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PORTIC 

Un altre any. I un altre Anuari. l el mateix em permet de posar-me novament en 
comunicació directa amb totes aquelles persones que viuen a casa nostra. 

Sens dubte, les noticies niés destacables d'aquest any que som a punt de tancar 
han estât les eleccions que s'han célébrât: les municipals i les del Parlament de 
Catalunya. 

Com tots sabeu, en ambdues conteses al nostre pöble sorti victoriosa la coalició 
«Convergencia i Unió», a la qual pertanyo. 

Pel que fa, dones, a la tasca que pensem dur a terme, amb la fe i Ventusiasme de 
sempre, creiem que no cal pas esmentar-la puix que consta al programa electoral 
que, al seu dia, vam trametre a tots eis nostres ciutadans. Per tant, ningú no pot igno-
rar-la. Només volem remarcar que Iluitarem, sense descans, perqué aquest projecte 
nostre es vegi convertit, cada vegada més, en esplendorosa realitat. 

Amb tot, no podem deixar de fer esment que un deis objectius prioritaris que ens 
hem fixât no és altre que el de treballar per la rehabilitació de les zones que resulta-
ren més perjudicadespels intensos aiguats de Voctubre de l'any passat, i alhora tro-
bar un adéquat endegament del riu Tenes, a fi d'evitar, en quant sigui possible, la 
repetido deis estralls que haguérem de sofrir. 

Finalment, no cal pas que us assenyalem que si som a l'Ajuntament és perqué 
aquesta ha estât la vostra voluntat, i que no regatejarem esforços de cap mena a fi 
de fer honor a la confiança que ens heu dipositat. 

Amb una ferma esperança, per tant, en el futur, em plau de desitjar-vos en nom 
del Consistori que presideixo i en el meu propi, que gaudiu unes meravelloses festes 
nadalenques, i que dins l'any 1996puguem veure acomplertes aquelles aspiracions 
que tant vosaltres com nosaltres desitgem, per tal que el nostre pable vagi cada 
vegada més sempre endavant, esperonat per la il-lusió, el treball i el seny. 

Ben entranyablement us saluda el vostre Alcalde, 

JOSEF UÑÓ i CIURANS 



A J U N T A M E N T 

Resum dels acords adoptais ais Plens Municipals, 

des de Novembre de 1994 a Setembre de 1995 

Pie extraordinari del dia 24 de novembre del 1994 

- Adjudicar l'obra Ürbanització de la zona urbana de la Campinya, a l'empresa 
«Técnicas Viales, S.A». 

- Adjudicar l'obra Urbanltzació dels carrers de Can Juli (Sector Ponent), a l'empre-
sa «Agusti i Masoliver, S.A.». 

- Adjudicar l'obra Adequació de serveis existents, drenatge d'aigiies pluvials i pavi-
mentació de la zona urbana de Sani Cristòfol, a l'empresa «Serop, S.L.». 

- Aprovar inicialment el projecte d'obra Xarxa d'aigua als nuclis de Sant Isidre, la 
Riereta i Can Sabater, i sotmetre'l a informació pública. 

- Aprovar els informes favorables corresponents als expedients de sol-licituds d'ajuts 
pels aiguats del mes d'octubre. 

- Sol licitar al Govern Civil de Barcelona, Unitat de Protecció Civil, unes ajudes per 
tal de fer front a les despeses extraordinàries requerides per la situació d'emergència pro-
vocada pels aiguats. 

- Sol licitar una altra subvenció a la Generalitat de Catalunya, per a reposició d'ins-
tal-lacions i serveis municipals malmesos pels aiguats. 

- Sol licitar una altra subvenció a la Diputació de Barcelona, destinada a les mateixes 
finalitats. 

- Modificar l'acord del dia 20 d'octubre, relatiu a les suspensions provisionals de 
llicències d'obres als barris afectats pels aiguats. 

- Acceptar les subvencions concedides per la Generalitat; una, de 303.613 ptes., des-
tinada al programa d'estalvi i diversificació energètica, i una altra, de 400.000 ptes., per 
cooperació a la informatització de les oficines. 



- Ratificar els acords relatius a la petició a la Generalitat dc contenidors dc rccollida 

selectiva de residus municipals. 

- Sotmetre a informació pública el Compie general del Pressupost de l'exercici 1993. 

Pie del dia 22 de desembre del 1994 

- Aprovar uns expedients de baixes de drets i obligacions reconeguts al Pressupost. 

- Aprovar l'Inventari de Béns de la Corporació, que presenta un patrimoni liquid de 

934.431.047 ptes. 

- Alienar, mitjançant subhasta pública, la finca urbana de propietat municipal amb 

carácter de bé de propis, situada a la Urbanització Els Ametllers, valorada en 1.500.000 

ptes. 

- Concedir una subvenció de 150.000 ptes. a la Parroquia de Santa Eulàlia de 

Ronçana, per a contribuir a les despeses derivades de les obres de rehabilitació de l'edi-

fici de l'església. 

- SoMicitar diverses subvencions a la Diputació de Barcelona, destinades a l'actuació 

de reparació i manteniment de caniins, a diverses activitats culturáis, a l'actuació d'estal-

vi energètic, a dinamització del Casal dels Avis, al programa de desratització, desinfec-

ció i desinsectació, i a l'adquisició de material esportiu. 

LA CAMPINYA. Urbanització carrer Bonaire. 



- Procedir a l'adequació de quotes provisionals de Contribucions Especiáis, obres La 
Campinya, Sant Cristòfol, Can Juli (sector Ponent), en atenció a les baixes obtingudes en 
la licitació de les corresponents subhastes. 

- Renovar, per un període de dos anys, la situació d'excedència voluntària del fun-
cionan Pere Duran i Riera. 

- Aprovar inicialment les Ordenances Generals de Policia i Bon Govern d'aquest 
municipi. 

- Manifestar l'acord d'aquest Ajuntament perqué el Conseil Comarcal del Vallès 
Oriental iniciï l'elaboració del Pia d'Emergència Comarcal. 

- Aprovar el conveni amb el Conseil Comarcal per posar en funcionament el Centre 
d'Informació per a treballadors estrangers. 

- Acollir-se al conveni de coMaboració entre el Conseil Comarcal, ajuntaments del 
Vallès Oriental i Diputació de Barcelona, per a la realització de l'Estudi deis Recursos 
Culturáis del Vallès Oriental. 

- Elaborar el Cens de Persones i Béns afectats pels aiguats del proppassat lOd'octubre. 

Pie extraordinari del día 19 de gener del 1995 

- Aprovar la rectificació anual del Padró d'Habitants a primers d'any, el qual dona 
una població de 3.829 persones. 

- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost del 1993. 

- Aprovar els padrons de contribuents per l'lmpost sobre Vehicles de Tracció 
Mecánica 1995 i usuaris consum aigua potable quart trimestre 1994. 

- Renovar l'operació de Tresoreria concertada amb la Caixa d'Estalvis de Manlleu, 
per un import de 60.000.000 ptes. 

- Actualitzar el preu del consum mínim d'aigua potable a 50 ptes. m^. d'acord amb 
les noves tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya el juny del 1994. 

- Aprovar que el treballador Blas Cuenca Valle adquireixi la condició de fix a la plan-
tilla laboral d'aquest Ajuntament. 

- Acceptar una subvenció de 206.250 ptes., atorgada per la Junta de Residus, per a 
l'adquisició de contenidors de recollida de residus. 

Pie extraordinari del dia 23 de febrer del 1.995 

- Aprovar el Pressupost General Únic per al 1995, i la plantilla de personal, amb les 
següents dades: 



INGRESSOS: 

Impostas directes 143.175.000 
Impostas indirectes 12.500.000 
Taxes i altres ingressos 278.825.000 
Transferències corrents 54.700.000 
Ingressos patrimonials 200.000 
Transferències de capital 94.000.000 
Passius financers 49.000.000 

Total ingressos 632.400.000 

DESPESES: 

Personal 83.631.921 
Béns corrents i serveis 109.065.000 
Despeses financeres 22.050.131 
Transferències corrents 79.150.964 
Inversions reals 314.850.000 
Passius financers 23.651.984 

Total despeses 632.400.000 

- Aprovar els projectes d'obres per a reposició d'infrastructures i serveis municipals 
afectats pels aiguats (reparació carters de Sant Isidre, La Riereta, Sant Cristòfol, Can 
Sabater i La Campinya; reparació del guai de Sant Isidre, Carni del Guai, Pont de Can 
Donat i Pont de Sant Cristòfol; reposició de clavegueram a Can Sabater i Font de Sant 
Cristòfol; reposició enllumenat a Sant Isidre, Can Sabater i La Campinya; reposició. de 
mobiliari urbà a places, zones verdes i equipaments; xarxa d'aigua ais nuclis de Sant 
Isidre, La Riereta i Can Sabater. 

- Iniciar l'expedient per a l'aplicació de quotes d'urbanització ais propietaris deis 
terrenys d'ús privât del PASU-1 i obres d'urbanització Can Torras, i declarar innecessà-
ria la reparcel lació deis terrenys en l'àmbit del PASU-1 «Can Torras». 

- Adjudicar definitivament la rematada de la subhasta de la parcel la 125 de la 
Urbanització deis Ametllers al Sr. Pere Gol i Baixeras, pel preu de 1.650.000 ptes. 

-Adjudicar vehicles per a desballestament al Sr. Joan Balades Marín, pel preu de 
86.250 ptes. 

- Aprovar inicialment I'Estudi de Detall, instat pel Sr. Joan Fors i Viver i referit a sòl 
urbà corresponent a la UAU-33, sector de Les Escoles. 

- Aprovar inicialment el Pia Parcial d'Ordenació n° 5, «El Rieral», instat pel promo-
tor Aridos Montes, S.A. 

- Acceptar la subvenció de 14.156.385 ptes, atorgada per la Conselleria de 
Govemació, destinada a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del 
proppassat mes d'octubre del 1994. 



- Aprovar definitivament el Cens de persones i béns afectats pels esmentats aiguats. 

- Sol-licitar a l'administració de l'Estat la compensació per exempcions de l'IBI i de 
r i A E , concedides als afectats pels aiguats. 

- Executar, per administració, l'obra Canonada d'aigua en distribució d'alta per als 
tiuclis de La Serra i El Rieral. 

- Fer pública la convocatoria per a procedir al nomenament del Jutge de Pau d'aquesta 
localitat. 

- Renovar el contracte d'aprenenta de Marta Bonet i Nieto, recepcionista-telefonis-
ta, per un altre any, amb manteniment de les condicions de jornada i formació vigents. 

- Denunciar el conveni subscrit amb l'INSS per a l'assegurança de les contingències 
d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, i subscriure nova pòlissa amb Mutual 
Cyclops (Mutua d'Accidents de Treball num. 126). 

Pie del dia 28 de març del 1995 

- Aprovar el padró de contribuents per 1'Impost sobre Béns Immobles, actual exercici. 

- Aprovar la Memòria tècnica i Pressupostos de les obres d'Adequació de voreres, 
serveis i senyalització horitzontal a la carretera de La Sagrera i Gami de Caldes. 

- Adjudicar les obres de construcció d'un mur de contenció al parc public dels 
Ametllers, a l'empresa Rafael Marín. 

- Aprovar una proposta de conveni a oferir els propietaris de parceMes al carrer Sant 
Isidre, per a reposició de tanques i adequació d'alineacions. 

- Sol-licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció destinada al finançament par-
cial d'obres als barris de La Campinya, Sant Isidre, Can Sabater i La Riereta: un crédit, 
sense interés, amb càrrec a la Caixa de Crédit, per un import de lO.OOO.OOO ptes. i un 
altre, d'import 50.000.000 ptes. amb el tipus d'interès fixât per la Corporació Provincial. 

- Comparèixer davant l'Ajuntament de Canovelles, en l'expedient de Revisió del 
Programa d'Actuació i Modificacions Puntuáis del Pia General d'Ordenació Urbana de 
Canovelles, als efectes de fixar degudament el limit del terme municipal d'aquesta loca-
litat en el sector de Can Marqués. 

- Ratificar l'acord de cessió a la Diputació de Barcelona de les superficies de terreny 
afectades pel projecte de Supressió de revolts a la carretera BV-1435 de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 

- Aprovar la relació de quotes d'urbanització, destinades a sufragar parcialment el 
cost de les obres d'urbanització del PASU-1 «Can Torras». 

- Sol-licitar del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, una subvenció 



Col. lector general d 'a igües 
residuals al cami de Bonaire. 

de 1.723.000 ptes. per al finançament parcial de les despeses urgents d'abastament d'ai-
gua potable, durant el període de 1' 1 d'octubre al 31 de març d'enguany. 

- Reiterar al Departament de Medi Ambient la petició de contenidors per a la recolli-
da selectiva de résidus. 

Pie extraordinari del dia 4 de maig del 1995 

- Sol-licitar al Consell Comarcal una subvenció de 260.000 ptes. per l 'adquisició d 'e-
quips de localització, comunicacions i transmissions per a la millora de la protecció civil 
al nostre poblé. 

- Acceptar les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona: adquisició 



material esportiu, 76.000 ptes.; cicle festiu, 70.000 ptes.; manteniment i reparació de 
camins, 300.000 ptes.; Programa A.D.D., 50.000 ptes. i Dinamització Casal deis Avis, 
150.000 ptes. 

- Aprovar definitivament les Ordenances Generals de Felicia i Bon Govern. 
- Encarregar a l 'entitat d'inspecció i control IVICT, la inspecció reglamentària d'ins-

tal-lacions elèctriques del municipi. 
- Sol-licitar a la OPSOC l 'ampliació deis llocs de prestació social establerts al vigent 

conveni (dos llocs en l'activitat de Conservació de la Natura, i dos en la de Serveis 
Socials). 

- Aprovar inicialment l 'Estudi de Detall instat per Marcel la Gili Corominas, referit a 
sòl urbà corresponent a la UAU-45, Edifici Catalunya. 

- Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la UAU-45, redactat per Pere 
Grau Parera i Josep Ribas Cervera. 

- Desestimar els recursos formulats per diversos contribuents relatius a les quotes pro-
visionals de les Contribucions Especiáis de les obres d'urbanització dels carrer de Can 
Juli (sector Ponent). 

- Sol-licitar a l 'Ajuntament de Granollers la renovado de la Comissió de Serveis al 
funcionan de la seva plantilla Sr. Martí Torruella i Maltas, per tal que segueixi prestant 
la seva comesa de Cap de Serveis Economics en aquest Ajuntament. per un període que 
coincidida amb el mandat del Consistori que es constituirá un cop celebrades les elec-
cions del proper 28 de maig. 

- Assabentar-se de la jubilació del treballador de la Brigada Municipal Sr. José Vega 
i aprovar la contractació, per un període de tres mesos, del veí Ignacio Sánchez Herrera. 

- Proposar el nomenament del Sr. Enric Torras i Gubern com a Jutge de Pau d'aquesta 
localitat, a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 

- Finalment, el Sr. Alcalde s 'acomiadà dels companys de consistori, tota vegada que 
és l 'ultima sessió que celebra el mateix, i agraeix a tots la dedicació prestada, recordant 
que el nostre municipi ha estât un exemple de col laboració de tots els grups en la tasca 
de govern de l 'Ajuntament. 

Pie extraordinari del dia 14 de juny del 1995 
- Aprovar Facta de la sessió extraordinària del dia 4 de maig proppassat, darrera de 

la Corporació cessant. 

Pie extraordinari del dia 17 de juny del 1995 
- Declarar constituida la nova Corporació Municipal. 
- Proclamar el Sr. Josep Uñó i Ciurans Alcalde President de l 'Ajuntament, per haver 

obtingut la majoria absoluta de vots dels regidors. 



SANT CRISTÒFOL. Urbanització carrer del Migdia. 

CAN JULI. Urbanització carrer Girona. 



Pie extraordinari del dia 29 de juny del 1995 

- Aprovar que les sessions ordinàries del Pie tinguin una periodicitat trimestral. 

- Crear la Comissió Especial de Comptes, integrada pels senyors Josep Uñó, Esteve 
Aymà, Enric Barbany, Francese Montes i Montserrat Alerm. 

- Crear la Comissió de Govern, formada pels regidors Montserrat Canet, Enric Folch 
i Esteve Aymà, per designació de l'Alcaldia i presidida pel Sr. Alcalde, i fixar-ne les 
seves atribuions. 

- Designar els senyors Josep Uñó, Montserrat Canet i Enric Folch, com a représen-
tants de l 'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal de la Valí del Tenes; a la Sra. 
Montserrat Canet al Conseil Escolar i el Sr. Josep Uñó al Consorci del Besos. 

- Assabentar-se de la designació deis regidors Sra. Montserrat Canet i Sr. Enric Folch, 
com a 1er. i 2on. tinents d'Alcalde, respectivament. 

- Assabentar-se de les següents delegacions fetes per l'Alcaldia: Sra. Montserrat 
Canet, Ensenyament i Festes; Sr. Enrich Folch, Governació i Serveis; Sr. Lluís Galobart, 
Cultura; Sr. Esteve Aymà, Industria; i Sr. Josep M'' Vilà, Esports. 

Pie extraordinari del dia 27 de julio! del 1995 

- Aprovar inicialment el projecte de i'obra Urhanització del Carni de la Serra, amb 
un pressupost de 57.757.233 ptes. 

- Aprovar inicialment el projecte de I'obra Vial d'accès ais imclis urbans de Can Juli 
i Can Marqués i al terme municipal de l'Ametlla (carrer Girono i perllongacions), amb 
un pressupost de.30.780.270 ptes. 

- Sol-licitar concórrer a la formulació del Pía d'Obres i Serveis de Catalunya, qua-
drienni 1996-99, amb Ies següents obres: Urbanització Camí de la Serra, Canonada d'ai-
gua potable ais nuclis de Sant Isidre, La Riereta i Can Sabater, i Camí de Vianants d'en-
llaç entre els nuclis del Rieral i La Sagrera. 

- Sol-licitar la inclusió de I'obra Vial d'accès ais nuclis urbans de Can Juli i Can 
Marqués i al terme municipal de l'Ametlla, al programa específic d'ajut economic ais 
municipis amb nuclis agrégats, i demanar una subvenció de 5.000.000 ptes. per al 
fmançament parcial del pressupost d'execució. 

- Aprovar inicialment el projecte reformat de I'obra Urbanització deis carrers de Can 
Juli. 

- Aprovar inicialment el projecte reformat de Vobra Adequació deis serveis existents, 
drenatge d'aigües pluvials i pavimentació de la zona urbana de Sant Cristòfol. 

- Notificar ais afectats per les obres abans esmentades, les quotes de Contribucions 
Especiáis que els pertoquen, d'acord amb les variacions que s'han introduit. 

- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la UAU-33, sector Les Escoles. 



l y i , 

A m p l i a c i ó d e I ' E s c o l a R o n ç a n a . 

- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la UAU-33, sector «Les Escoles», 
per al desenvolupament de l 'esmentada UAU. 

- Aprovar inicialment els Estatuís i Bases d 'Actuació de la Junta de Compensació del 
Pía Parcial d'Ordenació-4 «Can Magre». 

- Suspendre temporalment, durant el període de 1" 1 al 26 d 'agost d 'enguany, les obres 
d'urbanització deis barris de la Campinya, Sant Cristofol i Can Juli. 

- Aprovar provisionalment el tipus de Flmpost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana per al proper exercici de 1996, el qual queda fixât en el 0 '54%. 

- Adherir-se a la proposta del Pía de Gestió Comarcal de Résidus Municipals, elabo-
rada pel Conseil Comarcal del Vallès Oriental; posar a disposició de l 'esmentat Pla els 
terrenys requerits per a la implantació d 'una deixalleria de tipus A al nostre terme, i assu-
mir el finançament del 50% de l'actuació. 

- Sol-licitar a la Diputació de Barcelona, en nom de la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, una subvenció de 5.000.000 ptes. per a I'estudi sociológico-laboral i económico-
empresarial dels municipis de la Vall del Tenes. 

- Acceptar de la Diputació de Barcelona, una subvenció de 5.000.000 ptes. per a 
actuacions derivades dels aiguats. 

- Acceptar de la Generalitat la inclusió en el PUOSC-Aiguats 1994 dels projectes 
relatius a Reparado del gual de Sant Isidre i camí del Gual, Reposició enllumenat a Sant 

— I l — 



¡sidre. Can Sabater, la Campinya i altres. Reposició de clavegueram a Can Sahater i 
Font de Sant CristòfoL Reposició de mobiliari urbà a places, zones verdes i equipaments, 
i Reparado carrers ais barris de Sant Isidre, La Riereta, Sant Cristòfol i Can Sabater, i 
manifestar la queixa de l'Ajuntament per la no inclusió del projecte de Xarxa d'aigua 
potable ais nuclis de Sant Isidre, La Riereta i Can Sabater. 

Pie ordinari del dia 28 de setembre de 1995 

- Fixar, amb efectes del primer d'octubre, les retribucions i assignacions deis carrees 
electes de la Corporació. 

- Modificar, per al 1996, les següents Ordenances Fiscals: Núm. 2, Impost sobre 
Vehicles de Tracciò Mecánica; Núm. 4, Impost sobre l'increment de valor deis terrenys 
de naturalesa urbana; Núm. 6, Taxa per expedició de documents administratius; Núm. 10, 
Taxa per recollida d'escombraries; Núm. 11, Preu public per utilització del pavelló polis-
portiu municipal. 

- Aprovar les normes de funcionament i utilització, per part de particulars i entitats, 
de les instal-lacions del Pavelló Polisportiu Municipal. 

- Contractar la Sra. Elisenda Morilla Sala, amb carácter temporal, per a les tasques de 
neteja i manteniment de les instal-lacions de l'esmentat Pavelló. 

- Anunciar l'oferta pública d'ocupació per a cobrir un Hoc de treball d'operari de 
manteniment viari, mitjançant contracte temporal de tres mesos. 

- Aprovar el padró de quotes individuals assignades ais veins de la zona Mas 
Vendrell, afectats per la neteja i adequació de la franja de protecció de 25 metres. 

- Desestimar les al legacions formulades per Joan Casals Dalmau i dues persones 
més, contra Facord d'aprovació deis coeficients de participació en les quotes d'urbanit-
zació del PASU-1 «Can Torras». 

- Estimar el recurs interposât per Francisco Montes Muñoz i Angeles Casas Nistal, 
contra quota urbanística per les obres de l'esmentat PASU-1, i practicar nova liquidació. 

- Convocar la Cooperativa Agrícola Ronçana, per tal de tractar del desti de l'immo-
ble de l'extingida Cambra Agraria Local, i establir els criteris i mitjans que garanteixin 
que l'esmentat immoble revertirá en l'interès coMectiu de la pagesia. 

- Adjudicar a l'empresa AMSA l'execució de les obres del projecte reformat d'urba-
nització deis carrers de Can Juli (sector Ponent). 

- Adjudicar a la firma SEROP, S.L. l'execució de les obres del projecte reformat 
d'Adequació de Serveis existents, Drenatge d'aigües pluvials i Pavimentació de la zona 
urbana de Sant Cristòfol. 

- Aprovar inicialment els Plecs de Clàusules Administratives Generals d'aquest 
Ajuntament, aplicables ais tipus de contractes d'obres i instal-lacions i de consultoria i 
assistència; de serveis, de treballs específícs i concrets, no habituais, i de subministra-
ment. 



- Proposar a la Conselleria de Treball, com a festes locals d 'aquest municipi per a 
l 'any 1996: Dia 2 d'agost, Festa Major; i 10 de desembre. Santa Eulàlia. 

- SoMicitar a la Generalitat una subvenció de 1.864.795 ptes. corresponent al 50% de 
les despeses realitzades per garantir l 'abastament d 'emergència d 'aigua a la població, en 
el periode 1-10-94 al 30-9-95. 

- SoMicitar a la Generalitat una subvenció de 817.800 ptes., corresponent al 75% de 
les despeses generades per les actuacions de neteja urgent de la llera del riu Tenes. 

- Aprovar provisionalment el Pia Parcial d 'Ordenació num. 5 «El Rieral». 

- Rebutjar enèrgicament la realització de proves nuclears i manifestar-se públicament 
en contra dels seus defensors, i denunciar 1'actitud del Sr. José M'' Aznar per les seves 
manifestacions de donar suport a la política nuclear defensada pel govern francés. 

- Demanar ais governs de la Unió Europea, i molt especialment al de l 'Estat espan-
yol, com a cap semestral de la Unió, que prenguin actituds decidides que restitueixin la 
pau i la legalitat democràtica a la República de Bosnia i Herzegovina. 

- Aprovar que, amb una antelació mínima de set dies a la celebració d 'un Pie, es reu-
nirà la Junta de portaveus, per tal de tractar dels assumptes que cal incloure en l 'Ordre 
del Dia que seguidament elaborará l'Alcaldia. 

KLECCIONS MUNICIPALS 1995 

Nombre d'electors censats 3.104 
Nombre de votants 2.080 
Nombre de vots en blanc 31 
Nombre de vots nuls 12 

Résultats 

Convergència i Unió 933 vots 
Esquerra Republicana de Catalunya 505 » 
Agrupació d'Independents 300 » 
Partit Socialista 299 » 

Regidors electes 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 

Josep Uñó i Ciurans 
Montserrat Canet i Ginesta 
Enric Folch i Sampera 
Lluís Galobart i Duran 
Esteve Aymà i Pedrola 
Josep M'' Vilà i Villaret 

ESQUERRA REPUBLICANA: 

Jordi Sala i Druguet 
Enric Barbany i Bages 
Joan Lázaro i Padrós 

INDEPENDENTS: 

Francese Montes i Casas 

PARTIT SOCIALISTA: 

Montserrat Alerm de Buen 



ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 1995 
Nombre d'electors censats 3.200 
Nombre de votants 2.063 
Nombre de vots en blanc 12 
Nombre de vots nuls 11 
Resultats 
Convergència i Unió 1.120 vots 
Partit dels Socialistes 345 
Esquerra Republicana 266 
Partit Popular 172 
Iniciativa-Els Verds 121 
Alternativa Ecologista 7 
Partit Ecologista 4 
Partit Revolucionan 3 
Plataforma Independent 2 

Relació de joves de Santa Eulàlia allistats l'any 1995 
Cognoms i noms Mes 

d'incorporació Desti 
Almeida Pérez, Manuel Novembre 
Arranz Ribas, Joel Febrer 
Cebrián Serra, Fco. Javier Novembre 
Civit Farrán, Francisco Novembre 
Codina Blasco. David Agost 
Galindo Guadalupe, Oscar Novembre 
Grañena Martín, Josep Maria Novembre 
López Nicómedes, Juan José Agost 
Martín Arias, Jonathan Agost 
Masegosa de la Iglesia,OscarGener 
Membrive Aroca, Antonio Maig 
Moreno Viñals, José Agost 
Salgado Font, Antoni Maig 
Sanees Mezcua, Feo. José Agost 
Sierra Resina, Jordi Novembre 
Solé Gili, Jordi Juliol 
Velasco Gómez, Ismael Maig 
Zuheros Pérez, Jorge Febrer 

Regió Militar Sur (Melilla) 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió M. Pirenaica Occidental 
Zona Militar de Canaries 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió M. Pirenaica Occidental 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió Militar Centre 
Zona Marítima Mediterrani 
Regió Militar Sud (Ceuta) 
Zona Militar de Balears 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió M. Pirenaica Oriental 
Regió M. Pirenaica Occidental 
Zona Mantima del Mediterrani 
Sant Climent Sescebes (Girona) 
Regió Militar Nord-Oest 



MOVIMENT DEMOGRAFIC 
NAIXEMENTS (perioda de 9 novembre 1994 - 12 novembre 1995) 

Data Noms dels nascuts 

9-11 -94 Sergi Miró Congost 
17-11-94 Alicia López Zabaco 
18-11-94 José Luís Guzmán Fernández 
28-11 -94 Rebeca Moliner Orejuela 

2-12-94 Líuís Collados Ponsdomènech 
30-12-94 Luís García Tárraga 
31 -12-94 Aina Vilalta Rocarías 

25-1-95 Jordi Poma Gueldos 
27-1-95 Mireia Danti Hernández 

9-2-95 Sandra Mora Sánchez 
12-2-95 Anna Aragall Garcia de Sola 
16-2-95 Bernât Munuera Regidor 

1-4-95 Claudia Islay Lerga Anderson 
15-4-95 Mariona Casanovas Plana 
23-5-95 Laia Martín Rabadán 
25-5-95 Arnau Moret Portet 
30-5-95 Claudia Romero González 

2-6-95 Kevin Fos Castillo 
14-6-95 Maria Aragall Closa 
16-6-95 Arnau Fernández Maspons 
20-6-95 Jonathan Solis Subran 
11 -7-95 Didac Pineda Franch 
9-10-95 Marc Comelles Bonet 

12-11 -95 David Fábregas Salayet 

Nom deis pares 

Ignasi i Conxita 
Francisco José i Elena 
Luís i Mä Carmen 
Pedro i Rosa M® 
Viceng i Bàrbara 
Gabriel i M® Jesús 
Albert i M- Ängels 
Josep i Montserrat 
Jaume i M® Carmen 
Francisco i Carmen 
Francese i M® del Mar 
Alfonso i Silvia 
Antonio José i Deborah 
Joan Anton i Marta 
Santiago i María 
Josep i Marta 
Juan M® i Josefa 
Ezequiel i Montserrat 
Jaume i Lourdes 
Jordi i M® Dolors 
Angel i Josiane Michelle 
Francese i Mercè 
Miguel i Montserrat 
Caries i Gloria 

MATRIMONIS 

24-9-94 Carlos Bernal Rodríguez i M- Teresa Gubern Riu 
25-3-95 Francisco Chacón Gómez i Cristina Sánchez Rayo 
15-5-95 José González Fernández i Adelina Polo Botella 
3-6-95 Francese Xavier Sales Amili i Marta Iranzo Llobet 
3-6-95 José-Carlos Cervera Ramírez i M- Esperanza Vera Navarro 

24-6-95 Angel García Fidalgo i Rosa M- González Fernández 
24-6-95 Jorge Núñez Carretero i M- Carmen Vilaró Bailús 
14-7-95 Josep Valls Barò i M® Teresa Pagés Entrena 



MATRIMONIS 

16-7-95 Xavier Ponsa Claverol i Montserrat Pineda Crespo 
29-7-95 José Aguijar Espino i IVI- Isabel Gónnez Sanz 
29-7-95 Amador Pernia Ramos i Ana Girbau Peirotén 
30-7-95 Fethi Ben Hadj i M- Isabel Vega Andrades 

1-8-95 Santi Angelet Floreta i Cristina Rosalén Murtra 
4-8-95 Josep Astudillo Puig i Consol Lanogrande Vázquez 

26-8-95 Jordi Deumal Gubern i Eva Periche Tomàs 
26-8-95 Josep Pericas Baldich i M® Angeles García Ibáñez 
11-9-95 Pedro Pocorull Farrerons i M® Carmen Fuentes Acuña 
23-9-95 David Damià Serra i Olga Montes Ariza 
30-9-95 Ferran Paricio López i Anna M® Valls Sabatés 

14-10-95 Juan Luis López Domínguez i Cristina Sorribas Duran 
11-11 -95 Eduardo Barri Montes i Cristina Viñets Colom 
11-11-95 Jacinto Mordillo Morante i Yasmina C. Abarca Blanco 

DEFUNCIONS (període gener 1995 - novembre 1995) 

Data Nom dels traspassats 

14-2-95 Manuel Turell Ramugosa 
8-3-95 Rosa Castellà Partegàs 
4-4-95 Pere Vilardebó Vila 

16-4-95 Valero Clemente Barrachina 
25-4-95 Evaristo Lahiguera Jiménez 

9-6-95 Antonio Sillero Rosales 
8-7-95 Angeles Fustero Azara 

20-8-95 Josep Danti Sala 
6-9-95 Montserrat Aznar Francoli 

7-10-95 Petra Mata González 
8-11 -95 Gregorio Jasa Irurozqui 
8-11 -95 Concepción Jodas Garda 
9-11 -95 Manuela Almudena Carballo Fierro 
9-11 -95 Antonia Rodríguez Garcia 

24-11 -95 Andrés Rodríguez Tamara 

Enric Torras i Gubern 
Jutge de Pau 



ESCOLA DE SEGON ENSENYAMENT 
LA VALL DEL TENES 

Durant el curs 1994-95 l 'escola va estar dividida en dues seccions, de matí i de tarda: 
al matí eis cursos de BUP i COU, i a la tarda eis de Formació Professional de primer i 
segon grau. 

Els cursos de Formació Professional de primer grau es varen estructurar de forma 
diferent per tal de poder atendre les necessitats i eis diferents nivells d'aprenentatge. 
Tradicionalment eren uns cursos amb un fort fracàs escolar. Es va proposar un sistema de 
mòduls de diversos nivells, de forma que eis nois poden anar avançant al llarg del curs i 
poden passar de mòduls segons eis seus progressos. Aquesta adaptació deis nivells, jun-
tament amb una tasca d'acció tutorial molt individualitzada, creiem que ha ajudat a millo-
rar la Formació Professional tot i que encara queden molts problèmes per resoldre. 

Durant el mes d'octubre d'enguany alumnes dels cursos superiors, de COU i de 5è. de 
Formació Professional, han participât, juntament amb altres escoles europees, en unes 
Jomades de treball a Alden Biesen (Bèlgica). La nostra escola hi ha assisti! durant dos 
anys consecutius com a representa! de tot el país. L'objectiu és debatre juntament amb 
nois d'altres països temes relacionats amb la Unió Europea. L'experiència s 'ha valorat 
com a molt positiva. 

Una altra tasca important del curs 94-95 va ser la preparació per iniciar la reforma 
educativa a l 'escola. Es varen realitzar diversos cursets a nivell d 'equips directius i de les 
diverses àrees, i es varen constituir unes comissions de treball per desenvolupar el pro-
jecte. 

Aquest curs 95-96 restructura de l 'escola ha canviat. Eis alumnes més joves de 3er. 
d 'ESO, de primer grau de Formació Professional i de 2on. de BUP formen la secció del 
matí, i la de la tarda està formada pels cursos de 3er. de BUP, COU i segon grau de 
Formació Professional. 

Hem iniciat, enguany, la Reforma educativa amb quatre cursos de 3er. ESO 
(Ensenyament secundari obligatori). A partir d 'aquest curs eis alumnes que comencen a 
l 'escola de la Valí del Tenes són només de Santa Eulàlia i de Bigues i Riells, ja que el 
Departament d'Ensenyament ha obert un IES (Institut d 'Ensenyament Secundari) a Lliçà 
d 'Amunt per atendre eis alumnes d'aquest poblé i de Lliçà de Valí. 

La Reforma suposa uns canvis importants de plantejaments educatius. S'intenta no 
primar eis continguts de conceptes sino que eis nois han de progressar també en hàbits de 
treball i procediments. Les matèries están organitzades en crédits trimestrals, deis quals 
n'hi ha alguns d'obligatoris i d'altres d'optatius que eis alumnes poden triar en funció de 



les seves necessitats (reforços i ampliacions) o els seus gustos i aficions. La quantitat de 
crédits variables per poder escollir va en augment a mesura que avancen els cursos. 

Sempre ens ha semblât important l'accio tutorial i el seguiment individualitzat, però 
en la reforma aquesta acciò s'ha plantejat com una de les priori tats. Cada curs té tres 
tutors, de manera que cada tutor pot fer el seguiment individual de 12 alumnes. 

Un deis problèmes importants és el de la diversitat a l'aula. Aquest és un fet que sem-
pre es dona a rensenyament,però, amb la implantació de la reforma, queda molt aug-
mentai. S'intenta analitzar-ho i poder trobar algunes propostes de treball en aquest sentit. 

ParaMelament, preparem ja el 4art. d'ESO i especialment el 1er., que sembla que el 
proper curs 96-97 començarà a impartir-se a la nostra escola. 

Rosa Ribas Garriga 

Creixement de població de Santa Eulàlìa 
( entre 1 de Gener de 1994 i 1 de Gener de 1995 ) 

Total habitants Homes Dones 

Població de dret 1 de Gener 1994 3588 1808 1780 
Altes durant 1994 385 210 175 
Baixes durant 1994 133 67 66 
Població de dret 1 de Gener 1995 3829 1939 1890 

Cens de vehicles de I'exercici 1995 

Turismes 1.863 
Autobusos 0 
Camions 305 
Tractors 26 
Remóles 34 
Altres vehicles 758 

TOTAL 2.986 



ESCOLA PUBLICA RONÇANA 
Curs 1995-96 

L'inici de curs es va poder efectuar amb normalitat. Hi havia certs problèmes que 
feien preveure un inici conflictiu, però com passa sovint, al final i a corre-cuita tot s 'a-
rregla. Un d'aquests era referent al nomenament del professorat que ens faltava per divi-
dir els alumnes d'un mateix nivell en dos grups. A més, no disposàvem d'espai per aquest 
grup. La solució provisional va ser dividir una classe en dues, amb un envà de Fusta. Ara 
hi ha els dos grups de segon de Primària. També ens van dir a última hora que treien el 
transport del migdia, però després d 'algunes gestions per part de l 'escola i de l 'ajunta-
ment van poder-ho mantenir per aquest curs. 

Edifìci nou 
Després de veure la solució d'emergència que acabem d'explicar, i la precarietat d 'es-

pais de la que fa temps que ens queixem, ens complau molt dir-vos que les obres del nou 
pavelló es troben en un estai força avançai i que, per ara, s'hi treballa a bon ritme. 

Representará, almcnys per un ceri temps, sortir d 'una situació angoixant que es repe-
lla any rera any, amb moites promeses i poques realitats. Finalment aqüestes han arribat. 

Reforma 

Tot arriba al seu moment, i la Reforma també, encara que molt més lentament del que 
en un principi havíem cregut. Tots els cursos de Primària de l Escola ja fan Reforma. 
Segona Etapa, selè i vuitè encara no, però hem de tenir présent que el curs que ve ja no 
hi haurà selè i d 'aquí dos anys ni setè ni vuilè. Aniran a fer l 'ESO (Ensenyament, 
Secundan, Obligatori) al Centre de Segon Ensenyament la Vali del Tenes. Si es compleix 
el calendari d'aplicació de la Reforma, l 'any que ve es donará la paradoxa de què a 
l 'Escola hi haurà el vuitè, però no el setè, ja que aquest curs no existirá, será el primer 
d 'ESO. 

Així dones, tots els cursos que en un futur proper hi haurà a l 'Escola segueixen els cri-
teris d'ensenyament-aprenentatge marcats per la Reforma. Criteris que esperem que 
noteu en els vostres filis, no només perqué els llibres són diferents, sino també pel què 
realment interessa: com un aprenentatge més significatiu, més adaptai a les seves capaci-
lats, a les .seves particularitats, que construeixi els coneixemenls a partir dels q u e j a sap... 

Nou horari 
Aquest curs s 'ha modificai l'horari. Realment el can vi ha sigul minim, concrelament 

consisteix en què mitja hora de la tarda passa al mali. De manera que ara hi ha escola al 
mali de les 9 h. a 2/4 d ' I i a la larda de les 3 h. a 2/4 de 5 h. Feia molt de temps que regia 
el tradicional; ara creiem que s 'ha fet una millora, però que no és pas el millor ni el més 
racional. 



Ho va decidir el Conseil Escolar després de fer una enquesta a tots els pares, una 
amplia majoria va manifestar el seu acord amb el canvi. 

Vàrem acabar el curs passat amb una matrícula total de 430 alumnes. Amb el nou curs 
aquest número s 'ha vist incremental en 12 i ara per tant som 442 distribuïts per cicles de 
la segiient manera: 

Educació infantil 110 alumnes 
Cicle inicial 78 » 
Cicle mitjá 73 » 
Cicle superior 93 » 
Segona etapa 88 » 

Mestres 
L'increment d 'a lumnes ha vingut acompanyat també peí de mestres. Ara som 25 

nomenats pe! Departament, d 'aquests hi ha 2 amb jornada reduida. Les mestres de Religió 
nomenades peí Bisbat, els de Música i Educació Física per TAPA i Ajuntament, i la 
Psicóloga per l 'Ajuntament. 

Aquest equip de mestres desitgem, amb la col laboració deis pares, ajudar conjunta-
ment a créixer els alumnes en tots els aspectes. 

L 'Escola 

Préparant el Cargol Notician. 



Préparant el Cargol Notician. 

La Biblioteca anima a la lectura. 



La Biblioteca anima a la lectura. 



Ha arribat Carnesto l tes! 



Fem sortides i ens ho passem molt be. 





LLAR D'INFANTS SANTA EULALIA 

ELS JOCS DE FALDA 

En els primers anys de vida deis infants és molt important la relació individualitzada 
nen/a-adult, ja que suposa un primer esglaó en la descoberta que fan d'ells mateixos i del 
seu entorn immédiat. 

Dins la vida quotidiana del nen/a a la llar hi ha molts moments en qué s'estableix 
aquest tracte individualitzat. Un deis que el possibiliten són els jocs de falda. 
L'educador/a, tot jugant amb el nen/a assegut a la falda, li transmet el seu afecte, li fa 
moixaines, el gronxa, capta la seva atenció amb la mirada i es comuniquen. Aquests jocs 
permeten establir una relació molt íntima entre el nen/a i l'adult. 

El joc de la falda el considerem com un joc, en un principi iniciat per l'adult, expres-
sat per una cantarella o cançô i que comporta un contacte directe individualitzat nen/a-
adult. 

Arri, arri tatanet 
anirem a Sant Benet, 
comprarem un panellet, * 
per dinar, 
per sopar, 
per a en (nom del nen/a) no n'hi ha! 



A principi de curs hi haurà uns jocs més adients per a l'època d'adaptació. Aquests 
afavoriran més la seguretat, el consol i la relació afectiva, tan necessaris en aquesta etapa. 

Un cop passada l'adaptació, hi haurà situacions en qué serán propis uns altres jocs: 
jocs per animar i engrescar, jocs per relaxar... 

Els jocs de falda no s'han de deixar de fer en aquesta edat, sino que s'han de conti-
nuar realitzant en edats posteriors, ja que afectivament continua necessitant aquest tipus 
de joc i, per l'altra part, son un pas previ ais jocs dansats, coMectius i rimats. 

Dolors Barbany 

CENTRE DE CULTURA SANT JORDI 

Des del mes de setembre hem realitzat un petit canvi en I'horari de la Biblioteca. Ara, 
els dilluns i els dimecres obrim de 9 a I, en comptes de fer-ho a la tarda. 

Aquest nou horari va dirigit a tothom, però sobretot als alumnes de la «Vali del 
Tenes» que han d'assistir a classe a les tardes, i per tant els és impossible de venir a la 
Biblioteca. 

Esperem que aquest canvi sigui assequible a tota la gent. 

Tot seguit us recomano una série de liibres que ens han arribar últimament, que podeu 
llegir durant aqüestes testes; 

— Xaman, Noah Gordon 
— La Doctora Cole, Noah Gordon 
— La sonrisa etrusca, José Luis Sampedro 
— Un buen partido, Vikram Seth 
— Les aventures del bon soldat Svejk, Jaroslav Hâsek 
— Panfleto desde el planeta de los simios, Manuel Vázquez Montalbán 
— L'anticatalanisme del diari ABC (1916-1936), Jaume Medina 
— Sueños en el umbral, Fátima Mernissi 
— El violi d'Auschwitz, Maria Angels Anglada 
— Vals lent a Cedar Bend, Robert James Waller 
— Música de frontera, Robert James Waller 
— La mirada del otro, Fernando G. Delgado 
— Vés on et porti el cor, Susanna Tamaro 
— La llanterna de l'arç, Seamus Heaney 

M. Carme Viadé 



PARROQUIA 

UN NOU DESVETLLAMENT ECLESIAL 

Quan sortirà el present article, farà quasi mig any que es va acabar el Concili 
Provincial Tarraconense. Durant vuit caps de setmana, al Casal Borja, de Sant Cugat del 
Vallès, varen tenir Hoc les sessions que han aportat un abundós i substanciós material i 
que ara espera el reconeixement oficial per part de la Santa Seu. 

El fet que s 'hagi célébrât el Concili ja és positiu. Que, després de 238 anys de silenci 
s 'hagi reprès la tradició secular d'orientar les nostres esglésies a través de concilis periò-
dics és positiu. Molt positiu. 

Es necessitava coratge per convocar un Concili. I aquest coratge l 'ha tingut, amb l'a-
cord deis altres bisbes, és ciar, l 'Arquebisbe Primat de Tarragona. A l'arxidiòcesi de 
Tarragona es deu també el treball silencios de la infrastructura organitzativa, de personal, 
informàtica, etc., que s 'ha posât de pie al servei del Concili. 

No han faltat hores ni dies difícils. La premsa se 'n va fer justament ressò. L'Esgiésia 
és una institució oberta. Vol dir que l 'Església no és una bassa d'oli, sense obiidar 
l 'Esperit Sant, que sempre tothom ha de tenir present. L'Esgiésia la fem els homes i dones 
d'avui, que ens movem entre eis conceptes de fidelità! i corresponsabilitat, sempre difí-
cils de conjugar, com els verbs, sobretot si n'hi ha algún d'irregular. 

Sense entrar en la mística del sofriment, potser si que cal donar gràcies a Déu de les 
hores dures viscudes al Concili. Sense dubte que deuen haver ajudat a tots els participants 
a escoltar-se més, a conèixer-se més i a tenir-se una major confiança. Tots descobriren, 
amb l'experiència, que el qui els havia aplegat era el Senyor. I Jesús més d 'una vegada 
permetia que les dissenssions sortissin entre els deixebles. Al cap i a la fi no va pas cri-
dar àngels a seguir-lo, sino homes i dones. 

I qué n 'esperem del Concili Provincial? A part del compliment, a llarg i a curt termi-
ni, de les propostes que en surtin, n 'hem d'esperar una reconversió dels cristians, en la 
quai la Paraula de Déu sigui el revulsiu de cada dia. 

N ' h e m d'esperar una major obertura i diàleg de les nostres esglésies amb la societat, 
amb una Identität clara i transparent, n 'hem d'esperar sentir el dolor de tantes persones 
que sofreixen per causa del que sigui. Per aquest camí eis cristians mai no estarem en 
vaga. N ' h e m d'esperar... Déu ho sap. N 'hem d'esperar que no es trigui massa anys a con-
vocar-ne un altre. Nosaltres n 'hem fet l 'aprenentatge, eis responsables del pròxim ho 
faran millor. 

Mn. Josep Pausas i Mas, Pvre. 



El gran escriptor Ramon Polch i Camarasa, 
amb els actors de "L'unica táctica". 

CASAL PARROQUIAL 

Durant Tany 1995 l'activitat al Casal Parroquial ha estât molt viva. S 'ha intentât res-
pondre a les ganes de fer teatre de molts joves i infants. Segurament perqué en els darrers 
anys s 'ha procurât fer una tasca que no es réduis només a la representació dels «Pastorets» 
per Nadal i Reis, sino que fos una activitat continuada durant el curs, ara hi ha una bona 
disposició a participar en activitats tealrals. D'aquesta manera la llarga tradició de teatre 
a Sta. Eulalia es vista amb projecció de futur i, més enllà de la satisfaccio personal de sen-
tir-se actor, creiem que és una manera d 'a judar als joves a ser presents a la vida social i 
cultural del nostre pöble. 

TEATRE 

«L'única tcictica», de Ramon Foich i Camarasa 
Encara no s 'ha aixecat el teló, al darrera hi conviuen els nervis, l 'emoció i la incerte-

sa que cada actor viu abans de comen9ar l 'obra: Ens sortirà be? Arribarem a transmetre 
allò que l 'autor ha volgut exposar en la seva obra?, l'autor?... És a baix, enmig del públic! 
No, és més proper, és aquí entre nosaltres donant-nos ànims abans de comen9ar la repre-
sentació. Aquest deu èsser un dels primers valors d 'haver fet aquesta obra: hem pogut 



conèixer i compartir el nostre treball amb Ramon Folch. D'aquesta relació en guardarem 
la cordialitat, la senzillesa i l 'amabilitat d 'aquest gran autor literari. 

L 'humor transparent, la frescor de cada personatge i la crida a viiire honestament en 
aquest món tan faltat de valors, que proposa «L'unica táctica», va fer passar una tarda 
molt agradable al public que omplia el Casal. 

Aquesta obra va ser representada a Sta. Eulàlia de Ronçana ais dies 5 i 12 de març. Al 
Casal Parroquial de Llinars del Vallès al 26 de març. Al Centre recreatiu de la Sagrera de 
Barcelona al dia 7 de maig i, finalment, a Palau de Plegamans al dia 27 de maig. 

«El veri del teatre» de Rodolf Sirera 
La representació d'aquesta obra és fruit de les ganes d'enfrontar-nos a un repte teatral 

que posés a prova la nostra capacitai d'interpretació, en una peça que per les seves carac-
téristiques (dos actors sols dalt l 'escenari durant més d 'una hora) complicava el mantenir 
l 'atenció i l ' interès del public a l 'hora de seguir-ne el fil. 

La dedicació i l 'entusiasme deis dos actors, en Pere Prim i en David Duran, juntament 
amb la resta de col laboradors, va resultar definitiva per aconseguir-ne el résultat desitjat. 

«El veri del teatre» ha estât una mostra de les ganes que tenim de fer conèixer nous 
autors i noves histories. En aquest cas una historia que va sorprendre el public per la ten-
sió del seu desenvolupament. Va ser representada al Casal els dies 4 i 11 juny. 

«Lei Ventafocs» de Josep M" Folch i Torres 
Segons ens expliquen, fa més de quaranta anys que un grup del Casal va representar 

aquesta obra. Després de tant temps, ara s 'ha acollit amb molts bons ulls. 
L" ha representada un grup de joves que no tenen més de disset anys i això li ha donat 

un atractiu especial. La feina no va ser fácil, calia estudiar paper enmig d'exàmens, fer 
els decorats expressament per l 'obra, buscar vestits i organitzar els pentinats, buscar 
música i fer el muntatge, tot dins d 'una activitat frenètica deguda a la feina que el Casal 
estava duent a terme fent altres obres teatrals. Però al final vàrem representar «La 
Ventafocs» tal com estava previst, amb assistència molt nombrosa de public. 

«La Ventafocs» s 'ha représentât els dies 18 i 25 de juny i, per la Festa Major d'estiu, 
el mes d'agost. 

Els actors saludant al púbüc 

un cop acabada la representació 



TEATRE INFANTIL 

«El Testament del Nasi» i «Mans enlaire» de Ramon Polch i Camarasa 

Per acabar la temporada, abans d'estiu, toca el torn als més petits. Son el planter del 
Casal. 

Tenen entre 8 i 12 anys. En son bastants, més d 'una vintena. Els hi agrada el teatre. 
Són un public de totes les obres que s'estrenen. Ara, però, tenen ganes de canviar eis 
papers. Hi volen ser ells dalt l 'escenari. De ganes i il lusió no eis en falta. Van descobrint 
que el teatre és un treball en equip. Ells són importants, però també ho són els tècnics de 
Hum i so, la maquilladora, el tramoista, eis escenògrafs. L'èxit (el fracàs no és permès) 
sera de tots. 

El résultat és positiu. Public rialler i content. Comentaris gratificants. Infants que s 'ho 
passen d'aliò més bé fent teatre i amb moites ganes de sortir de nou a l 'escenari. 

«Eis Pastorets» de Josep M" Polch i Torres 
No cai dir que, com cada any per les festes nadalenques, es varen representar els 

«Pastorets». 
L'any passat constatàrem la necessitat de renovació. Enguany l 'hem començada a fer 

amb nous actors que interpreten el Pròleg, en Lluquet i en Rovelló, la Marta i en Jeremies, 
la Isabeló i tot el grup de pastors. Es manté, però, la barreja d'actors d'edats diverses. «Eis 
Pastorets» són una bona ocasió per fer coincidir l 'experiència dels que fa anys que es 
mouen per l 'escena amb la il-lusió dels qui comencen. 

Com cada any, us esperem els dies de Nadal i Reis. 

POESIA 

Entom de Nadal hi ha molta poesia catalana. Aquest fet ens va fer pensar en la possi-
bilitat de presentar-ne una petita mostra. Va ser el dia de Sant Esteve. 

Una primera part de reci tado de poesies de diversos autors: Casas i Amigó, Didac 
Faig, Verdaguer, Caries Riba, Martí Pol, Camil Geis, J. V. Foix, Josep Camer... 

La segona part va ser dedicada exclusivament al «Poema de Nadal», de J. M" de 
Sagarra. 

En un context de quietud i música, de clarors i ombres, vàrem fer aquest 1er. recital 
poètic. Enguany tornarem a repetir aquesta experiència, a les 8 del vespre del dia de Sant 
Esteve. 

MÚSICA 

«Nit de músics» 
Amb ganes de donar relleu a la festa de la nostra patrona Sta. Eulàlia, i volent parti-

cipar en la vida cultural del nostre pöble, vàrem pensar en la possibilitat d'organitzar, amb 



la coMaboració de l 'Ajuntament, una vetllada musical amb participació de musics, estu-
diants de música locals i la Coral Sta. Eulàlia. 

El concert va ser el dissabte, 9 de desembre, i per millors condicions acústiques, es va 
fer a l'església. Una bonica, agradable i entranyable vetllada que procurarem repetir. 

Ens cal arrodonir l'activitat al Casal recordant la presència d'altres grups de teatre: 
«Grup de teatre del Casal de Ulnars», «Grup escènic de Crist Rei de Barcelona» i «Grup 
Ferrigo ferrago de Palau de Plegamans». 

En un altre context, i amb ganes de millorar el manteniment i les condicions de l'edi-
fici del Casal, hem començat un període de millores. Així, hem procurât condicionar uns 
armaris per poder guardar millor els vestits i els decorats. Igualment ens va semblar opor-
tú canviar i millorar els lavabos segons el disseny que ha fet la Imma Danti. 

Aquesta feina silenciosa ha estât portada a terme per voluntaris, en hores sovint intem-
pestives. 

Ens cal agrair especialment a en Joan Soler la seva inestimable feina i orientació en 
questions de construcció, a en Pere i en Josep Ribera la seva aportado en la part de fus-
teria, a en Josep Casals el seu treball en qüestions d'electricitat. Tots ells recolzats per 
l 'esforç d'en Ricard, en Pere, en Josep, en David i altres voluntaris que esporàdicament 
han aportat la seva ajuda. 

A tots ells un fort, llarg i càlid aplaudiment pel treball que han portât a terme. 

Jaume Galobart 

< 

' 

David Duran i Pere Prim en "El veri del Teatre" 



' I K L E V I S I Ó 
^ ^ ^ ^ ^ CANAL SET 

Des de Canal SET ens fem ressò dels fets que son noticia al nostre pöble i voilants. 
A continuació us recordem algunes de les noticies més destacades al llarg de l'any i que 
hem anat apropant-vos a través de Finformatiu setmanal SET Informa. 

GENER 

- Es celebra la lOena. trobada de corals al nostre poblé. L'acte es realitza a l'església 
i l'organitza la Coral de Sta. Eulàlia. 

- L 'Ajuntament presenta les «ordenances generals de policía i bon govern» amb la 
intenció de regular alguns aspectes de les relacions i la convivència al municipi. 

- Es celebra un acte informatiu organitzat pel grup d'oposició al IV Cinturò. Hi inter-
vé Manel Cunill, membre d'ADENC, i Salvador Rueda, especialista en ecologia urbana. 

- Es presenta el Padró municipal del nostre pöble que situa la població de dret en la 
xifra de 3.829 habitants. 

FEBRER 

- La regidoría de Medi Ambient conjuntament amb l'Associació de Defensa Foresta! 
l'Alzina celebren la 2ona. reunió informativa sobre prevenció i extinció d'incendis fores-
táis. També es parla dels abocaments incontrolats. 

- L'Ajuntament aprova en el Pie ordinari el Pressupost general pel 1995 que sera de 
632 milions, xifra lleugerament inferior al de 1994. També s'aprova el projecte de recons-
trucció d'obres publiques, de propietat municipal, que van quedar afectades pels aiguats. 

- Es convoca a voluntaris per dur a terme tasques de neteja dels vorals de la riera. 
L 'acte és promogut per la Regidoría de Medi Ambient i hi participen una cinquantena de 
persones. 

MARÇ 

- Més de 500 persones assisteixen al pavelló a la Calçotada popular. Hores abans, un 
bon nombre de participants travessen part del pöble amb la Marxa-Passeig. 

- Es reorganitza la Colla de geganters i en Gerd i la Maduixa es preparen per tornar a 
ballar. 

- Es representa, per 2ona. vegada, l'obra de teatre «L'única táctica» al Casal 
Parroquial. Eis diners recollits es destinen a un projecte d'ajuda a Amazonia. 

- Es fa un debat public a la Biblioteca i en directe per Canal SET sobre el IV Cinturò. 
L'acte, organitzat per l'Ajuntament i pel grup d'oposició al IV Cinturò, compta amb la 
presència de Jordi Casso, coordinador territorial i director general d'Urbanisme de la 
Generalitat, i Manel Cunill membre d'ADENC. 



ABRIL 

- Sta. Eulàlia és escenari del Vi l i Raid Hípic de la Vali del Tenes i del VI Raid de les 
Autonomies, una prova pionera de les 100 milles d'Espanya. 

- L'Espiai de Sta. Eulàlia celebra els seus 15 anys amb tot d'actes i una exposició que 
recull la historia del grup. 

- S ' inaugura de forma oficial el local de I 'APINDEP, Associació per a la integració 
de nens disminuïts a l 'Escola Pública. 

MAIG 

- Les Pestes de 1' 1 de maig reuneix a una vintena de parelles de gegants en la Quarta 
Trobada de gegants del Vallès Oriental que va celebrar-se a Sta. Eulàlia. 

- També, amb motiu de la mateixa festa, es celebra l 'Arrossada Popular al Pavelló, 
que apiega a unes dues-centes persones. 

- L" Automòbil Club Ronçana celebra la tradicional cursa nocturna de 4x4 amb la par-
ticipació de 60 vehicles tot terreny, i el Club Ciclista de la Vali del Tenes organitza una 
cursa de bicicletes. 

- S'inicia la campanya electoral per a les eleccions municipals. A Canal SET s 'ofe-
reixen les entrevistes ais caps de llista de les quatre formacions poh'tiques que es presen-
ten. així com un débat en directe també des de Canal SET. 

- CiU guanya la majoria absoluta en les eleccions municipals obtenint 6 regidors. La 
segona força més votada és Independents-ERC que aconsegueix 3 regidors. El PSC i 
l 'AElR treuen I regidor cada un. 

JUNY 

- El Club Esportiu Sta. Eulàlia celebra el 9è. Torneig Internacional de Fútbol Base. 
Els equips participants provenen de la Rioja. l 'Aragó, d'Eivissa i del nord d'Itàlia. 

- El Club Pati Sta. Eulàlia celebra el lOè. Festival de patinatge. 

- Al Casai Parroquial de Sta. Eulàlia s'hi representen diferents obres de teatre: «El tes-
tament d 'en Nasi», «Mans enlaire», «La Ventafocs» i «El verí del teatre». 

- Entra en funcionament la nova oficina de Correus de Sta. Eulàlia. 

JULIOL 
- La Festa de St. CristòfoI, organitzada pels transportistes de Sta. Eulàlia, arriba a la 

seva 6ena. edició. 
- La Mancomunitat de la Vali del Tenes posa en marxa un pia de prevenció d'incen-

dis. El Pia consisteix en la ubicació d 'un observatori des del quai es pugui detectar qual-
sevol conat de foc. La tasca de vigilància la porten a terme objectors de consciència. 

- Alumnes de 1er. a 8è. de l 'Escola Pública Ronçana assisteixen durant tot el mes a 
l 'Escola d 'Estiu organitzada per l 'APA del Centre. 



A G O S T 
- Es celebra la Festa Major. 
- S ' inicia la campanya de Solidarität amb Bosnia convocant als ciutadans de Sta. 

Eulàlia a la plaça de l 'Ajuntament a un acte simbòlic i un minut de silenci, cada dilluns a 
les 8 del vespre. 

S E T E M B R E (sense emissions, per vacances del personal de Canal SET) 

O C T U B R E 
- Els avis del nostre pöble celebren el 6è. aniversari del seu Casal i inauguren l 'ex-

posició «5 anys d'història». 
- Més de 750 participants assisteixen a la XVI Marxa-Passeig de la Valí del Tenes 

organitzada per la UEC, amb un total de 15 quilòmetres de recorregut. 
- Finalitzen les obres del Local Municipal d 'Enti tats , situât a les dependències de 

l 'antic Patronat d 'esports. 
- S'escull una nova junta de TAPA de l 'Escola de 2on. ensenyament de la Valí del 

Tenes. 

N O V E M B R E 
- Uns 70 nens i nenes de 7 a 14 anys inicien el curs d 'Espiai 95-96. 
- Es celebra la Gran Vetllada del Quinto, al pavelló. 
- S ' inicia la Campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya. 
- Canal SET guanya, per segon any consecutiu, el Premi de Televisió de la Festa de 

les lletres catalanes del Vallès Oriental, convocat per Omnium Cultural. El reportatge pre-
miat, «El perill és a la carretera», realitzat per l 'equip de Sintesi va quedar ex-aequo amb 
un reportatge de Televisió de Granollers. 

- Es celebren les Eleccions Autonòmiques. 
- S' inicien els cursos de cuina nadalenca i d 'ornamentació nadalenca organitzats per 

l 'Ajuntament . 

Teresa Valls 



Visita al Parlament de Catalunya. 

CASAL D'AVIS 
de Sta. Eulàlia de Ronçana 

El Casai d 'Avis de Santa Eulàlia de Ronçana, d'acord amb cl redactat dels seus 
Estatuís és una Associació, com moites altres que existeixen a Catalunya, per la gent gran, 
amb Personalität jurídica propia i plena capacitai per administrar i disposar deis seus béns. 

Quan es va crear, a instàncies de l 'Ajuntament de Santa Eulàlia, el mes d'agost de 
1989, ara fa sis anys, va encetar el seu carni amb una cinquantena escassa de socis, i un 
pressupost que gairebé no arribava a les cent mil pessetes. El seu sistema de govern, en 
principi, va estar régulât per un Reglament de Règim Interior i administrai per una Junta 
novella, però amb molt entusiasme, que va tirar endavanl fins obrir-se camí. 

Avui dia disposa d 'uns Estatuís Generals, aprovals en Assemblea General i deguda-
menl inscrits en el Registre d'Enlitals de la Generalitat de Catalunya. El darrer soci ins-
crit en el cens ho va ser fa pocs dies, amb el número 443. Les baixes, lotes elles per defun-
ció, han arribat a 30 en lots aquesls anys. 

El pressupost, segons l 'ùltim exercici tançai el 31 de desembre de 1994, donava la 
xifra de més de nou-centes mil pessetes, com résultat net entre ingressos i despeses. 



Les activitats desenvolupades pel Centre han estât aquelles pròpies de la gent gran: 
jocs de petanca, amb competència amb altres Casais, costura, gimnástica, cursets de sar-
danes i sortides culturáis i d'altres tipus promocionades per la Generalitat, corn han estât 
les visites a l 'Estadi Olimpie i al Parlament de Catalunya, totes elles amb força partici-
p a d ó. 

Així mateix s 'han célébrât quatre testes — j a tradicionals— com han estât: «Sant 
Jordi», amb lliurament de roses i llibres i altres régals. «Sant Joan», per menjar coca i fer 
l 'homenatge ais socis que aconsegueixen celebrar les seves noces d 'o r . «Primer d 'octu-
bre», per commemorar l'aniversari del Casal. Enguany ha tingut més solemnitat, per la 
visita de la Subdirectora General de TICASS, invitada especialment a veure l 'exposició 
¡I lustrada de «Cinc Anys d'Història del Casal» i ensenyar-li, amb les autoritats munici-
pals, els nous terrenys on es pretén construir un Centre Civic per la població. La quarta i 
daiTera és la de Nadal, que serveix per distribuir entre els associats un lot de productes de 
la diada, en la festa que organitza el Casal pels voltants de la Nativitat. 

També s 'ha col laborat molt estretament en aquells actes organizats per l 'Ajuntament, 
en diades com la Festa Major, primer de maig. Tots Sants i altres efemérides. 

Un dels serveis que s 'ha aconseguit incorporar aquest any, a més del control de la 
hipertensió per una infermera voluntària, és e! de barberia per homes que .a un preu molt 
assequible, es presta els divendres a la tarda, en un dels nostres locals cedit per 
l 'Ajuntament. 

C. Molas 

Visita al Paro de l'Agulla de Manresa. 



La Revista 

«RONÇANA» 

Un any més la nostra revista ha seguit la seva trajectòria, arribant amb més o menys 
puntualitat a les llars de Santa Eulalia i de bona part de la Vali del Tenes. Fa ja vint-i-set 
anys (el novembre de 1968), que apareixia el primer número de Ronçana, amb un con-
tingut, una presentació i un cost molt modest comparât amb Tactual, però que va repre-
sentar la llavor del fet cultural i social que ara constitueix la revista en els seus aspectes 
de pensament, informatiu, literari, historie, etc. 

Enguany ha estât any d'eleccions. El 28 de maig tingueren Hoc les municipals i el 19 
de novembre les autonômiques. Ronçana hi ha dedicat molt espai; en les municipals 
publicant prèviament el resum del programa de totes les candidatures de la Vall del 
Tenes, i posteriorment donant els résultats i les dades estadistiques corresponents. Quant 
a les autonômiques, i d'acord amb els résultats obtinguts a la Vall del Tenes, s'està éla-
borant un quadre estadistic que apareixerà en el proper número, últim de 1995, pels volts 
de Nadal. Aquests résultats i estadistiques, publicáis per Ronçana en totes les eleccions 
celebrades des de la implantació de la democracia, constitueixen un arxiu imprescindible 
per conèixer l'evolució política a Santa Eulàlia i a tota la Vall del Tenes. 

El «Sopar» ja tradicional que organitza la revista es celebra el dia 2 de desembre al 
Restaurant Can Traver, de Bigues. 



L'acte es va iniciar amb una breu salutació de! director, Joan Valiicrosa. i va conti-
nuar amb el sopar pròpiament dit. Després, i abans d'entrar en matèria, en Jaume Danti 
va llegir un resumit balanç de l'any que ara acabem. 

El tema escollit per tractar enguany era el dels serials televisius, veritable «boom» 
actual a la TV. Per això es van convidar diversos personatges relacionats amb aquest fet: 
actors, autors i realitzadors. A I'hora de la veritat, però, i degut principalment a la «passa» 
de grip, només foren dos els personatges assistents: I'actriu Rosa Vila i el realitzador 
Esteve Duran. La seva intervenció i testimoni, entrevistats per Jaume FarrioI, foren molt 
intéressants. L'acte va concloure amb l 'emissió cara al public d 'un capítol de serial, escrit 
per Jaume FarrioI i protagonitzat pel mateix J. F., els dos convidats esmentats i pels nos-
tres amies i improvisats actriu i actor, Rosa Serra i Esteve Sala. Com es pot suposar, I 'o-
bra no era dramática, sino tot el contrari, i va constituir un digne colofó a la vetllada, de 
la qual el nombrós public assistent en va sortir amb évidents mostres de complaença, com 
gairebé .sempre. 

I res més. Esperem poder continuar comptant amb l 'ajuda de tots: lectors, subscrip-
tors, redactors i anunciants, per prosseguiren aquesta tasca que tanta acceptació ha tingut 
fins ara. j ^ 

• 'esquerra a dreta: Jaume FarrioI, Rosa Vila, Rosa Serra, 
Esteve Sala 1 Esteve Duran, en un moment de la seva intervenció 

en el Sopar de 1995. 



AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA 
SANTA EULÀLiA XIV Concurs 

de Diapositives de la Vali del Tenes 
Un any més va tenir Hoc per la Festa Major l'anual Concurs fotogràfic, que enguany 

va reunir un bon nombre de participants. 
Publiquen a continuació l'ACTA DEL JURAT, amb la relació de premiats: 
El jurat, compost per Montse Nonell, de Lliçà d'Amunt, Pere Porcada, de la Garriga, 

i Jordi Iglesias, de Santa Eulàlia, s'han réunit al Casal d'Avis de Santa Eulàlia de 
Ronçana el dimecres dia 2 d'agost de 1995, a les 10 del vespre, i han puntuat totes les 
diapositives presentades al concurs (21 col leccions de Tema Vali del Tenes i 38 col lec-
cions de tema Lliure). 

Una vegada fetes les sumes de les puntuacions deis tres membres del jurat, n"ha résul-
tat aquesta classificació: TEMA LLIURE 

1er. "Blanc i BIau", de Josep Montes i Gravi 
Trofeu: Ajuntament de Santa Eulàlia 

2on. "Posta de sol al Nil 3». de Lara Rius i Charles 
Trofeu: Caixa de Catalunya 

3er. "Oh, gavina... ", de Teresa Valls i Baro 
Trofeu: Transports Girpei 

4art. "Mikonos /", de Margarida Seirat i Guai 
Trofeu: "la Caixa" 

5è. "Musics al carrer 3". de Cathy Charles i Masse 
Trofeu: Tallers Santa Eulàlia 

6è. "Muntanya ", de Montserrat Font i González 
Trofeu: Explotació Agrícola Can Burgués 

7è. "Descans", de Josep Lluis Negredo 
Trofeu: Forn Santa Eulàlia 

8è. "Vila Olímpica", de Ramon Ratera i Carbonell 
Trofeu: Ferretería Poma 

9è. "Colors", de Josep M" Molist i Vilanova 
Trofeu: Foto-Cine Batlle 

lOè. "Clapejat", de Nuria Castella 
Trofeu: Montse Fotògraf 

Millor Col-leccio: la de Josep Montes i Gravi 
Medalla: Caixa de Catalunya 

TEMA VALL DEL TENES 
1 er. "Mail", de Joan Cabot i Pañach 

Trofeu: Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia 



2on. "Ball de Gegants", de Josep M" Molist i Vilanova 
Trofeu: Cladellas, S.A. 

3er. "Miratge ", de Gregorio Garcia Saldana 
Trofeu: Farmàcia N. Salayet 

4art. "El Rienil", de Pere Bonet i Galobart 
Trofeu: Esports Escuin 

5è. "Tenes Brut 3", d'Oriol Arisa i Argemi 
Trofeu: Associació de Propietaris Can Mallorca 

6è. "Vali del Tenes des del Nord 1 ", de Montserrat Galobart i Argemi 
Trofeu: Assegurances Prat 

7è. "Després defoc", de Josep Lluis Negredo 
Trofeu: Foto-Cine Batlle 

8è. "Dia de Gegants 3 ", de Catiiy Charles i Masse 
Trofeu: Foto-Cine Batlle 

Millor coMecció: la de Joan Cabot i Pañach 
Medalla "la Caixa" 

Hem d'agrair novament les facilitats que ens va donar la junta del Casal d 'Avis, amb 
la cessio del seu local per a Tactuació del jurat qualificador i per a les projeccions. També 
valorem com cal el patrocini de l 'Ajuntament i la coMaboració d'entitats i empreses del 
poblé donant trofeus per ais premiats. Esperem que, amb les ajudes esmentades, la con-
tribució deis membres de! jurat i la participació deis concursants, poguem celebrar el XV 
Concurs la propera Festa Major. Joan Cabot 

"Blanc i blau", de Josep Montes i Gravi, primer premi 
tema iliure en el concurs de 1995. 



CORAL SANTA EULALIA 
Estimât veí i lector: 

Havent arribat a aquesta página del nostre Anuari Local, potser has tingut la temp-
tació de passar endavant. Deus haver pensât: "Altra vegada els de la Coral explicant 
les mateixes coses de sempre, me les sé de memòria!: Assaigs, els dimarts a 2/4 de 
IO del vespre, a la Rectoria; els concerts de Nadal, Pasqua i final de curs; l'excursió 
del mes de maig; les cançonetes que han après; que si les torrades de Can Maspons; 
els intercanvis amb altres corals; que falten veus i com més serem més riurem... I amb 
una mica de sort hi posaran els noms dels que s'han incorporât i dels que han causat 
baixa. Res de nou!" 

Et comprenem, i fins hi tot estem segurs que tens una bona part de raó. Les enti-
tats acostumen d'encomanar-se les actituds humanes, i la que has descrit té un nom: 
RUTINA. Però la rutina també té els seus avantatges i és un d a r senyal de vida: ens 
permet funcionar amb un mínim esforç. 

1 ara ve la part que t 'hem de contradir. Si bé és cert que mecànicament la Coral té 
una part de funcionament rutinari, això ens ho permet el bagatge que portem i l'ex-
periència acumulada. Que no és res més que el fruit d'anys de treball, d'esforç cons-
tant i de dedicació. Cada assaig és diferent, com és diferent cada concert, cada inter-
pretació d'una mateixa cançô, cadascun dels cantaires. No hi ha dues veus iguals, i 
ni tan sols tenim els mateixos motius per cantar. 

I és precisament la diferència el que ens uneix, com els instruments d'una orques-
tra. com les notes en un pentagrama, que ens fan gaudir quan formen una bella har-
monía. 

No podem pas tancar aquest escrit sense un record emocionat per la nostra com-
panya Carme Roca, que ens va deixar el proppassat mes de juny. Carme, mai no obli-
darem el teu entusiasme, la teva sinceritat i tot el que has fet pèr la Coral. Moites grà-
cies i fins a sempre! 

Tot seguit, benvolgut veí, que has tingut la paciència d'arribar fins a aquesta rat-
11a i encara te'n queda per continuar, pots llegir la relació d'activitats que la Coral 
Santa Eulàlia ha portât terme durant l'any 1995 que ara s'acaba. Bon Nadal i fins 
l'any vinent! 

Coral Santa Eulàlia. 
Santa Eulàha de Ronçana. Nadal 1995 



ACTIVITATS DE LA CORAL 
DE DESEMBRE DEL 94 FINS A DESEMBRE DEL 95 

-10 de desembre de 1994: Missa de Santa Eulàlia 
-18 de desembre de 1994: Concert de Nadal 
-1 de gener de 1995: Trabada de Corals de la Vali del Tenes a Sta.Eulcilia. 
-23 d'abril de 1995 dia de St.Jordi: Concert de Pasqua. 
-4 de Juny de 1995: Excursió de la Coral a St. Joan de les Ahadesses, Camprodón i 

Molió (Concert). 
-10 de juny de 1995: Pelegrinatge a Montserrat. 
-14 de juny de 1995: Participació a la Missa-funeral per la Carme Roca. 
-17 de juny de 1995: Concert a Matará amh el Cor Madrigalista (Concert dedicat a 

la Carme Roca) 
-26 d'agost de 1995: Participació en un casament. 
-5 de setembre de 1995: Inici del curs. 
-19 de novembre de 1995: Participació a la Missa Aniversari de Casament del nos-

tre company Pere Bellavista i de la seva esposa Mercè 
-9 de desembre de 1995: Concert «Nit de Musics Locals». 

La Coral Santa Eulàlia en una recent actuació, quan encara 

hi havia la Carme Roca. 



E S P L A I 

1995: Quinzè aniversari 

El 1995 ha estât l 'any del quinzè aniversari. Hem célébrât els quinze anys de vida del 
grup d'Espiai. Records, emocions, retrobaments, rialles, festa; també un xic de nostàlgia 
i un punt d 'enyorament. Tot això durant el cap de setmana del 22 i 23 d'abril. Per recor-
dar els moments viscuts, una exposició ens convida a conèixer el tarannà esplaier, i un 
muntatge de diapositives ens transporta a les setmanes de colonies i a les tardes d'activi-
tats esplaieres. 

Dissabte al vespre, retrobament de tots els monitors i monitores que han passat per 
l 'Espiai durant aquests quinze anys. Un xou ben especial: un sopar-espectacle. Aquests 
mateixos monitors son els que dediquen el diumenge al mati a ajudar els nens i nenes a 
construir barrets, titelles, estels o mòbils. 1 després, més retrobaments, aquesta vegada 
amb les cuineres, tractoristes, mossèns i altres persones que han col laborât amb l'espiai 
d 'a lguna manera. 

Els actes festius: el pregó d'inici de festa i la cercavila amb Xarop de Canya, els 
gegants de Santa Eulàlia, en Bebs, eues i capgrossos; el bail de festa grossa, amb Clau de 
Llana i les seves melodies populars i tradicionals; i per acabar, Samfaina de Colors con-
vida tothom a la gresca, a ballar i a cantar. 

Un cap de setmana rodó; hem célébrât el quinzè aniversari del grup d'Espiai. N'estem 
contents. 

Curs 94-95: Viatge per l'espai 

En el curs 94-95, les activitats que vàrem fer estaven totes relacionades amb l'espai. 
La construcció d 'un coet ens va permetre viatjar per tot l 'univers, conèixer estrelles i pla-
netes, imaginar móns nous i Ilunyans, buscar trésors amagats i parlar amb éssers ben 



estranys i fantàstics, i sobretot descobrir tots els secrets de la cosmonàutica galaxial. No 
hi ha dubte que amb totes aqüestes activitats ens convertirem en experts astronautes i per-
fectes somniadors. 

El final de curs va ser diferent dels altres anys, amb un cap de setmana al Mas Muxach 
divertit i pie de sorpreses. Els més grans van fer una ruta on l'objectiu era coneixer eis 
entorns de Nuria i fer els cims més importants. Van assolir-los tots, entre ells el Puigmal, 
tot i les inclemències meteorològiques que van endurir l'expedició. Felicitats a tots els 
components. 

Curs 95-96: Tornem-hi 

El dia 4 de novembre d'aquest any vàrem començar el nou curs de l'espiai, on parti-
cipen nens i nenes entre 7 i 14 anys. Aquests han estât repartits en tres grups: petits, mit-
jans i grans, i cadascun ha escollit un tema per treballar les seves activitats durant tot 
aquest curs. Els petits treballem diferents aspectes de la ciutat, eis mitjans estem desco-
brint petits indrets del nostre pöble, que molts de nosaltres no coneixiem, i els grans estem 
tractant diferents aspectes de l'actualitat. En les trobades del dissabte a la tarda fem jocs, 
tallers, gimcanes, danses, cançons, jocs de pistes, i així fem noves amistats i ens conei-
xem eis uns als altres. Així apreciem a conviure, a ser solidaris, a compartir i a ajudar ais 
altres... 

En aquest nou curs d'espiai les principals novetats són que hem augmentai el nombre 
de monitors, i que s'han incorporât nous nens i nenes que volen viure l'espiai. 

Montse Barbany 



Primer Equip C. E. Sta. Eulàlia 

F U T B O L 
TEMPORADA 94-95 

PRIMER EQUIP 
El primer equip ha realitzat una cam-

panya decebedora si tenim en compte les 
aspiracions iniciáis de I'equip. 

S'ha aconseguit el cinque Hoc, amb 40 
punts i sis positius, molt lluny del primer 
classificat el Taradell que puja directament 
a la 1- Categoría Regional, en la que li 
desitgem molt d'exits. Només 58 gols a 
favor, ens ve a dir que ha faltat capacitat 
golejadora, la davantera no ha funclonat el 
que s'esperava. En canvi, defensivament, 
ha sigut el conjunt menys golejat amb 
només 36 gols en contra. 

Tampoc cal desesperar-se, que un cin-
que Hoc molts I'haguessin volgut. 

EQUIP AMATEUR 
Molt meritoria ha estât la temporada 

dels jugadors de l'Amateur. Han quedat 
classificats els tercers i han merescut 
poder pujar de categoria. Vol dir, dones, 
que la propera temporada jugaran a la 
Tercera Regional. Destaquem el final tan 
bo de la Higa que ens han ofert, els darrers 
vuit partits de competido han estât victo-
ries. Dir que per davant van quedar el 
Finsobe i el Joventut Sant Feliu. 
Enhorabona a tots ells. 

FUTBOL BASE 
El fútbol base ha complert amb les 

determinacions estipulades a principi de 



temporada; l'educació esportiva, hàbits de 
comportament i d'actitud deis jugadors 
passeri pel davant de saber jugar més o 
menys al fútbol, tot i que la qualitat de tenir 
una bona actitud acostuma anar acom-
panyada de saber jugar al fútbol. 

S'ha indos, dins del programa del fútbol 
base, que tots els equips participessin en 
torneigs foranis a part del torneig local de 
Sant Joan. 

Benjamins 
Corn ja és costum, els equips benja-

mins participen en el torneig organitzat pel 
Conseil Esportiu del Vallès Oriental amb 
seu a Granollers. Dir que estem molt con-
tents de tots els jugadors i de l'afecció que 
hi posen. És la base del nostre fútbol i cal 
recolzar-los en tot. 

Alevins 
L'Aleví A penso que ha estât un deis 

equips que millor ha jugat a fútbol. 
Pensem que jugar a la Primera Divisió és 
difícil, degut en gran manera al potencial 
deis equips participants, però el nostre 
equip ha demostrat que sap fer un fútbol 
de categoria d'escola, on mai es llença 
una pilota, tot al contrari, s'intenta jugar-la 
sempre. Han mantingut la Primera Divisió. 

L'Aleví B 
Ha sigut l'equip que ha recolzat en tot 

moment a l'Alevi A. Qualsevol jugador 
podia integrar-s'hi en un moment donat. 
Han jugat a la Segona Divisió amb un ren-
diment més que acceptable. La majoria 
dels seus components son de primer any. 

Infantil B 
Equip jove i mermat en alguns partita 

d'un home que el dirigís. Han estât en la 
segona divisió, però s'han vist superats en 
la majoria d'actuacions pels equips contra-
ris, que generalment portaven els jugadors 
d'últim any. 

Infantil A 
Equip competitiu que ha mantingut 

sobradament la categoria. Han quedat 
classificats en sisé Hoc. Equip que sempre 
ha demostrat ordre i disciplina, tant a dins 
com a fora el camp. 

Cadet B 
Any rera any, hem anat observant la 

progressió d'aquests jugadors que com-
pleten l'equip del Cadet B, sobretot en les 
dues últimes temporades. Creiem que és 
un èxit del seu entrenador i de tots els 
seus acompanyants. En aquesta també 
ens han fet disfrutar tot i ser de primer any; 
han fet molt bons partits. Han militât a la 
Segona Divisió. 

Cadet A 
Equip que ha fet un bon fútbol, però que 

no ha estât suficient com per a poder sal-
var la categoria, van quedar tercers d'úl-
tims i van descendir a la Segona Divisió. 

Juvenil B 
Forces dificultats ha passat aquest 

equip, si tenim en compte que no sempre 
han pogut fer el mateix onze, alguns cops 
mermat deis seus millors homes que han 
passat accidentalment al juvenil A. De 
segur que la temporada no els ha résultat 
fácil, però sí que han adquirit una expe-
riència molt important de cara a la propera 
temporada. 

Juvenil A 
És la segona temporada en pocs anys 

que aquest equip no ha pujat de categoria 
ben bé per mala sort. Han quedat segone 
i tan sols el primer s'ha fet amb els honors 
de pujar a la 1- Divisió. Equip molt sòlid, 
amb potència dels seus homes que han 
fet bon fútbol. Alguns dels seus jugadors 
passaran al primer equip I'any vinent. 



Amateur C. E. Sta. Eulalia 

IXè. TORNEIG DE FUTBOL 
BASE DE STA. EULÀLIA 
DE RONÇANA 

Ja van essent habituais equips foranis 
que participen en el nostre torneig de St. 
Joan. Els equips eivissencs, els de La 
Charca, els d'Arnedo, han repetit aquest 
estiu en participar-hi, a més s'hi han afegit 
els ja tradlclonals Italians de Piscina que, 
junt amb els de la comarca com 
Cardedeu, Martorelles, At. Vallès, LIerona, 
Finsobe, Les Franqueses i tots els equips 
del fútbol base del Sta. Eulàlia, han format 
el calendari amb 39 partits. 

Aquest torneig és l'acte de clausura de 
la temporada i grades a la col laboració de 
tothom és possible. És una festa de l'es-
port amb sopar inclòs, on més de 250 
comensais es van trobar al Favellò d'es-
ports per celebrar el poder-nos reunir i ofe-
hr la nostra amistat als equips convidats. 

La classificació final va quedar de la 
següent manera: 

Benjamins 
Campió: Penya Esportiva St. Jordi (Ev.) 

Alevins 
Campió: C.F. Cardedeu 

Infantiis 
Campió: Sta. Eulalia A 

Cadets 
Campió: Sta. Eulália A 

Juveniis 
Campió: Les Franqueses 

Josep M® Ambrós 



Equip Benjamí (A) C. E. Sta. Eulalia 
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Equip Benjamí (B) C. E. Sta. Eulalia 
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Equip Alevi (A) C. E. Sta. Eulalia 

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTf!^E 
STA. EULALIA DE RONCANÄ] 

Equip Alevi (B) C. E. Sta. Eulalia 



Equip Infantil (A) C. E. Sta. Eulalia 

Infantil (B) C. E. Sta. Eulalia 



Equip Cadet (A) C. E. Sta. Eulàlia 

Equip Cadet (B) C. E. Sta. Eulàlia 



Equip Juvenil (A i B) C. E. Sta. Eulalia 

CLASSIFICACIÖ FINAL 
obtinguda pel C.E. Santa Eulalia 

Kquips PJ PC, PE PP GF GC PI. 
1.- Taradell. L'E 24 7 3 90 37 55 +21 
2.-Torcll6.CF ...34 19 10 5 74 .16 48+14 
.1- Riuprimer. CF M 18 I I 5 73 44 47 +13 
4,-OARVic 34 16 9 9 58 46 41 +7 
5.-Sta. Eulalia, CE ...34 17 6 I I 58 36 40 +6 
6.- Vollrecä. CF 34 I.S 8 I I 76 70 38 +4 
7.. UiiädeVali 34 16 6 12 61 59 38 +4 
8.- Si.Quirze de Besora ...34 I I 12 I I 59 44 34 0 
9,- Sla.EusOTa.JE. 34 14 5 15 58 63 33 •1 

10.-VilanovadelVallß..J4 12 8 14 63 62 32 .2 
Il.-Corcö. AD. .34 9 13 12 49 59 31 -3 
12.- Viladrau.FC. .34 10 8 16 36 .54 28 -6 
I.V- Moeoda. UD 14 11 5 18 63 78 27 -7 
14.-Sta. Perpetua. CF .34 8 I I 15 43 59 27 •7 
1 ."i.- Campdevänol 34 8 10 16 46 61 26 •8 
16.-ümars.CE 34 6 14 14 57 89 26 •8 
l7.-Bellavisla.Milan,CF34 8 6 20 50 83 22 •12 
l8.-Castellleri;oU'F.... ...34 8 3 23 51 85 19 •15 



Equip titular del Fútbol Sala Can Sabater. Temporada 1995-96 

FUTBOL SALA CAN SABATER 

Tot va partir de la inquietud de diverses families amigues, veines i conegudes de la 
Urbanització Can Sabaté de Santa Eulàlia, que l 'any 1980, amb la finalitat de millorar 
r àmbi t social del barri i col-laborar en la formació de les persones a través de la práctica 
esportiva, van crear, guiats per la iniciativa de Manuel Gómez Infante, dos equips de 
Fútbol Sala de les categories d 'Alevins i Infantils, amb nens del barri. S'organitzaren 
partits amistosos de caps de setmana i s 'aconseguiren, entre altres valors positius, els de 
salvaguardar la convivència, la salut, la integració i l 'amistat deis participants. 

Des de l 'època inicial els mitjans economics foren modestos i es donava per suposat 
que els costos del vestuari, del calçat, de les pilotes, etc., eren sufragats per les pròpies 
families, les quais aportavcn, a més del seu entusiasme, mitjans de locomoció propis pels 
desplaçaments. Va destacar, sempre en avantguarda, el Sr. Gómez Infante, persona que 
fou nomenada president per la seva dedicació i interés, i per l 'agraïment de molts pares, 
entre els quals es compta el que escriu aqüestes ratlles. 



L'any 1983, amb cls jugadors ja una mica més veterans i compenetráis, i amb millor 
tècnica futbolística, els equips es van federar i foren integrals a la 3a. Divisió Infantil i 
Sènior respectivament. Més endavant, comptant encara amb la col laboració personal i 
econòmica dels pares, així com amb la d'altres persones de la Urbanització que no tenien 
filis a 1'equip, i amb la petita ajuda de determinada Associació, es va optar per fondre els 
equips en un, degut a que els recursos no permetien el manteniment de tots dos. No per 
això va canviar el signe ascendent de l 'equip Sènior, que actualment ja ha assolit la mit-
jana d'edat de 22 anys, fet que li permet competir en categories de més entitat. 

Així. l'equip, secundat per 1'extraordinaria afició que el segueix, ha anat ascendint 
paulatinament fins la temporada passada, 1994-95, en la qual ja va jugar a Primera 
Divisió. La temporada va ser tan brillant i el nivell tècnic exhibit tan elevat, que va ser 
possible assolir el Campionat de Lliga i rebre la primera copa de Campions, que ens fou 
entregada dins la festa popular anual que es celebra al Port Esportiu de la Ciutat Olimpica 
de Barcelona. 

Així mateix, el dia 6 d'octubre de 1995, l 'equip va rebre en el Jardí de la Dama de 
Barcelona i de mans del president Sr. Jordi Pujol, la placa commemorativa «Trofeu 
Campions 1994-95», en el marc de la festa que organitzen anualment la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació, el Mundo Deportivo i el Corte Inglés, en homenatge a tots els 
clubs de Catalunya que van obtenir la qualificació de campions de Lliga en les seves res-
pectives categories. 

Actualment, l 'equip de Fútbol Sala Can Sabater pertany a la Divisió d 'Honor 
Catalana, essent el seu objectiu el de mantenir-se a Tactual nivell i seguir desenvolupant 
un bon paper en els anys futurs. 

I.a Junta Directiva 



Les patinadores del Club Patinatge Santa Eulàlia (1995) 

CLUB PATINATGE STA. EULALIA 
Qué ha représentât aquest any "95 pel Club Patinatge Sta. Eulàlia? 
Aquest any ha estât per nosaltres un any molt fructífer. 
D'una banda, ens hem demostrar a nosaltres mateixos que som més que un club i, de 

l'altra, hem demostrat a tothom que estem aquí i tenim moites ganes de seguir creixent i 
creixent. 

Segurament us preguntaren quines coses ens han dut a pensar tot això. 
Dones bé. Primerament vam participar en el Campionat d'Interclubs, amb uns fantàs-

tics résultats: de 7 nenes presentades, en tres categories diferents, 5 se'ns van classificar 
entre les primeres posicions per tal de poder accedir a la semifinal del Campionat de 
Barcelona. 

A I'octubre, en aquesta semifinal, altre cop el Club Patinatge Sta. Eulàlia s'emportà 
la victoria ocupant tot el podium (en les tres categories) i les 5 nenes presentades passa-



ren així a la Final del Campionat de Catalunya que es celebrará durant aquest desembre 
a Sitges. Crec que cal mencionar aqüestes nenes que son: 

1" estrella: Meritxell Bonet (3" classif.) 
estrella: Ariadna Rullò ( 1 " classif.) 

Mercè Pallares (3" classif.) 
3^ estrella: Neus Monserrat ( P classif.) 

Núria Fàhregas (3" classif.) 
A més, el nostre desè Festival va ser un gran èxit i moltíssims clubs ens han convidat 

ais seus festivals. 
Fins i tot el número final que vam fer pel nostre Festival, anomenat «Aladdin», será 

l'encarregat de representar la Zona 1 de Patinatge, que comprèn 25 clubs de la provincia 
de Barcelona, en un Macro Festival que tindrà Hoc al Palau d'Esports de Barcelona el dia 
23 de desembre, i on hi haurà la representació de tots els Clubs de Catalunya i també de 
les primeres categories del nostre país. Aquest Macro Festival, será retransmès per tele-
visió. 

Si, aquest any ens ha donat moltes satisfaccions. 
Esperem que l'any vinent podem superar-les o, si més no, igualar-les. 
Que tingueu unes Bones Festesü! 

Club Pati Sta. Eulalia 



AUTOMOBIL CLUB RONÇANA 

Les activitats de F Automobil Club Ronçana d'aquest any que acabem van tenir el seu 
moment més important en l 'organització de la 4" SORTIDA NOCTURNA, que es va 
anomenar RUTA DE LA VALL DEL TENES. 

La sortida es va celebrar el dia 20 de maig i tenia un recorregut de 50 kms. aproxi-
madament, tots ells per camins del nostre pöble i també de Bigues i Riells, repartits en 
dos sectors amb sortida i arribada al Pavelló Poliesportiu, de manera que entre un sector 
i l 'altre es feia una parada per sopar, a base de botifarres a la brasa i mongetes, tot aixô 
regat amb un bon vi. 

Ja que la sortida no té carácter competitiu i no s'estableix cap tipus de classificació, 
abans de començar-la es va fer, a l 'esplanada del Pavelló, una prova cronometrada a un 
circuit d 'uns dos quilometres. El total de cotxes que varen participar-hi, tant a la crono-
metrada com a la sortida, va ser de 50. 

Des d'aquestes ratlles voldnem demanar a totes aquelles persones que durant la cele-
b r a d o de la sortida han hagut de patir tant la pois com el soroll que fan 50 cotxes circu-
lant pels camins, i fins i tot algún que, perdut, va anar a parar a l 'era d'alguna casa, que 



ens disculpéssiu, a I 'hora que volem agrair-vos les facilitais que sempre hem trobat quan 
hem anat a demanar permis per passar per algun cami particular. 

Aquest any, i per iniciativa del Club NEW PRESS AVENTURA, de Sabadell, s 'ha 
creat la T COPA CATALANA DE RESISTÈNCIA 4X4. Això sí que es tracta d 'una 
competició amb tots els ets i uts ja que, per participar-hi, és necessari tenir la correspo-
nent llicència federativa. 

Aquest campionat es celebra en circuits tancats, i enguany ha constat de 4 curses dis-
putades a VALLS (Tarragona), ORRIOLS (Girona) i les dues ultimes a SABADELL. 

Les curses de Valls, Orriols i la primera de Sabadell tenien una durada de 6 hores, i 
l 'ultima de 12 hores. Eis cotxes participants s 'agrupaven en "tres categories diferents, 
1-1 cotxes de sèrie, T-2 cotxes de sèrie millorats, i T-3 prototipus. 

Un equip del nostre pöble format per ENRIC POLCH, LLUÍS PALOU I PERE 
BONET, tots ells membres de l'A.C.R., han près part en aquest campionat amb un Suzuki 
Samurai de la categoria T-1. Eis résultats no podien èsser millors, dones de les quatre cur-
ses disputades, i dins de la seva categoria, dues les han guanyat, en una varen quedar 
segons i en l'altra es varen retirar degut a una avaria mecánica. 

En la classificació general final del campionat han quedat, dones, campions de la seva 
categoria, i quarts de la general, d 'un total de 14 cotxes. Cal remarcar que el quart Hoc de 
la general té molt de mèrit, ja que han superat a molts vehicles amb molta més potència 
i prestacions que el seu. 

I això ha estât tot per aquest any. Ara ens cal només desitjar-vos unes Bones festes i 
un millor Any nou. 

Pere Prim 

A U T O M O B I L CLUB R O N Ç A N A 



La temporada de caça encara és viva. 
Fins el 1er. diumenge de febrer no s'a-
caba la cacera de les espècies cinegèti-
ques, excepte la de la perdiu que no es 
pot caçar fins a partir del 2 de gener de 
1996. 

Farem un ràpid repàs de la tempora-
da; a la mitja veda no es va caçar per tal 
d'ajudar a la recuperado de la zona del 
riu Tenes, tan afectada pels aiguats de! 
10 d'octubre del 1994. Esperem trobar 
els résultats d'aquesta actitud conserva-
dora de les espècies a mig termini. 

Enguany la temporada general es va 
començar el 15 d'octubre, amb bons 
résultats pel què fa als tudons, però no 
tan bons respecte al conili. 

Cal destacar que, aquest any, s'ha 
autoritzat de nou la caçera de! gaig, de 
la polla d'aigua i del pinsà, amb gran 
satisfaccio per part de la Federació 
Catalana per haver aconseguit aquesta 
justa reivindicació, donada la relativa 
abundancia d'aquestes espècies. A la 
zona del Pirineu s'ha autoritzat també la 
cacera de la perdiu xerra. 

SOCIETAT 

DE CAÇADORS 

Quant a la caça major, hem de dir que 
en la del senglar no s'han assolit, de 
moment, eis èxits de l'any passai, pot-
ser per causa de la gran mobilitai d'a-
questa espècie. 

Esperem amb il-lusiô l'arribada del 
fred i, amb aquest, la de les aus 
migratòries (becades, becadells, tords, 
grives, etc.), tot i que ja se n'han 
començat a caçar algunes. Curio-
sament, el 10 de desembre encara 
s'han observât orenetes al terme de Sta. 
Eulalia. És, dones, un altre testimoni de 
la bona temperatura d'aquesta tardor. 

És significativa la continua presència 
al terme de garces relais, ocells 
emblemàtics per excel-lència, que ador-
nen amb el seu vol majestuós les zones 
humides de Sta. Eulàlia, però que estan 
protegides per la Ilei. També s'ha pogut 
observar un gran duc i nombroses co-
torres argentines. 

A l'apartat de repoblacions s'han lliu-
rat, a l'àrea de caça, 600 perdius i fai-
sans. 

Eis caçadors de Sta. Eulàlia esperem 
que aquesta temporada s'acabi annb 
èxit, bon temps i companyonia. I desit-
gem a tot el pöble de Sta. Eulàlia de 
Ronçana molta félicitât i prosperitat per 
les properes festes i per l'any 1996. 

Societat de Caçadors 



El Club Ciclista Vail del Tenes, al complert 

CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 
El nostre Club, aiiliat a la Federació Catalana de Cicl isme, fbu creat l 'any 1993, i és 

format per un grup d ' amics , tots ells entusiastes de la bicicleta i de la Vali del Tenes . 
C o m ja es pot compendre , la nostra linalitat no es altre que la de fomenta r l ' a f ic ió al 

c icl isme i la seva practica. Per això, cada d iumenge organi tzem una sortida per carretera 
i una altra per la muntanya. 

A més a més, portem a terme una sèrie de proves que en podr íem dir especif iques , 
com son la Cursa Ciclista Vali del Tenes (Santa Eulàlia - Sant Llorenç Savall - Sta. 
Eulàlia), la passejada popular amb bicicleta de muntanya (la darrera compta amb la par-
ticipació de tres-cents ciclistes) i les tres hores de resistència per equips. 

N o ens mou cap caire competi t iu ni molt menys lucratiu. Est imen només la bicicleta 
i. per això, molt ens plauria que el nombre d 'assoc ia ts (avui força réduit) prengués una 
bona empenta . 

Aprof i tem, dones, l 'ocas ió que ens brinda el present Anuari per fer una crida a tots els 
amants de la bicicleta, perqué vulguin fer pinya a m b nosaltres afi l iant-se al nostre Club, 
i després, prendre part en tots els actes que reali tzem. 

Si ho fem aixi, tots hi sortirem guanyant i especia lment el c icl isme de casa nostra. 

Si ets amant de la bicicleta, recolza 'ns . 
La Junta Directiva 



Can Jaume Parellada. 

CASES QUE TENEN HISTORIA 

CAN JAUME PARELLADA 
i les seves dues unions amb els Cabot de Can Peraire 

al llarg de les dues darreres centúries 

Hi ha constancia de dos enilaços, el darrer es presenta avui dia. L'altre, a mitjans del 
segle passat, s 'endinsa en temps antcriors. Se n'anaren avis que podrien contar histories 
0 tradicions de familia; es disposa de poc, però el dubte és minim i els arxius del pöble 
segurament darien dades que completarien la línia familiar. 

Seguirem Can Jaume des dels seus començaments i també un poc Can Peraire, per 
l 'interès que hi tingué una /ama ja desglossada de la principal a principis del segle pas-
sat. Llegireu noms i cognoms de gent que forcn, i que sonen encara ara, rcviurcu normes 
1 formes que Havers eren fonamentals i d 'ús ordinari i que ara jutgem nimieses; el sentit 
de la propietat per petita que era i el valor del diner, d 'unes poques pessetes, amb llurs 
escripturacions notarials, drets i deures anecdòtics que defíneixen uns temps i unes vides, 
el sentir d 'un poblé que reia i plorava com el d'avui, pie d 'uns valors molt diferents, que 
si en general no és de desitjar que tornin, també hi tenim a envejar. Així és la historia, 
passes endavant i unes menys enrera i definitives, sense retorn en el nostre mon tecnifí-
cat. Sols el farem reviure uns moments en el record. 



Dues cases allunyades dins I'espai del terme. Una per la Sagrera, l 'altra fronterera 
amb FAmetlla, i en aquells temps a cavali de les termes comunes. Dues realitats que tro-
baren la unió de families allunyades. Temps ha, no Iluny de Can Jaume, una gran terma 
de pedra, divisòria, portava esculpits els escuts dels dos municipis. 

Can Jaume Parellada, per tradició i mencio documentada, té l 'origen a Can Parellada 
de I'Ametlla, ben propera. Serien unes terres cedides a un fill, un Jaume, part d'altres 
més extenses vers llevant, limitant el torrent al Nord, encara que per allá sembla que eren 
dels de Dou. Tot en aquells temps del segle XVIII o abans, quan Parellada era gran i rica 
casa pai ral. 

Cercant dades, vaig anar a Can Parellada, que no visitava de més de quaranta anys, 
quan tot era pagesia i els Padrós eren masovers i administradors, ja la Rosa casada amb 
en Josep Danti. Ara, la missió del «Patriarca» ho ha canviat tot. La casa era, i és, senyo-
rial. Tres plantes, els amos tenien reservat el primer pis i els Padrós ocupaven els baixos 
i el segon pis. I així deuria estar distribuit des deis grans temps. Ressalta la gran balco-
nada que Higa tot el primer pis amb les tres portes que s'hi obren, corresponent-se amb 
les tres portalades de la planta i els tres balcons de dalt. i el mosaic que orna la base fora-
na de la balconada, amb els quadrats blanc i verd. 

Jo hi cercava les dues plaques commemoratives que hi havia prop dessota el rafee de 
la teulada de façana, pel que m'havia dit la Rosa, nascuda i emmaridada a la casa, on hi 
visqué la major part de la vida i, per tant bona, coneixcdora i plena de records i enyo-
rances, que les feren renéixer en el nom de la casa actual. Can Parellada de la Sagrera. 
Nom de la seva avia. Rosa Parellada. de Can Jaume, més que justificació. 

Ells ja no conegueren Parellades, sinó Margalef, pare i després till, que ho haurien 
comprat. Aquests Margalef, de nom Artemi, eren d 'Ascó i vivien poc a la casa, tempo-
rades irregulars i allunyats de la vida productiva i real. Són una altra historia que acaba-
rla en venda, pèrdua probable de documents i, amb els temps, l 'arribada del «Patriarca». 

Les dues plaques d'igual disseny, quadrades i disposades en escaire, mosaic i color. 
La de ponent diu TOMÁS PARELLADA 1854. La de llevant ARTEMI MARGALEF 
1924. 

La segona commemora la restaurado que recorden, com la construcció d 'un forn 
d'obra o de calç que feren prop i del que queden restes. La primera probablement com-
memora nova construcció, pel tipus de casa i el temps. Es de creure que hi hauria una 
casa anterior, o també fora restauració, on hi habitarien altres Tomás Parellada. Perqué 
en els pocs documents ja es parla, a principis del XIX, dels hereus de Tomàs Parellada. 

El document més veil de CAN JAUME PARELLADA ens parla de JOSEP PARE-
LLADA i MARTRAS, nascut pels 1810 i que morí el 1900. Vida llarga i no comú en els 
seus temps. Era actiu i cuidador de familia i fills, faria pujar la casa i viuria una vida de 
Iluita, potser desavinences familiars i sembla que vegé la mort de l 'esposa i dels tres fills 
barons, que I'obligarien a fer tres testaments, el 1887, el 1891 i el 1897. Sols es té el 
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darrer. En els documents es parla d'en Joan, en Josep i en Narcís, però al testar sois resta 

la Rosa, la Maria i la Maria Anna... Aquesta Rosa era l'àvia de la Rosa Padrós, de la que 

hem pariat. 

Tot el que sabem és pel testament d'aquest Josep, l'inventari que t'a la Rosa el 19()(), 

el testament de la Rosa el 1903. una compra de terres que feu el fill Josep, present el 

pare, unes liquidacions entre germanes i alguna altra noticia sabuda de tradició verbal. 

Pel testament sabem Força details. 

Disposa el funeral de quatre oficis, missa mensual durant un any i dos oficis a fi 

d'any. 

Sabem que pels 1840 es casa amb M A R G A R I D A CABOT PARERA, nascuda el 

1825, vivent el 1887, i que hem de creure que és de Can Peraire, soca o branca. 

És veil. Els anys i les penes li llevarien memoria, perqué diu ser lili natural i legítim 

de Jaume i Mariana, quan el cert és que ho era d ' IS IDRE i MAR IANA . En JAUME pot-

ser seria l'avi que alçaria la casa en els terrenys donats per Can Parellada i li donarla 

nom, ja a mitjans del XVI I I o abans. 

El testament sols parla de les tres noies i els deixa: 

A la Maria, que crec sempre soltera, 290 pessetes, dot i legítima. 

A la Maria Anna, 5 pessetes, que en vida ja n'hi havia donat altres... 

A la Rosa, terres i casa. Seria llavors a Can Ros, des del casament amb Josep Padrós 

i Torn, de Centelles, el futur pubill de Can Jaume. 

No parla de nois, però en Narcís, essent a Can Tabac, potser masover, fent un palier, 

el matà un llamp. 

L'any 1876, altre fill, JOSEP PARELLADA CABOT compra un terreny per fer-s'hi 

una casa (no seria l'hereu), d'un quartà i dos picotins. El ven en Ferran Flaquer i és la 

meitat del que té a Can Sabaté. Limita amb Barbany, camí public. Govern, Fàbregas..., 

en son dia fou del Priorat de Sant Miquel del Fai... ara de l'Hisenda Pública... que l'ha-

vien comprat uns Jonch pare i fill... que diuen ser amos per documents que no tenen... i 



cl notan ho accepta... tot pels 1860... Paguen cens de 15 pessetes l'any... la meitat de sis 

duros... i diu que es té pel Prior de Sant Miguel... Coses de la Liei de Desamortització 

de Mendizàbal. 

En altre Hoc es parla de Joan, nascut el 1853, potser l'hereu, ja que es preocupa de 

col locar els germans. 

Queden les noies, soltera la Maria i casades la Rosa i la Maria Anna. 

1 la soledat i, ben segur, el record dels tres fills morts prematurament... 

En l'Inventari ja consten les 2 quarteres, 3 quartans i 3 picotins, equivalents a 1 Ha. 

6 a. 34 ca. i 63 dm^. (filaven prim) amb la casa dita de Can Jaume Parellada, N. i S. amb 

Joaquim de Dou (l'amo de Can Font, Can Payàs...) pel torrent d'Atenes i, a ponent, un 

marge el separa de Miquel Soler. Ho té pels hereus de Tomàs Parellada i deu pagar 4 

quartans de blat «espelta», «ara» a 12 ptes. quartera, o siguin unes 4 pessetes, que capi-

talitzat al 3% son 133,33 ptes... 

I també un camp-vinya, secà, de 2 quarteres, 4 quartans a Can Febrera de l'Ametlla, 

de valor 900 ptes., que el comprà el pare... cens de nuda percepció, de I quartera, 6 quar-

tans, 2 picotins i 1/4 de picoti de blat «xexa» (el millor), equivalent a 618 ptes... 

Precisaven. Tot ens porta al segle XVllI . 

La Maria Anna és casada amb en Pere Baro Uñó. Fan Capitols, el 1884. La germana 

Maria li paga el dot de la mare Margarida, dels Peraire, són 106,76 ptes. equivalent a 40 

lliures i es fa hipoteca per 130,33 ptes., esponsalicis, sobre la casa de Can Plantada del 

Pia (Can Plantadeta?), i es descriuen limits, rega del canal del Barbany, paga 4,67 ptes. 

any a la Comunitat de Santa Eulalia, ...i la Maria Anna ho accepta en bona moneda de 

plata, «calderilla» i bitllets del Banc d'Espanya. I també rep part del deute del dot del 

pare, total 200; 119 ja les havia rebudes i ara restaven 81. La moneda tenia més valor que 

ara, en corria poca. També surt la hipoteca i la casa de Can Plantada del Pía, que en 

Pere la té del seu pare LIorenç Barò Vails, per testament del 1867. 

El matrimoni Padrós Parellada té 8 fills, que nomenarem més endavant. 

Mor la Rosa el 1903 i el pare, Josep Padrós, el 1912. 

Testaments i inventaris donen noves dades. Els béns de Can Jaume són ja 2.140 ptes. 

i es repeteixen les repeticions de l'eterna burocràcia, limits, pensions. 

És de notar que la Rosa no fa testament amb notari, sino amb el Rector de Lliçà 

d'Amunt, Mn. Ramon Blancafort, el 1903 per invalidesa, ...tres anys després de la mort 

del pare. Deixa els béns al marit, i al mancar, al fili Josep, solter encara «junts, cadascú 

d'ells a soles» ...que paguin deutes, lisdefruit perpetu al marit i si Josep mor solter, 

l'herència passa als altres fills per edat, preferents els barons a les noies. No parla del 

Salvador, absent. Dona 40 ptes. a cada fili i l'hereu deu mantenir als que no abandonin 

la casa solters, sans o malalts, però treballant a la familia. Tots refusaren mentre hi hagué 

germans solters. El Testament Parroquial, el Sr. Rector el porta al Col legi de Notaris de 

Barcelona. Els fills eren Salvador, Josep, Maria, Tecla, Narcís, Joan, Jaume, Filomena. 

En Josep, l'hereu, es casa el 1921 amb Maria Bamils Barbany, de Can Tic. 
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En Salvador, potser emancipat, espardenyer a la Garriga. 
La Maria casada amb Josep Bassa Rocasalbas, de Can Gafa. 
La Tecla resta soltera a la casa. 

En Narcís, nascut el 1888, porta el nom de l ' o n d e que el llamp matà. Es casaría amb 
l 'Antonia Bonet, de Can Llu'íset. Foren filis la María que és a Can Bassa, en Salvador 
que morí en la guerra, l 'Emilia amb en Joan Prím, de Can Joanet Pujades, i la Rosa que 
era a Can Parellada, casada amb En Josep Danti, que ens contà els records i que al venir 
a la Sagrera recordaren el nom de Can Parellada, per nostàlgia i també per ascendència. 

En Joan casat a Can Tic, amb una filia del Tasar Barnils. 
En Jaume morí solter, i la Filomena es casa a Caldes, amb en Joaquim Massats. 

Som ja ben entrats en la nostra centuria. Encara uns documents regularítzant deixes, 
dots que paga l 'hereu Josep a tots els germans. Quantitats que llegides ara les creiem 
insignificants, però que ens mostren les justeses de temps no pas massa llunyans. 

El matrimoni d 'en Josep i la María Barnils té quatre noies. 
La Concepció o Conxita, es casa amb en Tomas Cabot Vilardebó, d 'una branca de 

Can Peraire, i ja tornem a teñir Cabots a Can Jaume Parellada. 
La Rosa es casa amb en Domingo Girbau, i viu a Granollers. 
La Tecla, soltera, cosia a Can Ciurans, i la Neus que morí jove. 

Els nous Cabot Foren pares de bues bessones i d 'en Manuel, i'actual cap de casa. 
La María casa a la Garriga amb en Josep Ferrer Mas; la Jo.set'a a Palou amb en Pere 

Pocurull. 
En Manuel amb Tactual Emilia Ciurans Bonet, de Can Payas. 

Ja som a l'avui. N 'és fill el Santiago, casat amb la Lidia Pueyo i pares d 'una nena, la 
Claudia, i n 'és filia la Concepció. Tots lligats a Granollers, la parella domiciliada i la filia 
pel treball. 

Aqui acaben, per ara, la soca i les branques d'aquella prímera arrel que un temps molt 
passat sería Can Parellada i que, ara farà uns dos-cents anys, crearen la branca de Can 
Jaume. 

Visitàrem Can Jaume per prímera vegada, és limit de terme. Coneguérem en Manuel 
i l 'Emilia, la filia i la néta. 

Es parla i es recorda. Hi bagué altra ocasió per parlar de la casa, uns dos anys enre-
ra, però les malalfies foren impediment, i ara manquen avis i records. Temps no gaire 
llunyans donaven poc o gens valor a les restes del temps veli. També aquí, com arreu, ja 
fos la guerra, l 'acondicionament de la casa o la simple nosa, han fet desaparèixer per 
sempre imatges, objectes, papers que avui no ho faríem. Abans s'apreciaven i avui la 
millor cultura valora. 

L'Emilia recorda que eren molta colla quan es va casar. L'àvia, els pares, la fia solte-
ra i una germana d 'en Manuel encara soltera. I per aquells temps altra companyia, sino 
de familia però de bon record, en Joan Espuña, mosso en altre temps, després allotjat els 
caps de setmana quan el festeig amb la María de Can Vila... 



Can Parellada de L'Ametlla, I'any 1956. 

Aspecte actual de Can Parellada. 



Per aquells temps, tenien arrendades i conreuaven les terres a llevant, que un dia 
foren de Can Parellada. Les compraren, llavors explotades al màxim. Ara son tot per 
farratge, per explotacions ben diferenciades, tot distint de quan un pareil de vaques eren 
no sols rendibles, eren riquesa. 

A tramontana, el torrent, que tots els papers nomenen Torrent d'Atenes, com també 
Riera d'Atenes o la Riera de Tenes... Parlen quan els pares hi feren el pou... 

Els canvis de la zona, les urbanitzacions fins a l'Ametlla. Els cultius intensius, els 
hivernacles, les verdures avançades, l'explotació i comercialització racionalitzades 
enfront al canvi urbà, procurant treure el màxim rendiment agrícola a bones terres en 
temps no tan bons. Com arreu, els canvis son radicals. El fill és a Granollers, la filia estu-
diosa, la vida no té res de comú amb la dels avis que hem fet ressuscitar per una estona, 
i l'avenir encara menys. 

La casa té el tipisme de les masies senzilles però ben assentades de la nostra zona, 
segona meitat del XVIII. 

Cara mig-jom. Murs gruixuts i ferms. Planta baixa amb l'entrada, el menjador a 
ponent i cuina a llevant. Al fons l'escala al pis, esquerra. Ben bé a nord, celler i rebost, 
i comunicant a Testable i dependències. En el racó a bell ponent, dessota l'escala, ara tot 
ben arreglat com tota la casa, hi recorda que hi havia la mula, i no són tants anys... 

Res de la casa és com era, però si restructura bàsica, gairebé no canviada. El pis ha 
estât molt adaptai. El tipie saló distribuidor és distint, i la distribució més aprofitada i 
convenient. Desaparegué el graner, ara dormitoris i .serveis. Tot tal els nous anys ho 
demanen. 

Deixem Can Jaume, grans espais davant la casa, la velia pallissa adjunta, amb menys 
palla que no hi hauria, però tot amb sensació d'estabilitat, treball i bona acollida. 

ELS CABOT I CAN PERAIRE 

Com hem dit, els Cabot es relacionen dues vegades amb Can Jaume, però no hi ha 
document ni tradició del primer enllag, a mitjans del segle passat. Aquells avantpassats 
desconeguts a Can Jaume, també ho són aquí. Veurem inicis, i seguirem I'arbre genea-
logie dels nombrosos Cabot del pöble. 

Els pocs documents del Cabot els tenen a Can Jaume, per la part que els afectava 
directament quan aquell matrimoni. Donen escassa Hum i tot fa creure que no eren ja els 
Cabot de la casa pairal, sino una branca llavors recent. 

Peraire és el nom d'una velia professió, ja medieval, la de rentadors de liana. Separar-
li la grasa que porta, que no té res de comú amb la grassa que l'ovella porta al cos. 
Mitjangant detergent, llavors sabons, se li separa la suarda en brut, i si el procés segueix, 
s'extreu la lanolina, i d'aquesta el colesterol pur. Per tant, rentar llana vol dir sabons i 



Can Peraire. 

aigua abundant. El ree passa per la finca ara, però potser no hi passava llavors, pel que 
veurem. Cal preguntar-se si rentarien al ree o a la riera, si per Cai Peraire veli o un Cai 
Peraire Nou, ben escripturat però del que no es coneix Hoc ni temps, i si que era junt al 
ree 1 la riera. 

Ja pels XVIII i més tard, hi ha relacions directes amb Can Feu de la Codina, per com-
pres de terrenys i per casament, i allá també passa aigua abundant. 

Can Peraire té una gran cisterna, com no en sé d'altres al pöble, amb base més ele-
vada que la planta de la casa i potser llavors aigua naixent..., potser tenia relació amb 
acabats... 

En Genis Cabot i Feu mor el 1859, la vidua Maria Parera Artigas, el 1900. 
L'Inventari de Béns porta a la reunió deis filis interessats. En Pere, sacerdot i rector 

de Cardedeu, en Joan jomaler a Barcelona, i la Margarida, ja de temps casada a Can 
Jaume, amb en Josep Parellada, el darrer Parellada. Altre germà, en Narcís, havia mort 
poc després del pare. 

És aquí on es cita una finca junt al reo. La fmca que es descriurà no es correspon amb 
Can Peraire, i en eis originals diu estar perfectament planificada. Seria propietat d'una 
branca lateral, iniciada quan el 5 de gener de 1741 un Jaume Cabot la comprà a 
Francisco Feu de la Codina, i no mancarla I'aigua, és junt a la riera. 

A partir de la compra ignorem si la finca és o segueix a Can Peraire, o si és cedida a 
altre ñll no hereu, tot al llarg de dues generacions, fill que iniciarla o seguirla la profes-
sió de peraire. 



En Jaume la deixa al fill Joan Cabot i Barbany i aquest al seu, que és el que comença, 
en Genis Cabot i Feu, que es qui hi construí una casa, la CASA NOVA, de suposar la 
CASANOVA de Can Peraire. Allà, entre altres germans, neixeria la Margarida, un dia 
Parellada, que posaria el nom Narcís a un seu fill recordant el germà mort gairebé quan 
el pare. L'inventari d 'en Genis sols parla d'aquesta finca, unie bé, amb la casa que hi 
construí; cap relació amb Can Peraire. 

Finca situada a la dreta del riu d'Atenes, amb casa nomenada La Casanova, planta i 
pis, i una «gleva» de terra, secà, erm i regadiu «eventual», d'una quartera nou quartans, 
situada al Rieral. Llinda a llevant la Riera de d'Atenes. Al S. terres que foren de Feu i 
ara són de Lluch i Feu Codina; N. amb Genis «Oñó». Paga 5 Iliures i 10 sous (14,23 
ptes.) a la Rev. Comunitat de Sant Jaume de Barcelona, cada 19 abril, que al 3% són All 
ptes., però l'escriptura diu sols 110 Iliures catalanes, o sigui 293,33 ptes. Trampes a Hi-
senda (?).;La finca és prop de can Peraire. 

Acord o sense, tot segueix fins 1887, al morir el sacerdot. Nova reunió d'en Joan i la 
Margarida i dos sacerdots hereus d'en Pere. Es delimiten tres terços de la petita propie-
tat. un a cadascú. Els sacerdots sols terres, eis germans terres i edificats, era comú, tot 
detallat i plànols. Defineixen millor els limits: Sèquia d'en Barbany, a ponent Cami de 
Bigues, N, l 'Uñó, S. en Lluch, la riera separada per un canyar i també al S. amb terres de 
Tomás Cabot, de Can Peraire, besavi d'en Manuel de Can Jaume, ja families .separades. 

Sols eis primers Cabot anomenats serien de la casa pairal. 
A finals del segle passat o començant el nostre, un Tomás Cabot es casa amb una noia 

Gispert i els segueixen quatre fills. 
L'hereu Manuel casa amb Maria Vilardebò, de Can Pujades. En Pere amb la Rosa 

Dalgé, i junt amb les dues germanes. Carme i Maria, comença Can Cabot de la Sagrera. 
Del nou enllaç foren en Josep casat amb la Josefa Marti, llavors encara de Can 

Guardia, que Can Marti no hi era..., en Tomás a Can Jaume i en Joan a Can Sastre. 
Dels nous en foren fills la Rosa, vivent, nascuda 1916, pubilla i casada amb en Josep 

Uñó de Can Galdrich, i la Maria, amb en Llorenç Molis Cuscó. de Can Joan Minguet. 
Segueixen ara en Manuel, en Josep i la Maria, casada amb en Caries Bassacoma, 

pares de la Monica i en Josep. 
Parlem amb tots, però res es recorda d'aquell passai. 
Poques terres, gent manyosa, afany de millora, juntarien la pagesia tradicional a perai-

res i altres noves activitats al llarg dels anys. Ara, la Mònica és gairebé ja advocada. 
La velia casa és totalment reformada, amb encert i gust i, com a Can Jaume, mante-

nint les velles estructures. Conjunt i orientació de les tipiques cases del nostre pöble, sen-
zilles, fermes i capaces pel treball. Planta i pis, molt engrandida vers ponent en el que 
foren dependències, estables, quadres, i també la gran cisterna, ara rebost. Murs gruixuts, 
com arreu, defensant fred i calor, cases del XVII-XVIII. 

La gran plaça a mig jorn i, a son front, gran ornament, voltada de noves edificacions 
on anys enrera serien camps o feixetes, fins a la carretera que no hi era, o aquelles més 
que probables terres i poues de peraires. 

Josep Claret 



CADA ANY UN PERSONATGE 

Ricardo Montes Serrano 
(L'avi Montes) 

Per a fer aquesta entrevista he anat a la casa d'en Narciso i la Catalina, a la carretera 
de la Sagrera, i eis hi he preguntat si podia parlar amb l'avi, ja que aquest any havíem 
pensât que tos el personatge de l'Anuari Local. 

Amb molta amabilitat m'han convidat a passar, al menjador m'han presentat al Sr. 
Ricardo i hem començat la xerrada. M'ha sorprès, d'entrada, la lucidesa i memoria que 
aquest home té als seus quasi 90 anys. Parla anib rapidesa i amb tal quantitat de details 
que sincerament deixa parat. 

—Parlem del Hoc on vareu néixer i de la vostra infantesa. 

—Vaig néixer a Almedinilla (Cordova) el dia 3 d'abril del 1906. El meu pare es deia 
Juan i la meva mare Juana. Tenia 4 germans Anita, Domingo, Manuel i José. Viviem en 
un cortijo que estava Iluny del pöble i això comportava que la vida es desenvolupava al 
voltant de la familia. 

No vaig tenir la sort de poder anar a l'escola i també haig de dir que poc temps tení-
em per a jugar. De molt petit l'unie que he fet és treballar. Ajudàvem al pare a les feines 
de la casa, anàvem a recollir fems per a poder adobar les terres i així vàrem créixer. 

Quan tenia 11 o 12 anys anava a pasturar animals per altres cortijos i em pagaven «9 
realillos al día», quantitat que per mi era una fortuna. 

Perqué us feu una idea de I'austeritat en qué viviem, vaig tenir les pri meres sabates 
quan tenia 15 anys; fins a aquesta edat anava calçat amb «albarcas» que les feia la nostra 
mare amb peli de toro o fins i tot fent tires dels barrets veils del pare. 

—Parlem de la vostra joventut, festeig, servei militar, casament. 

— L a joventut meva té poques coses per explicar, els diumenges a la tarda fèiem una 
copeta amb els amies i poca cosa més. Als 18 anys vaig començar a sortir amb la 
Nativitat, noia que seria més endavant la meva esposa. 

Vaig fer el servei militar a Melilla. Com a anècdota, puc explicar que és l'unica vega-
da que vaig pensar que em morirla de fred, va ser en una marxa amb comboi i quan portà-
vem un dia de cami va començar a nevar i vàrem quedar sitiats, teníem sols les tendes de 
campanya per a protegir-nos i vàrem estar tres dies voltats per més d'un metre de neu. 
Poques vegades quan parlem del desert l 'associem a la neu. 



Als 20 anys, com'qúe ' la meva mare es va posar malalta, va haver de venir a viure a 
casa meva la meva «novia» Nativitat. 

Més tard vaig anar a viure com a masover a un cortijo de Lucena i allí ens vàrem 
casar. 

D'aquest matrimoni van néixer onze filis: Antonio, Domingo, Ricardo, Catalina, 
Juan, Francisco, Julián, Natividad, Manuel, Josefa i Miguel. 

L 'any 1954 vàrem venir tots a viure a Sta. Eulàlia, i aquí penso morir. 

—Teniu alguna anècdota del canv! que, súpose, va representar venir 
d'Andalusia a Sta. Eulàlia, pöble en el que, pràcticament, sols es parlava català. 

—Naturalment que va representar un gran canvi, però no vàrem tenir cap tipus de pro-
blema i la gent va acollir-nos amb tota naturalitat. 

El sistema de treball era diferent, però pue dir que a Can Feu varen ensenyar-me a tre-
ballar en l'estil d 'aqui. Jo no havia segat mai amb volant, allà ho fèiem amb la falç; dones 
bé, vaig aprendre a segar amb el volant i amb la dalla. Aixi va passar amb totes les fei-
nes, però jo em vaig adaptar ràpidament. 

—Així dones, heu fet molts oficis. 

—He hagut de fer moites feines, de totes maneres la major part han estât sempre rela-
cionades amb la ramaderia i l 'agricultura. No obstant, he fet inclus de «llevador», ja que 
quan vivíem en un cortijo totalment sols va venir el moment de néixer el Ricard i vaig 
èsser jo el que va assistir a la partera, també vaig ajudar a néixer a la Catalina. Com pots 
veure, he sembrai i he recollit de tot. 

—Quines perspectives teniu de cara al futur? 

— D e moment caminar una estona i cuidar l 'hort és el que més em satisfa. (M'ensenya 
un retali del 9 Nou en el que està fotografiar amb un tomàquet a cada mà de més d'un 
kg.). Treballant a l'hort és on em trobo més bé. 

També em faria molta il lusió, per l'abril que ve, reunir a tota la meva familia amb 
motiu del meu 9()è. aniversari. És difícil fer que coincidim tots, però ho intentarem. Pensa 
que en aquest morñeiit tinc, a més deis filis, 27 néts i 9 besnéts. 

—Voleu fer algún comentan en especial? 

— N o tinc grans coses a dir, però estic molt bé de salut i molt ben acompanyat per la 
familia, i això ja és una gran cosa. No tinc cap presa en morir-me, però penso que mori-
ré a Sta. Eulàlia. 

Aquí deixem per acabada l'entrevista, m'acomiado del Narciso i de la seva esposa 
Catalina que, amb molta amabilitat, m'han rebut i faig una forta estreta de mà a l'avi 
Montes tot desitjant-li sort en el futur. 

Ell contesta que quan volgui pue passar, ja que li queden moites coses per explicar. 

Jaume Vails 



EL TEMPS 

Resum del període Desembre 94 - Novembre 95 

El clima mediterrani, que és el nostre, es caracteritza per la gran variabilitat i irregu-
laritat dels fenômens meteorologies. Aixô fa que els anys no siguin mai iguals, i que una 
estació no resulti un punt de referència fiable per a la mateixa estació de F any segiient. 
Amb aqüestes condicions, es fa més difícil la tasca dels homes del temps a l'hora de fer 
prediccions amb un minim de rigor i encert. 

Aixô que acabo d'explicar es fa ben palès si observem les dades dels darrers anys. 
Molt sovint es parla de canvi climàtic, fet que ni els mateixos cientifics es posen d'acord 
sobre la dimensió del mateix, i caldrà saber si, de produir-se, es pot parlar efectivament 
de canvi o és només una evolució cíclica, observable a partir de l'estudi de moites déca-
des. 

Pel que fa a l'any 95, segurament ens trobem davant de l'any més sec de la darrera 
década, ja que la precipitació total registrada (447 mm.) queda molt per dessota de la mit-
jana de la nostra zona (més de 600 mm. anuals). Cal destacar també la benignitat de les 
temperatures, que no han présentât valors ni molt freds a l'hivern, ni extrems a l'estiu. 

Un repàs al resum adjunt pot donar idea més exacta del qué ha estât l'any, meteo-
rolôgicament parlant. 

TEMPERATURES 

LA SAGRERA EL RIERAL LA VALL 
Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. 

DESEMBRE 94 10,7 4,3 12,1 3,3 12,9 4,7 
GENER 95 10,6 2,9 11,9 2,1 12,2 3,7 
FEBRER 13,9 4,7 15,8 3,6 16,2 5,4 
MARÇ 14,9 4,4 16,9 3,1 16,6 4,4 
ABRIL 18,6 7,4 20,6 5,6 20 6,7 
MAIG 22,6 11 23 10 23 10,7 
JUNY 24,3 14,3 24,4 13,6 24,4 14,1 
JULIOL 29,4 19,5 30,5 17,4 30,9 18,4 
AGOST 26,8 18,1 28,2 17,3 28,4 18,2 
SETEMBRE 20,7 13,4 21,6 12,9 22,7 13,4 
OCTUBRE 19,9 13,3 21,1 12,1 22,4 13 
NOVEMBRE 14 7,7 15,8 6,5 17 7,5 



P L U J A 
LA SAGRERA EL RIERAL LA VALL 

litres/in2. litres/in2. litres/m2. 

DESEMBRE 94 47,5 37 30,5 
GENER 95 12,5 11,5 10,5 
FEBRER 10,5 9 9,5 
MARC 0,5 5 5 
ABRIL 14,5 19 16,5 
MAIG 67,5 58 54,5 
JUNY 38,5 39 36,5 
JULIOL 1,5 3 3 
AGOST 83 86 103 
SETEMBRE 117 95,5 111 
OCTUBRE 7,5 7,5 9 
NOVEMBRE 61,5 57,5 61,5 

TOTAL 462 428 450,5 

Dies de pluja quantificable: 51 
Dies de pluja inapreciable: 33 
Dies de tempesta: 27 
Dies de pedregada: 2 
Dies de gelada: 28 
Dies de boira: 9 
Dies de vent fort: 17 
Dies de nevada: O 

Dia de màxima precipitació: 18/9/95 

Temperatura màxima absoluta: 21/7/95 

(57 lt/m2. La Sagrara 
47 lt/m2. El Riera! 
47 lt/m2. La Vali) 

(35° La Vali 
34° ElRieral 
33° La Sagrera) 

Temperatura minima absoluta: 25/12/94 (-3° El Rieral 
4/1/95 -2° La Vali 
5/1/95 -2° La Sagrera) 

Mitjana pluviomètrica: 447 lt/m2. 

Mes més sec: Juliol 

Mes més plujós: Setembre Josep Margenat 



HUMOR per Artur Obach 

r /5£NXora,LI r CAMVIO &L SEU VOT > TER- DOS D'AQ-JEST 
f Partit' QUE faca V^ MÉS N ETE JA 



HUMOR per Escobar 

Arr 
I EWS MAN C o a a T E L S O L A P 

En record i homenatge 
a l'inoblidable col.laborador 
del nostre Anuari, 
Josep Escobar 
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RETRO SANTA EULALIA, Si. 
(Estació de Servei Santa Eulàlia) 

DISTRIBUCIÓ A DOMICILI DE GAS-OIL 
PER A CALEFACCIÓI INDÙSTRIA 

K £ f t r O t 

Tels. 844 92 86 - 844 88 06 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



VENDA i TALLER D'AUTOMÒBILS 
RENTAT AUTOMÀTIC 

ESTACIÓ SERVEI 

SANTA EULÀLIA 

SERVEI OFICIAL 

XCUPIA,S.A. 
J m n Ê S f w AIRE ACONDR'IONAl " - PAR/\ AL-TOMOVIl-ES 

AIRE CONDICIONAT 

PEUGEOT TALBOT 

Telèfons: 
Taller: 844 88 06 
Estació Serve!: 844 82 31 
Fax 844 90 25 

/ m a ^ 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 
I HORTICULTURA 

STA EULÀLIA DE RONÇANA 
(al costat de l'Ajuntament) 

Telèfon 844 80 84 
PLANTES 
Tenim tota varietat de con iteres, arbusts. planta de temporada, planta 
vivaç, planta d'interior 

LLAVORS I BULBS 
En el nostre CENTRE DE JARDINERIA, hi trobarà tota mena de 
llavors de: horticoles, plantes, flors. gespes, farratgeres, etc, 

PRODUCTES AGROPECUARIS 
Per a qualsevoi problema de malalties i d'insectes que li puguin sorgir 
en el seu jardi, terrassa o a l'hort, li donarem fàcii solució. 

COMPLEMENTS DE JARDINERIA 
A més, també trobarà en el nostre Centre, gran assortit de jardineres, 
testos, ceràmica, fonts, mimbre, bruc per tancats, etc. 

PLANTERS D'HORTALISSA 
Des de fa més de trenta anys, la casa coneguda com a «CAN 
VICENÇ HERMANO», produeix per a tota la comarca i rodalies, 
amb l'experiència transmesa de pares a fills, tota varietat de planters 
d'hortalissa: cebes, enciams, tomaqueres, alberginieres, cols, 
maduixers, etc. 

Tat pel seu jardli i härtet 



(é^ GARDENA 

CONSELLER DISTRIBUIDOR 1996 

cumui URL 
CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 

Can Viceng Hermano - Ctra. La Sagrera, s/n. 
Fax 844 62 03 - Tel. 844 80 84 

08187 SANTA EULAlIA DE RONQANA (Barcelona) 



Esccja su c artacésped 

ADEMAS DE: 

•MOTOCULTORES 
•GENERADORES 
•MOTOBOMBAS 
•EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
•DESBROZADORAS 
•CORTABORDES 

•CARRETILLAS 
•BIODESBROZADORAS 
•EQUIPOS DE PULVERIZACION 
•EQUIPOS DE PRESION 
•PERFORADORAS 
•SOPLADORAS 
•CORTASETOS 

CONSEJERO 
DISTRIBUIDOR 1996 

cumuL 
T 

URL 
CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 

Can Viceng Hermano - Ctra. La Sagrera, s/n. 
Fax 844 62 03 - Tel. 844 80 84 

08187 SANTA EULALIA DE RONQANA (Barcelona) 



Rain^BIRD, H t ) - » 

SISTEMES DE REG AUTOMATIC 

•PROGRAMADORS 
•ELECTROVALVULES 
. TURBINES, ASPERSORS,DIFUSORS 
. COMPLEMENTS CONNEXIO 
.ARQUETES,elc. 

Pjun^BMD. 
^ I 

a l K i a a 

' • f ] f 

INSTAL.LADOR 
PROFESSIONAL 
RAIN BIRD 

Rain^BIRD. 
MUNDIALMENT PREFERIDA PELS PROFESSIONALS 

•PROIECTES 
•SUBMINISTRAMENTDE MATERIAL 
• MUNTATGES DE REG 
.REPARACIONSIMANTENIMENTS 
.PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 

CONSELLER DISTRIBUIDOR 1996 

a/ir/iÁ 

CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 

Can Viceng Hermano - Ctra. La Sagrera, s/n. 
Fax 844 62 03 - Tel. 844 80 84 

08187 SANTA EULALIA DE RONQANA (Barcelona) 



Outils W/WOLF 
Li oiereíx la seva gamma de productes en 

MAQUINES DE SEGAR GESPA 
I ÚTILS DE JARDINERIA 

.-.far la seva 

CULTiUi 'Mk M U H L 
CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 

Can Viceng Hermano - Ctra. La Sagrera, s/n. 
Fax 844 62 03 - Tel. 844 80 84 

08187 SANTA EULALIA DE RONQANA (Barcelona) 



TOSStNERIA — CARNISSERIA — COMESTIBLES 

Josep Flaqué Galobart 

El Rieral Telèfon 844 82 83 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

• Centre Comptable 

• Assessorament Fiscal i Laboral 

• Assegu ranees 

etra. Barcelona (Can Ferrer) Telf. 844 82 50 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



V. 

ESPORTS 

ORENÇANA 

santa eulalia 
de ronçana 

Tel. 844 82 03 - Plaça de l'Ajuntament, 2 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

Venda de: 

Fruits sees 

Pomes 

Ous 

Pollastres de pages 

Mató i formatge de cabra 

Teléfon: 844 80 07 



FORN DE PA 
PASTISSERIA 

La Sagrera 

etra. La Sagrera 

Telèfon 844 89 54 

El Rieral 

etra. Sant Feliu 

Telèfon 844 81 60 

SANTA EULALIA DE RONgANA 



CONSTRUCCIONS 

MOLINS, S. L. 

Telefons: 
OFICINA: 

844 81 81 

PARTICULAR: 
844 82 82 
844 90 10 
844 81 74 
844 88 77 

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



aóia 

B A R - R E S T A U R A N T E 
B O D A S - C O M U N I O N E S 

B A N Q U E T E S 
C O N V E N C I O N E S 

especialidad en pescados 

animadas veladas con baile 
(los sábados noche) 

reserve su mesa 

€ URBANITZACIÓ C A N S A B A T E R » T E L E F O N 8 4 4 9 3 1 9 

SANTA EULÀLIA DE RONpANA 



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

(CASA MATEU) 

Tel. 844 88 33 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

F E R R E T E R I A tnà^poR 
etra, de Barcelona, 15 - Tel. 843 00 03 
0 8 4 8 0 L 'Amet l l a del Vallès 



r 

A imentació Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

PIga. J. Maragall, s /n . 

(La Sagrera) 

Tels. 844 81 58 - 844 92 19 

SANTA EULALIA DE RON^ANA 

V 

PERRUQUERIA UNISEX 

nOMHS 
Sol-Uva, depilació a la cera, 
quiromassatge terapèutic i 
reflexoteràpia 

Can Corder (El Rìeral) 

Telèfon 844 93 40 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



AnEUKE^.C.3. 
il.luminació 

Ponent, 4 
08187 Sta. Eulàlia de Rongana 

Tel. (93) 844 81 93 
(Barcelona) 

F E R R E R I A 
d e 

AfCiquel Ba^rbaziy 

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 844 81 56 
SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



d u r a n 
a r t s g r à f i q u e s 

• Autoedició - Disseny gràfic - Servei Fax 
• Edicions - Revistes - Catàlegs - Formularis paper continu 
• Tota classe d'impresos per a la Indùstria i el comerg 

C/. La Serra, s/n. • Tel. 844 88 91 • Fax 844 88 91 
08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA (Barcelona) 

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTAIS 
RÈTOLS I IMITACIONS 

P I N T O R I N D U S T R I A L 

Jaume Iglesias 

etra, de La Sagrera Telèfon 844 89 82 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



N 

E X C A V A C I O N E S 

Y C I M I E N T O S 

Cárdenas S.L. 

Urb. Bosc del Forn, 89 

Teléfono 844 82 36 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

V 

FUSTERIA i MOBLES 

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA 

C/. Bonavista, 1 
Telefon 844 93 79 - Fax 844 93 79 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



CLA»bLLAS 
sdcielal anònima 

Venda al major de: 

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

etra. St. Feliu, s/n 
Tel. 844 83 00 

Fax 844 83 86 
Sta. Eulàlia de Ronçana 



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

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

Pinedes del Castellet, 16 
Teléfono 844 87 81 08187 Santa Eulalia de Rondana 



Maria Dolors 

Verge del Remei ,15 Telèfon 844 90 11 

Bloc A, 1 / , 2.° S A N T A E U L A L I A DE R O N Ç A N A 

•FORJA 
•BARANES 
•REIXES 
•ESTRUCTURES 
•AUTOMATITZACIÓDE 

PORTES DE JARDilGARATGE 
•EXPOSICIÓ PERMANENT 

EXPOSICIOI VENDA DE; 

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

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

SERRALLERIA F. FRANCH, S. C. 
Can Franchi, s/n. - Tel. 844 80 10 - Fax 844 63 28 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



I. DANTI 

Bastida Nova Domicili particular: Tel. 865 00 3b 

SANTA EULALIA DE R O N C A N A 

T E N D A DE C O M E S T I B L E S - FRUITES I V E R D U R E S 

P O L L A S T R E S - O U S - C A R N S F R E S Q U E S 

B E G U D E S - G E L A T S 

Casa Lola 
Vda. de PERE ROURA 

LA SACRERA 
Telèfon 844 88 57 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



DROGUERIA 

M A R T I 
VENDA DE SUROS 

VENDA DE PAPERS PINTAIS 

PINTURES 

ARTICLES DE NETEJA 

ARTICLES DE REGAL 

La Sagrera 
Telèfon 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. 844 89 94 - 844 82 59 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



SERVEIS DE JARDINERIA 

í Projectes i dissenys 

• Construcció i manteniment de jardins 

t Col-locació de bruc 

• Tractament fitosanitari de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

Carrer Hostalets, s/n. 
Tels. 844 65 56 - 573 01 10 - 908 73 50 00 

Fax 844 65 95 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Desde W9ó 
fem €ostat a les iratßeions 

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 cb ManUeu 



MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

Tel. 844 80 41 

etra, de Barcelona 
SANTA EULALIA DE RONgANA 

PERRUQUERIA FEMENINA 

I ESTÈTICA 

MONTSE 

Plaga Ajuntament, 3 
Telèfon 844 62 12 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



B A R - A L I M E N T A C I Ó 

,A SALA 
Telèfon 844 87 56 

(EL RIERAL) 

SANTA EULALIA 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 

Tel. 844 64 17 STA. EULALIA DE RONQANA 



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

CASALS BARBANY 

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS 

— LLISTES DE NOCÉS — 

Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines - Neveres 

Estufes - Màquìnes de rentar superautomàtiques 

Congeiadors - Calefacció 

Telèfon 844 81 35 

«EL Riera l . SANTA EULALIA DE RONQANA 

restaurant 
/̂Kv mstn^r 

de Joan Puigdomènech 

COMUNIONS I BATEIGS 

MENJAR CASOLA 

AIRE CONDICiONAT 

Telèfon 844 82 07 
SANTA EULALIA 
DE RONQANA 



EMPRESA DE CONSTRUCCION 

ANTONIO PEREZ RUIZ 
I H I B H I 

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

Farmàda NURIA SALAYET 
LABORATORI D'ANALISIS CLÍNIQUES 

FORMULES MAGISTRALS 

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



Construccions FELIP, S.L. 

PROJECTESIPRESSUPOSTOS 

C/. València, 15 - Tel. 844 61 74 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



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 Remel, 2 

Tels. 844 82 56 - 844 88 58 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



Transports BONET 
JAUME BONET RIBERA 

OL St. Joan Bosco, s/n 08187 Sta. Eulàlia de Ron9ana 
Telèfon 844 80 55 (Barcelona) 

i. g:* sta. euLlà.liai 

industria gràfica 

Sent Joan Bosco, s/n. 

Telèfon 844 80 82 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

\ 



Instai.lacions 
ANTONI PARERA 

AIGUA - ELECTRICITAT - CALEFACCIO 
PISCINES - REGS 

Avgda. Diagonal, 21 
Telèfon 864 83 72 
PALAU DE PLEGAMANS 

Carni Serra Granada (Can Pujadas) 
Telèfon 844 87 82 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

manveria 
FORJA 
BARANES 
REIXES 
PORTES 
ESCALES 
DIPÒSITS DE GAS-OIL 
ETC. 

JOAN DURAN RIERA 

etra. Sant Feliu 
(Can Rajoler) 

Telèfon 844 87 19 

08187 STA. EULÀLIA 
DE R O N Q A N A 



Transports BONET, S. L. 

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

Ali-Bey,51 - Tel. 232 48 59 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 
C/. Dr. Severo Ochoa, 8 - Tel. 844 89 98 



^ 

Ferretería Transpqrts 

POMA 

C/. st. Feliu, s/n. - Tels. 844 80 60 - 844 62 45 
STA. EULÀLIA DE RONQANA 

TONI 
PINTOR 

Carrer Pi Gros. 13 - Tel. 844 65-39 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



BAR-RESTAÜRANT 

CAN RAJOLER 
Menú dei dia 
Servei a la carta 

Tel. 844 66 33 
Plaga de TAjuntament SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

F U S T E R I A 

• & 5 - 1 

À M 
C / . La Serra, s /n . 

Telèfons 844 89 74 - 844 93 40 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



construcciones PIRAMIDE S.C.P. 

CA Bonavista, 8 - Tels. 844 8726 - 841 4048 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONCAN A 

MOQUETES 
MALETERS 

FUNDES 
AUTOMOBILS 

Carni Serra Granada, 71 - Tel. 844 91 80 

STA. EULÀLIA DE RONQANA 



VIDEO CLUB 

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

0 
Construccions SERBAS, S.C.P. 

C/. Sant Joan Bosco, 16 - Tels. 844 93 76 - 844 81 39 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



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

FOUS D'AIGUA 

* s ' , Vft« ^ 

J. GIRBAU 
C/. Verge de Montserrat, 41, 2.^ Esc. A 

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



BAU VILA SX 
RAMON BAU TERR ADELLAS 

ll/IAGATZEM: Polígon Ind. Pía 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 TANÇAT 

LOCAL CLIMATITZAT 

Garni de La Serra Telèfon 844 90 75 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



Can Vila 
( E S T A Ñ O 

Perfumería ¡ Escriptori 

Telefon 844 90 33 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

E l e c t r i c 1 
^ A N T O N I ^ ^ 

P o n e n t , s . a . ^ ^Hm^m^^m-'m ^ 
^ S A N C H E Z (/) 

ELECTRICITAT • FONTANERIA * AIRE CONDICIONAT 
CALEFACCÍÓ • ANTENES TV IPARÄBÖLIQUES 
AUTOMATITZACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES 

C/. Ponent, 45 (baixos) - 08400 GRANOLLERS (Barcelona) 
Tel. (93) 840 13 66 - Fax (93) 840 12 56 - Mobil: 908-94 45 43 



mm J I bri: 
Carni de la Serra, s/n. - Tel. i Fax 844 93 11 

08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 



F O R N D E P A 
P A S T I S S E R I A Sant Antoni de Jaume Peig 

Telèfon 844 81 80 SANTA EULALIA DE RONQANA 

Construccions 

d'obres 
i i j i I I ! • 

Pere Barnils 

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



POMA - PRATCORONA S.C.P 

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

Pals de valla 1 col locacio de tela 
CoHocacio de canals de zenc 

Automatitzacio de portes 

CA L AGUSTI NOU, S/N. 
Telèfon 844 89 99 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 

VIDEO CLUB 

3 

LIoguer de pe l - I i cu les 
i venda d ' a p a r e l l s de T. V. C., 

V ideo i cadenes HIFI 
Reveia t de fo tos en 24 hores 

Serve i de Fotocòp ies 
Plaça Ajuntament 

Tel. 844 66 12 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Pedra Artificial 
Decoració de Jardlns 

Tel. 844 89 21 
Serra Granada, s/n. 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Electrodomestics 
Eines perjardi JARDINO 
Calefaccio 
Muntatges i productes de piscines 
Instal-lacions d'aigua, gas i eiectricitat 
Reparacio i bobinatge de motors 
Materials electrics, sanitaris i griferia 
Bombes i equips de pressio 
Pintures 

GALERIES CATALUNYA 
Carretera de Barcelona, s/n. — Tel. 844 66 31 

SANTA EULÁLIA DE RONQANA 



Perruquerig 
LIDIA 

Urb. Bosc del Forn 
Carrer Pi Gros, 8 

Tel. 844 65 34 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



CLUB PINEDES 
CASTELLET 

(&0mpl6X Œspôrtiu ^Municipal) 

Piscina 
listes de tennis 

^ista ^öliesportiva 
(^ar 

&amp d'entrenament 

Urbanització Pinedes Castellet - Telèfon 844 86 33 



frnâc-fr^ L 
Ignasi Mirô Pepiô 

Ens dediquem a les instal lacions 
de bars, restaurants, supermercats, 
xarcuteries, etc. 

Ctra. de Sentmenat, km. 0,9 

Tel. 713 13 66- POLINYÀ 



Can Corder 
PERE BASSA 

ELABORACiÓ ARTESANA 
DE FORMA TGE, MA TÓI IOGURT 

DISTRIBUCIÓ I VENDA: LA SELECTA 

etra, de la Sagrera, s/n. Carni de la Serra de Can Ballestà, 2 

Telèfon 844 66 30 Telèfon 841 46 66 

STA. EULÀLIA DE RONQANA LLIQÀ D'AMUNT 



PINSOS 
Amb la garantía de 

COMPANYIA D'INDÚSTRIES AGRÍCOLES, S.A. 

Fábrica a 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Distribuidor per a la Vali del Tenes: 

LLUÍS TURA > Tel 844 81 09 
Tenda Nova — Sta. Eulàlia de Rongana 

Productes pel camp i pel ¡ardí 



RENAULT 
AUTO RONCANA 

S«C*C»L« 

AGÉNCIA OFICIAL RENAULT 

MECÁNICA, ELECTRICITATIACCESSORIS 

REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

US ESPEREM A: 
Camí de Caldes, 17 - Tel. 844 67 34 
SANTA EULÀLIA DE RONDANA 



Construcciones 

A. Gabriel Robles 
D.N . I . 24.780.040 R 

cA Virgen de les Remedios - P. Torras, 5." bloque, 2." 4.-

Teléfono 844 89 51 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

RESTAURANT ^a IPaíe 

etra, de Caldes a Granollers, Km. 3,500 

Tels. 844 82 58 - 844 63 63 - Fax 844 82 58 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA ( Barcelona) 



CALCO 

COPISTERIA TECNICA 

•PLOTEJATS 
•CÒPIES B/N 
•CÒPIES COLOR LÀSER 
(ADHBSIUS I TRAltSPARÈnCIES) 

•CÒPIES DE PLÀnOLS 
(VEQETALS 1 REPRODUCTIBLES) 

•PLASTinCACIONS 
•TKAMESSA I RECEPCIÓ DE FAX 
•ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES 
•TREBALLS D'IMPREMTA 
•PUBLICITAT 
'ENQUADERNACIONS 
•DELiriEACIÓ 
•MAILING 
•AUTOEDICÌÓ 

REAUTZEM SERVEIA DOMICILI 

ESTEM A ORANOLLERS C/ JOAN VIDAL I JUMBERT 10 I « 7« 
T E L F . 8 4 6 7 1 0 4 



Construccions 

Ca l'Àngel • Tel. 844 89 75 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 





CoNSTRücaoKES 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. 870 92 20 - G R A N O L L E R S 

BARNIZADOS Y PINTURAS 
STA. EULALIA, S.L. 

C/. Desmai, 31 - Can Marques 
Telefon 844 61 88 

08187 SANTA EULÁLIA DE RONQANA 



TRANSPORTS 
BARÒ BONET, S.A. 

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

^ Cotmado ^ 

CAM COSTA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Barri E1 Ser ra i Tel. 844 8 8 31 

STA. EULÀLIA DE R0N(;ANA. 



B A R - B O D E G A 

CAN RAMONET 
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS 

Urb. La Camp iña - Parcela 92 

— Cal le A ragón — 

Te lé fono 844 90 51 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

Josep Bau 
i TerradeUes 

TrebaUs de histeria 

TALLER: PARTICULAR: 
Can Tabaquet Can Bau 
Tel. 844 83 11 Carril de Serra 

08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 
V J 



Compri joies a 
Joierìa i Rellotgeria 

FORTUNA 
Pagará poc a poc o deixarà de pagar 

PEPITA MUÑOZ 
Font del Gat, 20 (Urb. Can Sabaté) 

Telèfon 844 66 37 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONDANA 



VEGO DEL VALLES, S.L 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

CI. Just, s/n. - Tel. 844 84 37 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Mecánica automoció 
Reparació de ptanxa 

pneumàtics i electrícitat 

C/. Verge del RemeL 9 - 08187 Sta. Eulalia de Rongana 
Tels. 844 69 69 - 844 60 61 



RESTAURANT 

Santa Eulàlia 
Bodas 
Banquetes 
Todo t ipo de celebraciones 
Menú diario 
Cena baile cada sábado noche 
En nuestro salón puede celebrar su boda 
civil 
El viaje de novios será un obsequio 
nuestro. 
Servicio de banquetes a domici l io 

Cira, de Barcelona, s/n. - Tel. 844 88 05 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



/ 

FINQUES STA. EULALIA 
A P I 1 8 B 1 

COMPRA, VENDA, PERMUTES: TORRES 

SOLARS 

PISOS 

NAUS INDUSTRIALS 

RUSTIQUES 

LLOGUERS 

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

SANTA EULALIA DE RONQANA 



L L IBRER IA 
PÁPERERIÁ 

SANTA EUULIA 
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES 

MATERIAL D'ESCOLA, D'OFICINA I DE DIBUIX 

NOVEL-LES, REVISTES 

ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUES I ESPECIALITZADES 

LLIBRERIA-PAPERERIA 
SANTA EULALIA II 

Caixa Catalunya 

Avsda. Verge de la Salut, 6 (davant Caixa de Catalunya) 

Telefon 844 65 91 - 08187 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 
(Valles Oriental) 





TAEGETES DE CREDIT 

Pagui amb 
tota comoditat 

CAIXA DE CATALUNYA 

' ; -5oi 3v5i-

CAIXA DE CATALUNYA 

' ; -5oi 3v5i-

/ 

CAIXA DE CATALUNYA 



P U B L I C A C I Ó 

P A T R O C I N A D A 

P E R 

L ' A J U N T A M E N T 

DE STA. EULÀLIA 


