitzar la sortida a Port 
Aventura, a finals d'octubre. 

I bé. per acabar aquest resum anual, us direm q u e j a estem préparant la tempora-
da vinent. Qualsevol de vosaltres que vulgui assistir a alguna d'aqüestes trobades 
acompanyant als gegants de Sta. Eulàlia, o per informar-se de qualsevol cosa, podeu 
trucar aquests dos números de teléfon: 

— Francesc Franch: 93 844 61 98 

— Anna Casais: 93 844 83 32 

I ara si que és per acabar: des de la Colla dels Gegants de Sta. Eulàlia us desitgem 
unes Bones Festes i un Feliç any 2000. 

Colla de Geganters de Sta. Eulàlia 
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CORAL SANTA EULALIA 

El 1999 ha estât un bon any. 

Amb aquesta frase tan curta ja podríem haver acabat aquest escrit. No obstant 
això, volem aprofitar aquesta oportunitat que ens dona T Ajuntament per fer un balanç 
inés detaliat de la trajectòria de la Coral durant aquest any. 

A continuació, us presentem una relació de les principals actuacions que hem rea-
litzat (també inclou la sortida anual de la Coral). Hi falta, però, els diversos casainents 
en els quals hem participât (es tracta d'un nou servei que oferim a la població de Santa 
Eulalia i LIiçà d'Amunt). 

2 de gener: Concert de Nadal, a Santa Eulalia. 
1 de maig: Sortida anual de la Coral (visitem Santa Coloma de Queralt, 

Vallfogona de Riucorb, Guimerà i el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges). 
2 de maig: Concert de Pasqua, a Santa Eulàlia. 
9 de maig: Músicoral de Santa Eulàlia de Ronçana, amb la Coral de Cardedeu, la 

Coral del Centre (Caldes de Montbui), el Cor Creixent de l'Ateneu Catalonia 
(l'Hospitalet de LIobregat) i la Coral Sarroca Nova (de Sant Marti Sarroca). 

1 de juliol: Concert d'Estiu, a La Garriga. Intercanvi amb el Cor El Tram, d'a-
questa localitat. 



2 de juliol: Concert conjunt de la Coral Santa Eulàlia amb el Cor El Tram de la 
Garriga, al nostre pöble. Segona part de l'intercanvi amb aquest cor. 

25 de juliol: Cantada dels goigs de Sant Simple, a l'aplec anual que té Hoc a Ter-
mita del mateix nom, a Santa Eulàlia. 

7 de desembre: Participació a la Nit de Musics, acte de la Festa Major d'Hivern 
de Santa Eulàlia. 

10 de desembre: Participació a la Missa Solemne de Santa Eulàlia. 

Tot i aquest relativament elevat nombre d'actuacions, la vida de la Coral és molt 
més que aixè. Eis concerts tan sols es poden concebre com el résultat d'una llarga série 
d'assaigs, que hem anat i anem fent setmana rera setmana. És a aquesta activitat regu-
lar a qui devem la millora de la nostra qualitat com a Coral, així com també és la base 
per cultivar un valor que considerem molt important: l'amistat entre eis cantaires. 

Finalment, aquesta breu pinzellada hauria de completar-se amb un acte que enca-
ra no s'ha célébrât en el moment de redactar aquest escrit: el dia 2 de gener de l'any 
2000 la nostra Coral será l'organitzadora de la Trobada de les Corals de la Valí del 
Tenes, acte que cada any es fa en un poblé diferent de la nostra valí. Tampoc podem 
deixar d'apuntar la incorporació de la Coral Santa Eulàlia al patronat d'Arts Musicals, 
Fundació Privada de la Valí del Tenes. 

Per acabar, volem agrair el suport del nostre Ajuntament a la Coral, així com 
també l'oportunitat que ens ha donat de presentar-vos aquest petit balanç. En darrer 
Hoc, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que durant aquest any ens heu 
ajudat i heu assistit als nostres concerts. 

Bon any 2000 a tothom. 

Arnau Queralt i Bassa 
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COLLA DEL BALL DE GITANES 

Components de la colla de Santa Eulàlia, per ordre i parelles: 

Miguel Barhany - Dolors Solé 
Xavier Requena - Rosa Prat 
Josep Solé - Mont se B rossa (Anna Casals) 
Jordi Sahater - Maria Torrellas 
Pere Bellavista - Isabel Reyes 
Josep Casals - Anna Brossa 
Lluis Girhau - Dolors Bassa 
Miguel Riera - Montse Iglesias 
Isidre Bauet - Dolors Herráiz 
J. M" Bonet - Imma Casals 
Esteve Viader - Nuria Isanta 

També les nenes: Anna Barbany, Sangia Girbau, Laia Iglesias, Elena Aymerich i 
Marta Fornieles. Esteve Maspons (assajador). 

En la «Roda de Ballades» que organitza cada any l'Agrupació de Ball de Gitanes 
del Vallès, la colla de Santa Eulàlia, ha actual als pobles segiients: Palau de Plegamans, 
Santa Perpètua, Martorelles, Lliçà d'Amunt i Cerdanyola. 



La nostra diada la vàrem celebrar al Favellò poliesportiu el dia 28 de febrer. A les 
5 de la tarda, i presidint les autoritats locals, començaren les ballades amb la partici-
pació de les colles: Castellar del Vallès, A.D. de Cerdanyola, Polinyà, Mas-Rampinyo, 
Martorelles, Cerdanyola i Santa Eulàlia. La part musical anà a càrrec de la Cobla 
Laietana i hi bagué molta concurrència de public que col laborà també a la festa, aplau-
dint amb força a totes les colles. 

El dia 30 de maig assistirem a la «XIX Trobada Ball de Gitanes del Vallès» que es 
celebra a Montserrat. Tots els pobles que han organitzat aqüestes ballades hi ban par-
ticipât amb més d'un miler de dansaires. La programado dels actes ha seguit el mateix 
criteri dels altres anys: benvinguda de la Comunitat, Missa, ofrena a la Verge, les balla-
des i acomiadament de germanor. 

Altres actuacions de la colla de Santa Eulàlia han estât: invitació a la festa del 
Barri Montserrat, a Torello. Una altra a La Garriga, també a l'anomenat Barri 
Montserrat. A la Conreria, en una trobada cultural. El pöble d'Aris ens va invitar al 
«5è. Mercat de la patata del Bufet» que celebren el mes d'octubre. 

1 acabem esmentant una actuació que per nosaltres té un interés especial: r«Aplec 
de Sant Simple». Hi va assistir molta gent. 

Aquesta ha estât la nostra tasca d'enguany. 

Ens acomiadem fins el proper any, el 2000, esperant els millors efectes. Agrai'm la 
coMaboració de 1'Ajuntament i a tots els que ho ban fet possible. 

Bon Nadal i millar Any Nou. 

Grup Ball de Gitanes 
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CRUP D'ESPLAI 

Ei amies! 

Un any més volerti col-laborar en l 'Anuari per explicar-vos, tot fent un petit 
resum, el que hem fet aquest curs passat. 

L'any passat ens vam endinsar en un món fantàstic, amb fades, follets i éssers 
extraordinaris que ens van portar a realitzar un munt d'activitats. 

Vam conèixer i imaginar tot un món fascinant i pie de sorpreses. 

Arribant a les testes nadaienques, dates molt esperades per tots, vam fer diversos 
¡oes relacionats amb aquests dies tan assenyalats. 

El grup de grans va realitzar tallers i manualitats, que van vendre a la fira d'arte-
sania de Sta. Eulalia. 

La Vetllada de contes ens va endinsar en el paradis deis éssers fantàstics: mags, 
bruixes, fades i follets. Vam acabar fent cagar ei tió, com ja és tradició. 

Quan va arribar el Carnestoltes, vam fer una festa oberta a tots eis nens i nenes del 
poblé. Vam participar en una cercavila i vam acabar ballant i cantant a la plaça Onze 
de Setembre. Hi va haver xocolata i galetes per a tothom. 

I arribant al mes de març, l 'Espiai va decidir marxar un cap de setmana a 
Cantonigròs. Van ser dos dies plens d'activitats i d 'emoció. Vam arribar esgotats, però 
va valdré la pena perqué ens ho vam passar d 'aliò més bé. 

Una vegada més, es van fer les Caramelles el diiluns de Pasqua. 

El dia de Sant Jordi es va fer una trobada amb un grup d'animació i una gimcana, 
en la quai tots eis nens i nenes es van poder fabricar ia seva propia rosa. 

Finaiment vam arribar a i'estiu, i l 'Espiai es va acomiadar deis nens fins ai curs 
vinent. 

Aquest any hem començat amb molt bons propòsits i amb moites ganes de tirar el 
curs endavant, tot preparant-nos per al nou mil lenni. Será un curs molt intens, pie de 
sorpreses. 

Ja hem célébrât la Castanyada: petits i grans vam poder menjar moites castanyes. 

I per acabar, us convidem a totes aquelies activitats que des d'aquesta entitat es 
duguin a terme, obertes a tothom. Us hi esperem. 

Grup d'Espiai 



ASSOCIACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL L'ALZINA 

Sortosament, com en els darrers anys i malgrat les intenses calors de l 'estiu, la 
massa forestal del nostre pöble no s 'ha vist afectada per incendis importants: només 
un petit ensurt a fmal del mes de maig a la zona de l 'Areny, que gràcies a la rápida 
intervenció dels bombers, de la policia local i dels voluntaris, es va veure resolt en un 
pareil d 'bores . 

Aquest any, a niés de la vigilancia des de la part de Rosas pels objectors, la 
Diputació ha organitzat un recorregut diari amb 4x4 conduit per un vigilant encarre-
gat d 'avisar directament eis forestáis per ràdio en cas de qualsevol petit inici de foc. 

Donem les gràcies a tots els voluntaris actuals o futurs pel seu ajut, i demancm a 
tots un respecte a la natura per conservar nets els boscos que ens envolten. 

A.D.F. l 'Alzina 

Prova del material de 1'A.D.F. 
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GRUP D'OPOSICIO 
AL QUART CINTURO 
DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Un altra edició de l 'Anuari... un altre any treballant per evitar la destrucció del 
nostre pöble i del nostre Vallès. Un any més oposant-nos a la construcció del Quart 
Cinturo, aquest projecte d'autopista o autovía que, des de fa una bona colla d'anys, 
plana corn un fantasma per sobre dels nostres camps i boscos i, també, dels nostres 
barris. 

El balanç d'aquest any és francament positiu. Quan es creu fermament en allò pel 
quai es treballa i s 'esta convençut que es té la rao, tot el temps invertit en reunions, 
preparació d'exposicions i altres activitats i gestions és francament rendible. 1 ho és 
molt, perqué tot aquest temps l 'estem destinant a veti lar pel pöble que estimem i pei 
dret dels nostres fills i néts a gaudir d 'una qualitat de vida digna. 

El Crup ja fa uns quants anys que treballa per fer conéixer a tots els veins de Santa 
Eulalia indrets del nostre pöble, que desconeixem o que fa anys que hem oblidat. 
Llocs on haviem jugat i passejat, fonts a les quais havíem anat a berenar i on po-
dn'em anar a partir d 'avui mateix. Si no coneixem el nostre pöble, no sabrem qué ens 
podriem perdre si mai s'arribés a construir el Quart Cinturò. O el que és el mateix, si 
ho coneixem tindrem motius ben palpables per Iluitar fermament en contra de la 
seva hipotética construcció. 

Dins d'aquesta línia de sensibilització, cal destacar l'éxit de l'exposició "Les 
fonts de Santa Eulalia", que va estar oberta al public durant la Festa Major d'enguany. 
En el moment de començar a preparar-la, ens vam fixar l'objectiu de presentar-vos 
totes les fonts existents al nostre pöble. En teníem una llista ben llarga i, tot i això, 
érem conscients que ens en deixàvem. Però la realitat va ser esfereïdora. 

De tota aquesta llista en queden ben poques que presentin un estât de conserva-
ció mínimament acceptable: hi ha fonts amagades sota les bardisses, altres estan en un 
entorn molt erosionat per l 'acció de les motos o han estât objecte de bretolades o, tins 
i tot. han estât apropiades de forma descarada per part d'algun particular. Des d 'aqui 
proposem una nova possible prova pel joc dels colors de la Festa Major —una prova 
no competitiva—: la restauració d 'una o més fonts de Santa Eulàlia. 

Un cop més, es fa necessari recordar eis motius pels quais ens oposem decidida-
ment a la construcció del Quart Cinturò o Autovia Orbital, cosa que fem conjuntament 
amb les més de 250 entitats que formen la Coordinadora Contra el Quart Cinturò. 

Continuem pensant, com ho fèiem l'any passat en el moment d'escriure la nostra 



aportació a l'Aniiari, que la nostra oposició no significa anar en contra del progrès, 
sino que vol plantar cara a un model de desenvolupament del territori pensât d 'esque-
na al pöble. Hem de ser conscients que no hi ha cap raó de pes que justifiqui que el 
nostre entorn i la nostra qualitat de vida siguin les victimes, innecessàries i absurdes, 
d 'una decisió poc encertada d'aquells en qui nosaltres hem dipositat la confiança... i 
que semblen oblidar quina és la seva funció: vetllar pels interessos de la societat (no 
pels interessos particulars d 'un grup réduit i identificable de persones). 

Així dones, ens oposem al Quart Cinturò perqué pensem que és una obra inne-
cessària, que respon a previsions de trànsit que han résultat ser totalment despropor-
cionades i perqué obeeix a un model de desenvolupament que és rebutjat pels cientí-
fics, urbanistes i des de les pròpies ins t i tu ions que el potencien. 

De la mateixa manera, la seva construcció podria provocar uns impactes negatius 
que es traduirien en una clara disminució de la nostra qualitat de vida: la pérdua deis 
pocs espais agricoles i forestáis que ens queden, la divisió del poblé en dues parts, con-
taminació acústica i atmosfèrica, la urbanització de forma indiscriminada i insosteni-
ble (impacte positiu per un nombre réduit - i conegut per to thom- de persones que 
valora el poblé tant sols en termes dels diners que podria aconseguir parcel-lant-lo i 
urbanitzar-lo completament)... Continuem pensant que la seva construcció pot servir a 
interessos inconfessables. Per qué, si no, els responsables de la seva construcció no en 
velen estudiar les possibles alternatives? 

El Grup d'Oposició al Quart Cinturò continuará treballant. A Santa Eulalia no ho 
farem sols. A part de totes les persones que ens heu anat manifestant el vostre suport, 
tots els grups municipals van expressar en els seus programes électorals per les elec-
cions del juny de 1999 la seva oposició a aquesta infraestructura. 

A r n a u Que ra l t i Bassa 
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APINDEP 

A.P.I.N.D.E.P. ha continuât durant tot I'any ainb la seva tasca de fomentar la inte-
gració dels nens i nenes. 

En el centre s 'ha atès un promig de 70 nens a nivell assistencial (logopèdia. psi-
cologia. motricitat, tìsioteràpia...) Seguim amb el criteri de coordinació: professionals 
- e s c o l a - familia. 

Aquest any s 'ha hagut que potenciar Tassistència al local de Mollet del Vallès a 
causa de la gran demanda de servei. 

Dins les activitats ludiques, s 'ha continuât amb els tallers cada quinze dies, orga-
nitzats per l 'Anna i la Marta de "La Cucanya". Aquests es fan al Club Esportiu i 
Cultural de la Font d'Abril , ja que la nombrosa participació de nens i nenes ha fet que 
el local de l 'associació fos petit; des d 'aquí ens agradaría fer public el nostre agraïment 
a l'entitat. Hi participen un promig de 24 nens i nenes, i 10 monitors. 

El primer que es va fer enguany va ser el de Carnestoltes; vàrem participar en la 
rua que va fer l'espiai. 

El segon taller va ser el del muntatge del II Festival per a la Integració, amb la 
col laboració de l 'Ajuntament, al Favellò de Sta. Eulalia. Va ser tot un èxit, amb la par-



ticipació de nombrosos artistes, entre altres Jordi L.P., Magdiver, La Tresca i la 
Verdesca, grups de Rock. Cal destacar la participació del grup del poblé Diguena Voy 
Bogadé, l'actuació esteMar deis nens i nenes de guitarra i organ de l'associació, 
així com de les dues presentadores que ja varen col-laborar l 'any passai, Susanna i 
Alicia. I Alba, Gloria Cano i Jordi Dauder artistes de televisió de les séries Estació 
d'enllaç i Nissaga de Poder. 

A més a més, va ser possible realitzar el Festival gracias a cases comerciáis, al 
catering dels artistes que va ser ofert pels restaurants La Vail, Cal Mestret, Can Miquel 
Mestret i Paradis Park, que van fer aportacions desinteressades. 

La gent de Sta. Eulàlia i d'altres pobles de les rodalies és van bolear en el seu 
recolzament a l'acte, tot i que la participació va ser més baixa que la de l 'any anterior. 

Gracies a tots va ser possible fer les colonies per la integració, amb la gestio de 
l 'empresa La Cucanya, a Viladoms de Baix. El centre d'atenció varen ser les aventu-
res de Juli Verne. 

Per això, els participants van poder pujar en globus, organitzar un viatge al centre 
de la terra, anar a cavali, entre altres activitats. L'últim dia, el dia de pares, aquests van 
tenir de passar per una gimcana de proves variades, com una cursa en cadira de rodes 
(no va ser tan fácil com es pensava), o tirar-se en tirolina. Després de dinar estava pre-
vist que cis pares poguessin pujar en globus. Com que no va ser possible pel vent, 
quinze dies després es va fer enlairar al camp de fútbol de Sta. Eulàlia on eis presents 
van poder pujar-hi. Com a fi de festa es va improvisar una actuació de Factor Pep 
Armengol, la Júlia i el seu ninot «Met». 

De nou, i deixant de banda les anècdotes, aqüestes colonies van ser un exemple 
d'integració. El grup de pares de l 'associació que vàrem assistir-hi ens vam adonar que 
les barreres son sovint fisiques, ja que en cap moment i per part de cap nen o nena es 
va questionar les discapacitats i mancances, al contrari, es parlava d'elles amb tota 
normalitat i entre eis uns i els altres es van superar en tot moment. 

A rOctubre, i coincidint amb l'inici del nou curs escolar, hem iniciat de nou eis 
tallers. Aprofìtant el certamen de curts de cinema «Mollet ficció», es va fer un taller 
de cinema, on durant dos mesos s 'ha gravat la pel licula, amb tot el que comporta: pre-
paració de vestuari, atrezzo, proves, etc. El résultat ha estât el curt titulat «Les coses 
que m'agraden», participant en la coordinació Pep Armengol, la regidora de TV Sonia 
Sánchez i el muntatge d'Isabel Castillo. En el certamen s 'ha guanyat el premi als 
Valors Humans. 

El mes de Novembre s'inicia el taller de Nadal, amb la confecció de postais nada-
lenques per part dels nens i nenes que serán enviades com a felicitació. Així mateix, gì 
els pares i mares dels nens i nenes que assisteixen a tallers comencen a confeccionar ^ 
la comparsa de Carnestoltes que presentaren! al pöble. ro 



Els membres de l 'associació, ens plantejaven qué passarà amb els nostres nens 
després de I'edat escolar, dones la tasca nostra acaba quan fmalitza aquesta etapa. 
L'any passat es va comentar a perfilar el que podia ser la Fundació Rondana. Enguany 
el projecte està molt avan^at, volem legalitzar-la abans de Cap d 'Any o com molt tard 
dins del primer trimestre del 2000. Comentar la el Setembre en l'inici del curs escolar 
2000-2001, amb una aula intermitja on els nens i nenes de l 'associació o de la Valí del 
Tenes que no puguin assolir la secundaria, tinguin una alternativa d'estudis i de Futur 
treball. Això será possible amb la col laboració de la Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona. Mancomunitat de la Valí del Tenes, Ajuntament i Parroquia 
de Sta. Eulalia de Rondana, cases comerciáis com l'Opel Bertrán de Granollers i par-
ticulars. En cas que no es pogués endegar pel Setembre per questions burocràtiques, 
es l'aria dins del curs I 'abans possible. 

Des d'aquestes linies, com sempre, volem agrair a tolhom que. d 'una manera o 
altra, creu i col labora en la nostra tasca integradora. 



FUTBOL CE. SANTA EULALIA 
TEMPORADA 98-99 

Un altre any, noves persones i nous projectes. 

El C.E. Santa Eulàlia estrena vestidors nous, eis nens están cada cop més còmo-
des. Nens, pocs nens, poca natalitat i cada cop menys futbolistes al nostre poblé. 

Parlem del present. Enguany, dins el club hi ha hagut diferents canvis que afec-
ten tant a la directiva com a la coordinació del club. Nous membres de Junta i nou 
coordinador, Alex López, un servidor, amb 19 anys i provinent de l 'E.C. Granollers. 
Començo aquesta etapa de la meva vida esportiva amb molta il-lusió i ganes de tre-
ballar per tots aquells nens i nenes que vulguin gaudir de Fesport al nostre poblé. 

Tot s 'ha de dir, he trobat un club que en la part de coordinació estava bastant dei-
xat, però amb esforç, empenta i l 'ajut de la gent que conformen el club actualment, 
hem fet que el Santa Eulàlia estigui on es mereix. Amb més nens, més material i 
entrenadors qualificats. 

Aquest any, com a canvi més notable, s 'ha creat l 'escola de fútbol en la qual 
poden jugar nens des deis 5 anys fins als IO. Aquesta no és la innovado sino que el 
canvi radica en qué passem de jugar a Eutbol-7 a les catégories més petites a fer-ho a 
Futbol-5 i Eutbol-7 esglaonadament. Que és la forma evolutiva més correcta per for-
mar un nen. L'objectiu primordial és que el nen aprengui jugant a fútbol a la seva 
mida i, a més a més, disfruti. Recordo que encara sou a temps per apuntar-vos en 
aquest nou projecte que ara hem encetat. 

Per últim diré que no oblideu que cada cap de setmana hi ha bon fútbol al camp. 
1 agrairíem que vinguessiu a veure eis nostres i vostres nens perqué se sentissin acom-
panyats i estimats pel seu pöble. 

Aprofito per saludar a tot el pöble molt cordialment! 

Visca el Santa Eulàlia! 

El Coordinador, Alex López i Company 
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Pre-henjíimí del C.E. Sania Eiilàlia, Temporada 1998-99 

Benjamí del C.E. Santa Eulalia, Temporada 1998-99 
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Alevi del C.E. Santa Eulalia. Temporada ¡998-99 

Infantil del C.E. Santa EidìiUa, Temporada ¡998-99 



Juveiiil del C.E. Santa Eulalia. Temporada 1998-99 

Cader del C.E. Santa Euledia. Temporada ¡998-99 
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Equip femení del C.E. Santa Eulàlia, Temporada 1998-99 
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CLUB FUTBOL SALA STA. EULALIA 

Primer equip del C.F.S. Santa Eulitlia. 

Hola, 

Novament I 'equip de Fútbol Sala Santa Eulàlia és present a l 'Anuar i . i per això 
ens complau explicar-vos una mica la nostra trajectòria, i també presentar-vos els nos-
tres jugadors i els membres de la direcció. 

La temporada 1997-98 I 'equip de Fútbol Sala Santa Eulàlia militava a la catego-
ria de Divisió d 'Honor , i va quedar campió. En la següent temporada, 1998-99, vam 
jugar a la Territorial Catalana ( l a . categoria màxima de Catalunya), i el nostre equip 
va quedar novament campió. 

En l 'actualitat (Temporada 1999-2000), pertanyem a la Categoria P Nacional B. 

També tenim un equip de Fútbol Sala Santa Eulàlia B, que juga a Factual Higa 
interior de Lliçà d 'Amunt i que, per orgull nostre, també va líder. 

Com ja sabeu, també s 'han célébrât en aquests dos o tres anys darrers Torneigs 
d 'Est iu, en tots els quais hi ha participât tot el nostre equip al complet , entregant el 
seu esforç i el seu temps amb la fmalitat de crear ambient i bones estones d 'esbar jo , 
muntant un petit servei de bar. 

cri 
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1 ara, tal com us dèiem al comen^ament d 'aques tes ratlles, volem ter la nostra pre-
sentació: 

Personal directiu: 
President: 
Delegat: 
Primer entrenador: 
Segon entrenador: 

Manuel Gómez Infante 
Javier López 
Pedro García 
Ambrosio García 

Components de l'equip: 
Porters: Tete / Gustavo 
Jugadors: Pascua! / Javi / Pedro 

Paco / Jonathan / Luis 
Raúl / Charlie / Pere 

A m b els nostres partits, a més de passar una bona estona i, per qué no?, sempre 
amb els anims de guanyar, ens sentim molt orgullosos de poder passejar el noni de la 
nostra localitat per tot el territori espanyol. 

Conf iem que els partits que us oferirem al llarg d 'aquesta temporada siguin del 
vostre grat, i també esperem de vosaltres la màxima col laboració i suport en els par-
tits que disputem al nostre pavelló els dissabtes a les 18'30 de la tarda. 

Manuel Gómez Infante 

C.F.S. Sania Eulcilia, equip B. 



SOCIETÀ! DE CAÇADORS 

NOVA TEMPORADA DE CAÇA 

L'inici de la caga es va fer, els tres últims diumenges d'agost, amb la mitja-veda. 
Les captures de tudons van anar força bé. El dia IO d'octubre es va obrir la caça gene-
ral, els dies de festa i els dijous. Les captures de conills, tudons, faisans, etc. han estât 
normals, però de moment amb absència de senglars, tot i que freqüenten els cultius i 
hoscos del terme; fms i tot un exemplar de 30 kgs. ha estât atropeliat a la carretera. 

Malauradament ja s'han trobat exemplars de conills morts per la neumònia vírica. 
Esperem que, amb l'arribada del fred, s'acabi Tepidèmia i que arribin les tan espera-
des becades, els becadells i els tords. 

L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 

Es va celebrar com, cada any, durant l'estiu. Es van passar els comptes anuals, es ctÍ 
va decidir el pressupost per Tany 2000, i es van discutir les repoblacions i escoltar sug-
gerencies deis socis. ro 
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VACUNA PEL CONILL DE BOSC 

Les ult imes noticies que ens arriben de la Federació Espanyola de Caça ens par-
len de r h o m o l o g a c i ó d ' aques t a vacuna per Sanitat , i l 'autori tzacio per aplicar-la al 
final de l ' any 2001. Aquesta vacuna doble , contra la mixomatosis i la neumònia víri-
ca del conil i , té l ' avanta tge que, durant 15 dies, es transmet i vacuna ais altres conills 
del bosc , per contacte o a través deis vectors (paràsits i mosquits) . L 'esperem «coni 
l ' a igua de Maig» . 

REVISIÓ DEL PERMÍS D'ESCOPETA DELS VETERANS 

És noticia pels caçadors que s ' h a signât un conven! entre el Ministeri de l ' Interior 
i la Federació Espanyola de Caça (en representació de totes les Federacions 
Au tonòmiques ) a fi d 'agi l i tzar els t ràmits i cos tos de la necessària renovació anual 
(pels caçadors de més de 70 anys) i bianual (pels de mes de 60 anys), de manera que, 
a m b la s imple presentació d ' u n certif icat del metge , sera suiicient, i només cada 5 anys 
es passarà la revisió compier la , com fan els caçadors més ¡oves. Aquesta jus ta reivin-
dicació ha estât demanada després de múlt iples treballs, gest ions i viatges a Madrid 
per part del President i direct ius de la Federació Catalana. Esperem la seva publicació 
al B.O.E. 

Ï 



LLICENCIES PELS NOUS CAÇADORS DELS ANYS 2000 

Els que es vulguin incorporar de nou al coMectiu de caçadors, s'hauran d'exami-
nar d'armes a la Guàrdia Civil, pel maneig i coneixements de Tescopeta de caça i l 'e-
xamen per obtenir la Ilicència de caça. 

Les proves s'efectuaran al Medi Natural del DAPP, en col laboració amb la 
Federació Catalana, pels coneixements de les lleis de caça, de les espècies caçables i 
les protegides, per la seguretat i la práctica de la caça. Coneixements molt necessaris 
per aquest futur caçador dels anys 2000, respectuós amb el medi natural i conservador 
de les espècies. 

REPOBLACIONS 

S'han Iliurat ais boscos de Sta. Eulalia, aquest any, 50 conills, 200 faisans i 240 
perdius, a fi de reforçar els efectius existents i aconseguir-ne cries. 

EL FIDEL GOS DE CAÇA 

Val més un bon gos que una bona escopeta. Conillers, perdigoners o senglaners, 
són imprescindibles pel caçador. 1 exemples de fidelitat en tenim coneixement de 
diversos, com la «Diana», gossa conillera que durant 17 anys ha caçat cada tempora-
da sense fallar mai. L'afortunat propietari era el nostre president Josep Solé i Poma. A 
Taradell, la Societat de Caçadors ha exigit un reconeixement d'aquests Companys 
menors del caçador. 

Els caçadors de Sta. Eulàlia, desitgem a tots els vilatans, estiuejants i visitants del 
nostre pöble, unes boníssimes festes de Nadal i uns feliços 2000, bons per a tothom. 

Ol en 
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CLUB PATI SANTA EULALIA 

Estimats conciutadans: Volem aprofitar aquesta oportunitat que ens ofereix el nos-
tre Ajuntament, per mitjà de VAnuari Locai, per fer-vos partícips dels nostres projec-
tes, èxits i problèmes que com a club tenim. 

També volem donar les gracies a totes les persones que han fet possible que 
aquest club segueixi endavant, superant els problèmes que se'ns han presentai i que de 
forma desinteressada hi ban col laborat. 

Durant aquest any 1999 el nostre Club ha participai en tantes competicions com li 
ha estât possible, d'acord al nivell de les nostres patinadores, deixant el nom de Sta. 
Eulàlia en una posició molt elevada i col locant-nos tercers en el rànking de la 
Federació a nivell d'Interclubs. 

S 'ha treballat molt per arribar a aconseguir el somni que anem buscant des de fa 
tants anys: participar en els campionats d 'Espanya. Pensem que en les properes tem-
porades ho aconseguirem. Per això volem felicitar des d 'aquí ais véritables protago-
nistes: les entrenadores i les patinadores que, amb el seu esforç, han aconseguit que el 
nostre Club se situi en el Hoc que es mereix. I encara més a les més petites, que pre-
nent com a punt de referència les patinadores més veteranes, treballen dia a dia per tal 
d'assolir la forma física i habilitât suficient per poder participar en competicions i fes-
tivals, ja que és en aquests on les nenes veuen récompensât el seu esforç amb els aplau-
diments del ptíblic. 



Donein també les gracies a aquest publie, cada vegada més nombres en ei nostre 
pavelló, i us convideni a que, quan tinguen coneixement de proves de patinatge en el 
nostre pöble, vingueu a recolzar les patinadores amb la vostra assistència. A més de 
gaudir de la bellesa d'aquest esport i de Torgull que desperta en nosaltres veure l'es-
l'orç que fan els nostres joves en el seu temps Iliure, per poder oferir-nos aquest espec-
tacle. 

Aquest any ha estât gratificant per a nosaltres, ja que hem aconseguit èxits impor-
tants i hem consolidât el respecte que senten envers el Club Pati Sta. Eulalia la resta 
de pobles de la provincia, dones són coneixedors de la seriositat que ens prenem tant 
les entrenadores, la Junta, com les patinadores quan actuem, ja que considerem que el 
nom de Sta. Eulalia, que és el que ens identifica com a Club, mereix defensar-se i quan 
ens presentem a una prova és perqué tenim possibilitats d'aconseguit éxit o, com a 
mínim, que se'ns valori com a gent esforçada i Iluitadora. 

Actualment estem préparant la nostra patinadora Laura Valcárcel per la Final 
Provincial de Barcelona, categoria debutant, que se celebrará a Mollet del Vallès. 

Aquest any, a causa de la precarietat de mitjans economics amb qué es trobava el 
Club, no hem pogut organitzar cap festival d'importancia en el nostre pavelló, però 
esperem que, amb l 'ajuda i Fesforç de tots, el proper any puguem organitzar-lo i que 
els nostres joves puguin oferir al pöble aquest espectacle. 

La Junta, entrenadores i tothom que forma el Club Pati Sta. Eulàlia us desitgem 

Bon Nadal i Feliç Any 2000. 

Ol 
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CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 

Sort ida de la passe]acia en bicicleta de muntanya. 

Temporada 1999 
Coni cada any. els coinponents del Club Ciclista Vali del Tenes ens disposem a 

cxplicar-vos quines han estât les activitats que hem realitzat, i quines tenim intenció 
de dur a terme la propera temporada. 

Com a activitat setmanai realitzem una sortida en grup, que consisteix en trobar-
nos lots els diumenges a les 8 del malí, i fer entre 80 i 120 km. quan el recorregut es 
per carretera, i de 40 a 70 km. quan és en bicicleta de muntanya. 

Majoritàriament les persones que hi participen son socis del club, tot i que hi pot 
participar tothom que sigui amant d'aquest esport. 

La sortida estrella és la d 'Andorra que, amb un recorregut de quasi 200 km, posa 
a prova la resistència dels participants. Menys dura, però molt més tradicional, és la 
pujada a Montserrat, que cada any ha estât una de les sortides amb més participació. 

Enguany, la sortida de la passejada popular en bicicleta de muntanya va canviar 
d'indret. i es va sortir des del bosc de les escoles del Rieral. 



Amb aquest canvi, hem aconseguit que sigui més fácil de trobar la sortida. per a 
les persones que no son del nostre pöble, i, a la vegada, tenir un entorn molt més aco-
llidor. La participació va ser la mateixa que en anys anteriors, cosa que ens deixa bas-
tant satisfets. 

La passejada és l 'esdeveniment en el quai hi posem més il lusió i esforç, atès que 
mobilitza a quasi tots els socis d'aquesta entitat. 

Ens repartim la teinada que suposa marcar acuradament el recorregut del circuit 
perqué sigui el més entenedor possible, l 'organitzar controls en eis llocs de possibles 
perills (com son eis encreuaments de carreteres) i posar punts d'avituallament d 'a igua 
amb llimona, que fa més suportable la calor. Al final del recorregut, per refer les for-
ces, preparem un bon esmorzar per tots els participants. 

Aprofítem l 'ocasió que ens dona el present Zl/iMí/n, per donar les gràcies als indus-
trials i comerciants del nostre pöble que ens donen suport en la tasca de mantenir viva 
l 'afecció per I'esport del ciclisme de muntanya. Sense vosaltres no ens seria possible 
continuar organitzant la passejada popular, que ja ha csdevingut una tradició que 
aquest any ha arribat a la cinquena edició. 

Un dels objectius que ens proposem per la propera temporada, és fer conèixer als 
nens i nenes de Santa Eulàlia de Ronçana aquest esport, i per intentar aconseguir 
aquest objectiu organitzarem excursions en bicicleta de muntanya, de recorregut pla-
ner i curt, amb la finalitat que sigui el més agradable, divertida i engrescadora possi-
ble. 

1 aixè ha estât tot, només ens cal desitjar-vos unes Banes Festes i im feliç Any non. 

La Junta Directiva 
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SANTA EULALIA C A M I N A 

Els camina i res , j a a Montser ra t . 
T a m b é hi ha els que . durant la nit, van fer el treball d 'ass is tència . 

Una trentena de persones som les que ens apleguem el segon d iumenge de cada 
mes per fer una sortida cap a un indret proper. Procurem que no hi hagi niés de mitja 
hora en cotxe per a fer l 'aproximació i que la passejada no sigui superior ais dotze 
qui lômetes . Aquesta di.stància creiem que esta a l'ahast de tothom. A les dues 
procurem de tornar a ser a casa. 

Si a mes de tenir interés per la redescoberta de l'entorn paisatgistic. i el contacte 
a m b la natura ... hi ha un interés especí f icament cultural, dones també aprofl tem 
l 'avinentesa. 

Aqües tes són les passe jades que hem fet durant la temporada 98-99; 

Tenim el cos tum de començar a m b la marxa-pas.seig que organitza la U E C de la 
Valí del Tenes. Part icipem de la sortida enmig de tota l'altra gent. És com el tret de 
sortida de les que anirem desgranant durant tota la temporada. 

Peí novembre, una altra clàssica, la baixada del Tenes, des de la capçalera f ins a 
la Pineda. Tôt el recorregut és el màx im possible de proper al riu. També vàrem pujar 
a Sant Sadurn i de Gall i fa . És la muntanya que des d 'aqui es veu darrera de Sant Feliu. 

Vain decidir que per la del gener t repi t jar iem neu, que podriem anar al Turó de 
l 'home i Les Agudes , que l'aria f red, que t indriem bona visibilitat. Es van complir a m b 
escreix totes les prediccions. 



L'excursió al Santuari del Corredor, prop de Llinars, la vàrem haver de suspendre 
pel mal temps i repetir-la després. També hem conegut el Puig de la Creu sobre 
Castellar. 

Sortint des de l'embassament de Sau, vàrem anar a visitar i gaudir de la visita al 
eonjunt monumental del monestir de Sant Pere de Casserres, recentment restaurat. Una 
joia de l'art romànic, que bé mereix una visita. 

Una altra sortida va ser al santuari de Bellmunt. sobre Sant Pere de Torello. A més 
de la bellesa del eonjunt, des d'aquell Hoc es domina tota la vali del Ces. 

I fmalment, i per cloure la temporada, en vàrem fer una ben a prop de casa, de 
Puiggraciós a la Pineda de Riells passant per Sant Miquel. 

Un fet extra va ser la caminada Santa Eulàlia- Montserrat. Va ser un èxit, no només 
per la quantitat de gent que la va fer, sino també perqué pràcticament tots els que la 
vàrem començar la vàrem acabar, i amb menys temps del que en principi havíem 
previ st. 

Per aquest any i fora del programa "normal" n'hi ha programades dues d'extres, 
una al Pedraforca pel maig, que ens ocupará tot el dia, i l 'ultima al cim més alt de 
Catalunya, la Pica d'Estats pel juliol. 

Ja hem fet les primeres de la nova temporada, totes son intéressants. Si us decidiu 
a passar una bona matinal deis segons diumenges de cada mes, només cal que sigueu 
a les vuit a la gasolinera. 

<T, CTI CT. 
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AUTOMOBIL CLUB RONDANA 

Les Activitats de L "AUTOMOBIL C L U B R O N g A N A , aquest any 99. es 

concentren en dos apartats; l'organització de las ja tradicionals curses de Resistencia 

4X4, eslaiom i car-cros del campionat de Catalunya, i la participació d'un equip del 

nostre club en aqüestes curses. 

A diferencia del tres ultinis anys que el circuit el leiein a La Sorrera. aquest any 

el varem traslladar a les Vinyes Noves, al costat del Pavelló Esportiu, i val a dir que 

va ser un exit, ja que va resultar ser un circuit molt divertit per ais pilots participants, 

i espectacular pel nombrós piiblic que hi va assistir. 

Aixi dones, el dia 30 d'Octubre a les 8 del matf comen^aven les verificacions dels 

cotxes que participarien en TEslalom. Aquest Eslalom constava de tres manegues 

d'una volta al circuit que tenia aproximadament I km. Dels 27 cotxes que hi van 

participar, el guanyador va .ser en JOSEP ROS C O L O M . de I 'Auto Sport Igualada, 

anib un Wolkswagen GTI. 

L'endema diumenge al mati va ser el torn dels sempre espectaculars CAR-

CROSS . amb una inscripció una mica fluixa ( només 9 vehicles ) es van fer 3 

manegues classificatories de 5 voltes cada una i la tlnal de 10 voltes, resultant 

guanyador absolut el pilot JUANJO R A N D A de PEscuderia M O L L E R U S A , amb un 

SPEED CAR . 

Per la cursa de Resistencia que venia després dels Car-Cros, aquest any teníem 

una inscripció podríem dir-ne de luxe, dones eren 16 els equips a la graella de sortida. 

És la cursa del Campionat de Catalunya que ha reunit més vehicles aquest any. i entre 



ells hi havia L'ENRIC FOLCH i en LLUIS PALOU, ainb el seu MITSUBISHI, que 
defensaven el titol de CAMPIONS DE CATALUNYA 1998. 

La cursa va començar a la 1 del migdia del diumenge, amb un ritme molt viu, que 
junt amb el circuit molt exigent, tant per les mecàniques com per ais pilots, feien 
pensar que hi podría haver moites baixes. Despres de la primera hora la classificació 
ja l'encapçalava el RANGE ROVER de l'equip MONTRAVETA - CAMPS, i 
pràcticament enganxats a ells l'equip FOLCH - PALOU. 

En les tres hores restants, si bé hi va haver alguna boleada i bastantes topadas 
sense importància, entre gairebé tots els vehicles, i constants variacions en la 
classificació general, no va ser així per els 2 primers classificats, ja que despres de 4 
hores i de donar 207 voltes al circuit, la distància que va separar el segon del primer 
va ser tan sols de 18 segons. 

La classificació final va quedar aixi: 
1er MONTRAVETA - CAMPS RANGE-ROVER CATEGORIA T2 
2° FOLCH . PALOU MITSUBISHI CATEGORIA TI 
3er MOIX - NAVARRO NISSAN TERRANO DIESEL 
fins a 15 classificats. 

I pel que fa als résultats de l'equip del ACR, FOLCH-PALOU, en les altres 
curses del CAMPIONAT DE CATALUNYA han estât aquests 

12-06-99 4 HORES MONTMELO 1 ers. de la GENERAL 
25-07-99 4 HORES DE TARREGA 1 ers. CAT. TI i 2ons. de GENERAL 
19-09-99 3 HORES DE CERVERA 2ons. CAT. TI i 9ens. de GENERAL 

Aquests résultats, junt amb el de la carrera de Sta. Eulàlia, fan que aquest any no 
renovin el Titol de CAMPIONS ABSOLUTS. En canvi si que es proclamaran 
CAMPIONS de la Categoria TI, i quedaran SEGONS DE LA GENERAL sigui quin 
sigui el résultat de l'úlfima prova de SABADELL del dia 20 de Novembre. 

Hem de destacar tambe la seva partícipació, els passats 8-9 i 10 de Juliol, a la 
prova BAJO ARAGON. Aquesta prova es puntuable pel Campionat del Món de 
respecialitat, i el nostre equip per uns petits problèmes, potser per falta 
d'experiència, no va superar les verificacions, cosa que va fer que poguessin córrer, 
però no puntuar a la Categoria màxima, sinó en una categoria que puntuava pel 
Campionat Aragonés. 

Després de recórrer els 800 KM. de que constava la prova, varen assolir la 
PRIMERA posició en el CAMPIONAT ARAGONÉS, i d'acord amb el temps que van 
fer a la cursa, 13 hores i 48 minuts, si haguessin puntuat a la categoria màxima, la 
posició hauria estât la n° 39 d'entre el 85 cotxes que hi participaven. 

I aquest ha estât l'any esporfiu a l 'AUTOMOBIL CLUB RONÇANA. Només ens 
queda felicitar al nostres pilots pels èxits aconseguits, i desitjar a tothom que llegeixi 
aqüestes ratlles unes BONES FESTES i un millor any 2000 (amb efecte o sense 
efecte). 
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CASES QUE TENEN HISTORIA 

Ca FArtiguetes 

% 

Fins ara, les cases amb historia que han aparegut a l'Anuari estaven pienes de vida. 
A totes hi cremava, més o menys permanentment, una liar de foc que aixoplugava del 
fred a diverses persones. Els tràfecs dels seus habitants, els seus estris i objectes 
personals repartits per les diverses cambres de la casa, la roba estesa, la xemeneia 
fumejant, la taula parada, els sorolls constants, la llum a cada racó..., tot era mostra 
d'activitat. Però, enguany, l'Anuari parlará d'una casa desproveída d'aquests atributs. 
Aquest número el volem dedicar a una masia en silenci des de fa uns anys: ca 
l'Artiguetes. 



Certament. es tracta d'un tiels masos menys coneguts de casa nostra. Molta gent 
ni tan sols l'ha vist mai. Per anar-hi. hem d'agafar el cami antic de Caldes de Montbui. 
a l'alçada del quilômetre 3,5 de la carretera C-1413 de Caldes a Granollers, tins trobar 
el cami de Rosàs. Una mica abans d'arribar a Rosàs, a ma esquerra, un trencall 
condueix a ca l'Artiguetes. Per la banda de llevant, hi podem accedir bo i seguint 
l'esmentat cami de Rosàs. 

Per a alguns, aquest trajecte és ben usual, no pas per adreçar-se a ca l'Artiguetes, 
sino per omplir garrafes amb l'aigua de la l'ont d'aquesta casa. Efectivament, prop de 
la masia, hi ha una petita deu envoltada de vegetació. Tôt i que un cartell municipal 
adverteix al visitant que aquella aigua no té garantia sanitària, no és estrany trobar-hi 
persones apaivagant la seva set, o assegurant-se l'aigua per beure a casa durant uns 
dies. En qualsevol cas, cal tenir paciència, perqué tan sols hi ha un raig petit que brolla 
d'un marge. Mentre hom espera a omplir les garrafes, o simplement reposant, val la 
pena contemplar la majestuosa alzina que s'alça al costat de la font, o bé observar la 
verneda que envolta l'indret. 

Ca l'Artiguetes es troba enmig de camps de conreu, i a tocar de boscuries. 
L'edifici té una coberta a doble vessant, feta amb teules àrabs, amb el carener 
perpendicular a la façana. Com la majoria de masies, la mateixa façana dona a migdia. 

Ca l 'Arligues, de LIiçà d ' A m u n t . 

A causa del seu estât de conservació, els materials amb qué està feta la casa són ben 
visibles: tàpia a les parets, pedra calcària a les portes i a les finestres, juntament amb 
totxo; la façana està arrebossada, i a les cantonades alternen carreas i pedres menys 
treballades. En una de les finestres del davant, hi ha la inscripció "1666". El portal 
principal és d'arc de mig punt, amb dovelles de pedra picada, i té dos pedrissos a banda 
i banda. Al costat de ponent, hi ha un altre portal, també de mig punt, però fet amb 
totxos -alguns deis quals duen petites decoracions-. A l'extrem de llevant, hi ha una 
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porta més petita que donava accès a una cort. Antigament, un rellotge de sol presidia 
la façana. Avui, pràcticament no en queda res. Curiosament, encara es conserva el 
número 35 amb qué estava assenyalada la casa. 

A les altres façanes, les bardisses cada dia aconsegueixen prendre mes 
protagonisme a les parets. A la part del darrera, s'hi van fer unes obres amb ciment, 
tapant qualsevol obertura. 

La casa antiga estava formada per tres cossos principals, però probablement al 
segle passat, se n'hi va afegir un altre a la banda de llevant, utilitzat com a cort per al 
bestiar. L'entrada no és gaire gran. El sostre és pia, i el terra està enrajolat. A mà dreta, 
hi ha un portai que ens duu a la cuina; a mà esquerra, hi ha un altre portai que ens 
condueix a una cort per al bestiar. Al final de l'entrada, es troba una porta tapiada, i al 
costat. comença una escala de pcdra amb 6 esglaons. De fet. aquesta escala només 
comença, perqué la part central, que ens hauria de permctre pujar al primer pis, ha 
caigut. 

La cuina encara conserva una pica de pedra arran de la finestra. Destaca, 
sobretot. una gran llar de foc, que pràcticament ocupa un terç de l'habitació. Horn hi 
pot veure l'obertura de l'antic forn de pa, i pot imaginar com devien ser les llargues 
vetllades d'hivern, amb persones arrecerades a la vora del foc, feinejant, resant, o 
explicant contes i rondalles. Cal recordar que la cuina .sempre ha estât una de les 
cambres primordials de qualsevol masia. 

L'habitació principal del primer pis era la sala. Era prou espaiosa, i distribuía les 
altres estances de la casa. A la finestra, hi ha els tipies festejadors. Una gran biga de 
fusta sustenta el pes del sostre de punta a punta. Com a minim, hi havia tres 
habitacions. La majoria conserven els colors amb qué estaven pintades, i les sanefes 
que les decoraven. La que es troba sobre la cuina era la més cálida, ja que la xemeneia, 
ben visible a I'esmentat dormitori, s'utilitzava com a sistema de calefacció. 
Malauradament, la majoria de peces están en un estât lamentable, amenaçant ruina. A 
més, algún desaprensiu ha entrât a la casa, malmeten! alguns racons, i omplint de 
guixades algunes parets. 

A la part exterior, hi ha un pou just davant de la casa. Aquest pou té una 
inscripció, poc visible, on s'intueix la data 1888. També cal destacar que a la part 
superior, lent d'obertura, hi ha una roda de moli. Al costat del pou, hi ha una mena de 
safareig i de bassa, mig amagat per la vegetació. 

A la banda de ponent, es veuen les restes del que devia ser una cort, o un recinte 
semblant. Una mica més lluny, dalt d'una petita pujada, hi ha un porxo, també en mal 
estât. Davant del porxo, s'endevinen els cairons que formaven part de l'era. De mica en 
mica, les herbes i la terra han ocupat el seu Hoc, de manera que ja quasi no en queda 
res. 

¿És possible trobar les arreis historiques d'aquest arbre que avui ja sembla 
abatut? Afortunadament, encara ho podem intentar i presentar una hipótesi sobre els 
seus origens. 



Ca l'Artiguetes, de Santa Eulalia de Ronçana. 

Una artiga és un tros de terra preparat per a conrear-la, especialment traient-ne els 
arbres i cremant-ne el sotabosc per aprofitar la cendra corn a adob. A l'època medieval, 
quan la forest ocupava bona part d'aquestes contrades, alguns masos rebien el nom 
d'artigues en referencia al fenomen suara esmentat. Aquest toponim indica, per tant, un 
passat ben remot i Ilunyà. Evidemment, el mot Artiguetes deriva d'Artigues. Ara bé, el 
mas de ca l'Artiguetes té les seves arrels en el periode medieval? L'escadussera 
documentació que s'ha conservât ens aporta poques dades. 

A prop de ca l'Artiguetes, hi ha la finca de can Camp, de Caldas de Montbui. 
Actualment, can Camp pertany a la familia Sanllehy. Aquest mas esta 
extraordinàriament ben documentât des del segle XII. Com que les dues cases es 
troben a una distancia prou curta, no seria estrany que entre els pergamins de can Camp 
hi aparegués alguna referència a ca l'Artiguetes, en el cas que aquesta masia 
santaeulalienca ja existís. Efectivament, els papers de can Camp esmenten un mas 
Artigues des del segle XIII. 

Concretament. l'any 1232, Pere de Mitjans va lloar i va confirmar a Pere de 
Comalera i a Bernât d'Artigues, dos horts que tenia a la parroquia de Santa Maria de 
Caldes de Montbui, al Hoc dit "ad Pedros". Recordem que els Comalera eren els hereus 
d'un antic mas, avui desaparegut, i agrégat a la propietat de can Maspons de la Vall 
com a minirn des del segle XVI. El 1269, Berenguer, prior del monestir de Sant Pau 
del Camp, de Barcelona, va establir de nou el mas Sant Miquel i el casal de "Miró", 
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ambdós al terme de Caldes, a en Bernât de Sant Miquel; entre les afrontacions 
d'aquells béns, es mencionaven unes terres pertanyents a ca i'Artigues. Una mica més 
tard, l'any 1286, en Bernât d'Artigues posseïa uns horts que radicaven també a Caldes, 
a l'indret conegut com Belvey. 

Tot plegat va fer pensar a n'Enric Moreu-Rey, un reconegut historiador de Caldes, 
que potser el mas Artigues que apareixia a la documentació de can Camp, corresponia 
a ca l'Artiguetes de Santa Eulàlia de Ronçana. Si fos aixi, aquesta seria una de les 
cases més antigües del pöble. 

Però, si ca l'Artiguetes fos una de les cases més velles del terme, hauria 
d'aparèixer algun Artigues als fogatges medievals, cosa que no succeeix. Com vam 
explicar en una altra ocasió, eis fogatges eren censos de població que es feien amb la 
fìnalitat de repartir eis impostos. S'anomenaven aixi perqué comptaven "focs", és a dir, 
les llars d'una parroquia. Normalment, el cognom dei cap de familia solia coincidir 
amb el de la casa, de manera que és relativament senzill escatir d'on era fili cadascú. 
L'any 1497 es va fer un fogatge molt interessant, ja que recollia eis noms de tots eis 
caps de casa, de manera que podem conèixer les masies més antigües del pöble. 
Aleshores no apareixia cap Artigues, i molt menys cap Artiguetes. 

Per tant, ens inclinem a pensar que durant l'edat mitjana, ca l'Artiguetes encara no 
s'havia construit. Probablement, quan eis pergamins de can Camp citen el mas 
Artigues, fan referència a la masia homónima de Lliçà d'Amunt. No fora gens estrany 
que eis seus propietaris tinguessin peces de terra en aquella zona. De fet, ca I'Artigues 
de Lliçà sí que es troba documentada al période medieval. L'arxiu particular de ca 
I'Artigues retrocedeix fins el segle XIV, i l'arbre genealogie de la familia comença 
l'any 1300, tot i que amb les dades de can Camp coneixem la seva existència des del 
segle XIII. 

Aixi, dones, quin és l'origen de ca l'Artiguetes'.' Per trobar la resposta a aquesta 
pregunta no ens hem de moure de ca I'Artigues de Lliçà. El dia 20 de desembre de 
1510, en Pere Artigues, amo de ca i'Artigues, feia testament. Eis marmessors d'aquella 
darrera voluntat van ser eis seus filis Pere, désignât hereu, i Antoni. Uns anys més tard, 
el 1536, era aquest darrer Pere Artigues qui testava. Aleshores, entre eis marmessors 
que va nomenar, hi havia el seu germà Antoni Artigues, pagès habitant a la parroquia 
de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquest punt hem de recuperar la informació que ens 
proporcionen eis fogatges, perqué l'any 1553 se'n va fer un, i entre eis caps de casa 
assenyalats, hi havia el pagès Antoni Artigues. 

Segons la nostra hipótesi, dones, n'Antoni Artigues era un fili cabaler de ca 
I'Artigues de Lliçà d'Amunt. A la primera meitat del segle XVI, es degué establir a la 
nostra parroquia a partir deis seus estalvis i amb l'ajuda dels llegats que eis seus pares 
li pogueren deixar. Resulta versemblant pensar que es casés, aconseguis un tros de 
terra i aixequés una petita casa. Aquest podria haver estât l'inici de ca l'Artiguetes. Eis 
seus habitants es cognomenaven Artigues, tal i com ho feien eis de la "casa pairal" de 
Lliçà d'Amunt, i la nova masia també es va anomenar Artigues, mentre que el mot 
Artiguetes no el documentem fins el segle XIX. 



'-•i'.,. Sr:' 

Detall de la façana de ca l 'Art iguetes. 

De fet, al nostre pöble, existeix un exemple semblant en l 'aparició d'una masia: el 
cas de can Plantadeta, al Rieral. Seguint les notes de l 'estudiós Jordi Plantada i Aznar, 
un fadristern de can Plantada de l 'Ametlla, anomenat Joan Plantada, va passar a residir 
a Santa Eulalia de Ronçana a mitjans segle XVI . Un fill d'aquest cabaler, dit també 
Joan Plantada, va adquirir una peça de terra on hi va aixecar una casa l'any 1608. 
Durant un cert temps, aquella casa va ser anomenada can Plantada del Pia, i un xic 
després es parlava de can Plantadeta. Els Plantada van viure a can Plantadeta fins I'any 
1806, quan en Pere Plantada i Tries es va vendre la propietat a en Joan Barò. 

Les semblances entre ambdós casos son ben évidents. Aquests dos exemples 
il lustren el creixament demografie que va experimentar el nostre pöble al segle XVI. 
Així, si I'any 1497 a Santa Eulàlia de Ronçana hi havia 130 veins, aproximadament , 
el 1553 n'hi hauria cap a 275. Entre els nous habitants, trobaríem els Artigues, 
ocupants de ca l 'Artiguetes o residents a un Hoc que, posteriorment, esdevindria la 
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citada casa. Malauradament, les noticies sobre aquesta masia són molt puntuáis, i no 

ens permeten estabiir la seva evolució al llarg de la historia. El que sabem és que eis 

descendents d'aquell Antoni Artigues van perdurar fins l'any 1896, tal i com veurem 

més endavant. 

Precisament, una germana de l'Antoni Artigues es va casar amb l'hereu de can 

Caseta, també a Santa Eulàlia de Ronçana. Segens Moreu-Rey, Caseta era un altre 

nom del mas Vendrell. Nosaltres no ho creiem pas. Més aviat, tot indica que can 

Caseta era una casa situada prop de can Vendrell. Probablement, l'any 1675, en Josep 

Vendrell va comprar aquesta antiga masia, que va acabar desapareixent, potser pel seu 

estât ruinös. 

La segiient dada sobre eis Artigues de Santa Eulàlia no la trobem fins l'any 1604, 

quan es va fer una visita pastoral a la nostra parroquia. Les visites pastorals són les 

estades que fa el bisbe per inspeccionar les esglésies de la seva diòcesi. El bisbat de 

Barcelona conserva la documentació de les visites des del segle XIV. A banda de 

descriure Testai material de les esglésies i de les rectories, aquests registres també 

consignen els advertiments dels visitadors, amb la finalitat de millorar algun aspecte 

de la parroquia. Dones bé, a l'any indicat, es deia que en Francese Artigues, pagès de 

Santa Eulàlia -creiem que era l'hereu de ca l'Artiguetes- havia de pagar 6 lliures als 

baciners de la bacina de l'obra de l'església, sota pena d'excomunicació si no ho feia. 

Els baciners eren les persones encarregades de passar la bacina captant per algun 

sant o per alguna administració parroquial, i la bacina de l'obra era la safata que 

s'utilitzava per tal de recollir almoines per a l'obra de l'església, és a dir, per a la seva 

administració. Recordem que durant aquells segles, la cura de les parròquies anava a 

càrrec del rector, ajudat per un o dos "obrers", és a dir, per persones del poblé. 

Probablement, els baciners havien prestai les 6 lliures indicades a en Francese 

Artigues, en un moment en qué aquest no disposava de diners en metàl lic. Tampoc era 

estrany que les persones amb necessitats pecuniàries acudissin a institucions 

eclesiàstiques o a eclesiàstics. Algú ha dit que, durant aquells segles. l'E.sglésia era la 

banca de l'època. 

També és interessant la pena que s'aplicaria si en Francese Artigues no retornava 

la quantitat prestada: l'excomunicació. Es tractava de separar l'infractor de la comunió 

de l'Església. Aquest càstig era un deis pitjors que hom podia rebre en una societal 

com aquella, on la comunitat era tan important. Hom pertanyia a una familia, però 

també a un determinai estament. i per sobre de tot a la corporació cristiana. Aixi, 

l'Església intentava evitar eis morosos. A les següents visites, no es diu res sobre en 

Francese Artigues, per tant, suposem que va solventar el seu deute. 

Uns anys més tard, coneixem l'existència d'un personatge anomenat Miquel Ribes, 

àlies Artigues, un pagès de Santa Eulàlia. Tal i com és designai, creiem que era el 

pubill de ca l'Artiguetes. En realitat, es devia dir Miquel Ribes. Possiblement, es va 

casar amb l'hereva de ca l'Artiguetes, i per aquest motiu duia Tàlies d'Artigues. 

Aquesta manera de cognomenar les persones era molt habitual. Durant molt de temps, 

la importància de la casa predominava sobre el nom patern. D'aquesta manera, si un 
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xicot es casava amb la pubilla d'una masia, acostumava a adoptar el nom de la casa, ja 

fos en primer Hoc, o ja fos com a àlias -fet del tot comprovat en el cas de nissagues-

benestants. A la seva obra "Noticia de Catalunya", l'historiador Jaume Vicens Vives 

ho explicava així: "L'element bàsic, indiscutible, de la societat histórica catalana no és 

l'home, és la casa", evidenciant un pensament pairalista molt arrelat al nostre país. 

Dones bé, en Miquel Ribes, alies Artigues, va ocupar diversos càrrecs de govern 

a la baronia de Montbui. Va ser prohom (1629, 1636 i 1638), jurat (1639) i clavari 

(1650). El mateix any 1650 estava insaculat a la bossa de jurats de la baronia i a la 

bossa del conseil. Com sabem, la baronia de Montbui era governada per un conseil 

ordinari format per un batlle, quatre jurats, quatre jurats veils, un clavari -que exercia 

com a tresorer- i 16 prohoms. Des de l'any 1571, l'elecció dels càrrecs dejurat, clavari 

i prohoin es feia a través del sistema insaculatori. Es col locaven els noms dels 

candidats dins d'uns rodolins, que posteriorment s'introduïen dins d'un sac -per això es 

parla de sistema insaculatori-. Una mà innocent, normalment la d'un infant, treia els 

rodolins per a cada càrrec. Tot i que aparentment sembla una formula força 

democràtica, en realitat, hi havia families que sempre aconseguien ser insaculades. 

Reaiment, els candidats havien de gaudir d'una bona reputació i, indiscutiblement, 

d'una bona situació econòmica. Per tant, és possible que en Miquel Ribes, alies 

Artigues, formés part de la pagesia relativament acomodada de la baronia. 

Des del segle XVII l , podem establir la successió de ca l'Artiguetes de Santa 

Eulàlia. A l'inici del set-cents, l'amo de la casa era en Jaume Artigues, casat amb na 

Maria Llonch. El seu fill i hereu, en Jaume Artigues i Llonch, l'any 1774 redimía un 

deute antiquíssim de 10 lliures, créât per "son antecessor" Antoni Artigues, l'any 1521. 

Per tant, la hipótesi que hem apuntat més amunt sembla confirmar-se. L'esmentat 

Jaume Artigues i Llonch va dotar cada una de les seves filles amb 100 lliures (algunes 

amb 120 lliures), i 2 caixes amb roba blanca i vestits nupcials. Així mateix, va 

aconseguir que el seu hereu, en Francese Artigues i Guàrdia, es casés amb n'Elisabet 

Germà, tilla del mas Sentmenat de Caldes de Montbui, la quai aportà un dot consistent 

en 525 lliures, 2 caixes de noguera amb roba blanca, vestits nupcials i una caputxa de 

vellut. 

De fet, la benanança dels Artigues de Santa Eulàlia a mitjans segle XVIII es 

reflectia en l'impost del cadastre. L'any 1758, havien de pagar 141 lliures i 16 sous per 

aquest tribut. Com que una part del cadastre gravava els béns immobles que hom tenia, 

podem afirmar que els Artigues formaven part de la pagesia mitjana de Santa Eulàlia 

de Ronçana. Això no vol dir que tinguessin una vida regalada. Qualsevol contratemps 

els podia abocar a un procès d'endeutament. D'aquesta manera, la poca documentació 

conservada d'inicis del segle XVII I i dels primers anys del segle X IX recull, sobretot, 

documents de crédits -censáis i débitons- demanats pels amos de ca l'Artiguetes. No 

obstant això, aqüestes adversitats no van arribar a comprometre mai l'administració del 

mas i, fins i tot, els Artigues van arrendar camps o feixes de la seva propietat a altres 

persones. 

Efectivament, en Francese Artigues i Guàrdia va acensar algunes peces de terra 

del mas Artigúeles -denominat encara Artigues-. Els arrendataris havien de plantar-hi 
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ceps, i anualment havien de pagar 1/3 part de tots els fruits que collissin a l 'amo -per 
tant, un cens molt elevat-. A més, I'any 1806, el prior de Sant Miquel del Fai, atenent 
ser "dueño privatiu de totas las ayguas que discorran per la riera de Tenas, en quant 
passan per las parroquias de Riells, Bigas, Santa Eulària de Ronsana y Llissà de 
Munt" , va establir a en Francese Artigues la facultat de regar les seves terres amb 
l 'aigua del torrent dit de Castellet. 

En Francese Artigues i n'Elisabet Germà tingueren una hereva, de nom Maria. 
Aquesta es va maridar amb en Francese Duran i Fedro, fill de can Duran, de Santa 
Maria de Palausolitar. El mas Duran és un dels més antics d'aquella parroquia, i fou 
un dels més benestants -avui, però, és un restaurant-. Bona prova d'això fou el dot del 
nuvi: 1.100 lliures, 2 calaixeres, roba bianca, vestits nupcials i joies d'or i de piata. Els 
fills d'aquest matrimoni van dur el patronimie Duran en primer Hoc. I és que, al segle 
XIX, ja era habitual l 'ordre dels cognoms que utilitzcm avui en dia. 

Coneixem sis fills de la Maria Artigues i d'en Francese d'Assís Duran. En Joan 
Duran i Artigues feia de pagès a Caides de Montbui, i l'any 1879 rebia 200 liiures, 6 
camises, 2 llen^ols i 3 draps de mà com a pagament per renunciar ais seus drets sobre 
el mas Artiguetes. L'Antonia Duran i Artigues va néixer cap a l'any 1816. Es va casar 
amb en Joan Rosas i Fàbregues del Bosc, l'hereu de can Genis de la Sagrera, a Santa 
Eulalia de Rondana. Quan l'any 1988 en Josep Claret va parlar de can Genis a l 'Anuari, 
deia que n'Antònia Duran era de l'Hostal de la Serra, quan en realitat era de ca 
l 'Artiguetes. Segons sembla, la núvia va aportar un dot consistent en 200 lliures, una 
calaixera amb roba blanca i tres vestits nupcials -un de cúbica negra, un d'indiana i 
"panyo" i un altre de cotó, seda i satí-. Per en Josep Claret, "sembla que es pugui 
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deduir que una noia molt jove i d'una casa arreglada entra a una casa de treball i 
poques rendes." L'Antonia Duran i Artigues va enviudar l'any 1870, quan la cossa 
d'una mula va ferir mortalment en Joan Rosàs mentre batia a l'era de can Naps. Ella va 
morir l'any 1907. Altres filles foren na Cecilia i na M" Angela Duran i Artigues. 

Un altre fill conegut d'en Francese d'Assis Duran i de la Maria Artigues fou en 
Josep, nascut cap a l'any 1800. Feia de pagès, i es va casar amb na Paula Vivet i Valls, 
de Santa Eulàlia. Ens detindrem una mica en aquest personatge, ja que alguns Duran 
del nostre pöble provenen d'aquest individu. El matrimoni esmentat va tenir nou fills. 
Dos van morir de manera prematura, i tots els altres es van casar. El setè fill fou 
n'Antoni Duran i Vivet, nascut probablement a I'Ametlla del Vallès, i recordat pels 
veins més grans de la Serra Granada de Santa Eulàlia, com l'avi de can Duran. 
Efectivament, ell i la seva muller, na Brigida Rocasalbas i Bot, van viure durant un 
temps a l'Hostal de la Serra, fins que van adquirir la pedta casa veïna de can Fuster, 
coneguda des d'aleshores pel seu nom actual, can Duran. 

L'Antoni Duran i la Brigida Rocasalbas van tenir cinc fills. L'hereu s'anomenà 
Joan. Es va casar amb na Concepció Barbany, de can Colom, i va viure a can Duran. 
Els descendents d'en Joan i de la Concepció encara duen el cognom Duran. El segon 
fill va ser en Bartomeu, el quai es va casar amb na Maria Torras i Sayol, filia de can 
Torras. Curiosament, en Bartomeu va ser el masover de ca l'Artigues de Lliçà 
d'Amunt, la casa d'on havia sortit un avantpassat seu al segle XVI. El tercer fill rebé 
el nom de Francese. Es va casar amb na Maria Rodés i Vivet, i va anar a viure a can 
Valls de la Serra. En Josep va ser un altre fill, el quart. La seva muller fou na Maria 

Detall de la cuina. 
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Molins i Cassi, i van viure a can Minguet. Com en el cas d'en Joan, els seus 
descendents encara porten el cognom Duran. Finalment, l'any 1903 va néixer en 
Sa lvador Duran i Rocasa lbas , el qual va mor i r ofegat quan tan sois era un 
infan t . 

L'hereu d'en Francese d'Assis Duran i de na Maria Artigues es deia Jaume. Degué 
néixer cap a 1798 o 1799. Ell també va ocupar càrrecs al govern de la baronia de 
Montbui a la primera meitat del segle XIX. Cal dir que arran de la victoria de la 
monarquia borbònica a la Guerra de Successió, des del segle XVIII el conseil ordinari 
fou substituït per una Junta, formada per un batlle, un dipositari i cinc regidors. Tots 
els càrrecs eren nomenats pel corregidor de Mataró. Dones bé, en Jaume Duran i 
Artigues, propietari de ca l'Artiguetes, va exercir de regidor (1829 i 1843), i elector 
(1839 i 1841). Recordem que la baronia de Montbui, nascuda l'any 1059, va 
desaparèixer en aquelles dates. 

Aquells temps no devien ser massa segurs, enmig de malvestats politiques, de 
guerres civils entre carlins i liberals i de colles de lladregots i bandolers. El segle XIX 
va ser molt complicai. Alguns veins, com en Josep Rosàs i Mas, propietari del mas vei 
de Rosàs, i la seva familia, van passar a viure a Sant Feliu de Codines a causa dels 
perills de viure isolats per aquelles terres. No gaire lluny d'allà mateix, al Sot del 
Baster, al terme de Caldes, en va passar una de grossa l'any 1837. Segons expliquen 
en Josep Ballart i en Joan Villanueva, una filia d'un masover d'una casa santaeulalienca 
tenia relacions amb un dels caps de partida carlina del Vallès, anomenat Cordas. Un 
dia, aquella noia tornava cap a casa seva quan, al dret del Sot del Baster, uns pagesos 
que treballaven la terra la van veure passar. Un d'ells va exclamar: "Ara passa la puta 
d'en Cordas", i tots en van fer mofa. La noia ho va explicar tot a en Cordas, i quan 
aquest se'n va assabentar, va manar als seus homes que matessin tots els pagesos que 
trobessin des de Santa Eulàlia tins a Caldes. Efectivament. alguns pagesos van ser 
assassinats, però els protagonistes de l'afront es salvaren. 

Afortunadament, coneixem algunes caractéristiques de ca l'Artiguetes de mitjans 
segle XIX. L'any 1860 es va realitzar un amillarament -document que recull eis béns 
rustics i ramaders dels declarants-. En Jaume Duran i Artigues formava part del réduit 
grup de grans i mitjans propietaris. Tenia 16 quarteres i 6 quartans de bosc comú. i 10 
quarteres de bosc destinât a la producció de carbó. A continuació, disposava de 9 
quarteres de secà, 3 quarteres i 3 quartans d'olivar i 3 quarteres i 2 picotins d'erm. Tan 
sois disposava d'una quartera per al regadiu, i curiosament, no consta que tingués 
vinya. A banda d'aquest patrimoni, era el propietari de la casa de ca l'Artiguetes i 
posseia 2 burros per a les tasques del camp, 2 porcs i 4 moltons. Aquest patrimoni era 
prou destacat, i força superior al de la majoria de veins del poblé, que no superaven 
les 8 quarteres de terra per declarant. 

L'any 1832, en Jaume Duran i Artigues es va casar amb na Tomassa de Xammar 
i Màrgens, filia d'en Josep de Xammar, ciutadà honrat de Barcelona, i propietari del 
mas Xammar de Baix, a l'AmetlIa -casa coneguda actualment com el Casal de la 
Visitació-. Sens dubte, es tractà d'un enllaç magnifie pels de ca l'Artiguetes. La núvia 
procedia d'una de les nissagues més importants de l'AmetlIa, i el seu dot també ho era 
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-800 Iliures, 2 calaixeres amb roba blanca i 4 vestits nupcials-. Tots aquests esposoris 
demostren la situació força benestant que aleshores gaudia ca l'Artiguetes. 

Fruit d'aquest matrimoni, coneixem l'existència de dos filis. Una noia, de nom 
Maria, es va casar a Llerona, mentre que l'hereu, en Joan Duran i de Xammar, es va 
casar amb na Rosa Uñó i Cusco, filia de ca l'Uñó de Santa Eulàlia de Ronçana. En Joan 
va ser el darrer descendent de la nissaga iniciada a la primera meitat del segle XVI per 
n'Antoni Artigues, aquell cabaler de ca l'Artigues de Lliçà d'Amunt. En Joan i la Rosa 
no van tenir filis. Potser per això, van haver de Hogar mossos. Així, l'any 1877, a ca 
l'Artiguetes hi vivia en Jaume Duran i Artigues, el seu fili i hereu Joan i la seva muller, 
na Rosa Uñó, i en Francese Viaplana i en Josep Sarret, els quals consten com a 
"dependientes". 

Finalment, el 14 de juliol de 1896 va morir en Joan Duran i de Xammar. Tenia 62 
anys. La seva esposa va heretar tots els seus béns. Va restar viuda durant trenta-nou 
anys. Durant un temps, va viure a ca l'Artiguetes. Llogava mossos que l'ajudaven a 
tirar endavant la finca, com en Josep Rosas i Duran, fili de can Genis, un cosí del seu 
difunt marit, que hi l'eia de "serviente" o "jornalero del campo" l'any 1900. Però amb 
una edat avançada, la Rosa es va estimar més anar a viure a un Hoc menys amagat i 
solitari. Per això, l'any 1918 va comprar una casa a la Sagrera de Santa Eulàlia -ca la 
Rosa-. Com que els seus familiars van tenir cura d'ella, l'esmentada Rosa els hi va 
deixar la finca de ca l'Artiguetes com herència. Des de Havors, aquesta propietat ha 
format part del patrimoni de ca l'Uñó, una situació que encara perdura. 

Des del primer quart del segle XX, ca l'Artiguetes ha estât una masoveria de ca 
l'Uñó. Molta gent recorda la familia Barnils com a masovers d'aquesta masia. Així, 
l'any 1936 hi vivien en Pere Barnils i Gili, casat amb na Francesca Curi i Furto; na 
Antònia Furtó i Carsi, mare de l'anterior; en Miquel, en Francese i en Josep, filis d'en 
Pere i de na Francesca; na Francesca Flaqué i Cuberta, afiliada, i n'Antoni Pou i Tort, 
mosso de la casa. Fins fa uns anys, encara s'hi estava en Josep Barnils, tot i Testât 
lamentable de l'edifici. Ens conten que durant aquests darrers temps, el masover de ca 
l'Artiguetes s'estimava més dormir al porxo que a la casa. 

Avui, ca l'Artiguetes viu més sola que mai, patint una silenciosa decadència que 
lentament la condueix a l'esfondrament. A Santa Eulàlia de Ronçana, no és l'unie cas 
de masia abandonada. Al llarg de la història, han existit molts masos. Alguns han 
sobreviscut durant molt de temps, i d'altres han desaparegut arran d'epidèmies, 
malvestats, endeutaments... El record del que havien estât i la realitat del que son 
sempre ens produeix una certa tristesa. Malgrat tot. Ics parets de ca l'Artiguetes encara 
són fortes, i potser algún dia la seva llar de foc tomará a aixoplugar persones, les seves 
cambres s'ompliran novament d'estris i objectes, la roba tornará a ser estesa, la 
xemeneia fumejarà i una altra vegada els soroHs i la llum ompliran cada racó. 

Text: Xavier Ciurans i Vinyeta 
Fotografies: Albert Roca Font 
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EL TEMPS 

Resum del període Desembre 98 - Novembre 99 

TEMPERATURES 

LA SACRERA EL RIERAL LA VALL 
Màx Min. Màx. Min. Màx. Min. 

DESEMBRE 98 9.1 3,7 11,3 1,8 13,4 2,3 
GENER 99 9,3 3,4 11,6 1,3 12,5 2,3 
FEBRER 10,9 3,1 13,2 0,8 14,8 1,9 
MARÇ 14,7 6,2 17,4 3,9 18,4 5,2 
ABRIL 17,6 8,2 20 5,8 20,7 6,8 
MAIG 22,8 13,5 26,5 11,3 21A 12,5 
JUNY 24,9 16,5 27,7 14,1 29,5 14,9 
JULIOL 28,5 19,9 31,5 17,1 31,9 18 
AGOST 28,2 21,5 31,3 18,4 32,1 19,4 
SETEMBRE 24,6 17,4 27,9 14,2 28 15,5 
OCTOBRE 19,2 12,9 22,9 10,1 21,8 11,2 
NOVEMBRE 11,9 6,1 14,5 2,5 15 3.9 

P L U J A 
LA SACRERA 

litres/m\ 
EL RIERAL 

litres/nf. 
LA VALL 

litres/m-. 

DESEMBRE 98 114 113 124 
GENER 99 46,5 56,5 49 
FEBRER - 1 1 
MARÇ 3,5 6 6 
ABRIL 30,5 31,5 36 
MAIG 24,5 39,5 39 
JUNY 65 67,5 86 
JULIOL 19 13,5 22 
AGOST 27,5 131 69 
SETEMBRE 151 140 118,5 
OCTUBRE 110,5 93 111,5 
NOVEMBRE 49 43 44,5 

T O T A L : 641 It/m^ 735,5 It/m- 706,5 It/m-



Dies de pluja quantificable: 66 
Dies de pluja inapreciable: 30 
Dies de tempesta: 18 
Dies de pedregada: 2 
Dies de gelada: 46 
Dies de vent fort: 3 
Dies de boira: 3 
Dies de nevada: O 

Dia de màxima precipitació: 14-9-99 La Sagrera: 69 It/m^ 
El Rieral: 79 It/m^ 
La Vali: 711t/ m^ 

Temperatura màxima absoluta: 25-8-99 La Sagrera: 32°C 
El Rieral: 34°C 
La Vali: 38°C 

Temperatura minima absoluta: 22-11-99 La Sagrera: 0°C 
El Rieral: -5°C 
La Vali: -3°C 

Mitjana pluviomètrica: 694 It/m^ 
Mes més sec: Febrer 
Mes més plujós: Setembre 

L'any 1999 segueix la tendència dels darrers anys, en què patim llargs périodes de 
sequera que s'acaben amb fortes tempestes amb gran aparell elèctric i abundant 
precipitació. 

Destaca el període de primavera, plujós per naturalesa i que enguany ha estât 
extremadament sec. 

La mitjana pluviomètrica, força elevada, ens pot induir a error, ja que la pluja caiguda 
es concentra en pocs dies, i encara en poques hores. 

Pel que fa a les temperatures, durant l'hivern hi ha hagut bastants dies de gelada, amb 
minimes no molt baixes, però persistents, i a I'estiu, sense arribar a máximes 
extremadament altes, la calor també s'ha fet sentir força. 

Pep Margenat 
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FINQUES STA. EULALIA 
API 1881. 

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 EULÁLIA DE R O N Q A N A 



\ 

PETRO SANTA EULALIA, Si . 

DISTRIBUIDOR COMERCIAL DE GASOLIS 

PREMI REGIONAL A LA QUALITAT DEL SERVEI 
DE LANY 1994-95 

Tel . 9 3 8 4 4 8 4 3 4 - F a x 9 3 8 4 4 9 0 25 
e t r a , d e Pa re t s a B i g u e s (Km. 10,7) 

0 8 1 8 7 S A N T A E U L À L I A D E R O N Q A N A 



VENDA i TALLER D'AUTOMOBILS 
RENTAT AUTOMÀTIC 

ESTACIÓ SERVEI 

SANTA EULÀLIA 

SERVEI OFICIAL 

JSCUPIA,S.A. 
/ M / ß ß - -MOVIU-

AIRE CONDICIONAT 

PEUGEOT TALBOT 

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

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



P a s t ¡ s s e r i a c J ' e n ^ ^ ARTESA 
GELATS • CAFES 

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

Famàcia NURIA SALAYET 
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES 

FÓRMULES 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 FORMATGE, MATÓI IOGURT 

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



RENAULT 
AUTO RONCANA 

S.C.C.l. 

AGÉNCIA OFICIAL RENAULT 

MECÁNICA, ELECTRICITAT IACCESSORIS 

REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

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

SANTA EULÀUA DE RONQANA 



!j3ar ^ CBocíela 

CAN RAMONET 
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS 

Urbanización La Campiña - Parcela 92 
Calle Aragón 

Teléfono 93 844 90 51 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

iiciioría 
ilA. EUÀiI A 

Centre Comptable 

• Assessorament Fiscal i Laboral 

• Assegurances 

e t ra , de Barcelona (Can Ferrer) Telf. 93 844 82 50 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



ESPORTS 

ORENCANA 

santa eulalia 
de rongana 

Tel. 93 844 82 03 - Plaga de rAjuntament, 2 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

FORN DE PA PASTISSERIA 

Ctra. La Sagrerò 

Telèfon 93 844 89 5 4 

etra. Sant Feliu 

Telèfon 93 844 81 60 

SANTA EULALIA DE RONCANA 



sonni, s.o 
p a s t a i t a l i a n a 

Pol. Ind. CAN MAGRE - C/. Carles Buiguas, Nau 44 
Tel 93 844 94 34 - Fax 93 844 94 35 

08187 STA. EULALIA DE RONCANA (Barcelona) 

FABRICANTS DE PASTA FRESCA ITALIANA 

DISTRIBUÏDORS DELS SEGÜENTS PRODUCTES 
D'ALIMENTACIÓ: 

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

- Vi i oli de Batea en exclusiva pe! Vallès 
Oriental 

- Caves i vins del celler del Penedès 

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

- SERVEI A DOMICILI -
Tel. 93 8 4 4 9 4 3 4 / Fax 93 8 4 4 9 4 35 



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 

OPERADOR LOGISTIC DE TRANSPORT 

C / . Sant joan Bosco, 23 • Urb. Bosc del Forn • Ap. de Correus 8 
Tel. 93 844 62 45 • Fax 93 844 69 70 

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

V . 

Ferretería PO 
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_ponna@apen.es


C O N S T R U C C I O N S 

V. 

CASA M AT EU 
Tel. 93 844 88 33 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

F E R R E T E R I A 

niA^POR 
Ctra. de Barcelona, 15 - Tel. 93 843 00 03 

08480 L'AmetlIa del Vallès 



Alimentacio Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

Plaça Joan Maragall, s/n. 
La Sagrera 

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

J 

A 

TRANSPORTS 
BARÒ BONET, S.A. 

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



t'i Josep Bau 
Terradelles 

Treballs de histeria 

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

08187 STA. EULALIA DE RONQANA 

F E R R E R I A 
d e 

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

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 93 844 81 56 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



d u r a n 
a r t s g r à f i q u e s 

Disseny i Publicitat gràfica 

Edicions - Revistes - Catàlegs - Formularis paper continu 

Folletos 1 impresos per a la indùstria 1 el comerg 

d. La Serra n^ 21 -Tel. i Fax 93 844 88 91 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

^/^t'lt/fiia indti^ifiia/ - f^Jieic/mw 

^.iÌHcafò - ,yl/<¡<ftfe/<>>í - f/nHi 

'^/ìerc.ìfrnK'it/à f/ciotftfifhi 

^ i ì v k ì A f f . ^ . 

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 RONgANA 

V. / 

fO 
FUSTERIA i MOBLES 

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA 

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



CLA»bLLÀS 
societal anònima 

Venda al major de: 

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

mmnM 

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

Fax 93 844 83 86 
Sta. Eulàlia de Ronçana 



CONSTRUCCIONES 

JAV IER M A S E G O S A 

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

^ ^ ^ ^ . í i í : . i i C 



Maria Dolors 

Verge del Remei, 15 
Bloc A, 1er., 2a. 

Telèfon 93 844 90 11 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

•FORJA 
•BARANES 
•REIXES 
•ESTRUCTURES 
•AUTOMATITZACIÓDE 

PORTES DE JARDÎIGARATGE 
•EXPOSICIÓ PERMANENT 

EXPOSiCIOI VENDA DE: 

• RV.C. 
• BALLESTES 
• PORTES IFINESTRES 

VENECIANESENFERRO 
•PALSDEVALLA 
• PORTES TALLA-FOCS 
• PORTESTRASTER 
• ESCALES ALUMINI 
•CARRETONS,etc. 

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

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



TALLER DE SERRALLERIA METÀLLICA 

I. DANTI 

Bastida Nova Domicili particular:Tel. 93 865 00 36 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

V 
r 

COMESTIBLES 

CA LA LOLA 
MARIA CONSOL POU 

La Sagrera 
Telèfon 93 844 88 57 

V 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

y 



DROGUERIA 

M A R T I 
- VENDA DE SUROS 
- VENDA DE PAPERS PINTATS 
- PINTURES 
- ARTICLES DE NETEJA 
- ARTICLES DE REGAL 

La Sagrera 
Telèfon 93 844 82 59 SANTA EULALIA DE RONQANA 

P I N T U R E S 

VICTOR 

SURO - PAPERS - RÈTOLS 

I PINTURA EN GENERAL 

etra, de La Sagrera, s/n. 

Tels. 93 844 89 94 - 93 844 82 59 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



SERVEIS DE JARDINERIA 

• Projectes i dissenys 

• Construcció i manteniment de jardins 

i Instal.lacio de regs 

• Tractament fitosanitari de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

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

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Des de 1896 
fem eosUrf a les inuBdons 

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

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

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

Caixa ck Manlleu 



PROMOTORA GARRAF S.A. 

" -A I J J 

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 Ô 

LA SALA 
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 
Ctra. de Barcelona, s/n 

Telefon 93 844 64 17 SANTA EULALIA DE RONCANA 



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

CASALS BARBANY 
I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECraODOMESnCS 

- 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 StalÌa^ 
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 

Construcciones 
A. Gabnel Robles 

D.N. I . 24.780.040 R 

c/. Virgen de los Remedios - R Torras, 5.- bloque, 2.- 4.-
Teléfono 93 844 86 52 - SANTA EULÀLIA 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 del Remei, 2 
Tels. 93 844 82 56 - 93 844 88 58 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



BONET 

JAUME BONET RibERA 

Tel. 93 844 80 55 
c/. Sant Joan Bosco, 3 

08187 Sta. Eulàlia de Rongana 

STA. EULÀLIA 

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 



Semi de Jardinería 

C/. del Guai, 12 
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 



HERBORISTERIA 
I DIETÈTICA 

V-

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



BAR-RESTAÜRANT 

CAN RAJOLER 
Menú del dia 
Servei a la carta 

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

F U S T E R I A 

• H 
r"—I 

C/. La Serra, s/n. 

Telèfon 93 844 67 15 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



! / M X \ 

, Construcciones PIRAMIDE S.C.P., 
V J 

C/. Bonavista, 8 

Tels. 93 844 87 26 - 93 841 40 48 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

lALLER DE 
REPARACION 

DEL AUTOMOVIL 

Martí Fabra Grau 

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



VIDEO CLUB 

Reveiat de Fotos 

Recolada de sabates per arreglar 

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

V. 

GIRBAU 
Mecánica automocló 
Reparado de planxa 

pneumatics í electrícitat 

CA Verge del Reme!, 9 - 08187 Sta. Eulàlla de Ronçana 
Tel. 93 844 69 69 



/ 

f 

SONDEIGS 
PROSPECCIÔ 
I 
EXPLORACIÔ • • • • • • • • • 

FOUS D'AIGUA 

_ , r '' 

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 TERR AD ELLAS 

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 
E t e r n o 

Telèfon 93 844 90 33 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

W:; BARANES 
ÌESCALES-SÌÌSiSÌg 
ÌSPORTESIS:;:;:::!:!: 
WA RKIXES™^--' 

J. D. MANYERIA S. L. 

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

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

y 



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

E-mail: panots(g)retemail.es 



F O R N DE P A C « « * 
P A S T I S S E R I A O a i l l H l l l D f l l de Jaume Peig 

Telèfon 93 844 81 80 SANTA EULALIA DE RONQANA j 

Construccions l i t i II £! 

Pere Barnils 

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



POMA - PRATCORONA S.C.R 

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

Pals de valla i coMocacio de tela 
CoHocacio de canals de zenc 

Automatitzacio de pontes 

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 EULÀLIA DE RONÇANA 



AISTEP 
AISLAMIENTOS TECHOS Y PERFILES S.L 

• ¡ ^ R O C K W O O L • ^ ® Rockfon USG DONN 

TECHOS DESMONTABLES DE 
ESCAYOLA ALIGERADA 

CORNISAS • MOLDURAS 
PLAFONES • COLUMNAS 

P I A D U R 

Poi. Con Magre • C/ . Buigas, 47 
081 87 SANTA EULÀLIA DE RONCANA 
Tel. 93 844 64 45 • Fax 93 844 65 48 



CLUB PINEDES 
CASTELLET 

(Complex Gispôrtiu ^Municipal) 

Piscina 

listes de tennis 

^ista ^ûlwspôrtiva 

C^ar 

&amp d'entrenament 

Urbanització Pinedes Castellet -Telèfon 93 844 86 33 



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

C/. Primavera, n® 7 
Tel. 93 870 92 20 - GRANOLLERS 

V. 

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 EUULIA 
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES 

MATERIAL D'ESCOLA, D'OFICINA I DE DIBUIX 
NOVEL-LES, REVISTES 

ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUES I ESPECIALITZADES 

aUifày 

LLIBRERIA-PAPERERIA 

SANTA EULÀLIA J 
l'iSjg Est. Servei l/i ^ J 
l'iSjg Est. Servei l/i ^ 

FornSta.EulàliaDl 1 a Bigues i Riells — 

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

(Vallès Oriental) 



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 
- Depllacio (cera calenta i tebia) 
- Permanent i tint de pestanyes 

Can Corder - 93 844 93 40 



J 
u 
B 
A 
S 
E 

EMPRESA DE 
L I M P I E Z A 

Cristalitzado de pisos y locales 
Presupuestos sin compromiso 

Mantenimiento y finales de obras de: 
locales, oficinas y naves 

Limpieza de cristales 

C/. Font de St. Cristófol, 54 
Sta. Eulália de Rongana 

Tel. 93 844 82 38 
Móvil: 608 26 81 56 



PIEDRA ARTIFICIAL 

[Cfl 
A N T O N I A M O R E N O 

• ANTEPECHOS 
• DINTELES 
• CORONAMIENTOS DE PISCINA 
• MESAS Y BANCOS JARDIN 
• BORDILLOS 
• REDONDAS ARBOLES 
• JARDINERAS 
• MOSAICO RUSTICO 
• ESCALERAS 
• MARMOLES... 

Carni de la Serra, 25-27 • Tel. 844 89 21 ' 08187 STA. EULALIA DE RONCANA 



Assessoria Immobíliária 

FONT D'ABRIL 
som constructors 

LLUÍS MORÉ 

JOAQUIMA ESCAPA 

Tel. part icular 93 844 82 88 Tel. immobi l iar ia 93 844 68 27 

08187 SANTA E U L Á L I A DE R O N Q A N A 

ASCAT ^ Mtfg-
Grup Assegurador CAIXA CATALUNYA 

LLUIS BARO BONET 
Agent a 

Sta. Eulàlia de Rondana ( 0 8 1 8 7 ) 
C a n Barò s/n. - Tel. 9 3 8 4 4 8 0 31 

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



PINSOS 
Amb la garantía de 

azucarera 
ebro agrícolas 

Fábrica a 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Distribuidor per a la Vali del Tenes: 

LLUÍS TURA Tel.9384481 09 

Tenda Nova - Sta. Eulàlia de Rongana 

Productes pel camp i pel ¡ardí 

K. 



Elèctric ^ 
» y « 'mrr'^x. Z ^ ANTONI ^ 

5 S Á N C H E Z 0) 

Venda al major de material elèctric, industriai 1 domèstic 
- alarmes - Motors per l 'automati 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 

RESERVAT 





TARGETES DE CREDIT 

Pagui amb 
tota comoditat 

f-n. 
» mà 

CAIXA DE CATALUNYA ^ ¡ p 



P U B L I C A C I O 
PATROCINADA 

P E R 
L'AJUNTAMENT 
DE STA. EULÀLIA 


