
Santa Eulàlia de Ronçana 

ANUARI LOCAL 
N.° 28 

25 juliol 1989 - 25 juliol 1990 



SUMARI 
Pàg. 

Pòrtic 1 
Ajuntament 2 
Padró d'habitants 8 
Jujatdepau 10 
Escola Pública Ronpana 12 
Parvulari Santa Eulàlla 14 
Centre de Cultura Sant JordI 15 
Parroquia 17 
Casal 18 
Coral Santa Eulalia 20 
La Revista «Roncjana» 22 
Concurs de Fotografies-Diapositives 24 
Llar d'avis 26 
Cases que tenen historia 27 
Esports - Fútbol 37 
Societat de Cagadors 40 
Club Patinatge 42 
Espiai 43 
Cada any un personatge: Elvira Cusco i Sala . . 44 
El temps 46 
Moviment demogràfic 48 
Festa Major 50 
Humor 55-56 

Portada: 
«Matinada III», Primer Premi Tema Valí del Tenes del 
VIII Concurs de Fotografies-Diapositives, presentada per 
Eulalia Cabot i Barbany. 

I.G. Santa Eulalia - Santa Eulalia de Rongana. 
D. Legal. - 29.223 - 1986 



POR TIC 

Em plau d'aprofitar l'avinentesa que m'ofereix elpresent Anuari per adreçar-me, 
per darrer cop dins la present legislatura, a tots vosaltres. 

I, com cada any, considero que hem de posar de relleu aquelles obres més desta-
cables que s'han realitzat durant aquest darrer any. 

En primer Hoc, i com sigui que es tracta d'un tema molt punyent i preocupant, 
hem de parlar de l'aigua —element del tot vital—, ja que la forta i llarga sequera que 
hem hagut de suportar feia preveure que, a I'estiu, hauriem de sofrir restriccions i 
d'altres molèsties. Les dürreres pluges caigudes han handejat, de moment, la intran-
quil-litat que ens afeixugava. Amb tot, l'Ajuntament continua fent noves inversions 
al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable, per tal de millorar-lo, a fi i efec-
te, primerament, d'aprofitar més bé el volum d'aigua disponible en qualsevol 
moment, i després, evitar, en quant sigui possible, haver d'impiantar limitacions en 
el consum. 

Pel que fa a les altres obres públiques, podem anunciar que hem procedit a la 
reparado de l'aleta del Pont de Can Donat, i que les que fan referència al Carni de 
la Serra, Can Juli i Dr. Fleming s'hauran ja enllestit quan surti aquest Anuari, i que 
molt aviat ho serán les del Dr. Vázquez. I també que s'ha fet ja 1'adjudicado de les 
obres del segon tram del Camí de Caldes. 

Així mateix, les obres d'ampliadó de 1'Escola Pública Ronçana es troben ja en 
la seva darrera fase, la qual cosa permetrà que es puguin inaugurar a l'inici del pro-
per curs escolar. 

També, amb moh de goig, podem anunciar-vos que tenim ja definitivament apro-
vades, per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona (sessió del 7 de març proppassat), 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del nostre Municipi. D'aquesta 
manera s'acaba un llarg periple que s'inició l'any 1980. Han calgut deu anys, que 
s'havien fet molt llargs, perqué poguéssim disposar d'un instrument, imprescindible 
i necessari, per fer que el desenrotllament urbanístic del nostre poblé sigui del tot har-
monie i ajustat, tant a unes normes clarificadores com a les necessitats reals de la 
poblado. 

Finalment, dir-vos que eis actes que integren la Festa Major d'enguany es faran 
igualment a la Zona Esportiva Municipal. No sols em plau d'invitar-vos-hi, sino que 
US demano, de tot cor, la vostra més ferma adhesió i col-laborado. Recordeu que les 
festes que organitza la Corporació Municipal no les fa pas per al seu propi lluïment, 
sino perqué principalment els veins i residents les puguin gaudir plenament. Perqué 
els actes —siguin de la classe que siguin— sense 1'element humà no tenen cap caliu ni 
cap raó de ser. Participeu-hi, dones, per tal demostrar a tothom que el nostre pöble 
sap i vol esbargir-se amb salut, humor i pau. 

Us saluda amb tot 1'afecte. 

L'Alcalde, 
JOSEF UÑÓ I CIURANS 



AJUNTAMENT 

HISENDA 
Els tributs locals han estât ajustats a allò que disposa la Liei Reguladora d'Hi-

sendes Locals, aprovant-se les noves ordenances al Pie de 21 de setembre de 1989, 
establint-se els tributs següents: 

Impost sobre béns immobles. 
Impost sobre vehicles de tracciò mecánica. 
Impost sobre construccions, instai-lacions i obres. 
Impost sobre l'increment de valor deis terrenys de naturalesa urbana (plus-

vàlua). 
Contribucions especiáis. 
Taxa per expedició de documents. 
Taxa per llicències urbanístiques. 
Taxa per llicència d'obertura d'establiments. 
Taxa de cementiri municipal. 
Taxa per recollida d'escombraries. 
A més, fou aprovada una ordenança de Preus Publics, delegant-se a la Comissió 

de Govern la competència per a establir i modificar els preus públics que s'escai-
guin. 

Els preus públics fins ara establerts sòn el de subministrament d'aigua potable 
i els de piscines i tennis a les instal-lacions municipals. 

Ha estât aprovat el Pressupost General per a l'exercici de 1990, amb un import 
de 330.000.000 a ingressos i a despeses. 

Dels 330.000.000 de despeses, la meitat correspon a inversions. 
S'ha aprovat la liquidaciò del pressupost de l'exercici 1989, amb el següent 

résultat: 
Existència en Caixa 31-12-89 3.903.253,— 
Pendent de cobrament 

Sumen 
Pendent de pagament 

SUPERÁVIT 

163.107.942,— 

167.011.195,-
150.479.300,-

16.531.895,— 



Per a simplificar els tràmits administratius, s'ha delegai a l'Organisme Autònom 
Local de la Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la liquidació i recapta-
ció de les quotes referides a les altes de Fimpost sobre vehicles de tracciò mecánica. 

S'ha acordat concertar una operació de crédit, per import de 13.200.000,— 
ptes. per a finançar les obres de les escoles, amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

S'ha iniciat la concertació d'un crédit per a finançar les obres del Camí de la 
Serra, Pont de Can Donat i Camí de Caldes, per import de 20.000.000, amb la 
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu. 

Han estât aprovats els padrons corresponents a impostos, taxes i preus publics 
següents: 

PADRONS SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 
2."" trimestre 89 Import: 2.381.924 
3." trimestre 89 » 2.451.002 
4."" trimestre 89 » 1.591.591 
1.---̂  trimestre90 » 1.885.965 
2."" trimestre 90 » 

PADRONS SOLARS SENSE EDIFICAR I SOLARS SENSE TANCAR 
Solars sense edificar 1989 Import: 6.733.454 
Solars sense tancar 1989 » 3.646.500 

PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÒ MECÁNICA 
Exercici 1990 Import: 11.097.000 

PADRÓ TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
Exercici 1990 Import: 253.000 

,1 mm 'I 
Ampliado del Grup Escolar l i ^ ^ » ^ 

«Ronçana» 



La nova aleta 

al pont de Can Donat 

PADRO TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
Exercicil990 Import: 10.825.250 

PADRÓ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Exercici 1990 Import: 57.370.776 

S'ha acordat aplicar obligatóriament contribucions especiáis per a l'execució de 
l'obra «Acondicionament del Camí de Caldes 1." Fase, 2." Etapa» i per a l'obra de 
«Refor? del Paviment de Can Juli». 

S'ha tingut de revisar el preu del contráete del servei de recollida d'escombra-
ries, ates l'encarimcnt per sobre de l'IPC del transport i abocament d'escombrarics. 

• SUBVENCIONS I AJUTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS PER A OBRES 
I SERVEIS MUNICIPALS 

a) Subvencions atorgades: 
Pia Unic d'Obres i Serveis 89 (Carni de Caldes) . . . . 16.249.808 
Pia Ùnic d'Obres i Serveis 90 (Cami de Caldes) . . . . 10.171.991 
Pia de Cooperació i Assistència Local 89 (Carni de Caldes) . 7.000.000 
Pia de Cooperació i Assistència Locai 90 (Carni de Caldes) . 7.000.000 
Pia de Cooperació Municipal - Consell Comarcal (Can Juli) . 2.000.000 
Generalitat - Condicionament marges riu 196.202 
Generalitat - Despeses abastament d'aigua 776.335 
Generalitat - Assistència mecanització (ordinador i aplicacions) 600.000 



b) Subvencions pendents: 
ICASS - Manteniment Casal d'Avis 776.000 
Diputació - Material esportiu 642.440 
Generalitat - Activitats complementàries escola . . . . 830.000 
Diputació - Educació musical 330.000 
Diputació - Servéis psicopedagògics escola 841.000 
Generalitat - Recuperació ermita Sant Simplici 4.550.000 
Generalitat - Reparacions dispensaris Rieral i La Sagrera . 1.385.000 
Diputació - Desratització i desinfecció escola 433.132 
Generalitat - Enllumenat camp de fútbol 3.500.000 

• L 'Ajuntament ha concedit així mateix ajuts a diverses entitats locals, per a la 
realització de les seves activitats (Revista Rongana, Club Esport iu Santa Eulàlia, 
Club Patinatge, Casal Parroquial, Grup d 'Espiai , U . E . C . Vail del Tenes . . . ) . 

URBANISME, OBRES I SERVEIS 
Els acords de major transcendència en aquest apartat són els que fan referència 

al procès d'aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 

El Pie de l 'Ajuntament , en sessió del 28 de setembre del 1989, acordà per una-
nimitat, aprovar provisionalment les Normes. 

La Comissió d 'Urbanisme de Barcelona, acorda la necessària incorporació de 
determinades prescripcions que caldrà recollir en un text refós de les normes. 

Condicionamcnt 

del Carni de Caldes 



• ' I Obres de pavimentació 

del carni de la Serra 

El Pie de l 'Ajuntament , en sessió del 22 de febrer del 1990, aprovà el text refós 
de les Normes Subsidiàries de Planejament. 

El 7 de març la Comissió d 'Urbanisme de Barcelona aprovà definitivament les 
Normes. 

Altres acords d'Urbanisme, Obres i Serveis: 
Davant l'escrit de l'Escola Pública Ronçana soMicitant un remodelatge de Pes-

cóla, s 'acorda la remodelació de les finestres, pintar l'escola i desinfecció de la 
mateixa. 

S'ha acceptât la cessió, per part de la Diputació de Barcelona, dintre del Pro-
grama de Mobiliari Urbà del Pla de Cooperació i Assistència Local de 1988, de 
quaranta-tres papereres. 

S'ha acordat procedir a la redacció dels Projectes Tècnics necessaris per a exe-
cutar les obres de nova planta de pavimentació i d'adequació de la resta de serveis 
als barris de Sant Cristôfol i Can Torras, i ais carrer Provenga i Aurora del sector 
Can Mallorca al barri de la Sagrera. 

S'han adjudicat les obres d'ampliació del Grup Escolar Ronçana, a l 'empresa 
Construccions Molins, S.A. 

S'ha aprovat el projecte de reparació del Pont de Can Donat, i convocada la 
subhasta ha estât adjudicada a l 'empresa «Coordinadora d'Obres i Serveis, S.A.». 

Les obres de pavimentació del Camí de La Serra, acordades amb els veins, han 
estât adjudicades a Agustí i Masoliver, S.A. 

S'ha aprovat l 'ordenança municipal reguladora de la neteja i tancat de solars. 
S'ha aprovat el projecte de reforma i adequació de l'enllumenat del Camp de 

Fútbol. 



S'ha adjudicat a PANASFALTO, S.A., com a millor postor, la realització de 
les obres de «Reforç del paviment als carrers de la zona urbana de Can Juli». 

S'han adquirit a Plástic Òmnium, S.A. 28 contenidors de 1.000 litres. 
Convocada la subhasta per a l'adjudicació de les obres de condicionament del 

Carni de Caldes, 1." fase 2." etapa, el contracte ha estât adjudicat a Agusti i Maso-
liver, S.A. 

S'acorda autoritzar, corn a garantía per al compliment de l'obligació d'urbanit-
zar, en els casos de concessió de llicència d'obres en parcel-les de sol urbà a les 
quais manquin elements d'urbanització, l'autorització registrai de la càrrega d'ur-
banització pendent. 

Reforç de la pavimentació 

de la zona urbana de Can Juli 

REGIM INTERIOR I SERVEIS GENERALS 
Es jubila amb carácter forçôs, el funcionar! Pascual Cánovas i Morales en data 

22 de gener de 1990, per haver complert l'edat de seixanta-cinc anys. 
S'ha acordat prorrogar per un any, fins a 31/5/91, el contracte suscrit amb en 

Francese Naya i Mombrú, per a la gestió del Servei de Recaptació Municipal, en 
période executiu, i ampliar l'objecte de contracte incorporant la recaptació en 
període voluntari de l'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana 
i de les Contribucions Especiáis que s'apliquin. 

S'ha nomenat Administrativa de l 'Ajuntament, per haver superai les oposicions 
celebrades, la fins ara auxiliar Anna Valls i Sabatés. 



S'ha inaugurai el nou local per a la policía de la Valí del Tenes, a Santa Eulàlia, 
d . Verge del Remei , 6, i el seu telèfon és el 844 64 64. 

El Jut jat de Pau s'ha quedat sense secretan per haver cessât Tactual, el dia 24-5-90. 
S'ha soMicitat de l 'Institut Català de la Salut el desti a Santa Eulàlia de Ronça-

na, del necessari reforç sanitari d 'estiu. 
S'ha aprovat el Reglament Intern del Casal d'Avis. 

RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS 
A l de gener de 1990, amb les següents variacions: 

Pob lado de dret a 1-1-89 2.800 
Altes des d' 1-1 -89 a 1 -1 -90 166 
Baixes des d'1-1-89 a 1-1-90 58 
Població de dret a 1-1-90 2.908 

Escala d'accès a la Plaça de l'Ajuntament 



n f 
Condicionameiit 

de la zona Dr. Vázquez 

RELACIÓ DE JOVES DE SANTA EULÀLIA 
ALLIST ATS L'ANY 1989 

Antillano Martínez, Juan José 
Ayllon Isern, David 
Caparros Roura, Jorge 
Cuesta Lobato, Rafael 
Domínguez Lecha, Enrique José 
Farrés Grau, Joel 
Fernández Deamo, Gustavo 
García Naveros, José 
García Pou, Francisco 
Gilí Isanta, Luis 
González de Mendiguchia Garmendia, Ignacio 
Isanta García, Joan 
Martí Casquete, Alfredo 
Martín Bello, Jorge Gregorio 
Martín Bello, José Ramón 
Mercadé Barbany, Jaume 
Mordillo Morante, David 

Morilla Flores, Isidoro 
Pineda Andrades, José María 
Pons Vilaseca, Alex 
Pozanco Lancho, Pedro 
Querait Bassa, Marc 
Rentería Aguilar, Jesús 
Ribas Muñoz, Juan Carlos 
Rosás Vails, Albert 
Ruano Rubia, Lluís 
Sanz López, Jordi 
Suñé Ibarra, Alejandro 
Torrellas Altimiras, Marc 
Urtiaga Baonza, Jorge 
Valls Jurado, Pedro 
Vega Andrade, José Manuel 
Zuheros Pérez, Roberto 



JUTJAT DE PAU 

Una vegada més m'adreço a vosaltres, per mitjà del nostre Anuari, per exposar 
breument quines són les tasques i competencies de la Justicia de Pau a partir de 
l'entrada en vigor de la nova Liei Orgànica del Poder Judicial, de 1 de Juliol de 
1985, complementada per la de Demarcació i Planta Judicial de 28 de Desembre 
de 1988, i pel Reial Decret de 3 de Febrer de 1989. 

Prèviament cal aclarar que igual que eis jutges i eis magistrats de carrera, els de 
pau administren la justicia que emana del pöble, en nom del Rei; pertanyen, com 
ells, al poder judicial i són independents, inamovibles durant 4 anys del mandat, 
responsables, i sotmesos solament a la Constitució i a la Ilei. I tenim la titularitat 
exclusiva de l'exercici de la potestat jurisdiccional per jutjar i per fer complir allò 
que jutgem en el marc de les nostres competències, que són entre altres les 
següents: 

En l'ordre civil, la substanciació en la instància, decisió i execució, de tot el que 
s'hagi acordat en acte de conciliació i qualsevulla que sigui la seva importància. I 
les funcions del Registre Civil segons les normes especifiques. 

En l'ordre pena!, coneixem en la instància dels processos per faltes que la Ilei 
ens atribueix, en actuacions penáis de prevenció, per delegació, i en aquells altres 
que assenyalen les liéis; és interessant ressaltar que després de les ultimes modifica-
cions legáis, i des del 12 de juliol de 1989 en que entrà en vigor la Ilei orgànica de 
21 de juny de 1989 d'actualització del Codi Penai, eis Jutges de Pau del Hoc on 
haguessin estât comesos eis fets són eis compétents per entendre dels judicis per les 
faltes següents previstes en el Codi Penal: disparar armes de foc dins de la població 
0 en Hoc public, que comporta una multa de 5.()()() a 50.ODO ptes.; perturbació Heu 
de l'ordre en l'audiència d'un tribunal o jutjat, o en els actes publics, o en especta-
cles, solemnitats o reunions nombroses, que es sanciona amb quinze d'arrest menor 
1 multa de 5.000 a 50.000 ptes; desobediència Heu a l'autoritat i als seus agents, amb 
multa de 5.000 a 25.000 ptes; ocultació, al funcionan que ho demani, en l'exercici 
de les seves funcions, d'alguna de les causes d'inhabiHtat legal per declarar com a 
testimoni (tenir interés directe en l'assumpte, parentiu, amistat intima amb alguna 
part, etc.) que es castiga amb multa de 5.000 a 25.000 ptes.; negativa a rebre 
moneda legítima o l'ús de moneda falsa sabent que ho és, per quantitat inferior a 
30.000 ptes., pena fins a deu dies d'arrest menor o multa de 5.000 a 50.000 ptes.; 
profanació de cadàvers, cementiris, etc. en fets de carácter Ileu , multa de 5.000 a 
25.000 ptes.; causar qualsevol dany en carrers, pares, jardins, estàtues, enllumenat, 
etc., encara que pertanyin a particulars; fins a trenta dies d'arrest menor i multa de 
5.000 a 50.000 ptes.; deixar anar animals feréstecs, multa de 5.000 a 25.000 ptes., 
amenaces i coaccions Heus, amb denùncia prèvia de l'ofès, fins a cinc dies d'arrest 
menor i multa de 5.000 a 25.000 ptes.; entrada en heredat murada o cercada sense 
permis del seu amo, amb denùncia prèvia d'aquest, multa de 5.000 a 25.000 ptes.; 



pastura abusiva sense produir danys, amb denuncia prèvia, multa de 5.000 a 25.000 
ptes.; infracció de reglaments o de bans de bon govern sobre crema de rostolls i 
altres productes forestáis, multa de 5.000 a 50.000 ptes. 

L'adequat exercici d'aquestes competències i altres no esmentades per jutges de 
pau que no som lletrats, demana una bona dosi de ponderació, de saber fer i de 
preparació, que cai assolir en jornades de formació, com les que organitza el 
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, amb la coMaboració del 
Conseil General del Poder Judicial, dels Conseils Comarcals, i de l'Associació 
Catalana en Pro de la Justicia. 

Aquí hi ha, dones, tot un repte per a la nova justicia de Pau, molt important 
per a l'harmonia en la convivència dels nostres pobles. Espero que en aquest afany, 
es doni al país una autèntica Justicia. Amb majuscules. 

I per acabar, només em resta desitjar-vos una bona Festa Major. 

El Jutge de Pau 
Enric Torras i Gubern 
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ESCOLA PUBLICA RONÇANA. 
CURS 89-90 

Durant el curs hem tingut la possibilitat de comunicar-nos a partir de la Revista 
Ronçana, a més de circulars informatives que els nois i noies porten a casa. Creiem 
però, que la informació ha de millorar i ha de ser concreta i fidel. Esperem poder 
fer-ho així pel Setembre i informar-vos sobre el proper curs. 

Aprofitem I'Anuari per parlar d 'un tema intéressant que està al dia i, perqué 
no dir-ho? que ens angoixa: «La Reforma del Sistema Educatiu» pel que fa a les 
demandes que la societal fa a l'escola. 

Des de les ultimes décades ha estât habituai en els països del nostre entorn cul-
tural plantejar-se reformes del sistema escolar, convertint l'escola en el cap de turc 
dels mais socials i générant expectatives que aquests canvis havien de comportar. 
Els résultats d'aquestes reformes no han estât sovint tan exitosos com es pretenia, 
la quai cosa no vol dir que no s'hagin produit canvis importants i que una part d'ells 
no es puguin atribuir a la institució escolar. Però segons quins objectius socials no 
es poden assolir sense actuar simultàniament sobre altres parts del sistema social. 

La societat fa demandes contradictories a l'escola i moites vegades quan esta-
bleix un consens entorn de l'educació, com s'ha produit recentment amb la LOG-
SE, és a costa de moites ambigüitats. Una cosa és el terreny de les paraules i una 
altra el terreny dels fets. És fácil posar-se d'acori* sobre qualitat, igualtat d'oportu-
nitats, però és més difícil realitzar politiques concretes que impliquin recursos en 
la consecució d'aquests objectius. 

La Reforma pretén fer més possible l 'autonomia dels centres en l'elaboració del 
projecte pedagogie. Una de les virtuts del curriculum és plantejar-se obertament 
que cap acte d'ensenyament és neutral, perqué implica actituds i valors. Sorprén, 
llegint els documents, el consens entorn de qüestions sobre les quais no hi ha acord 
en la práctica social. En tot cas caldrà plantejar-se seriosament com prendre deci-
sions pràctiques en els centres per tal que tot plegat no quedi en paper mullat. 

L'escola no és l'únic àmbit d'educació dels nens ni de les nenes. Les relacions 
socials, la familia, els mitjans de comunicado, l'entorn com a àmbit d'interacció de 
multiples fenòmens sobre nens i nenes, son agents activíssims de transmissió cultu-
ral i de socialització. 

És, per tant, responsabilitat deis diversos agents socials, de les seves institucions 
i dels poders ptiblics, d 'atendre la dimensió educadora de les seves activitats. 

Escola Pública Ronçana 





HEÜ ACOfaAT 
06 Que A LA 

C i A œ E : H( HÁj ftocmiRO 

PARVULARI SANTA EULALIA 
El so al Parvulari 

Cal que els nens s'adonin que el mon que els envolta està pie de sons i que de 
vegades fem servir aquests sons per a comunicar-nos. 

En primer Hoc s'adonaran dels sorolls —sons— que hi ha dins la classe (soroll 
de cadires, crits...), i en segon Hoc s'adonaran dels sorolls que hi ha fora de la classe 
(cotxes al carrer...). 

Més endavant cal fer que visquin la sensació d'insonoritat, que siguin conscients 
del silenci i vegin que ells poden intervenir directament per aconseguir-lo. Per això 
será important treballar amb exercicis que marquin la diferència entre el so i el 
silenci: 

«£/ mestre es col-loca davant dels nens amb els braços alçats i els diu que 
quan obri les mans ells cridin tan fort com puguin i quan les tanqui hauran 
de callar. Quan estiguin en silenci i amb molta atenció sels pot explicar que 
"allò" és el silenci, i que, per tant, quan hi ha silenci no se sent res. 

Llavors introduïrem els sons forts i els sons fluixos, tot realitzant el joc de «la 
casa del fort» i «la casa del fluix», és a dir: 

«Uns sis o set nens es posen a un racó de la classe, que serà «la casa del fort», 
i uns sis o set més es posen a un altre racó, que serà «la casa del fluix». El 
mestre anirà tocant l'instrument alternant sons forts i fluixos, els nens faran 
un pas endavant o s'estaran quiets». 

I per últim, perqué reconeguin els sons Hargs i curts, podem introduir-ho fent 
una ratlla horitzontal a la pissarra mentres duri el so realitzat pel mestre, com 
també es poden escoltar sons i veure si duren molta o poca estona, o bé se'n poden 
buscar per la classe. 

Amb tots aquests exercicis haurem treballat fonamentalment l'educació de 
l 'oida. 



CENTRE DE CULTURA «SAMT JORDI» 

Si s'ha de fer un balanç del que ha estât l'any, caidrà avaluar per separat els 
dos serveis que la BIBLIOTECA oferelx, que son el de sala de lectura i el de prés-
tec de Ilibres. 

Respecte al primer, cada cop és més elevada la quantitat de gent que ve a fer 
feina a la biblioteca, especialment estudiants de primer i segon ensenyament, eis 
quais troben en la sala un espai de treball i un material de consulta del que proba-
blement no gaudeixin a casa seva. Ells en son els principals usuaris i ells donen 
sentit a l'existència d'aquest centre de cultura al nostre pöble. Fins aquí dones, tot 
positiu. 

Tanmateix, amb el servei de préstec de Ilibres ens cal filar més prim: les dades 
disponibles ens indiquen que el nombre actual de carnets de préstec és de 340, 
aproximadament 20 més que l'any passat per aqüestes dates. Tenint en compte 
que, tot i ser individuals, els carnets es poden fer servir a nivell familiar, el creixe-
ment d'un any per un altre es pot considerar normal. Ara bé, la qüestió està en 
quins Ilibres treuen els socis de la biblioteca. Dones bé, majorment obres de con-
sulta; és a dir, Ilibres per estudiar, per treballar. Això vol dir que la majoria de les 
obres que entren a la roda de préstec ho fan de cara a servir de complement en 
la realització de les tasques laborals o escolars dels socis, funciô perfectament 
lloable en eis Ilibres que anomenem «de coneixements», però que ens planteja un 
dubte una mica patétic: hi ha aigú que llegeixi reaiment per gust? 

La Verität és que poca, ben poca gent ho fa, això de llegir «perqué sí», i el fet 
resulta una mica trist si es té en compte que un 60% deis exemplars de la biblio-
teca municipal (teòricament, la de tots els habitants del pöble) son allò que en 
diríem «Ilibres per llegir», és a dir, literatura, ja siguí infantil, juvenil o adulta, amb 
un fons de prop de 3.000 Ilibres que intenta abarcar totes les temàtiques i estiis, 
desde Hemingway a Rodoreda, des de Tolkien a Lope de Vega o des d'Unamuno 
a Hergé. I analitzant xifres d'una forma més detallada trobem que: 

— Tant la poesia com el teatre desperten un interés mínim, pràcticament sota 
zero. 

— La novel-la, juvenil o adulta, experimenta una major demanda que, malgrat 
tot resulta tremendament curta, tant en relació a la quantitat de socis com 
al catàieg d'obres disponibles. 

— El «comic» infantil és, de llarg, el gènere amb més éxit. 



D'aquí podríem extreure unes quantes conclusions, però possiblement la més 
important és que el public adult no llegeix, o si més no, no ho fa amb assiduítat. 
És ciar que contra això es pot argumentar, i amb raó, que la biblioteca no és la 
única via per satisfer el vici de la lectura, i que molta gent «consumeix literatura» 
sense passar per res per la sala de lectura del pöble. Sincerament, aixi ho espero, 
perqué si tot el que llegeixen eis habitants de Sta. Eulàlia de Rongana és el que 
van a buscar a la seva biblioteca, la cosa està d'un negre que espanta o que, 
segons com es miri, tranquil-litza, ja que tots sabem que els llibres son sinònim 
d'inquietud i de moviment, i que no hi hauria res més tranquil que un món sense 
poetes, ni una societat més calmada i conformista que la que fos capag de viure 
en la desinformació i la ignorància del seu art i la seva cultura. 

En tot cas i, per tal de fomentar i facilitar el plaer de llegir, a la biblioteca inten-
tem aconseguir tan ràpidament com ens és possible els darrers éxits i novetats 
editorials, que posem sempre a la vostra disposició. En aquesta línia podeu trobar 
ja disponibles: 

El cant de la joventut (Montserrat Roig). La Biblia de neó (J. Kennedy Toole). 
Viure i veure/1 (A. Artís-Gener). A la carretera (Jack Kerouac). El convidat del dia 
d'accio de gràcies (T. Capote). Damunt l'herba (G. Jordi Graells). Poemes satirics 
(Josep M.® de Sagarra). Bla, bla, bla (Ignasi Riera). Tres rosas amarillas (Ray-
mond Carver). Catedral (R. Carver). Òpera àcid (Miquel Creus)... i properament 
(possiblement quan llegiu això ja ens hauran arribat) El divorci de Berta Barca (B. 
Porcel). Aquelles dames d'altres temps (M.^ Aurèlia Campmany). El detectiu que 
somniava en Babilònia (Richard Brautigan). A peu per la Llitera (J. M.® Espinàs). 
Assemblea sediciosa (Tom Sharpe). El gran quadern (Agota Kristof). Largo deso-
lato (Vaclav Havel). Cálida nit (LI. Anton Baulenas). El peso de la paja (T. Moix). 
Viure i veure/2 (A.A.G. «Tísner»). Josep Pia: Biografia de I'homenot (Xavier 
Febrés). Galíndez (M.V. Montalbán). Titànio (Viceng Villatoro). L'home del sac 
(Màrius Serra). La immortalitat (M. Kundera)... 

Carles Lloverás 



P A R R O Q U I A 

«CRISTIÀ AMB VOSALTRES, PREVERE PER 
A VOSALTRES» 

Explica el bisbe de Gi rona , Möns. J a u m e C a m p r o d o n i Rovi ra , que més d ' una 
vegada li han dit: «¿Com s 'ho farà el bisbe, si li m a n q u e n capellans?». I eli ha tor-
nai la pregunta amb aquests termes: «¿Com s 'ho fa ran eis cristians de Gi rona , si 
les vocacions venen amb comptagotes?». Pe rqué el bisbe passa, pe rò la comuni ta t 
cristiana continua. 

Fa uns mesos, pel mar?, vàrem celebrar el «Dia del Seminari» i aquesta invita-
ció anual respon a una necessitar deis cristians. Son mes deis que podem pensar eis 
joves que busquen sentit a la seva vida, que aigú eis orienti . En la catequesi han 
descobert Jesucrist, però tenen necessitat d 'un guia, jove t ambé ; «jove per als 
joves». 

Men t re , però , t inguem una imatge de Parroquia com d 'una «estació de serveis 
religiosos», no t indrem ni el nombre ni el t ipus de capellà que avui fa falta. 

«Cristià amb vosaltres». El Hoc normal del naixement d 'una vocació al sacerdoci 
és la comunitat cristiana. Quan una comunitat cristiana adquireix una certa madu-
resa, la crida de Déu hi ressona i se li descobreix sentit . É s en l 'experiéncia del ser-
vei gratul i als altres que es t roba el sentit de la vocació i se sabore ja el gust de ser 
capellà. LIavors arriba el p lante jament i es decideix l 'o f rena : «Per a vosaltres, pre-
vere». 

No fas massa anys que l 'objectiu ideal d 'una església diocesana era «a cada cam-
panar un capellà». Fa temps que les coses van canviant . La nostra experiència de 
por tar solidàriament una colla de Parròquies , n 'és un bo tó de mostra . Ha canviat , 
t ambé , l'estil de celebrar el eulte: abans la solemnitat del eulte es mesurava pel 
nombre deis capellans, avui es mesura per la participació dels fidels. H a canviat la 
manera de fer Església, sobretot després que el Concili ha dit que l 'Església era el 
Pöble de Déu . 

L 'object iu de l'església diocesana avui ha de ser un altre: «A cada campana r , 
una comunitat», que faci present l 'Evangeli en la vida i en les relacions ent re veíns. 
Q u a n en un grup es viu una Solidarität real , provinent i an imada per la caritat que 
ens ofereix Jesús en l 'Eucarist ia, hi ressona la crida de D é u , i ser capellà pren sentit 
i, fins i tot , és envejable . 

Posem, dones, en primer Hoc la pregària, ja que cal teñir ciar que la p r imera 
iniciativa ve de Déu . I en segon Hoc, que cadascú reflexioni sobre el sentit i la 
necessitat del capellà. Per això, l 'aparició d 'aques t article en l 'Anuar i local, a m b 
motiu de la Festa Ma jo r de l 'any 90, voi ser un toc d 'a tenció de cara a la comunitai 
cristiana que hi ha a Sta. Eulàlia de Ron§ana. 

Mn. Josep 



Una inconfusible csccna ti"«Els Pastorcts» 

C A S A L 

La temporada d'enguany es va iniciar amb un intens treball de restauració a l'in-
terior dei local. Cal destacar sobretot la renovació de la instal lació eléctrica, la 
nova situació deis focus davant Tescenari i el muntatge de la cabina de control de 
Hum i so a dalt del galliner. Aquest darrer canvi feia molt temps que estava previst 
però requeria molta feina que, finalment, s'ha pogut fer amb Fesforç dels nostres 
tècnics i els seus ajudants. La situació de l'equip de Hum i música en les representa-
cions és ara molt més adequada, i permet treballar amb més tranquil-litat i visió de 
conjunt. 

A més d'això es va fer una pintada general de l'interior del Casal, i teló i corti-
nes noves. S'ha passat del color crem combinat amb ocres i verds, al color gris amb 
vermeils i negres. També es va fer polir l'enrajolat que estava bastant détériorât i 
ja no es podia netejar. 

Un cop tot endreçat i net reaiment feia goig de veure. Va bé, de tant en tant, 
de rentar la cara i posar les coses al seu Hoc. En aquesta feina hi van col-laborar 
moites persones disposades a ajudar en les estones que tenien, sobretot deis dissab-



tes i els diumenges. Per això, en veure-ho acabat pel dia de Nadal, la felicitació era 
mùtua i tothom mirava amb goig la feina feta. 

Els Pastorets es van representar tres vegades, una d'elles dedicada especialment 
als avis. En Lluquet i en Rovello estrenaven actor i els dimonis també. També era 
nou I'equip de furies i encara algún altre paper. Tothom se'n va sortir molt bé des-
prés de les corresponents ¡largues hores d'assaig. Vàrem donar al pròleg de cada 
representació una pinzellada de color diferent, introduint petites i improvisades 
modificacions, per referir-nos a l'estrena de les reformes del local, a la presència 
dels avis del pöble, i als infants i la diada de Reis. Es va comptar novament amb 
les fidels coMaboracions per al teló, decorats, música, flamarades, boira... 

Pel mes de marg hi va haver una segona representació de l'obra «Catalunya, tres 
moments», en la qual prenen part moltes persones i d'edats ben diferents. Aquesta 
obra s'havia estrenat pel juny de l'any passat i ara va semblar bo de tornar-la a l'es-
cenari, reprenent i recordant el treball que s'havia fet. 

En aquests moments el teló, eis Hums i el vestuari reposen, tot esperant que 
arribin a bon terme alguns projectes que, ben segur, portaran novament uns o 
altres actors a proclamar el seu paper amb tot l'entusiasme. 



El Concert de Pasqua de la nostra Coral 

CORAL STA. EULALIA 

La Coral, un any mes, ha fct cl scu modest carni amb els seus objectius de sem-
pre. Arribar a tothom amb Talegria del cant i amb l'exigència, per part nostra, de 
millorar en el possible en eis nostres coneixements. 

A principis de setembre començàrem a assajar per el nou curs, a la Biblioteca, 
dones les obres de la Rectoria no estan encara enllestides. Es decidí fer eis assaigs 
el dijous, per tal d'aplegar les sessions de tècnica vocal que ens imparteix el Josep 
Fieras, amb eis assaigs dels directors. 

Vàrem començar amb alguna peça nova i repassant d'altres ja cantades però 
que necessitaven una bona actualització de cara al Concert de Nadal i enguany la 
Trobada de Corals de la Vali del Tenes que toca celebrar-la al nostre pöble. S'han 
incorporât alguns cantaires, cosa que a tots ens ha satisfet. 

Estem contents que l 'Ajuntament ens invités a fer un concert a la Biblioteca 
amb motiu de la Festa Major d'Hivern: Sta. Eulàlia. Vàrem compartir-lo amb la 
Coral Castellterçol que va èsser la protagonista. 



El 23 de desembre, a la vesprada, tingué Hoc la trobada de Corals de la Vali del 
Tenes a l'Església Parroquial. Una festa de cant i agermanament que a tots ens 
omple de goig i ens esperona a seguir en aquesta afeceió. 

A principis d'any pujàrem a Puiggraciós a fer una cantada, després de la missa, 
com a cloenda de les festes nadalenques. Fou reconfortant compartir aquell temps 
amb les monges. També per aquells dies la tradicional trobada a can Maspons. 
L'acollida fraterna de l'Elisabet i el Josep M.", les torrades, la gresca i enguany veu-
re'ns en el video fa que sigui una vesprada inoblidable. 

I a preparar el repertori de Pasqua. Algunes peces noves i d'altres que estaven 
aparcades i que, repassades, quedaran com noves. S'han incorporât alguns amies 
més a la Coral. Benvinguts. 

Després d'un temps de parlar-ne, però deixant per més enllà la decisió, es pian-
terà seriosament la conveniencia o no de Huir un vestuari uniforme. Les diferents 
opinions convegiren al final i l'estrena pel concert de Pasqua donà més relleu al 
concert que ofen'rem. 

Convidats pels amies de la Coral La Violeta, de Vilanova del Vallès, participà-
rem a la trobada organitzada per ells que tingué Hoc a l'Ermita de Sta. Ouitèria el 
Dilluns de Pasqua. Compartirem la cantada amb els amies de Caldes i de Centelles. 

I a Besalú el 1." de maig. Enguany, la ja tradicional sortida, amb visita i dinar 
al Santuari del Far. Visita ràpida ais volcans d'Olot i concert a l'església de Sant 
Pere a Besalú. Una diada curulla de germanor, compartida amb molts familiars. 
Després de llargues converses el dia 24 de juny tornàrem la visita als amies de Cas-
tellterçol. El concert fou a la plaça de l'Ajuntament. Fórem acolHts amb gran afecte 
per la gent de Castellterçol i obsequiats amb un refrigeri abundant. 

Com a cloenda del curs, el dia 28 de juny ens reunírem a casa els amies i cantai-
res Lluis i Marcela, a Riells, compartint sopar de pa amb tomàquet, pernii i botifar-
ra. I coca i cava obsequi dels Peres i Joans de la Coral. 

A destacar, finalment, que a l'iniciar el curs es nomenà una comissió amb la 
missió de vetllar per la bona marxa del que podriem definir com la cosa administra-
tiva. El seu treball s'ha fet notar positivament dones els assumptes que s'han pré-
sentât s'han resolt més ràpidament. 

La Coral us desitja un bon estiu. 

î M & i l . : 
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Joan B. Culla, Tísner i Pilar Rahola en un moment del sopar d 'enguany 

Revista Ronçana 
Foques novetats referents a la nostra Revista cal esmentar del période transcor-

gut des de l 'anterior «Anuari». Ha seguit el seu curs normal, amb la publicació deis 
números previstos, que ha fet sobrepassar ja la xifra de 150 (152 exactament), cosa 
que creiem té la seva importància. 

Quant al contingut, pensem que es força extcns i variat, tot i que això sempre 
és millorable. Potser destacariem, d'aquest últim any, el número de Nadal, precisa-
ment el 150, amb uns intéressants comentaris sobre un déterminât fet de l'any que 
cada coMaborador tria prèviament; i una mena de catàleg de les entitats socials de 
la Valí del Tenes (culturáis, recreatives i esportives) obertes a tothom i sense afany 
de lucre. Publicàrem la fitxa de 55, Déu n'hi do!. Algunes amb molta activitat i 
altres amb menys, però totes amb una junta o unes persones cncarregades de fer-la 
tirar endavant , el que representa molta gent i moites hores emprades en aquesta 
desinteressada tasca. 

El «Sopar» d 'enguany tingué Hoc el dia 9 de juny, al menjador de les Escoles 
Paísos Catalans de Lligà d 'Amunt , amablement cedit per l 'Ajuntament d'aquella 
població, degut a les dificultats que tenin., cada any més, per trobar un restaurant 
on poguer celebrar la nostra festa amb tranquiMitat i sense el soroll i les molèsties 



que ocasiona tenir música i bali al menjador del costat, sobretot a Thora dels Parla-
ments. Evitar això és ja pràcticament impossible, si volem seguir fent el «Sopar» 
en dissabte. Val a dir que la solució d'aquest any no ha estât pas desencertada, sino 
tot el contrari. La part gastronòmica fou excel-lent, tant la cuina com el servei. La 
distribució amb taules rodones també molt be, tot i que I'espai resulta una mica just 
per 170 persones, que era el nombre d'assistents. 

El tema central per després del sopar era «fer un balanç de Tautogovern que 
Catalunya ha aconseguit en eis últims 10 anys i de com s'entreveu el futur dels Pai-
sos Catalans en el marc de la nova Europa unida que s'esta construint». 

Els convidats per parlar-ne eren el polifacètic escriptor AveMi Artis Gener 
(Tisner); I'historiador Joan Baptista Culla, professor de la facultat de Ciències de 
la Informació de la Universität Autònoma de Barcelona; la periodista i editora 
Pilar Rahola, columnista del diari AVUI; i I'ex-senador de I'Entesa dels Catalans 
Felip Solé i Sabarís, membre de la Comissió d 'Homenatge a Lluis Companys. 

Tots ells demostraren que dominen el tema i exposaren el seu criteri, a vegades 
coincidcnt i a vegades no tant, però sempre raonat i amb claredat. 

Potser per alguns es fa una mica pesat, a aquelles hores i ben tips, escoltar 
aquest tipus de parlaments; però la majoria ho valora positivament, prova d'això 
és que l'assistència no decau pas, sinó tot al contrari. Pensem que es una bona oca-
sió que tenim per escoltar veus autoritzades sobre temes que ens afecten molt direc-
tament, i que cal aprofitar. 

Només ens resta, com sempre, agrair la coMaboració de tots: redactors, subs-
criptors, lectors, anunciants... , la qual ha permès seguir tot el llarg trajecte recorre-
gut, i permetrà, sens dubte, anar-lo continuant. 

J. Cabot 



IX CONCURS DE DIAPOSITIVES DE LA VALL 
DEL TENES - 1990 

Com cada any s'està préparant aquest Concurs per a celebrar-lo durant la Festa 
Major de Santa Eulàlia, patrocinat per FAjuntament. Enguany regirán les següents 

B A S E S 

PARTICIPANTS: Tots els afeccionats a la fotografia, veins fixos o de temporada, 
dels pobles de Bigues i Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vail i Santa Eulalia 
de Ronçana. 

CARACTERISTIQUES: Temes «Vali del Tenes» i «Lliure» per a fotografíes dia-
positives, presentades en marquets de plástic o cartró, en format de 24 x 36. 
Cal que les del Tema Valí del Tenes siguin fàcilment identificables, pel Hoc o 
el fet fotografíat. 

OBRES: CoMeccions de 3 fotos per Concursant i Tema. Cada concursant pot pre-
sentar, si ho desitja, una coMecció de cada tema. Naturalment, les diapositi-
ves no poden haver participât en concursos anteriors. 

PREMIS: S'adjudicaran un mínim de 6 Premis per Tema, consistents en trofeus 
donats per entitats o cases comerciáis. Cada concursant podrá optar al Premi 

* a la millor col-lecció i a la millor foto. 



JURAT: Estarà format per tres persones compétents en la materia. 

IDENTIFICACIÓ: Les diapositives hauran d'esser numerades de i'I al 3, en la 
part anterior del marquet, portar escrit el títol de la mateixa, i les iniciáis del 
nom i cognoms de l'autor. 

LL IURAMENT: Podran ser Iliurades fins el diumenge 5 d'agost a: 

Santa Eulàlia: M E R C E R I A G E M M A o ais membres de la Comissió 

Organitzadora. 

Bigues i Riells: M IQUEL MAS (droguería) 

Lliçà d'Amunt: MONTSE Fotògraf 

Lliçà de Vali: N Ú R I A S E G U E R (Ajuntament) 

Cada coMecció anirà dins d'un sobre, acompanyada d'una relació amb el 

Tema, números i títols de les fotos. En la part exterior del sobre, es farà 

constar el nom complet i adreça del concursant, i el Tema de les diapositives 

que conté. 

PROJECCIONS: Hi hauran diverses projeccions publiques de les diapositives con-
cursants. La primera, en la qual actuará el Jurat Oualificador, tindrà Hoc el 
dimecres 8 d'agost, a 2/4 de 10 del vespre, al Casal Parroquial. Les altres el 
vespre deis dies de la Festa Major de Santa Eulàlia, a la sala d'actes de l'Es-
cola de Segon Ensenyament de la Vali del Tenes. 

L'entrega de Premis tindrà Hoc el diumenge dia 12, a 2/4 de 2 del migdia, a 
l'Escola de la Vali del Tenes, on hi haurà una projecció de les obres concur-
sants. 

DEVOLUC IÓ : Passats 8 dies de la cloenda del Concurs, es podran recollir les dia-
positives presentades, ais llocs on foren entregades. 

IMPREVISTOS: Serán decidits pel Jurat Oualificador i la Comissió Organit-
zadora. 



LLAR D'AVIS 

La Llar d'Avis de Santa Eulàlia de Ronçana és un Casai Municipal, situât a la 
Plaça de l'Ajuntament, inaugurat el mes d'octubre del darrer any i aconseguit amb 
el suport del propi Municipi i la col-laboració de la Caixa de Manlleu. 

Té per finalitat promoure la convivència i l'espiai dels jubilats i pensionistes de 
la Vila, organitzant activitats culturáis, esportives, de manualitats, etc. 

Hi ha una Junta de Govern, elegida pels propis sods, que, amb la col-laboració 
de dues Regidores i l'Assistent Social, redactaren un Reglarnent de funcionament 
intern i s'encarreguen de l'organitzacio del Casal. 

Existeixen unes Comissions de treball que tenen per missió fer excursions 
tun'stiques i culturáis, amb sortides per Catalunya, una vegada al mes. Altres mun-
ten grups de modisteria i labors. S'aprenen a ballar sardanes, dos dies per setma-
na, i també es fan testes, berenars amb ball i rifes que ajuden a passar-s'ho bé. 

Avui, el nombre de socis s'apropa ais dos-cents, que representa un set per 
cent de la poblado censada. S'ha demanat a l'Ajuntament que gestioni prop de la 
Cia. d'autobusos Segalés la possibilitat que els avis viatgin a preus rebaixats, per 
tot l'entorn municipal. Aixl mateix, també es té reclamat la finançadô de dues sor-
tides anuals, a llocs d'interés, i d'altres mesures de tot tipus que permetin eixam-
plar les activitats del centre. 

EL PRESIDENT DE LA LLAR D'AVIS, 
Tomàs Belanche 



CASES 

Q U E T E N E N 

H I S T Ò R I A 

L'antiga fagana de Can Colom 

C A N C O L O M 

En el passai de Can Colom s'hi troben diversos cognoms i és difícil, per no dir 
impossible, donar-els-hi el Hoc precis que els correspon a Ilur historia. Son els 
Colom, els Lluch i, ja a mitjans del segle darrer , els Gili, una Vails i per fi, ais finals 
de segle, els actuals Barbany. 

Els Colom hi serien de molt antic, sols hi ha un esment escrit de tal cognom 
Tany 1864. Però podria ser que no fos ja un real cognom, sino una tradició pels 
hereus de la casa, ja llavors Lluch. De ser així, la tradició vindria de molt lluny, ja 
que en una relació de vei'natge de La Sagrera del 1669 hi consta en Joan Lluch, i 
no es diu de cap Colom. 

Un darrer Colom, de nom o de sang, habitava la casa fins a meitat del segle pas-
sai. El seu habitatge finiria amb la darrera descendent directa, la Margarida Lluch, 
casada amb en Pere Gili de Can Polvoré, casa molt més antiga, almenys per cons-
tància escrita, i no tingueren fills. 

El parentiu, amistat o relació que tindrien amb els avantpassats dels Barbany, 
part per compra directa, part per cessió, donaren Hoc a l 'assentament definitiu dels 
Barbany, que per tradició se'ls segueix anomenant Colom, i seguirà temps. 

Per arribar a l'avui cai seguir, dins el possible, les families Colom-Lluch i els 
Gili, i els Barbany a partir d'ells. 



E L S C O L O M 
1864 L ' l l de setembre de 1864 moria en Josep Lluch i Colom, fill de Josep i d'An-

tonia Viver, tal com diu la còpia de la partida d'enterrament. No es comprèn 
el nom de la mare, deuria èsser Colom, o Lluch pel del marit, cosa corrent. 
Potser eren segones núpcies, o també, com apuntava abans, un error; potser 
volia dir en Josep Lluch de Can Colom. En cap altre Hoc s'esmenta el cog-
nom Colom. 

1866 La seva filia, Margarida Lluch i Carbonell, nascuda el 1816 (o 1833?), 
siguent hereva però sense testament del pare, fa un Expedient Possessori 
dels béns, previ al traspàs. Aquests són una casa de pianta i pis, les terres 
del voltant, un hort al Rieral, terres al Serrât, sobre l'Església. Eren els béns 
tradicionals dels Colom, que mes endavant es descriuen amb més detall. 

1877 La Margarida era casada amb Pere Girbau, de Can Polvoré. No se la data, 
però per aquests anys hi han uns comptes a nom de Margarida Lluch i Gili. 

1887 La Margarida fa testament i deixa casa i terres al marit. No tenen fills. El 
Pere és négociant. Ella té l'experiència del pare ab intestat i els problèmes 
que li crea. Potser poca salut, morirà als quatre anys. 

1887 També el marit Pere fa testament, el 30 de desembre. Com veurem, tenia 
germà i dues germanes. Ja abans hauria fet deixes, entre elles Can Polvoré, 
però de res hi ha constància. Disposa misses per a eli quan mori (tardará vint 
anys), per l'aniversari, per l'esposa, i fa donació de tot el que li resta a l'Isi-
dre Barbany Cruselles, amb qui està emparentat, i que per aquells temps 
estava de mosso o masover a Can Maspons del Rieral, o alguna casa dels 
Maspons, o eren ja a Can Colom. 

1888 El 14 d'octubre, Mn. Joan Trullàs, Rector de Santa Eulàlia pacta amb l'Isi-
dre Barbany de Can Colom perqué li cuidi Olivers, vinya, camp i hort de la 
Rectoria. Alla cren ja els Barbany, mentre eis consorts Gili i Lluch eren a 
Can Polvoré, siguent amos de les dues cases. 

1891 La Margarida Lluch mor de feridura el 28 de desembre, als 75 anys, certifi-
cat mèdie, «en el momento de morir estaba casada con Pedro Gili i Girbau, 
agricultor, natural de Santa Eulalia, sin hijos». Anys un xic indefinits. 
Es descriu el patrimoni: Una terra que arribana fins Tactual Ca la Quima, 
una quartera, tres quartans i poc més, una casa de planta i pis, n.° 5, de 60 
per 60 pams. Lhnda amb el camí de Santa Eulàlia a Lliçà d 'Amunt , Recto-
ria, Bassa, Puigdomènech, Molins, amb la Casa Consistorial (ara Ca 
l'Elies), plaça púbhca, terres del «Curato», Pere Bonet (Cal Lluís), Mainou, 
Poma, Roure. Valor total 3.076 rais, 2 meravedís de «vellón». Té dos gravá-
mens, censos amb la Rectoria, un de 7 Iliures, 11 sous i 3 diners, l'altra de 2 
Iliures, 2 sous i 8 diners, que capitalitzat al 3% sumen respectivament 2.666 
i 758 rais... A més, una peça al Rieral, tocant a Barbany i Brustenga, i la 
peça de secà sobre l'Església, 16 quarteres, olivar, vinya i bosc, al Serrât, 
llindant amb Roure, Bassa i Rectoria. 

1892 Visquent ja a Can Colom, i sols a un any de la mort de la Margarida, vivent 
el vidu, que és de suposar era amo pel testament on ella li fèu^ l'Isidre Bar-



bany compra amb cscriptura pública les finques de Can Colom, i no al Gili, 
sinó a una tal Maria Valls, la qual l 'havia rebut d 'una seva cosina de nom 
Maria Mainou Barbany. Recalquem el cognom Barbany d 'aquesta i els Mai-
nou veins. També veurem més endavant que una tia del Pere Gili era Bar-
bany. Sembla demostrar el lligament dels Barbany amb els Lluch i els Gili, 
parentiu i a jut , confiança i compensació. 

1892 L'Isidre Barbany redimeix el cens que tenia amb la Rectoria i tant gravava. 
Època confosa, però el cert és que els Barbany compraren casa i terra, s'es-
tableixen i que, coneixedors o no, d 'uns anys enrera el Pere Gili els havia 
deixat béns en testament, tot escripturat. 
Aquests anys, fins el 17 juliol 1908 en que mor en Pere ais 77 anys, i molt 
probable des de la mort de la Margarida, els Barbany el cuiden i assisteixen. 
Eli vivia a la casa velia dels avantapassats, Can Polvoré, sol, veli i xacrat. 
Era Iluny, cada dia li portaven el men ja r , bé ho recorda ara ITsidre que li 
contava el pare, eli molt petit 
Malalties, vellesa, soledat, com ara, però no hi havien les Residències 
d'avui. EH no voldria deixar la casa. Els Barbany complirien el compromis 
i Passistència. Els Barbany s'assentarien definitivament a Can Colom. 

E T. S C I M 

A Can Colom hi ha documents del Gili, que els hi deixaria en Pere quan feu el 
testament al seu favor. 
1619 El més antic, un pergami extensissim, del 10 d'abrii 1619, llati, noms en 

català, bona lletra. Ilegible. Pel que diu una a n o t a d o al darrera i així ho 
sembla, és la sol-licitud per costruir una tenda per vendre pa i vi, i més enda-
vant, una carnisseria. L 'amo del terreny i concessionari és Aleix de Mari-
món i Jaffer , a favor de Gabriel Roch Gili; atorga Joan Feu, notari de Saba-
deli. Emplaçament imprécis, la bona traducció voi temps, ciència i pacièn-
cia. Té uns 70 cm. de llarg per 30 ampie, lletra espessa i menuda. Es repetei-
xen noms.. . Gabriel Roch Gili... St. Estephani de Ripollet dioc. Bare. . .Ale-
xia Marimón castri et termini St. Martialis dioc. Bare. . . la Ferreria Velia. . . 
Sanctorum Acisch et Victoria de les Feixes.. . terme St. Martialis... cami 
Sabadell. . . ; diu termes i veins del terreny que tracta. . . S. Cucufati Vallen-
sis... 

1668 En Pere Viver, pagès de S. Mateu de Montbui i en Josep GiH, polvorer de 
Santa Eulàlia, passen mütuament comptes i queden en paus fins el vinent S. 
Joan. 

1672 Pere Agusti Viver i Hieronym Gili, polvorer, paguen 35 lliures per les set 
pensions dels anys 1665-1672, que cobra el Notari , per compte del Rector 
de Sentmenat. Polvorer era el fabricant de pólvora. Allá hi arribaven el sal-
nitre, el sofre, el carbó. Hi hauria un moli on els ingredients es moldrien, 
junt , separats o dos sois, humitejats o en sec, o mol tu rado de pastes desse-
cades. Tota una tècnica i un ofici d'especialista. Força motriu: un canal d'ai-
gua del que cree hi ha encara rastre. Els arbitris a pagar també demostren 
una intervenció estatal. 



• 

Can Polvoré 

1750 Per aqüestes dates hi vivia a Cal Polvoré el matrimoni Jaume Gil i i Eulalia 

Valls del Tussol. (Seria Can l.iunch actual, del Tur() Sol) 

1824 En Narcis ü i l i , lili deis antcriors, la testament. «St)c veli i espero la morí». 

Era el matr imoni format per Narcís Gi l i Valls i Maria Barbany. De nou surt 

el cognom Barbany. Són testimonis del testament el eunyat Pau Barbany i 

el cosí Francese Gil i . Eren amos de Can Polvoré, limitant amb Can Magre 

de J. Padró, i amb J. Uñó . Tenien cinc filis, tres nois i dues noies. A aqües-

tes, Maria i Eulà l ia els deixa 25 lliures a cadascuna, caixa de casament, roba 

i dos vestits. Ais xicots, 15 lliures i a correr. Hereu és el Jacint, que rep la 

resta, o sigui tot. 

I S2y l'oc sabeni d'en .lacint, però sí de les germanes. L'Eulàl ia casa amb Francese 

Puigdomènech i la Maria amb Joan Espeit, de Bigues, totes el 1829 i els dos 

marits atorguen àpoca de rebre les 25 lliures, roba, caixa i vestits, tant l'un 

com l'altre, constancia, i en els Puigdomènech inclus intervé i signa el pare. 

A la casa ili queda el nou matrimoni .lacint Giii Barbany i Maria Girbau. 



I oren lilis en l 'ere, en Joan, Mana i F ik)niena. ÍLs de siiposar que tlels ilos 
nois anteriors i d 'aquest Joan en venen molts dels Gili de Santa Eulalia. 

1858 Sembla que hi hauria molt bona entesa entre el Jacint i el fill Pere. Compra-
ren rnoltes finques, junts o el Pere sol. Eren els temps poc després de TEx-
claustració de Mendizàbal i es prestava a molts tripijocs i compra-vendes poc 
netes. Fos o no fos això, es compren finques a Josep Cases, a Joscp Rocasal-
ves, a Josep Rof Viaplana, a Salvador Fàbregas, cartes de pagament , altres, 
i tot escripturat. En algún cas «.. .finca perteneciente al Estado, que antes 
fue propiedad del Sr. Prior de San Miquel del Fai . . .» o del de Sant Benet de 
Bages. 

1858-1883 Aquest fou el període de compres i negocis. En Pere Gili seria bon 
négociant. Compra fort , augmenta el patrimoni i fa quartos . . . Però també 
la Marcela Gili conta, de velles dites de la familia, que a un dels avantpassats 
l'havien penjat del clemàstics de la llar, quan les guerres dels carlins, per fer-
ii donar els quartos. . . i precisament aqueste Pere coincideix amb les carlina-
des. 

1870 

1879 

Per aquests anys, com s'ha ja dit. Pere Gili es casa amb l'hereva de Can 
Coloni, la Margarida Lluch Carbonell , filia de Josep i de Gertrudis , que sera 
mestressa per herència Tany 1886, que farà testament el 1887 deixant-li tot 
el que té, recordem que no tenien filis, que moriria tres anys després. 
En Pere seria capaç, tancat, tindria bon patrimoni per herencia i niés béns 
propi; no parla mai dels germans, potscr ja casats i fcSra de casa. FI pare 

Can Polvoré 1 Can Franch, una perspectiva inèdita 



Jaciiit nior sense testament , es leren parts iguals. I.a c.isa ele Can Polvorc 
passarla al Joan, però per a viure-hi el Pere mentrestant visqués. Però la part 
més important del patrimoni no consta enlloc, alguna peça de terra. . . Com 
en altres casos, i potser Verität, t ambé es parla de la gerra i d'alguna unça 
amagada. Per aquests anys es fa un compromis amigable entre els germans, 
deixes, potser llavors es destinaría la casa, quan en Pere morís. És l'any 1879 
que mor el pare Jacint, deixant la cosa complicada. 

1886-1908 És de nou a Can Polvoré, sol, atès pels Barbany. Temps de confusió, 
i poc de cert. Ell, o el seu germà Joan , o potser un nebot també Joan, podien 
haver comprat una casa de nom Can Carnestoltes, quedant-li el nom. 
També una obssessió del nom Isidre, de ITsidre Barbany, de qui rebia l 'ajut 
diari. Vellesa i solitud. Mor el 1908. Nou repartiment i deixa ais germans i 
a ITsidre. A l 'inventari s'explica procedència, i de nou surt S. Miquel del Fai 
i S. Benet de Bages. 

1909 En Joan ja seria a Can Polvoré, però els termes de la finca no eren eis 
d 'abans. De la casa cap al Nord, fins els Uñó, eren dels Barbany de Can 
Colom. I en aquest terreny és on era altre temps emplaçat el molí de pólvo-
ra, i on hi havia el salt d 'aigua, que encara hi és. 
Aquest Joan era l'avi, o millor el besavi deis actuals germans, que foren eis 
darrerament nascuts a Can Polvoré: l 'Enric, el Lluís, la Marcela, la Irene i 
l 'Antònia. També potser altres Gili, en Vicenç de Can Cucut. . . 

1907-1909 En Fruitós Franch, ferrer , de Granollers, sap que a Santa Eulalia hi ha 
un salt d 'aigua, de l'antic molí polvorer, propietat deis Colom. Compra i 
censa terreny i neix Ca l 'Esmolet; de la pólvora al ferro. El salt és avui tal 
com era, junt a la piscina, dos o tres metres profund; als seus temps a pia de 
terra. El traçat del ree mostra la disposició antiga d 'aprofi tament i la com-
porta de pas vers la roda, o bé retorn al canal principal que passa sota les 
cases, just sota Can Polvoré, sota terra; o bé l'altre derívat, que segueix per 
dessota el pati dels Franch, fins els terrenys de Can Polvoré, amb una deri-
vació per I 'abeurador d 'aquest . 
Totes aqüestes troballes podem agrair-les al record i al sentit d'estima al pas-
sat que tenen en Pere Gol i en Francese Franch. 
Els Gili i els Franch conten el que saben dels darrers temps, de conèixer o 
d 'oïdes. L'avi Joan, que seria el germà o un nebot d 'en Pere Gili, que era 
casat amb la Maria de Can Sardanet de LIiçà, i dels que foren fills en 
Rosssend, pare dels cinc germans vivents, i dels Pere, Emili, Julià, María, 
la Pepa de Can Plantadeta i la Margarida de Can Llorens. 

C A N P O L V O R E 

Ara la casa pertany a la germana Marcela, casada amb en Pere Gol. És velia, 
molt velia. L 'ent rada , la cuina al fons, la gran llar allargada, un cos adossat a lle-
vant, construcció més senzilla, estable, paviment en pedra molt ferm i veli. A 
ponent la gran quadra on hi tenien vaques, sostre sòlid i perfccte d'embigat. L'es-
cala ampia, la sala repartidor, els quartos i l'espai oii lii havia d'altrcs. sobre la e|ua-



eira, que surt a pia terreny dins una altra quadra nova, a nivell ja de les cases del 
Franch, finestres cara nord. 
La façana, senzilla com tot. Però al rellotge de sol, conservant integritat, pintura, 
l'any 1807. Cara llevant, el rastre d'un altre anterior. Remarcable la volada de la 
teulada, amb dues tirades de rajóla i altres de teula, rastres de finestra velia i cega-
da. La casa és tal com fou. Davant, l 'abeurador de les vaques, amb la volta ben 
conservada. Entre casa i horta, enterrât, passa el ree principal. En Pere Gol l'havia 
vist, forma de triangle, grans Hoses de riera inclinades per cada costat, un home pia 
pot passar-hi. La gran figuera, no n'he vist de tanta gruixària, que la cura, la tècnica 
i les bones esporgades han ressuscitât. Si pogués parlar i dir-nos tot el que ha vist, 
llavors sí que sabríem la historia real de la casa, de carros de sofre, de carbó, de 
salnitre, d'alguna explosió que no s'esperava, d'una vida tant diferent a la que ara 
s'hi viu. 

El rellotge de sol, 
testimoni del temps que passa 



E L S B A R B A N Y 

Ja coneixem la procedència i l 'arribada a Can Colom. Els primers foren el 
matrimoni d'Isidre Barbany Cruselles i Maria Ciurans, de Can Sabaté, i tingueren 
cinc fills. 

Consta inventari del patrimoni a petició de la Maria, ja vidua i amb l 'hereu 
Enric. Primer casà la Carolina a C a n M a s p o n s de SantCristòfol, i la Francesca a la 
Bastida Nova, i quan fa testament consta la deixa per la Maria Concepció, que es 
casará a Can Duran , especificant caixa, roba, vestits... i el Pere, l'oncle Peret que 
li deixa Can Sastre Payàs, allá on és Ca la Quima fins cal Ciurans actual. Hereu fou 
l 'Enric, nascut el 1881. 

L 'Enric es casarla, formant la nova parella Enric Barbany Ciurans i Assumpció 
Rodés, de Can Penedés. 

Fou sempre pagès, però tenien una petita cantina, sala de ball, barberia. Pel 
1909 fou conseller de l 'Ajuntament i fou qui cuidà el Pere Gili de Can Polvoré. 
Foren fills la Maria, casada a Badalona amb Salvador Pagès i la Carolina amb en 
Joan Vila del Flix. L 'hereu formarla la nova llar: Isidre Barbany Rodés i Teresa 
Cabot Delgé, de Can Cabot de la Sagrera, deis que en son fills l 'Enric casat amb 
la Rosa Bages Alibés, de Granollers, la Carme amb en Francese de Can Brustenga 
i l 'Assumpció amb en Joan Dant i de Can Mateu. 

Acabem amb els tres fills darrers, Josep, Enric i Joan, treballant i estudiant. 

Les botes de I'antic celler 



S'ha parlai de documents de familia, font de tot el que s'ha dit, però n'hi ha 
altres també interessants. 

1669 Un d'aquesta data, de després dels Colom, no en parla. Es refereix a un plet 
entre la Cùria del Deganat de Granollers i el Rector Esteve Conili, d'una 
part, i per l'altre el veinat de la Sagrera. Motiu, el domini de la Font. El 
Rector diu que la font neix en terrenys de la Rectoria, els veins que en ter-
renys de Maria Massachs, que un dia va cedir drets i font a la Parroquia. 
Notari, Jacint Maspons. Mn. Bernat Mitjans Rector de Granollers, Vicenç 
Pasqual Batlle de la Baronia de Montbui, i una colla de veins, Anton Fosar, 
Enric Roure, J. Maspons, Joan Rosàs, Jaume Puig, Francese Cabot, Fran-
cese Pujades, ANTON LLUCH, Joan Pagès, F. Bassa de la Sagrera. Res de 
Colom. S'arriba a acord, la font és comú, despeses d'escura i neteja comu-
nes..., paret de pedra i calç..., una pica..., que tothom agafi l'aigua que 
necessiti... Font, ree i safareig a comú neteja i us... 

Altre document tracta del MONTEPIO DE SAN I S IDRO LABRA-
D O R , ben instituït a Santa Eulalia des de 1899, no habituai als pobles de 
l'època, coincidint amb la guerra de Cuba i Filipines. Es conserva la soMici-
tud de constitució al Governador; els fundadors eren en Josep Barbany Dal-
mau, Isidre Barbany, Pere Ribera, Andreu Oliveres, Jaume Falgar, Jaume 
Dasquens, Joan Rosàs, Joan Mas, Joan Rodes, B. Solé, secretari. 

Proposta i esborrany del Reglament, Reglament imprès, especificacions 
i details. Quotes, entrada i ordenança, 5,5 ptes.; quota 1 pta. mes; malaltia 
de quatre dies, 1 pta. dia; si més de quatre dies, 3 ó 2,5 ptes. segons. Passat 
més temps, 0,50 p. dia. Certificats mèdics, cas de mort, penalitzacions al fal-
sejar..., rebuts que passava a cobrar «el andador». S'oblidaren de reintegrar 
degudament uns documents, el governador reclama una pòlissa de 1 pta. i 
quatre de dues. Gairebé tots els documents porten segells de l'impost de 
guerra. 

L'Isidre va recordant els vells temps: el pare que li contava del vell avi de Can 
Polvoré, el seu treball de pagès, les terres que conrava, els secans i els horts, aquí, 
al Rieral, a l'Ametlla; la terra de la casa torrent amunt fins el pont. I les d'avall que 
passaren a l'oncle Peret, on més tard s'hi construïrien Can Vila i Can Ciurans. 

La casa i el barri son tan diferents... poc recorden el que fóra la primera. 
Diu com havia conegut el pati. Fóra, a la dreta de l'entrada, hi havia com un 

armari excavat a la paret, com una capella, de punt rodó, amb ampolles i porrons 
peí public, i junt, una taula amb ún forat per tirar-hi els quartos... taula que acaba-
rla pe! Casal. Era una mica aixo que ara en diríem, amb bona voluntat, un bar. 

On ara hi ha la fábrica era sala de bail, voltada de bancs al costat de la paret. 



Allá s'hi scia, i al mig s'hi ballava. No parla de la música. En un racó, un siilo on 
s'hi afaitava. Temps que calia córrer més que ara. 

Ara, la fabricació de la cinta elàstica ho omple tot. 

La casa és orientada a llevant-migdia. Tôt canviat, on hi havia el celler, hi ha el 
menjador, serveis dalt i baix, la cuina segueix on era. Dalt, un temps la gran sala, 
ara és repartit en més habitacions. Com fem els grans, que recordem massa, les va 
anomenant, la gran, la de la lloca, la del barco, la dels pares, la de l'oncle Peret 
quan era solter, que dormia amb mi. 

Deixem Can Colom, millor dibuixada avui que no fora en els seus comença-
ments. 

JOSEP CLARET 

Un aire nou - Can Colom, ara 



L'equip infantil «B» del C.E. Santa Eulàlia 

ESPORTS 

F U T B O L 

C.E. SANTA EULÀLIA 
La crònica del nostre primer equip de 

fútbol en aquest anuari, és molt semblant 
a la de l'any passat, ja que el desenvolu-
pament esportiu de les temporades ulti-
mes és molt igual. 

Un any més l'equip sortia amb aspira-
cions de pujar de categoria, però ja ais 
primers partits es va poguer comprovar 
que hi havia un ciar favorit per aconse-
guir el campionat, el Sant Feliu de Joan 

Ramon (ex-entrenador del nostre club), 
un equip molt reforçat amb grans juga-
dors de la comarca, que de principi a fi va 
demostrar una clara superioritat, el que 
va fer que no perdés cap partit en tot el 
campionat. El nostre equip, però, va llui-
tar pel primer Hoc durant tota la primera 
volta on es va mantenir a pocs punts del 
St. Feliu. El partit ciau del campionat va 
ser, ja entrada la segona volta, la visita a 
Santa Eulàlia del líder que, amb la seva 
Victoria, va ter ja molt difícil que el nostre 



equip pogues aconseguir el primer Hoc. A 
partir d'aquest partit I'equip va perdre la 
regularitat que havia demostrat. 

A! final I'equip ha quedat 6.® classificat 
amb 41 punts, 2 mes que I'any passat. 

Temporada 89-90 
Entrenador: Manuel Magan 
Plantilla: Toni, Manuel, Franch, Bar-

bany, Ángel, Llufs, Cendu, 
Fàbregas, Barniis, Riera, 
Torres, Danti, Andreu Batlles, 
Tura, Lluis Batlles, Toni, 
Ruano. Montes i Diego. 

TERCERA REGIONAL 
Grup VIII 

Classificacló 

1. SlFeliuC. 34 27 7 0 95 14 61 +27 
2. Pitres U.D. 34 22 6 6 71 38 50 -16 
3. VilanovaV. 34 20 8 6 89 53 48 + 14 
4. LIiçàdeVall 34 19 7 8 72 41 45 + 11 
5. Franqueses 34 17 8 9 73 56 42 + 8 
6. Sta. Eulàlia 34 16 7 11 66 55 41 + 7 
7. InaosaC.D. 34 17 7 10 64 47 41 + 7: 
8. Palautordera 34 15 10 9 74 56 40 ^ 6 
9. Vilamajor 34 16 7 11 71 67 39 + 5 

10. At. Vallès 34 14 9 11 63 46 37 + 3 
11. L'Ametlla Vaiès 34 11 7 16 56 65 29 - 5 
12. Almeriense 34 8 12 14 38 45 28 - 6 
13. Gramics1979 34 9 8 17 57 82 26 - 8 
14. La Torrefa 34 10 3 21 44 66 23 - 1 1 
15. U.D.Palou 34 6 10 18 34 75 22 - 1 2 
16. F.C.Gualba 34 9 3 22 52 86 21 - 1 3 
17. Sentmenat 34 3 7 24 38 81 13 - 2 1 
18. P. Blanc Biava 34 2 4 28 42 126 8 - 2 6 

IV TORNEIG INTERNACIONAL 
DE FUTBOL BASE 
DE STA. EULALIA DE RONÇANA 

Els dies 13, 14 i 15 d'abril es va cele-
brar el IV Torneig Internacional de Fútbol 
Base, organitzat pel C.E. Sta. Eulàlia, i 
amb el suport de I'Ajuntament i la Gene-
ralität de Catalunya. 

Un torneig que any rera any va agafant 
protagonisme i es va consolidant com 
una de les activitats al nostre pöble que 
més gent aplega. 

El divendres, dia 13, tenia Hoc la ceri-
mònia d'inauguració amb la presentado 
dels equips, la interpretado dels himnes 
i el diseurs ¿'obertura per part de la regi-
dora de Cultura, Sra. Montserrat Canet, i 
el president del club. Sr. Francese Clade-
llas. Prèviament, el dijous a la tarda, hi 
havia hagut l'acollida deis visitants 
estrangers, eis franceses de Lansargues 
i eis Italians de Piscina. 

Durant la seva estada, com ja és cos-
tum, eis jugadors van estar allotjats a les 
families del nostre poblé. Eis altres 
equips participants, tots ells de la comar-
ca, foren l'Ametlla, el Martorelles, el Cal-
des, el Parets i eis equips del nostre 
pöble. 

Les classificacions foren les següents: 

Benjamins 
2 on 

4 art 

6.^ 

Sta. Eulàlia (A) 
L'Ametlla 
Sta. Eulàlia (B) 
Martorelles 
Lansarguois 
Piscinese 

Resultat a la final: 
Sta. Eulàlia (A), 1 - L'Ametlla, 0 

Alevins 
L'Ametlla 

2.°" Sta. Eulàlia (B) 
3.®' Martorelles 



Sta. Eulàlia (A) 
5.^ Piscinese 
6.^ Lansarguois 
Résultat a la final: 
L'Ametlla, 0 - Sta. Eulàlia (B), 0 
(L'Ametlla guanya per penáis) 

Infantils 
Parets 
L'Ametlla 
Sta. Eulàlia (B) 
Sta. Eulàlia (A) 
Caldes 
Piscinese 

2 on 

3 er 

4ar1 
5.® 
6.® 
Resultat a la final: 
Parets, 1 - L'Ametlla, 0 

Juvenils 
sta. Eulàlia (A) 

2.°" Sta. Eulàlia (B) 
3.®' Martorelles 

L'Ametlla 
Resultat a la final: 
Sta. Eulàlia (A), 3 
Sta. Eulàlia (B), 0 

Com a activitats paral-leles cal esmen-
tar el partit de veterans entre el Sta. 
Eulàlia i el Lansarguois, el sopar-festa 
célébrât al pavelló municipal en honor ais 
visitants, el servei de begudes i entre-
pans, i la boutique. 

La cerimònia de cloenda tingué Hoc a 
la tarda del diumenge, un cop disputados 
totes les finals. En acabar l'entrega de 
trofeus a tots els participants, el Sr. 
Alcalde de Sta. Eulàlia, Josep Uñó, pro-
nuncià unes breus paraules de cloenda. 
I fins l'any que ve. 

Josep Montes 

Torneig Internacional de Futbol-Base 
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SOCIETAT DE CAÇADORS 
TEMPORADA 1989-1990 

Altra vegada les circumstàncies del 
temps han sigut semblants a les dues 
temporades anteriors, incidint amb una 
minvada presència de les tan esperades 
espècies migratòries, com els becadells, 
becades, papalines, tords, grives, etc. 
Però en canvi s'ha disposât d'una major 
presència de conills, fent disfrutar ais 
caçadors i a les seves colles de gossos. 

Per a la mitja-veda varen haver-hi cinc 
dies del mes d'agost, d'acord amb el 
medi natural. El cert és que es varen tirar 
força frets a la zona autoritzada de l'aco-
tat de Sta. Eulàlia, des de la carretera 
fins el terme amb Bigues, l'AmetlIa, 
Canovelles i LIiçà d'Amunt, i... tortores i 
tudons van omplir alguns sarrons. 

A l'Assemblea general celebrada el 16 
de juny, a la Biblioteca, es va donar 
compte ais socis de les activitats pròpies 
d'aquesta societat. Es va comentar la 
manifestació de més de 50.000 caçadors 
de fot Espanya, a Sevilla, en contra 
d'unes normes fetes pe! Ministeri d'Agri-
cultura sense comptar amb l'opinió deis 
caçadors. Esperem que la manifestació 
serveixi per alguna cosa. També es va 
informar de la repoblado feta la darrera 
temporada i que va ser de: 30 colins, 176 
faisans, 174 conills i 302 perdius. Ens 
preocupa el conili perqué està subjecte a 
moites enfermetats i, la repoblado és 
difícil; cal dones caçar només els dijous, 
diumenges i festius. 



A l'apartat de la caça major, cada 
vegada és més probable al terme de Sta. 
Eulàlia la caçera de senglars, dones tôt i 
que son una espècie molt movible (en 
una nit pot fer 30 km.) també s'estableix 
a les torrenteres poc accesibles, i el dia 
menys pensât et pots trobar amb un sen-
glar. Aixô els va succeïr aquesta tempo-
rada a risidre Riera i en Josep Solé que, 
a la Costa de can Magre i al sot gran, 
»/aren caçar dos senglars d'uns seixanta 
quilos. Enhorabona per la sort i l'encert. 

Esperem una propera temporada bona 
per a tots. En dir tots, volem dir que les 
espècies prosperen i això significa que 
tot l'entorn naturai, boscos, camps i 
torrenteres, es conserven en bon estât i 
que la natura funciona bé per la millor 
garantía de tothom. 



CLUB PATINATGE SANTA EULALIA 

El mon del patinatge sobre rodes està 
d'enhorabona. 

Aquesta últims anys el patinatge ha 
experimentat una evolució creixent en 
tots els seus aspectes. La creació de 
més clubs, competicions setmanals i 
unes 6.000 fitxes (només a la provincia 
de Barcelona), son una prova de la força 
que aquest esport està aconseguint, 
sobretot entre els joves. 

Aquest èxit és més gran a la provincia 
de Barcelona i no és gens estrany. Anti-
gament els clubs de Barcelona eren el 
puntal del patinatge català i espanyol, i 
els clubs catalans sempre han tingut 
molts patinadors que varen aconseguir 
pels seus respectius clubs el triomf i la 
gloria. Campionats nacionals i interna-
cionals han tingut com a guanyadors els 
patinadors catalans: Dalmau, Pey, Alva-
rez, Sánchez... 

Recollint aquesta tradició de triomfs, el 
Club Patinatge Santa Eulàlia està treba-
llant fort perqué els seus patinadors 
puguin igualar les victories d'aquells 
campions, encara que no és fácil, ho 
sabem, però tots estem molt entusias-
mate: dirigents, técnics esportius, patina-
dors. Ja s'han fet els primers passos, 
s'ha renoval la Junta Directiva, amb per-
sones que han dedicat tota la seva vida 
al món del patinatge; aquesta és la millor 
garantía. 

A la direcció tècnica tenim en MIQUEL 
ÁNGEL LÓPEZ, els seus triomfs al món 
del patinatge l'avalen com un excel lent 
professional, en e! seu curriculum espor-

tiu, ja que ha estât campió de Barcelona, 
Catalunya i Espanya; acabada la seva 
carrera esportiva com a patinador va fer 
les proves d'aptitud per aconseguir el 
títol d'entrenador nacional, cosa que va 
aconseguir al juny de 1989; alhora és 
també Jutge Nacional. 

En la seva tasca d'entrenador té un 
gran ajut en una noia monitora del club: 
NOÈLIA ALCALDE. 

Els agraïm la seva dedicació i pacièn-
cia envers els nostres patinadors i con-
fiem en ells per poder superar la tercera 
categoria que tenim actualment. 

Tots aquests canvis no s'haurien posât 
en práctica sense el gran ajut dels pares 
dels patinadors, tan moral com econòmi-
cament. En relació a aquesta ultima 
qüestió no volem silenciar la poca aten-
ció que les autoritats municipals han fet 
en aquest esport; ens sap greu, ja que 
una mica d'ajut donarla entrada a nens 
que per motius economics no poden 
practicar el patinatge. Aprofitem aquesta 
ocasió perqué es trenqui aquesta indife-
réncia i ens atorguin la seva confiança. 

En arribar l'estiu, el nostre Club cele-
bra un Gran Festival de Patinatge, i tots, 
clubs, técnics i patinadors es preparen 
per aquest aconteixement. 

La participació d'aquest any és supe-
rar la deis altres anys anteriors; patina-
dors de Catalunya, Espanya i de l'estran-
ger ens han confirmât la seva assistén-
cia. Tenim l'ajut d'industrials, comer-
ciants i simpatitzants d'aquest esport; 
des d'aquí els donem les gràcies, encara 
que sabem que això no és gaire. 



C a r n e s t o l t e s a l 'Espia i 

E S P L A I 

L'altre dia, amb un dels pri-
mers monitors de l'Espiai 
comentàvem quants anys devia 
fer que haviem començat; va fer 
servir de re fe renda els llocs que 
haviem anat de colonies i ens va 
sortir una llista ben llarga: 
Beget, Gòsol, Queralbs, Villec, 
La Nou de Berguedà, Tregurà, 
Vallfogona de Ripollès, Joane-
tes. La Coma, La Pobla de 
Lillet, i finalment la Vali del 
Bac, d 'en fa poc hem tornat. 
També cai tenir en compte altres 
indrets on s'ha anat de ruta amb 
els més grans, al mateix temps 
que els petits anaven de colonies. Bé, en total fa onze anys! I en aquests anys n'ha 
passat molta i molt diversa de gent per l 'Espiai; molts dels actuals monitors haviem 
estât els nanos d'aquelles primeres époques. 

Durant tots aquests anys hi ha hagut una sèrie d'activitats tradicionals, que 
aquest any també hem fet. Son la Castanyada, la vetllada de contes, el Carnestol-
tes, la sortida a la Molina i les Caramelles. 

Cal destacar com activitats d'aquest any una sortida al zoo de Barcelona amb 
els petits i un recorregut turistic de la ciutat amb els grans. També l'actuació del 
grup musical infantil «Esborrany» que es va fer al Casal i va comptar amb força 
assistència tant de petits com de grans. Finalment, esmentar la sortida al palau de 
gel del grup de grans i l'excursió amb bicicleta a Santa Justa amb e! grup de petits. 

Ara , a les portes de la Festa Major , fa pocs dies que hem tornat de colonies. 
Hem estât a la Vali del Bac, al municipi de la Vali de Bianya (Garrotxa) . Ens hi 
hem aplegat un grup de 32 nens i nenes d 'edats comprcscs entre els 8 i 11 anys. Ens 
ha anat força bé, tenint en compte que la pluja i les invasions de vaques al campa-
ment ens ocupaven gran part del temps. 

Els Monitors 



CADA ANY UN PERSONATGE 

L ̂ Elvira Cusco i Sala 
Aquest any el personatge és l'Elvira de Can Sastre. Està apunt de complir els 

noranta anys i crec que durant la seva llarga vida ha fet, corti tantes mestresses de 
casa, una tasca important a la seva llar. Tasca portada a terme sense fer soroll i amb 
la constància de la formigueta. 

Vaig anar a veure-la un dia al vespre, per demanar-li si volia ser el personatge 
d'aquest any. D'entrada va dir-me que no, que no tenia pas res d'important per 
explicar. Va èsser el seu fili Manel el que li va dir que ho pensés millor i, una 
vegada parlat, va accedir. 

—Parlem de la vostra vida 
—Em die Elvira Cuscó i Sala, vaig néixer el 25 d'agost del 1900 a Can Naps, o 

sigui que ara compHré 90 anys. Els meu pare es deien Francese i la meva mare Car-
me. Érem tres germanes: la Magdalena, la Pepa i jo. Anava a l'escola que era a 
Cai Hostaler i la mestra que teníem era D." Enriqueta que era molt bona mestra. 



—A qué jugàveu de petita? 
—De joguines pràcticament no en teniem, però aprofitant les coses que teniem 

a l'abast sempre podíem jugar: saltar a palet, jugar a pedretas, saltar a corda, jugar 
a la renglereta, a arrencar cebes, a amagar.. . 

—Com va passar la vostra joventut? 
—Treballàvem i ajudàvem en les tasques de casa i els dies de festa, en sortir de 

missa, ens trobàvem a la sala de Can Mestret, parlàvem una estona i ballàvem tres 
o quatre balls abans d 'anar a dinar, i a la tarda hi tornaven. Recordo que pel tres 
de maig (Festa del Roser), anàvem a buscar flors; llavors cap casa tenia jardí i enra-
màvem la creu del padró. D'allí beneien tot el terme de Sta. Eulàlia. 

Quan venia el bon temps anàvem amb colles ais aplecs de Sant Miquel del Fai, 
al de Puiggraciós i a algunes Festes Majors deis pobles veíns: Bigues, l 'Ametlla, 
Caldes, Sant Feliu... A aquesta última hi anava amb el carret de Can Magre. 

Malgrat les limitacions économiques que en aquella època hi havia ho passàvem 
molt bé. 

—El vostre casament 
—Em vaig casar amb en Joan Cabot i Vilardebó, de Can Paraire, el dia de Sta. 

Llúcia de l'any 1924. Vàrem venir a viure aquí a Can Sastre amb els meus oncles. 
Ais 13 mesos de casats va néixer el Manel, únic fili del nostre matrimoni. Quan va 
néixer feia més de cent anys que no neixia cap noi a Can Sastre. 

Com veieu el món ara? 
—És molt diferent al de la meva infantesa i joventut. Com que no hi havien 

diners, la gent havia d'estalviar molt i això ja ens condicionava. La relació nois-
noies era molt diferent a la d'ara. Fixa't si era diferent que els nois, els dies de festa 
es posaven a la pujada de can Colom per poder veure les cames de les noies que 
passaven per allí. Penso que ara la relació és més normal, però amb massa lli-
bertat. 

—Voleu comentar alguna cosa en especial? 
—Amb la senzillesa que la caracteritza diu que ella no ha fet res d ' important, i 

per tant donem aquí per acabada l'entrevista. 

Gràcies Elvira, hem passat una bona estona parlant d 'ahres temps; és bonic fer 
una aturada i recordar temps passats. Llàstima que les presses no ens ho permetin 
fer gaire sovint. 

Jaume Valls 



EL TEMPS 

El present resum és des del juliol del 89 
fins al juny de 1990. 

Comparant aquest periode de temps amb 
l'anterior veurem que ha estât més plujós, 
més càlid 1 més tempestuôs. 

També s'ha fet palesa la gran Irregularität 
present en altres anys, és a dir, Nargues 
sequeres, tongades de pluges intenses i 
espectaculars, freds fora de temps i calors 
en pie hivern. En conjunt hem tingut una 
mica de tot. 

Com a fet destacable, cal citar les fortes 
tempestes de l'estiu passat, amb gran apa-
rell elèctric i pedregades que van fer molt de 
mal. També és força inusual l'hivern que 
hem passat, amb molt poca pluja i gens de 
neu a les muntanyes. 

Per la resta, les dades que s'acompanyen 
ja poden donar idea de com ha anat tot 

TEMPERATURES MITJANES 
LA SAGRERA EL RIERAL LA VALL 

Mes Màx. Min. Màx. Min. Màx. Min. 

JULIOL 89 30'2 19'3 32'1 18'5 33'2 18 
AGOST 28'6 18'9 30'2 18'3 317 18 
SETEMBRE 23'1 14'9 24'5 14'4 25'2 13,9 
OCTUBRE 19'5 117 20'8 10'3 21'9 10'3 
NOVEMBRE 14'2 8'8 157 7'8 15'6 7'8 
DESEMBRE 12'2 6'8 13'8 5 13'5 5'3 
GENER 90 10'1 2'9 11'6 17 117 r s 
FEBRER 15'2 7'2 16'9 5'1 16'5 5'6 
MARÇ 16'6 6'3 18'4 4'3 18'2 4'5 
ABRIL 16'4 6'9 17'6 5'4 18'5 5'2 
MAIG 22'9 12 24 10'6 24'8 10'3 
JUNY 24'6 15'1 26'4 146 27'1 13'9 



PLUVIOMETRIA 
LASAGRERA EL RIERAL LAVALL 

Mes litres/m.̂  litres/m.̂  litres/m.' 

JULIOL 89 8'5 12'5 7'5 
A G O S T 126 140 100'5 
SETEMBRE 120'5 141 113'5 
O C T U B R E 6'5 7 3 
NOVEMBRE 144 143 127'5 
DESEMBRE 10 10'5 12 
GENER 90 29 21'5 21 
FEBRER - - -

MARÇ 42'5 45'5 48 
ABRIL 65'5 57 52'5 
MAIO 92'5 93'5 82'5 
JUNY 82'5 82'5 66'5 

TOTAL 727'5 754 634'5 

Dies de pluja quantificable: 70. 
Dies de pluja inapreciable: 33. 
Dies de tempesta: 32. 
Dies de pedregada: 3. 
Dies de gelada: 23. 
Dies de vent fort: 7. 
Dies de boira: 8. 

Dia de màxima precipitació: 5 d'agost i 10 
de setembre: 56 litres/m.^ al Rieral. 

Temperatura màxima absoluta: 37°C 22 
juliol a La Vali. 

Temperatura mínima absoluta: -3°C 18 i 
19 febrer i 3 març, a La Valí. 

Mitjana pluviomètrica: 705 litres/m.^. 
Mes més plujós: Novembre 89 (138 litres/ 

m.2). 
Mes més sec: Febrer 90 (0 litres/m.^). 

Josep Margenat 



MOVIMENT DEMOGRÀFIC 

NAIXEMENTS 

Data Nom deis nascuts 
28- 7-89 Ana María Asenso García 
17- 9-89 Elisabet Martínez Puigdomènech 
29- 9-89 Irina Altinnira Lázaro 

9-10-89 Didac Mateo Jurado 
24-10-89 Lala Vilardebó Salas 

1-11-89 Ferran Gallego Villamor 
14-11-89 Sara Santiago Manresa 
27-11-89 Gema Marín Jiménez 
28-12-89 Marc Gubern Terrés 
10- 2-90 Francese Jiménez Montseny 

9- 3-90 Francese Parcerisas Girbau 
10- 3-90 Jordi Montserrat Pericas 

3-90 María Rubio Lázaro 
4-90 Lala Margenat Dordas 
4-90 Ylènia CorbI Campmany 
4-90 Jordi París Rlbé 
6-90 Roger Puigdomènech Franquesa 

21-
18-
27-
28-
15-

Nom deis pares 
Miquel i Teresa 
Miquel i Concepció 
Pedro i María 
Isabel 
Pere i Antonia 
José i Francisca 
Manuel-Emilio I Esther 
Juan-Antonio i Otilia 
Joan i Olga 
Francesc-Manel i Montserrat 
Josep I Concepció 
Jesús i Montserrat 
Antonio 1 Lucía 
Josep I Dolora 
Ricard i Montserrat 
Antonio i Olga 
Ramon i Maria Àngels 

DEFUNCIONS 

Data Nom deis traspassats 
15-9-89 Pedro Durán Garriga 
29-11 -89 María-Paz Navarro Sanz 
20-12-89 Antonio Vidal Hernández 
19- 2-90 Felipe RIcart Novellas 
28- 3-90 Juan Uñó Caldero 
22- 5-90 Fernanda Sancho Suesta 
29- 6-90 Pedro Corts Constants 

Domicili 
Sant Francese Paula, s/n. 
Maspujols, 1 
Cervantes, 33 - Mollet 
Font Sant Joan, 56 
Casa Uñó 
Riereta, 7 
Jaime 1,36 



MATRIMONIS 

Data Nom dels contraents 
5- 8-89 Antonio Rubio Yélamos i Lucía Lázaro Godeo 
2- 9-89 Manuel Rodríguez González i Dolores Cantero González 

19- 8-89 Antonio Rodríguez Estévez i Nuria Miquel Villanueva 
26- 8-89 Antoni Ollé Valldeperas i Laura Hernández Arenales 

9- 9-89 Javier González Ferré i Noemi Moreno Fernández 
10- 9-89 José Luis Cámara Palacios i Adela González Jorrín 
16- 9-89 Fernando-María Sant Granados i M.® Pilar Dellunde Clavé 
16- 9-89 Pere Cabot Barbany i Margarida Bonet Galobart 
23- 9-89 Luis Mariano Madurga Martínez i María José Pascual Real 

7-10-89 Joan-Ramon López Ortega i Mercè Ginestar Martínez 
14-10-89 Fernando Esteve Pérez i Gemma Marco Martín 
29-10-89 Pedro Rodríguez Cánovas i María Grau Mercé 
11 -11 -89 Enric Casabón Riera i Elisenda Castells Cot 
3- 3-90 José Martínez Sánchez i Ana María Matamala Riera 

17- 3-90 Joan Boté Llorca i Anna Maria Danti Vilalta 
25- 3-90 Vicente Silvestre García i Yolanda Sánchez Martínez 
21 - 4-90 Miquel Barbany Barò i Esther Cañellas Roca 
21 - 4-90 Juan-Antonio Carretero Alberti i María Matilde Moreno Algamasilla 

5- 5-90 Mariano Asensio López i Esther López Bertrán 
9- 6-90 Carlos Celaya Rebolledo i María Saldaña Morgades 

10- 6-90 Albert Vila Capdevila i Maria Carme Mirabet Ardanuy 
24- 6-90 José Navas Estévez i Manuela Fernández Caparros 

6- 7-90 Miguel Angel Díaz Gómez i Mercedes Ventín Ouro 
7- 7-90 Marcel Ruiz Ollé i Marta Pont Catalán 

20- 7-90 Josep Manuel Mumany Villa i Maria Cristina Roca Andreu 
21 - 7-90 Luis Brunat Villanueva i Maria Teresa Corral Clemente 
21- 7-90 Josep Ramon Cánovas Romero i Inés Rafaela Segura Jiménez 



FESTA MAJOR 1990 

Programa d'Actes 

D I M E C R E S , D I A 8 D ' A G O S T 
A 2/4 de 10 del vespre, al Casal Parroquial 

IX CONCURS DE DIAPOSITIVES 
Acte de qualificació del jurat 

D I J O U S , D I A 9 
A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament 

CERCAVILA 
ELS TRES TRONS 
per anunciar l'inici de la Festa Major 

A les 8 del vespre, a la Biblioteca «Sant Jordi» 
Inauguració de la V MOSTRA D'ARTESANIA LOCAL 

A les 9 del vespre, al recinte de l'escola «La Vali del Tenes» 
SARDINADA 

A 2/4 d'11, al Pavelló Poliesportiu 
CINEMA 
«Un par de seductores» 

O 



DIVENDRES, DIA 1 0 

A les 12 del migdia, a l'església parroquial 
MISSA SOLEMNE dedicada als avis 

A 2/4 de 2 del migdia, a la masia «Can Nomen» 
DINAR per a tots els avis 

A les 6 de la tarda, a la Biblioteca «Sant Jordi» 
Visita dels avis a la V MOSTRA D'ARTESANIA LOCAL 

A les 7 de la tarda, al Favellò Poliesportiu 
CONCERT amb la Cobla «ALTA MIDA» 
Seguidament PASSI DE MODELS (amb la col-laboració de Merceria 
Gema) 

A les 9 del vespre, al recinte de l'escola «La Vali del Tenes» 
MOSTRA GASTRONÒMICA 
Preu: 450 ptes. 

A 2/4 de 10 del vespre, a l'escola «La Vali del Tenes» 
Passi de DIAPOSITIVES 1 del VÎDEO-RESUM dels actes del dia 

A les 11 del vespre, al Pavelló Poliesportiu 
BALL amb l'orquestra «ALTA MIDA» 

Preu: 500 ptes. 



DISSABTE, DIA 11 

A les 3 de la tarda, a les «Vinyes Noves» 
TIR AL PLAT (Tirada General) 

A les 5 de la tarda, a Can Escarní ís (al costat de Can Prim) 
XIII CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 

A 2/4 de 10 del vespre, a l'escola «La Valí del Tenes» 
Passi de DIAPOSITIVES i del VÍDEO-RESUM deis actes del dia 

A les 10 del vespre, al Pavelló Poliesportiu 
SOPAR ESPECTACLE 

Hi intervindran: MAGIN (Hunnorista) 
ALISKIM (Màgia de grans aparells) 
LISSY (Vedette) 
THE MOVIE MUSIO SHOW (Ballet) 
NÚRIA INGLÉS (Presentadora - Cantant) 

Sopar servit per «Masia Can Nomen» 
Meló amb pemil 
Ternasco 
Geiat 
Algua, vi i cava 

Preu tiquet: 2.500 ptes. 
Preu espectacle sense sopar: 1.000 ptes. 
L'espectacle començarà a les 12 de la nit 



DIUMENGE, DIA 12 

A les 10 del matí, davant els pisos de la COVASA 
Il CURSA DE COTXES RÀDIO-CONTROL 

a les «Vinyes Noves» 
TIR AL PLAT (Tirada Local i Social) 

A les 11 del matí, al terreny de la Caixa de Catalunya 
GIMCANA DE TRACTORS 

A 2/4 d'1 del migdia, a la Biblioteca 
Entrega de premis del XIII CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 

A 2/4 de 2 del migdia, a l'escola «La Valí del Tenes» 
Entrega de premis del IX CONCURS DE DIAPOSITIVES 

A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament 
FESTIVAL INFANTIL amb el grup JA JA JA 
Seguidament, GRAN XOCOLATADA 

A les 6 de la tarda, a la Biblioteca 
Demostració de les PUNTAIRES DE SABADELL 

A les 7 de la tarda, davant l'Ajuntament 
SARDANES amb la Cobla MIRAMAR 



A 2/4 de 10 del vespre, a I'escola «La Vail del Tenes» 
Pass! de DIAPOSITIVES i del V ÌDEO-RESUM de tots els actes de la 
Festa Major 

A les 10 del vespre, al recinte firal 
GRAN CASTELL DE FOCS 

Seguidament, al Favellò Poliesportiu 
BALL amb l 'orquestra MI RAMAR 
Preu: 600 ptes. 

NOTES: 

— AI recinte del Pavelló Esportiu hi haurà servei de Bar. 

— Cal tenir en compte que aquest any les llotges de 4 o 6 seients serán dellml-
tades. 

— Es poden adquirir a l'Ajuntament durant les hores d'oficina. 

- Preu per persona amb sopar indos: 3.000 ptes. per persona. 
- Llotja sense sopar: 2.500 ptes. per persona. 
- Abonaments jovent: 1.500 ptes. (sense sopar). 



El boíl humor d' 

M I R A , AQUESTA s e n y o r a 
TINDRA e'C^^'OMAD/i i 

51. . . O D I A L A 
NfOSTR-A 



Humor 



Guia 
industrial 

1 
comercial 



S E R V E I S D E J A R D I N E R I A 

Projectes i dissenys 

Construcció i manteniment de jardins 

Col locació de bruc 

Tractament de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

Edifici Catalunya, 2.°", 5.̂  
Tels. 844 91 09 - 573 01 10 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



DeMde189ö 
fem easHrf a les festes 

Dis de sempre, hem rccolzat 
totes aquelle testes 
que fan, de la nostn gmt, 
um homes i dones alqgres. 

Des de sempre, ens hem identificat 
amb les expresiom mes genuines 
del nostre pöble... 

Des de 18% —eairebe cent anys— 
que fem costat a les festes. 

Caixa cfe Man Heu 



CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 
I HORTICULTURA 

CUi 

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 jardí, terrassa o a l'hort, li donarem fácil solució. 

COMPLEMENTS DE JARDINERIA 
A més, també trobarà en el nostre Centre, gran assortit de jardineras, 
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 filis, tota varietat de planters 
d'hortalissa: cebes, enciams, tomaqueres, alberginieres, cois, 
maduixers, etc. 

Tot pel scu Jardí i hortet 



d'en Carles de la Salud i Rublo 

Centre Comptable 

Assessorament Fiscal i Laboral 

Oficina: Galeries Catalunya 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 

Telf. 844 82 50 

MIQUEL'ANTONI 
FUSTERIA I MOBILIARI 

Bonavista, 1 Telèfon 844 93 64 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
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GALERIES CATALUNYA 

^ a r 3 f ranrk fur t 

M O D E S T O 
TAPES VARIADES 

ESMORZARS I BERENARS 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
Telèfon 844 88112 

Papereria MARI 
• Revistes i diarìs 
• Perfumería 
• Joguines 
• Objectes per a regal 
• Générés de punt 
• Espardenyería 

Can Ferrer de Dalt 
etra, de Barcelona, s/n. 

Tel. 844 64 17 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Farmacia D. Sans 
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES 

FORMULES MAGISTRALS 

Plaça de l'Ajuntament, 2 - Tel. 844 89 80 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

CONSTRUCTOR D'OBRES 

LLORENÇ BELLAVISTA 

C/. Sant Esteve, 18 

Tel. 844 84 07 STA. EULALIA DE RONÇANA 



[aòia 

SANTA EULÀLIA DE RONpANA 
« U R B A N I T Z A C I Ó C A N SABATER » 

T E L E F O N 8 4 4 93 19 

BAR - RESTAURANTE 
BODAS -COMUNIONES 

BANQUETES 
CONVENCIONES 

especialidad en pescados 

animadas veladas con baile 
(los sábados noche) 

reserve su mesa 



SALON DE PELUQUERIA 

M / Antonia 
UNISEX 

Tel. 844 92 05 
C/. Jaume I, n.° 27 - (Antes Super Sta. Eulàlia) 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

ESPORTS 

ORENÇANA 

santa eulalia 
de ronçana 

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

SANTA EULALIA DE RONÇANA 
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Alìmentdció Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

PIga. J. Maragall, s/n. 

(La Sagrera) 

Tels. 844 81 58 - 844 92 19 

SANTA EULALIA DE RONgANA 

yi^y^ yi^yi. Mi^yi. 

PERRUQUERIA UNISEX 

DOJMMtS 
Can Corder (El Rieral) 

Telèfon 844 93 40 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



A N E U K E R , C . B . 
IL LUMINACIÓ DECORATIVA 

FABRICACIÓ d'APARELLS de IL LUMINACIÓ 
i LÀMPARES de DISSENY 

C/. Ponent, 4 
Telèfon 844 81 93 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

F E R R E R I A 
d e 

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

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 844 81 56 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



ARTS GRÀFIQUES 
I M P R E M I A - O F F S E T 

C/. La Serra, s/n. 

Tel. 844 88 91 

SANTA EULALIA DE RONDANA 

(Barcelona) 

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS 

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 EULALIA DE RONQANA 



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

Y C I M I E N T O S 

Andrés Cárdenas 

Urb. Bosc del Forn, 89 

Teléfono 844 82 36 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

TALLER E L E C T R I C I T A T 

• Càrregues de Baterles 

• InstaHació eléctrica d'automòbils I tractors 

Reparació de : — Motocultors i Excavadores 
— Bombes de Pressió Esfèriques 
— Motoserres 

^oan ^^ilaró 

Tel. 844 85 90 

«EL RIERAL. 

I Z Z Z Z Z Z SANTA EULALIA DE RONgANA = 



QADEUAS ».SA. 
Venda al major de: 

— ARTICLES PLATJA 

— PESCA SUBMARINA 

— JOGUETERIA EN GENERAL 

etra. Sant Feliu, s/n. Telèfon 844 83 00 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

PERRUQUERIA DE SENYORES 

Maria Dolors 

Verge del Remei, s/n. 
Bloc A, 1.'. 2.' 

Telèfon 844 90 11 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



CONSTRUCCIONES 

JAVIER M A S E G O S A 

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



Restaurant LA VALI 

«Km. 3'400 de la Ctra. de Caldes a Granollers 

Telèfon 844 82 58 SANTA EULALIA DE RONgANA 

AUTOMATITZACIO DE PORTES 

Porta corredora aytomatitzada i amb comandament a distancia 

.EXPOSICIÓ PERMANENT 
INFORMI'S I DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS 

SERRALLERIA F. FRANCH S. C. 
Can Franch, s/n. - SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Tel. 844 80 10 Vallès Orientai (Barcelona) 



PERRUOUERIA FEMENINA 

I ESTÈTICA 

MON TSE 

Plaça Ajuntament 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

B A R - A L I M E N T A C I Ó 

l A SA.-JjA. 
MIGUEL MASPONS 

Telèfon 844 87 56 

(EL RIERAL) 

SANTA EULALIA DE RONÇANA-



• PINTOR 
• DECORACIÓ 

• COL.LOCACIÓ SÒLS 

• MOQUETA 

• PLÁSTIC 

• RÈTOLS 

• EMPAPERAT 

F. BIANCA 
Telèfon 844 90 18 

Verge del Remei, s/n. 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

PANOTS JIMENEZ 

Carni de la Serra, s/n. Telèfon 844 93 11 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



B A R - B O D E G A 

CAN RAMONET 

GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS 

Urb. La Campiña - Parcela 92 

— Calle Aragón — 

Teléfono 844 90 51 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

TOSSINERIA — CARNISSERIA — COMESTIBLES 

Josep Flaqué Galobart 

El Riera! Telèfon 844 82 83 

SANTA EULALIA DE RONgANA 



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 NOCES — 

Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines • Neveres 

Estufes - Màquines de rentar superautomàtiques 

Congeladors - Calefacció 

Telèfon 844 81 35 

«EL Rieral» 
SANTA EULALIA DE RONQANA 

Xt^csiauram 
^px msrner 

de Joan Puigdomènech 

COMUNIONS I BATEIGS 

MENJAR CASOLA 

OBERT TOT L'ANY 

AIRE CONDICIONAT 

Telèfon 844 82 07 
SANTA EULALIA 
DE RGNQANA 



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 

J O V I 
SURO - PAPERS - RÈTOLS 

I PINTURA EN GENERAL 

etra, de La Sagrera, s/n. - Tel. 844 89 94 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



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. A. 

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

Telefons: 

OFICINA: 
844 81 81 

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



COMESTIBLES 1 CARNS 

COMERg DE PINSOS 1 PATATES 

Tenda Nova de 
Pere Tura 

Telèfon 844 81 09 SANTA EULALIA DE RONgANA 

L 
0 

MATERIALS DE CONSTRUCCiÖ 

Tel. 844 80 41 

etra, de Barcelona 

SANTA EULALIA DE RONgANA 



T R A N S P O R T E S 

VICENTE BALTASAR 

C/. Aragón, n.° 30 
Urbanización «La Campiña» 

08187 Sta. Eulàlia de Ronçana 

TEL. 844 85 15 

' /a 

TRAILER 
BAÑERAS 
CAMIONES VOLQUETES 
CAMIONES NORMALES 

CAMION GRUA CON CESTA 

REPARTO PARA TODA CATALUÑA 
DKW — 2 CV 

EL MEJOR SERVICIO Y AL MOMENTO 



FUSTERIA DE TALLER COL LOCACiÓ EN OBRES 

Lsteve Torner 

Telefon 844 80 59 

— EL RIERAL — 

SANTA EULALIA DE RONDANA 

Can Vila 
( E S T A Ñ O 

Espardenyeria — Ob jactes Regal i Escriptori 

Teléfon 844 90 33 

SANTA EULALIA DE RONDANA 



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 

Virgen del Remedio, 2 
Tels. 844 82 56 • 844 88 58 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 



\ 

Televisió 

Ràdio 

JOSEP DANTI 
Electrónica 

CASA FRANCESC 
Telèfon 844 80 57 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



MERCERIA = = _ OBJECTES PER A REGAL 

= = = = = — P E R F U M E R I A = = = = = = = 

Qasa las 

Plaça de l'Església - Telèfon 844 81 95 

SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A 

grayma 

PROJECTES I GESTIÓ IMMOBILIARIA 

Assegurances 
La Catalana 
Aurora Polar 

PL Ajuntament, 2 Sta. Eulàlia Ronçana Telf. 844 9 2 9 2 

Polch i Torras, 8 LIiçà d'Amunt Telf. 841 63 70 



Transports B O N E T 
RECADER DIARI A BARCELONA 

B A R C E L O N A : 

Pallars, 129 - Tel. 300 18 34 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA: 

C/. Dr. Severo Ochoa, n.° 8 

Ali-Bey, 51 - Tel 225 69 36 

Telèfon 844 89 98 



i. g. sta», eulàliai 
Industria gràfica 

Sant Joan Bosco, s /n . 

Telèfon 844 80 82 

SANTA EULALIA DE RONDANA 

TENDA DE COMESTIBLES - FRUITES I VERDURES 

POLLASTRES • OUS - CARNS FRESQUES 

BEGUDES - GELATS 

Casa Lola 
Vda. de PERE ROURA 

LA SAGRERA 

Telèfon 844 88 57 

SANTA EULALIA DE RONDANA 



Ferretería 
POMA 

TRANSPORTS GENERALS 

etra, de Barcelona - Tel. 844 80 60 

/ SANTA EULALIA DE RONQANA 

TERRASSA - BILLAR - AMBIENTACIÓ MUSICAL 
JOCS VÍDEO - FUTBOLIN - PING-PONG 

TAPES IENTREPANS 

Carrer Divine Providència, 1 

Urbanització Font de St. Joan 

Tel. 844 87 98 

Santa Eulàlia de Rondana 



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 

Pere Barnils 

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



TALLER DE SERRALLERIA METÀL LICA 

I. DANTI 

Bastida Nova Domici l i particular: Tel. 8 6 5 0 0 3 6 

SANTA EULALIA DE R O N D A N A 

P U S T E R I A 

C / . La Serra, s/n. 

Telèfons 844 89 74 - 844 93 40 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



F U S T E S 

BAU-VILA 
Especialitat en fustes nacionals 

MAGATZEM: C/. Corrò, 171 C/. de Santa Justa, 1 
Telèfon 840 09 72 (El Rieral) 
GRANOLLERS STA. EULÀLIA DE RONQANA 

CARNISSERIA # CANSALADERIA 

CAN MARANGES 

Telèfon 844 81 57 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



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

Pisos Torras, 5.° bloque, 2.° 1.' y 2° 4.' 

Tel. 844 89 51 SANTA EULALIA DE RONQANA 

AA/U,A/VVVV\AA/V\l/VVV\A/V\\/VV/VVVV'\/VVVV>/ìl/Va^ 

P I E D R A A R T I F I C I A L 

.Agustín 

jQumèteras ^J^odríguez 
Tel. 844 89 21 

Serra Granada, s/n. 
— Lado transformador — 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



PERGOLA 

Varaige natural al costal del 
mateioi ria T^enes 

amb àmplia ^ana d'esùarjo 
Especialitat a la brasa 

Banquets - Bodes - Bateigs - Comunions 
Menjars casolans - Sopars amb Ball 

Frankfurt 
Aparcament propi • Espalosa terrassa 

Reserves de taula al telefon 844 81 32 
STA. EULÄLIA DE RONQANA 

' A r r a n de Riu T e n e s l 

A 25 Km. de Barcelona 



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

FOUS D'AIGUA 

• " , M - ( 

« H ' « 

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

Telèfon 870 34 67 
G R A N O L L E R S 



Peixateria 

M.^ À N G E L S 

Carrer Jaume I, 27 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 
Telèfon 844 61 20 (Barcelona) 

VIDEO CLUB 
STA. EULALIA 

Révélât de Fotos 

Edifici La Sala, baixos 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



Supermercat PITARCH 
CARNISSERIA 

• CONGELAIS 
• POLLASTRES A L'AST 

• DROGUERIA 
• FRÜHES I VERDURES 

Mn. Cinto Verdaguer 
Urbanització Can Juli, 107 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
V V V W V V V i a VV\AA • VVAO^ V V \ W V V V \ ' V ' V W W V\ V J V V \ \ V V 

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

(CASA MATEU) 
Tel. 844 88 33 

SANTA EULALIA DE RONgANA 



R E S T A U R A N T 

Paradis Park 
Cuina Catalana 

BODES - BANQUETS - RECEPCIONS 

DIMECRES TANCAT 

LOCAL CLIMATITZAT 

Carni de La Serra Telèfon 844 90 75 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

JAUME DALMAU 

es compiau en oferir-los els seus serveis en: 

ELECTRICITAT 
GAS 
FONTANERIA 
CALEFACCIÓ 

Telèfon 865 85 08 



VENDA i TALLER D'AUTOMÒBILS 
RENTAT AUTOMÀTIC 

ESTACIÓ SERVEI 
SANTA EULÀLIA 

SERVEI OFICIAL 

PEUGEOT TALBOT 

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

J t t Ê K W AIRE ACONDK IO.NALi'.lPftRA AUTOMOVILES 

AIRE CONDICIONAT 

/ M A ^ 
( 3 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



Fonda Maria 
Casa DURAN 

M E N J A R S C A S O L A N S 

OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES 
DISSABTES ENCÀRRECS 

Carretera de La Sagrara Telèfon 844 82 60 

SANTA EULÀLiA DE RONQANA 

Josep Bau 
i TerradeDes 

TrebaUs de histerià 

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

08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 



RESTAURANT 

Can Pareil 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
Telèfons 844 87 07 - 844 60 59 

u s OFERIM SALONS I MENJADORS PER A ÀPATS FAMILIARS, 
CONVITS DE NOCES, COMUNIONS, BATEIGS, TROBADES 

DE NEGOCIS... 
PREFERENTMENT CUINA CATALANA 

TANÇAT ELS DIMECRES AL VESPRE I ELS DIJOUS 



T R A N S P O R T S 

SERVICIO DE GRUA 
Hasta 33 Tm. 

C/. Virgen del Remedio, 13 - Tels. 841 67 35 - 844 82 10 
STA. EULÁLIA DE RONQANA 

Verge del Remei, 13 
Tel. 841 67 35 (planta) 
Tel. 844 82 10 (oficina) 

STA. EULÁLIA DE RONQANA 
(Barcelona) 



Albert Poma 
• 

I 

Salvador Pratcorona 
S'ofereixen per treballs de Serralleria 

i manteniment industriai 
de maquinària 

Telèfon 844 80 96 
STA. EULÀLIA DE RONQANA 

VÍDEO CLUB 

Lloguer de pel licules 
i venda d'aparells de T.V.C. , 

V ídeo i cadenes HIFI 

Plaça Ajuntament 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Santa Eulàlia 
La Botiga de La Sala 

merceria - perfumería - lianes 
objectes per a regal - novetats - papereria 

roba interior - bates - xandalls 
sabatilles - espardenyes - decoració 

roba per l'aventura 

EDIFICI LA SALA - Tel. 844 88 36 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



PINSOS 
Amb la garantía de 

COMPANYIA D'INDÚSTRIES AGRÍCOLES, S.A. 

Fábrica a 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

Distribuidor per a la Valí del Tenes: 

LLUIS TURA . Tel. 844 81 09 
Tenda Nova — Sta. Eulália de Rongana 



FERRO ALUMINI 

CARPINTERIA METÀL.LICA 
VIDRE 

Exposicíó i Venda: 

C/. Rafael de Casanovas, 58 
Tel. 846 57 14 
GRANOLLERS 

JOMI Carni Camp de Fútbol 
Tels. 844 61 11 - 844 83 30 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 

PORTES ENROTLLABLES, BASCULANTS, BALLESTA 

- Portes «valla» 
- «Vallas» teles metàl-liques 

- Portes «trasteros» 
- Portes tallafocs 



FERRO ALUMINI 

CARPINTERIA METÀL.LICA 

VIDRE 

C/. Rafael de Casanovas, 58 
08400 GRANOLLERS JOMI Camf Camp de Fútbol 

Tels. 844 61 11 - 8 4 4 83 30 
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana 
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Mamparos de Bany 
Escales de cargol 

i replegables 
especial per a golfes 

Escales de cargol 
Escales replegables, 
especiáis per a golfes 
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PISCINES I TENNIS CAN JULI 
— SERVEI DE BAR I FRANKFURT — 

Tel. 844 82 81 

«Urbanització Can Juli» 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

CASCO URBANO 

DE STA EULAUA 

DE RONSANA. 

TERMINO MUNICIWL DE | 

SANTA FULALIA DE RONSANA 



TARGETES DE CREDIT 

Faguì amb tota comoditat 
CAIXA DE CATALUNYA 

V/S4 

CAIXA DE CATALUNYA JlL 



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 


