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PORTIC 

Ja ha passai un altre any. 

/ altre cop us presentem aquest Anuari, on es reflecteix tot alle) que no 
sols ha dut a terme l'Ajuntament, sino també els diferents estaments i entitats 
de tota classe que hi ha al nostre pöble. 

Creiem que aquest és un mitjà d'informado totalment eficag, perqué eis 
nostres veins i residents sapiguen, fil per randa, les activitats principals de tot 
caire que tots plegats hem realitzat, dins d'un clima de pau i de bona harmo-
nia. 

No som pas nosaltres aquells que hem de fer la lloan^'a de la nostra tasca 
municipal. Sou vosaltres, veins i residents, els que heu de palesar si la niatei-
xa mereix l'elogi o bé la censura. Llegiu atentament aquest exemplar i traieu-
ne les conseqiiéncies. 

Ho hem dit i ho repetirem les vegades que calgui. Treballem amh entu-
siasme, amb il.lusió, moguts només pel bé del nostre pöble, el qual voldríem 
que fos un autèntic mirali per a tota la comarca del Valles. 

Podem no haver encertat plenament. Moltes vegades, potser, no n 'hi ha 
prou amb la més lleial i sincera voluntat. És per ai.xì) que, també una vegada 
més, US demanem el vostre ajut i el vostre caliu, amb la seguretat que, com 
sempre, no ens els escatimareu. I així, d'aquesta manera, tot pugui rutilar 
molt millón 

Us agraim, dones, per endavant, les vostres aportacions i suggerències, 
i aprofitem l'avinentesa de les properes festes nadalenques per desitjar-vos 
que pugueu gaudir-les amh bona salut i alegría, alhora que fem vots perqué 
el proper any 1998 sigui el de la realització total dels nostres propòsits i dels 
vostres afanys, per fer de Santa Eulàlia de Rondana aquell Hoc modèlle que, 
en el fons de l'ànima, tots ambicionen!. 

Us saluda molt cordialment el vostre Alcalde, 

JOSEP UÑÓ I CIURANS 

CTi cn 
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AJUNTAMENT 
Resum dels acords adoptats 
als Plens Municipals, 
del desembre del 1996 
al setembre del 1997 

PLE DEL 20 DE DESEMBRE DE 1996 

• Comprometre's al finan9ament parcial del projecte de millora dels camins de mun-
tanya de l'Ametlla del Vallès i Santa Eulàlia de Rondana, entre Can Juli i Can 
Marqués, amb el limit de 5.126.055 ptes. 

• Denegar la llicència sol.licitada per Miquel Pitarch i Jara per a ampliació de Tactual 
activitat de bar. i afegir-hi "saló esportiu", al carrer Josep Pía. 17. per raons d"interés 
social i de defensa de l'ordre public. 

• Informar negativament a la concessió de Ilicéncia d'obertura d'una activitat de "saló 
esportiu", al carrer Ausias March. 3, per raons d'interés social i de defensa de l'or-
dre public. 

• Aprovar la 1" certificació de l'obra "Canonada d'aigua potable als nuclis de Sant 
Isidre, la Riereta i can Sabater", treballs que s'executen per la propia administració. 

• Suspendre temporalment, per un període maxim d"un any. I'executivitat de la liqui-
dació girada a Montserrat Moret i Cuscó, per liquidacions de l'impost sobre l'incre-
ment de valor deis terrenys, any 1996. amb suspensió igualment deis terminis per a 
la interposició de recursos per part dels interessats. 

• Aprovar la revisió de la tarifa aplicable al ler. bloc de consum d'aigua potable, infe-
rior a l'autoritzada per la comissió de Preus de la Generalitat en data 16 de juny del 
1994. 

• Sol.licitar a 1'Ajuntament de 1'Amedla del Vallés que autoritzi desviar part del cabal 
d'aigua del Ter-Llobregat, des d'una boca del seu municipi que permeti la cons-
trucció de la canonada necessària per a la portada d'aigua a part del nostre munici-
pi, i adre9ar-se a Aigües Ter-Llobregat per tal que tíngui en compte el subministra-
ment a Santa Eulàlia de Rondana en el moment d'executar la portada d'aigua a 
Caldes de Montbui. 

PLE EXTRAORDINARI DEL 20 DE FEBRER DE 1996 

• Ratificar els acords presos a la Moció aprovada per unanimitat, a la sessió extraor-
dinària del Pie del dia 2 de maig del 1996, pel que fa al Quart Cinturò. 



Concertar amb l'entitat Caixa de Manlleu, mitjançant compte formalitzat en pòlissa 

intervinguda, una operació de Credit a curt termini, per un import de 60.000.000 de 

pessetes. 

Sol.licitar a la Caixa de Crédit Locai de la Diputació de Barcelona, un préstec de 

15.000.000 de pessetes. destinât a finançar un 20% de les inversions de les obres 

d'acondicionament de la Urbanització Sant Isidre. 

Concertar, prèvia l'obtenció de la subvenció del tipus d'interès per part de la 

Diputació de Barcelona, amb l'entitat Caixa d'Estalvis de Catalunya, una operació 

de crédit, per un import de 55.000.000 de pessetes, amb l'objecte d'atcndre parcial-

ment al finançament d'obres d'urbanització al carni de la Serra i can Sabater; ins-

tai.lacló de canonada d'aigua a les zones de Sant Isidre i altres, i adquisició de 

terrenys. 

Sol.licitar de la Diputació de Barcelona diferents subvencions per a activitats a 

desenvolupar en aquest municipi durant el present exercici. 

Aprovar inicialment les Bases per a l'atorgament de subvencions a persones, enti-

tats i associacions ciutadanes de Santa Eulàlia de Ronçana, i sometre-les a informa-

d o pública, per termini de vint dies. 

Contractar, com a Auxiliar Administrativa, amb destinació a la centraleta telefòni-

ca, atenció al public i registre general, en règim de relació contractual laboral, la tre-

balladora Marta Bonet Nieto. 

Ratificar mtegrament el contingut de l'escrit de l'Alcaldia de 23 de gener, d'al.lega-

cions a la resolució de la Direcció General d'Administració Locai, el projecte de 

"Recuperació de l'àmbit de la UAU La Fábrica", com a elegible sense subvenció, 

en el Programa Operatiu de Catalunya 1997/1999, per al seu cofinançament pel 

PEDER. 

Interposar recurs contenciós-administratiu contra resolució de la Subdirecció 

General de Recursos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de desem-

bre 1996, que declara la inadmissibilitat del recurs ordinari interposât per aquest 

Ajuntament contra Resolució de la Direcció Provincial de INEM, en expedient 

1094/94. 

Comparèixer davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el recurs con-

tenciós-administratiu 738/96, interposât per Huís López López, contra resolució d'a-

quest Ajuntament desestimatòria de reclamació contra liquidació de l'Impost sobre 

Béns de Naturalesa Urbana. 

Fer avinent al Sr. Salvador Hernández Arias que no és procèdent accedir a la seva 

sol.licitud de Llicència d'Auto-taxi, atès que és adjudicada Túnica llicència existent 

i que, en aquest moment, no es considera convenient ampliar el nombre de lli-

cències. 

Facultar el Sr. Alcalde per tancar les negociacions amb el propietari, per a l'adqui-

sició deis terrenys on és ubicat actualment el Camp de Fútbol, pel preu màxim de gì 

5.000.000 de pessetes, i completar l'expedient per tal que en un proper Pie pugui 

adoptar-se l'acord definitiu. m 
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RLE DEL DIA 3 D'ABRIL DE 1997 

• Aprova r el Prcssupost General Unic per al 1997, aixi com la plantilla de personal, i 
so tme t re ' l s a in formació pública. El resum del pressupost és el segiient: 

Ingressos 
1.« Impostos directes 182.235.000 ptes. 
2 . . Impostos indirectes 14.000.000 ptes. 
3.» Taxes i altres ingressos 167.465.000 ptes. 
4.« Transferénc ies corrents 62.000.000 ptes. 
5.« Ingressos patr imonials 3.800.000 ptes. 
7.« Tranferénc ia de capital 12.500.000 ptes. 
9.« Passius f inancers 44.000.000 ptes. 

Total Ingressos 486.000.000 ptes. 
Despeses 
l . ' Despeses de personal 95.287.553 ptes. 
2 . . Bens corrents i serveis 117.300.000 ptes. 
3.» Despeses f inanceres 25.140. 655 ptes. 
4.» Transferencies corrents 29.3()().0()() ptes. 
6.« Inversions reals 189.400.000 ptes. 
9.- Passius f inancers 29.571.792 ptes. 

Total despeses 486.000.000 ptes. 

Adjud ica ra a Consolac ión Casti l la Vic el contracte d 'a r rendament del servei de bar 
i manten iment de les instai . lacions municipals de Pinedes del Castellet, pel termini 
d ' u n any, prorrogable per terminis anuals. El canon que satisfarà FAjun tament sera 
de 75 .000 pessetes mensuals , durant el pr imer any de vigència del contracte. 
Adquirir , previ in forme del Depar tament de Governació de la Generali tat , els 
terrenys de Can Brustenga, de superf ic ie 11.144.75 on és ubicat el camp de fut-
bol, per un import de 5 .000 .000 ptes., a sat isfer en quatre anys. 
Establir els criteris de terminants de l 'estudi per a l 'ordenació i gestió per al desen-
vo lupament de Tilla del imitada pels carrers Salve Regina, Can Brunomestre , del 
Serrât i Mestre .loan Batlle, de la Sagrera, redactat per Tarquitecte municipal . 

Establir un contraete per a la formal i tzació de la cessió de la xarxa privada d ' a igua 
potable al Bosc del Forn, propietat de Can Burgués, S.A.T. 

Aprovar inicialment la t ranscripció a escala 1:2000 de la del imitació del n u d i rural 
del Barri del Bonaire (sector Can Rocasalbàs) , fo rmulada pels serveis tècnics muni-
cipals i sotmetre aquest acord a informació pública. 

Instar I ' A D F I 'Alzina per tal que formul i , abans del 18 d 'abri l d ' enguany, una 
sol. l icitud a la Diputació de Barcelona, a I ' empara de les Normes Reguladores publi-
cades al B O P núm. 4., de 4 de gener, per un import de 3 .232.000 pessetes, corres-
ponents al 50% de la despesa prevista com a inversió per al 1997 de les actuacions 
previstes al Pía de Prevenció d ' Incend i s Forestáis, que tramita el Servei de Pares 
Naturals de la Diputació de Barcelona. 

Aprovar la memor ia tècnica del projecte Integral de recuperació i manteniment 
d 'Espa i Urbans i Ambientá is de Santa Eulalia de Ronçana, 2" fase, redactada pels 



£ 7 Î Ï / / H / ) C E. Ski. EiiUil'ui. que engiuiny hu ¡¡assu! a ser iiiiin¡í i/>iil. 

I.'aiilifííißibrica lè.vlil h'errer. i/iic ha e.star adquirídu per l'Ajimlumeiil per a Jiiliirs ec/iiipiiiìienl.\. 
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Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 5.908.880 pcssetes, i sol.licitar a 
r i N E M , tot acollint-se al Programa INEM -CC.LL. (Ordre ministerial de 2-3-94), 
una subvenció de 3.480.000 ptes. per a la contractació de 4 peons de treballs gene-
rals d'obra pública i jardinería, dins el projecte esmentat. 

• Rebutjar el projecte de Liei de modificació de la Liei 41/1995, de 22 de desembre , 
de Televisió Locai per ones terrestres, per ser contrari ais intéresses i a l'autonomia 
municipal. 

• Instar la Mancomunitat de la Vali del Tenes per tal que endegui accions a nivell 
comarcal o davant les instàncies que s'escaiguin, per a instituir cursos de garantía 
social o altres mesures d'aquest caire, per tal de fer front al problema del futur dels 
nois i noies que acabaran ESO sense aprovar. 

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 29 DE MAIG DE 1997 

• Adjudicar el contrade de gestió del servei public de tractament i eliminació de rési-
dus a Tempresa TRATESA (Tractament Tòcnic d"Escombrarles S.A.), mitjançant 
concert amb efectes de I d'abrii de 1997 fins a 31 de desembre de 1999, sense per-
judici de les prorrogues que, en aplicació del protocol signât entre el Conseil 
Comarcal del Vallès Oriental i Tratesa, es puguin acordar. 

• Ratificar la concertado d 'una operado de crédit, per import de 55.000.000 de pes-
setes, amb l'Entitat Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

• Aprovar la formalització d'un conveni amb la Diputado de Barcelona, en matèria 
de subvencions, per import de 3.865.800 pessetes per a subsidiar el préstec que ha 
de concedir la Caixa de Catalunya a aquest Ajuntament, dins el Programa de Crédit 
Local de la Diputado. 

• Acceptar la subvenció proposada per l 'INEM, d'import 1.160.000 pessetes, per a la 
contractació de dos peons per un període de quatre mesos. 

• Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular la col.laboradé entre la 
Diputado de Barcelona i aquest Ajuntament, en matèria d'estalvi energètic, i ratifi-
car la sol.licitud, en el marc d'aquest conveni, de la subvenció global de 3.300.000 
pessetes. 

• Ratificar l 'adhesió d'aquest Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de les Comarques de Barcelona, i ratificar el nomenamenl del Sr. 
Alcalde com a représentant d'aquesta corporació a l'Assemblea de l'esmentada 
Xarxa. 

• Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives particulars, que han de 
regir la licitació, mitjançant procediment obert amb concurs, per a la contractació 
del servei de neteja de l'edifici del Collegi Public "Crup Escolar Ronçana", fer-ne 
l 'exposidó pública i procedir a la licitació per a contractar l'esmentat servei. 

• Aprovar inicialment la constitudó del Consorci "LOCALRET", a formar amb els 
municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se al Consorci i sot-
metre-ho a informació pública. 



• Posicionar-se a favor de la modificació del marc legal actual per tal de fomentar i 
garantir l'ús social del català en tots els ambits competencials d'aquest municipi; 
reconèixer públicament la unitat de la llengua catalana dins l'àmbit de tots els Països 
Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mao; adherir-se a les iniciatives que 
arreu dels Països Catalans es fan per demanar la normalització de l'ús del català, i 
donar suport al treball iniciat per la ponència conjunta de la Comissió de Política del 
Parlament de Catalunya, que ha de modificar el marc legal actual. 

PLE ORDINARI DEL DIA 26 DE JUNY DE 1997 

• Aprovar inicialment el projecte de Tobra "Urbanització del Cami del Serra, 2" fase", 
amb un pressupost de 28.047.466 pessetes i sotmetre'l a informació pública. 

• Presentar a la convocatoria del PCAL 1998-1999. les següents sol.licituds: Obres 
d'urbanització al cami de la Serra, 2" fase, i pas de vianants i altres millores a la 
carretera BV-1435, entre els barris de la Sagrera i el Rieral. 

• Sol.licitar al Conseil Comarcal del Vallès Oriental que inclogui en la seva demanda 
a la Diputado de Barcelona, dins el PCAL 1998/99, el projecte de "Carni de con-
nexió entre el barri dels Lledoners (Caldes de Montbui-Santa Eulàlia de Ronçana) i 
el barri de Regassol (Bigues i Riels-Caldes de Montbui), que es considera d'interès 
supramunicipal. 

• Autoritzar la subscripció d'un conveni entre aquesta Corporació i el propietari de la 
finca del carrer Piscines num. 43, per a l'adquisició d'una porció de l'esmentada 
finca, de superficie 236,9 mi per al seu desti de vialitat. 

• Aprovar provisionalment la transcripció a escala 1:2000 de la delimitació del nudi 
rural del barri de Bonaire (sector Can Rocasalbas) d'aquest municipi, i trametre 
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació defi-
nitiva. 

• Concedir llicència a Francisco Manuel Jiménez i Fardo, per a l'exercici de l'activi-
tat de fabricació de rajóles de formigó, al Camí de la Serra, s/núm., en I 'edificadó 
autoritzada que ocupa en planta de 891,40 mi , atès que han estât implantades les 
mesures correctores assenyalades per la Comissió Territorial d'Industries i 
Activitats Classificades. Aquesta llicència restarà condicionada a la pavimentado, 
per part del titular de l'activitat, de l'accès des de la carretera fins a l'emplaçament 
de la industria, amb sotmetiment a les prescripcions que assenyalin els tècnics muni-
cipals. 

• Aprovar la proposta de Conveni Urbanistic a signar entre l'Ajuntament i Urbicasa, 
S.L., unie propietari de les finques ubicades dins l'àmbit del Pia Parcial d'Ordenació 
num. 4 "can Magre", per a substituir-ne la Junta de Compensació. 
Felicitar públicament Canal SET per haver obtingut de la Fundado de la Ràdio i de g; 
la Televisió Locals de Catalunya, el premi a la millor tasca informativa locai, pel seu 
programa "Cargol Notician". g 

< 



PLE EXTRORDINARI I URGENT DEL DIA 14 DE JULIOL DEL 1997 

• Manifestar la Solidarität del pöble de Santa Eulàlia de Ronçana amb la familia del 

regidor d 'Ermua Assassinat Miguel Angel Blanco Garrido, i el seu consistori, tot 

fent-la extensiva al Partit Popular, a la resta de forces democràtiques i a tot el poblé 

del País Base, fent-los saber que el seu sofriment és compartii per tot els nostres con-

ciutadans; expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest 

acte ignominiós que atempta contra eis més elemntals drets humans i manifestar el 

suport de la Corporació a les torces democràtiques del País Base representades a la 

Mesa d'Ajuria Enea; cridar tots els ciutadans del nostre poblé a mantenir la ferme-

sa i la mobilització, des de la serenitat i el respecte ais valors democràtics, i convo-

car-lo a la manifestació unitaria que tindrà Hoc a Barcelona a partir de les I9"30 

hores i que sortirà del carrer Aragó, xamfrà Passeig de Gràcia; exhibir, com a se-

nyal de dol, un crespo negre al baleó de la Casa de la Vila durant el termini d'un 

mes: i fer piiblic aquest acord a través de la Televisió Local i mitjançant totes les for-

mes de comunicació al nostre abast. 

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 29 DE JULIOL DEL 1997 

• Proposar a la Conselleria de Treball de la Generalitat, com a testes locals de Santa 

Eulàlia de Ronçana, les segiients: dia 31 de juliol, festa Major d'estiu i dia 10 de 

desembre, festivitat de Santa Eulàlia. 

• Autoritzar a Urbicasa. S.L. la implantació d'una canonada de connexió del desguàs 

d'aigües residuals del Polígon industrial Can Magre al Col.lector en alta del Sistema 

de Sanejament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb Tobligació, per part del promotor, 

d'obtenir els permisos i autoritzacions deis ens publics i propietaris particulars que 

s'escaiguin. 

• Aprovar la proposta del Conveni Urbanístic a signar entre 1'Ajuntamcnt i Urbicasa, 

S.L., redactat per a substituir la Junta de Compensació del Pía Parcial d'Ordenació 

num. 4 "Can Magre". 

• Acceptar el préstec de 15.()()().()()() pies., destinai a finançar l'acluacic) 

"Condicionament de la Urbanització Sani Isidre", al 0% d'interés anual, a retornar 

amb 10 anualitats, atorgat per la Diputació de Barcelona, amb càrrec a la Caixa de 

Crédit de Cooperació Local. 

• Aprovar el Compte del Pressuposl General Unie, exercici 1996. 

• Adquirir a Aranzadi, S.A., les col.leccions de legislació i jurisprudència en suport 

CD , per un import maxim de 385.000 pessetes. 

• Aprovar l'avenç de Planejament de la zona urbana de can Brunomestre, i exposar-

lo al public per termini d'un mes. 

• Desestimar la sol.licitud formulada per Jaume Barnils i Corcera i altres en escrit de 

28-10-96, per Iractar-se d'una pelició contrària a les determinacions de les Normes 

Subsidiàries de Planejament, per la qual cosa caldria tramitar una modificació de les 

mateixes, no justificada. 



COMISSIO DE PESTES 

Moment de la competició dels Colors al pati de I 'escola Romana, il inaili la Festa Major d'estiu. 

Relació de festes organitzades durant l'any 1997 
Gener: Cavalcada de Reis, amb final al Favellò Esportiu i regáis pels petits. 
Febrer: Cal^otada popular i festa de Carnestoltes. 
Abril: Festes de Sant Jordi. Festival Infantil i Exposició de Pilarín Bayés. 
Maig: Arrossada popular del primer de Maig. 
Juny: Revetlla de Sant Joan. 
Julíol: Festa de Sant Cristòfol, organitzada pels transportistes locals. Aplec a 

rErmita de Sant Simple. Festes deis barris de Sant Isidre i Can Marqués. 
Agost: Festa Major d'Estiu: Joe dels colors. Certamens culturáis i esportius. 

Orquestra Janio Marti, record «Guiness» Català. Festes dels barris de la 
Primavera i la Campinya. 

Setembre: Cursa popular ( 1/4 de Marató) de la Vali del Tenes. Onze de setem-
bre. Trobada de geganters. Festa dels colors al Favellò. 

Octubre: Castanyada de Tots Sants. 
Octubre-Desembre: Cursets de tardor. 
Desembre: Festa de Santa Eulàlia (Festa Major d'Hivern). Il Fira artesana. Ili 

Nit de Musics a l'Església Parroquial. Trobada de Corals de la Vali del Tenes 
a Riells. 

c 
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• Instar a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat perqué es treballi en la recer-
ca i aplicació de mesures que puguin donar solucions justes i rapides al sector porci, 
afectat per Factual crisi, que agreuja la situació d 'un sector ja tradicionalment prou 
castigat. 

PLE ORDINARI DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 1997 

• Declarar vàlida la licitació i adjudicar a Tempresa Evernet, S.L., el contracte del ser-
vei de neteja de l 'Escola Pública Ronçana, amb una durada de tres anys, pel preu de 
4.840.00 pessetes anuals, IVA inclós. 

• Acceptar les següents subvencions, concedides per la Diputació de Barcelona, dins 
la convocatoria relativa activitats: Taller Santa Eulalia Televisió, 500.000 ptes.; 
Festival Patinatge 1997, 50.000 ptes.; Adquisició material esportiu, 190.000 ptes.; 
Programa DDD, 59.940 ptes.; i Dinamització Casal deis Avis, 150.000 ptes. 

• Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del Ria 
Besos, de data 18 de juny, sobre modificació estatutària, i acordar que l'Ajuntament 
continuará intégrât al Consorci en el nivell d'Actuació de sanejament en alta. 

• Manifestar la voluntat de l 'Ajuntament de formar part de la "Xarxa de Ciutats i 
Pobles per a la sostenibilitat"; aprovar-ne els Estatuís i designar l'Alcalde com a 
membre de l 'Assemblea General de l 'esmentada Associacio en representació d'a-
questa Corporació. 

• Aprovar definitivament la construcció del Consorci Localret, a formar amb els 
municipis catalans que han expressat la voluntat d'integrar-s'hi i que están inclosos 
en la demarcació II-Nord-est, segons allò que preveu la Liei 42/95 de 22 de desem-
bre, de telecomunicacions per cable, que ho han sollicitât. 

• Aprovar inicialment el projecte de les obres del "Pas de Vianants a la carretera BV-
1435. entre la Sagrera i el Rieral". redacat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Sr. Xavier Font i Solà, amb un pressupost de 48. 694. 297 ptes., IVA inclós, i sot-
metre'l a informació pública. 

• Comprometre's a destinar en el pressupost del 1998 una partida d'un milió de pes-
setes, com a subvenció municipal per a despeses de funcionament i adquisició d'e-
quips tècnics de Canal SET, per a la temporada 1997-98. 

• Aprovar la modificació de les bases per a la concessió de beques escolars i sotme-
tre-la a informació pública. 

• Aprovar el projecte d'establiment del servei de teleassistència domiciliària i el seu 
Reglament, i sotmetre l'expedient a informació pública. 

• Ordenar al Secretari i al Cap de Serveis Economics la redacció deis informes jurí-
dics i economics per suprimir la taxa d'escombraries, i quins tipus de gravamen cal-
dria aplicar en els impostos sobre Béns Immobles i sobre Activitats Economiques, 
perqué això fos possible. 

• Mostrar 1'incondicional recolzament d'aquest Ajuntament a la petició d'indult de 
l 'Alcalde de Canovelles, Sr. Francisco Martos Aguilera. 



La ílei.xtillerici de Santa EuUììia, en cansirncció. 

El non bar de Pinedes de CasteHet. que s'ha remodelât, jnntament amb alires instal lacions. 
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Relació de joves de Santa Eulàlìa 
que s'incorporaran al servei militar l'any 1998 

C'o)>nonis i noms 

Bonet Nieto. Francese 
C a b e d o Fer re im. Joan Ramon 
Cues ta Morante . Manuel 
Espinosa Madroñal . Agust ín 
Franco Carracedo, Javier 
Garc ía Villalobos. Oscar 
C o d e o Bau, Albert 
Marsai Maspons , Jordi 
Muiìoz López. José Maria 
Rodr íguez Fructuoso. Oscar 
Rodr íguez Pérez. Pedro Javier 
Sánchez Ruiz. Domingo 
Tengo Valldeoriola, Marc Pere 

Mes 
d'incorp. Desti 

Agost Regió M. Pirenaica Occidental 
N o v e m b r e Regió M. Sud (Ceuta) 
Agost Regió M. Pirenaica Oriental 
Febrer Regió M. Pirenaica Oriental 
Agost Regió M. Pirenaica Occidental 
Novembre Reg. Immemorial n° I (Madrid) 
Novembre Zona Pamplona-Aizoain-Este l la 
Agost Regió M. Pirenaica Orientai 
Novembre Illa de Mallorca 
Febrer Regió M. Pirenaica Orientai 
Febrer Zona Militar de Balears 
Maig Regió M. Pirenaica Orientai 
Novembre Regió M. Sud (Melilla) 

Relació de joves de Santa Eulàlia allistats l'any 1997 

Anti l lano Mart ínez. David 
Ayats Garcia . Jordi 
Barrasa Bassa. Jordi 
Bastante del Caiio. Martin 
Bielsa Ruiz, Alber to 
Bordes Fernández. Albert 
Capar rós Roura. Xavier 
Estrany Nateras. Al fonso 
Girón Ortega. Jordi 
Hida lgo Viegas. José Iván 
López Company . Ale jandro 
Marín Sillero. Javier 
Mart ín Blanca, David 
Maspons Guardia , D o m è n e c 
Molist Juan. David 

Paya Buján. Isaac 
Peirotén Martín, Toni 
Pérez Luna, José Antonio 
Ribé Senent. Marc 
Robles Muñoz. Rafael 
Rodríguez García, Aritz 
Rodríguez González, Borja-César 
Sánchez Valero. Juan 
Sánchez Valero. Lorenzo 
Segura Gaseó, Eric 
Tomey Serigo, Luis 
Tura Bover, Xavier 
Valls Barò, Jordi 
Vera Navarro. José Javier 



MOVIMENT DEMOGRAFIC 

NAIXEMENTS (pen'ode de 10 d'octubre 1996 -5 de novembre 1997) 

Data Noms dels nascuts Nom dels pares 

10-10-96 Eric Madurga Pascual Luis Mariano i M® José 
28-11-96 Ignasi Casanovas Plana Joan Anton i Marta 
8-12-96 Andrea Sánchez Sans Jorge i Lydia 

10-12-96 Ariadna Fanlo Guasch José M® i M® Carmen 
13-12-96 Iván Alonso Liarte Feo. Javier i Lucía 
18-12-96 Nuria Sánchez Uñó Alberto i M® Teresa 
23-12-96 Marc Ripoll Cladellas Jaime i Inmaculada 
30-12-96 Arnau Masdeu de Velilla Antonio i Susana 

1-1-97 Adhà Brau Corbi Antonio i Francisca 
14-1-97 Mariona Lasus Ortega Juan i Antonia 
16-1-97 Xavier IVIorillas Rodríguez José i Dolores 
25-1-97 Laia Iglesias Rebull Jordi i Roser 
28-1-97 Alex Romero Bas Ladislao i Carmen 
12-2-97 Mario Carrillo Marcos Celestino i Josefa 
14-2-97 Aroa Espel Martínez Miquel i Júlia 
25-2-97 Oscar Prats Avila Oscar i M® Rosa 
27-2-97 Pol Guerra Imedio José i Margarita 

4-3-97 Alba López Medina David i M® Carmen 
6-3-97 Raquel Paredes Carni José Manuel i Anna 

13-3-97 Nuria Torras Aspa Caries i Cristina 
13-3-97 Mar Torras Aspa Caries i Cristina 
21-3-97 Joan Aragall Garcia de Sola Francese i M® del Pilar 
23-3-97 Carol Media Molero Jordi i Rosa 
27-3-97 Mariona Vila Castells Eusebi i Alba 
29-3-97 Laia Gran Ortega Jaume i M® de los Reyes 
21-4-97 Claudia de la Torre Gómez Fernando Manuel i Fea. 
28-4-97 Laura Remon Moneada José i Eulalia 
12-5-97 Marc Lindo Macia Feo. Javier i M® Rosa 
27-5-97 Inés Manchón Mariño Carlos i Concepción 

1-6-97 Lydia Cervera Vera José Cari, i M® Esperanza 
18-6-97 Jordi Pérez Tura Manuel i Marta 
20-6-97 Gerard Martínez Ripoll Manuel i Pilar 

5-7-97 Cristian Pérez Diaz Juan José i M® Eulalia 
29-7-97 Ester Gómez Casanova Julián i Olga 
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11-8-97 Nil Regidor Vivas Marcelino i Ana 
19-8-97 Emma Bergós Garcia Jordi i Lucía 

9-9-97 Jordi Valiente Blanco Andreu i Consol 
11-9-97 Laia Montes Espuña Joan i Josepa 
17-9-97 Laura Giménez Montes Fernando i M® Natividad 
19-9-97 Aleix Gutiérrez Danti Josep i Carmen 
22-9-97 Helena Parido Valls Ferran i Anna 
26-9-97 David Sáez Damas Francisco i M® Carmen 
30-9-97 Alan Barroso Arrufat Antonio i Pilar 

14-10-97 Marina Rodríguez Cladellas Horacio i M® Antonia 
23-10-97 Laia Barri Andreu José i Gemma 
31-10-97 Núria Masclans Serrât Francese X. i Margarita 
31-10-97 Aina Masclans Serrât Francese X. I Margarita 

5-11-97 Laia Maspons Tagüeña Josep i Margarita 

MATRIMONIS 

7-12-96 Martín Gómez Salinas i Olga Lázaro Sancho 
7-12-96 Agustín Martínez Santiago i Aurelia Ortíz Moya 
18-1-97 Lluís Roura Arimany i Montserrat Torras Bajona 
25-1-97 Francisco Girbau Peirotén i Eulalia Félix Pineda 
30-3-97 Albert Roca Font i M- Teresa Valls Barò 

5-4-97 José M® Pineda Andrades i M® Teresa Gaseó Encinas 
23-5-97 Joan Garrell Raich i Rosa M- Alvarez Herráiz 
31-5-97 Antonio Javier Ordóñez Lara i Sonia Redondo Iserte 

7-6-97 José M® Anglá Avila i Mercedes Chico García 
7-6-97 David González García i Esther Graneha Quilez 

14-6-97 Antonio Fernández Fernández i M® Angeles Ortega Mas 
15-6-97 Carlos Sánchez Infantes i Elena Sánchez Chicharro 
20-6-97 Alfredo Hernández Aranda i Emma Peruga Sánchez 
29-6-97 Josep M® Rius Cambra i M® Asunción Riu Roura 

4-8-97 Carlos Durán González i Elisenda Casajuana Redondo 
6-9-97 Oscar Molina Taboada i Rebeca Ortega Hernández 
6-9-97 Santiago Espel Jiménez i Josefa Carrera Caniego 

13-9-97 Cesar Espinosa Martínez i Eva Fontaneda Piqueras 
20-9-97 Juan Carlos Ribas Muñoz i M® Gema Ballega Baquero 
20-9-97 Antonio Franco Muñoz i Victoria Sanees Mescua 
30-9-97 José Manuel González Rodríguez i M® Josefa Artero Jiménez 
4-10-97 Pedro Escrivá Barta i Alicia González González 

18-10-97 Domingo Saiz Parreño i Manuela Tena Belmente 



DEFUNCIONS 

Data Nom dels traspassats 
29-12-96 Ambrosio García Corbalán 

11-1-97 Manuel Muñoz Cara 
15-1-97 Trinidad Fuente Cuadrado 
26-1-97 Maria Danti Barbany 
26-1-97 Dolors Bonet Maspons 
13-2-97 LIuis Bonet Pratllusà 
19-2-97 Isidre Casais Jané 
15-3-97 Francisca Deupi Ventura 
22-3-97 Enrique Allué Barbany 
15-4-97 Pere Gol Baixeras 
22-4-97 Juana Fernández Ruiz 

2-5-97 Angeles Zarazaga Lancina 
9-5-97 Juan Antonio Andrés Carceller 
9-5-97 Rosa Cabot Marti 

19-5-97 David Cuesta Martínez 
20-5-97 MS Rosa Marti Garcia 

3-6-97 Ángela Flaqué LIeonart 
4-6-97 LIoreng Bellavista Ruigdomènech 

17-6-97 Maria Serrano Segura 
22-6-97 Pilar Bosque Vallés 

6-7-97 Maria Castro Bangel 
7-7-97 Rosario Seco Nieto 

10-7-97 Francisca Arnau Bertolin 
10-7-97 Josep Flaqué Comas 
18-7-97 Maria Padrós Barnils 
30-7-97 Maria Ciurans Rosas 

4-8-97 Josefa Vivancos Martínez 
5-8-97 Ramon Gol Grau 

24-8-97 Gabriela Serra Graells 
14-9-97 Francisco Salinas Fuentes 
16-9-97 Antonio Lozano García 
28-9-97 María Martínez López 
6-10-97 Fulgencio Rodríguez Indiano 
8-10-97 Luis Bouso Díaz 

17-10-97 Joan Ruigdomènech Salas 
27-10-97 Antonio Grañana Roig 

4-11-97 José Núñez López g; 
8-11-97 Amalia Vas Expósito 
9-11-97 Josep Pi Rocanas g 



Padró d'habitants a 20-11-97 
Total hab i t an t s : 4.222 

Homes: 2.130 Dones: 2.092 

Altes que s 'han produit, l 'any 1997, de persones que procedeixen d'altres 
municipis: 306. 

Baixes que s 'han produit, l 'any 1997, de persones que han marxat a altres 
municipis: 192. 

Altes Baixes 

Barri El Rieral 37 56 
Barri Sant CristòfoI 81 34 
Barri Bonaire 27 8 
Barri La Sagrera 54 31 
Barri El Serrât 38 29 
Barri La Serra 34 10 
Barri La Vali 35 24 

Total 306 192 

Cens de vehicles de Texercici 1997 

Turismes 2.144 
Autobusos 0 
Camions 333 

Tractors (camions) 33 
Semi-Remolcs » 36 

Motocicletes 242 
Ciclemotors 519 

Total 3.307 



JUTJAT DE PAU 
Per primera vegada em trobo davant les pagines de 1'Anuari escrivint com a Jutge 

de Pau de Santa Eulàlia. Dones bé, us faré un bren resum de tot el que ha transcorre-
gut d'enyà de la mort del Sr. Enric Torras, e.p.d., f ins al dia d 'avui . 

En morir el Jutge i no havent-hi cap suplent, el càrrec va quedar vacant. Mentre 
se seguien eis requisits que assenyala la Ilei per a escollir un nou Jutge, va ocupar el 
Hoc el Sr. Bonamusa, jutge de Bigues i Riells. Això fou fins el dia 17 de desembre de 
1996, que vàrem prendre possessio deis carrees la Sra. Trinitat Polch, com a Jutge 
suplent, i un servidor com a Jutge de pau titular. 

Ja hi havia Jutge, però no sccretari del jutjat, perqué Tanterior, la Srta. Laura 
Tintó, havia renunciat al càrrec. Per aquest motiu i com assenyala la Ilei, ha exercit 
provisionalment les tasques el Sr. Artur Obach, secretari de l 'Ajuntament, fins el dia 
d 'avui . Està auxiliat per la Srta. Siisanna Estrada, que va venir en contraete de pràcti-
ques de la Universität en col.laboració amb TAjuntament. Ara ja se li estan fent eis 
tràmits perqué es quedi a ocupar el Hoc de la Srta. Laura, com a secretària oficial del 
Jutjat de Pau. 

Dit això, no em puc pas oblidar de la imprescindible col.laboració que ens ha 
ofert, desinteressadament, el Sr. Esteve Aymà, que amb la seva experiéncia i voluntat 
ens ha ajudat a solucionar moltes qiiestions. 

Bé, això és, a grans trets, el que ha passai al Jutjat de Pau del nostre pöble, que 
encara que es consideri un pöble petit, hi ha molta teina que només es pot solucionar 
treballant de valent i sense mirar el rellotge a Thora de piegar. Al Harg d 'aquest any 
ho hem pogut posar tot al dia, j a que aquesta era la nostra l'ita, i n 'estem ben contents. 

Per tant, ens resta agrair la col.laboració de tots: el Secretari, les noies de 
l 'Ajuntament, la Susanna i l 'Esteve. Gràcies a tots. 

Des d'aquestes pàgines us desitjo, com a Jutge, unes Bones Festes de Nadal i fins 
l 'any que vé si Déu voi. 

Josep Solé Padrós 
Jutge de Pau. 
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ESCOLA DE SECON ENSENYAMENT 
LA VALL DEL TENES 

Durant el curs 1996-1997 una de les novetats més importants ha estât la incorpo-

ració a rensenyamenl secundari deis alumnes de 12 anys que fins aleshores estaven a 

les escoles de primària. L'Escola de la Valí del Tenes va acollir 87 alumnes precedents 

de Santa Eulàlia i Bigues i Riells. Aquests alumnes han estât repartits en tres grups 

classe. 

La vinguda d'alumnes del primer curs d'Ensenyament Secundari Obligatori ha 

suposat canvis importants. Una de les novetats ha estât el fet d'havcr de delimitar l'es-

pai de Pescóla mitjançant una tanca, per tal d'acotar el recinte escolar, tal i com ho 

preveu la normativa escolar vigent. 

Una altra novetat ha estât la construcció d'un edifici destinât a menjador escolar i 

que fa les funcions de cantina a les estones d'esbarjo. El servei de menjador és gratuit 

per ais alumnes de Bigues i Riells i també el poden utilitzar, pagant, els alumnes de 

Santa Eulalia que ho desitgin. El menjador funciona amb un servei de «catering» que 

el Conseil Comarcal va adjudicar a una empresa. Té un servei de monitoratge que vel-

ila pel seu funcionament a les hores de dinar i de Tesbarjo. abans de reprendre les clas-

ses de la tarda. 

El fet de la incorporació de l'alumnat de primer cicle de secundària també ha 

suposat una preparació important per part dels mestres. i sobretot deis qui han format 

Tequip docent de 1er. d 'ESO. El treball més essencial ha estât la preparació d'un bon 

acolliment d'aquests nois i noies a l'escola de secundaria i, en un altre àmbit, l'ade-

quació deis sistemes d'adquisició d'habits i estratègies d'aprenentage pròpies del seu 

nivell. L'accio tutorial que s'ha seguit amb aquests nois per tal de fer un acompanya-

ment individuai ha estât, també, molt important. 

Els alumnes de I 'Ensenyament Secundari Obligatori, durant la segona part de 

cada curs académie, han de realitzar un crédit anomenat de "sintesi". L'objectiu 

del crédit és comprovar si s'han assolit, a nivell de capacitats, els objectius gene-

rals de cadascuna de les àrees. Els crédits de sintesi que s'han realitzat enguany 

son: 

- 1er. d 'ESO i 3er. d 'ESO sobre la Vail del Tenes. Ja que son els alumnes que arri-

ben per primer cop a l'escola, procedents de realitats i escoles diverses, ha semblât 

convenient fer un estudi sobre el terreny de la nostra realitat a diferents nivells. Un cop 

fet l'estudi fora de l'escola, s'acaba el treball amb la realització de diverses activitats 

a l'aula. 



- A 4art. d 'ESO els alumnes van tenir la possibilità! de triar entre tres crédits de 
sintesi: 

- Intercanvi amb la Bretanya: pensât bàsicament per ais alumnes que 
havien cursat el crédit variable de francés. 

- Camiño de Santiago: els alumnes van conéixer Galicia amb la realitza-
ció d'un treball de descoberta, alhora que recorrien, per grups. una part 
del camiño. 

- "Busca't la vida": es va realitzar a Pescóla i va consistir en un treball en 
grups sobre diversos temes relacionats amb situacions reals que els 
alumnes es poden trobar: fer la mili i l 'objecció, comprar-se una moto. 
ONGS. muntar un negoci, etc... 

El curs 1996-1997 ha estât, per altra banda, el de la primera promoció de 4art. 
d 'ESO. A final de curs es va celebrar una festa en la que hi van participar mestres, 
alumnes i pares. Es va aprofitar per presentar els treballs realitzats pels alumnes en el 
crédit de sintesi, en una exposició d'estands al menjador de l'escola. 

Pel que fa referéncia als ensenyaments no obligatoris, cai assenyalar que el curs 
1996-1997 ha estât el darreren el qual s'ha impartit 3er. de BUP. En aquesi cas es van 
continuar els intercanvis amb EEUU, Anglaterra i Irlanda, dins del projecte d'escola 
que dona molta importància a les Mengües estrangeres i que vol ser oberta a Europa. 

Per als alumnes de Formació Professional l'escola creu molt important fomentar 
la possibilitat del contacte amb el mon laboral. Els convenís en pràctiques a les empre-
sas son la plataforma idònia per aconseguir crear vineles d'unió amb les empreses per 
tal de que l 'alumne tingui la possibilitat de formar-se en l'ambient real del treball. 
Durant el curs 1996-1997 el nombre d'alumnes de Formació Professional que han par-
ticipât en els convenís ha estât de 65 alumnes (21 de 3er., 19 de 4art. i 25 de 5é.). 

En el marc del nou sistema educatiu es potencia l'apropament de Pescóla a la 
societal i al món professional i laboral, a partir deis itineraris curriculars que seguei-
xen els alumnes. Per aquest objectiu es va plantejar la creació d 'un borsa de treball per 
als alumnes que han acabat els seus estudis o que están a punt de fer-ho. Està gestio-
nada pels propis alumnes i coordinada pel tutor de 5é. curs de Formació Professional. 

Durant el curs s'inicià el treball de preparació deis projectes curriculars de batxi-
llerat i deis estudis del cicle formatiu d'administratiu que comencen enguany. 

Rosa Ribas Garriga CTI 0-1 
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ESCOLA PÚBLICA RONÇANA 

Un any molt interessant 

Vàrem c o m e n t a r Tany a m b tot el pati de Tcscola aixecat i unes obres sorolloses 
que feien difícil la tasca educat iva, però tot té un final i pel juny es va poder fer la inau-
gurac ió oficial a m b Tassistència dels consel lers Xavier Trias i Xavier Hernández entre 
altres autoritats. 

El conjunt de l 'Esco la ha canviat molt des d 'aque l l primer edifici que es va inau-
gurar l ' any 1964. 

Inaugitìxu'ió eì jtilioì tic 1964. /ntiiiiiiirtició el passa! iiiés de jiiny ile 1997. 

Hi ronjiinl ile l'escola 
iicliialiiieiil. 

Bis canvis no només es pordueixen en els edificis , sino també han canviat molt els 
interessos dels a lumnes i la fo rma d 'ensenyar . Ara j a tenim ordinadors a quasi totes 
les aules, gràcies a una aportació de l 'APA, i els a lumnes els utilitzen c o m una altra 
eina més pel seu aprenentatge. 

També d isposem de Biblioteca. Taller, Sala d 'Exper iènc ies i Sala d 'Audiov i sua l s 
que s 'es tan reorganitzant durant aquest curs. 



Un Cargol guardonat 

Ja fa una col la d ' a n y s que pub l iquen i "El Cargo l Not ic ia r !" . En eli hi r eco l l im els 
fe t s m é s propers a l 'Esco la , que a criteri del consei l de r edacc ió semblen niés in téres-
sants . Conse i l que és f o r m a t per nens i mes t re s . 

Des de l ' any 92. a més , t ambé en f e m el f o r m a t en v ideo . Rea l i t zem un no t i c i an 
per la T V de San ta Eula l ia , Canal SET. 

Aques t petit an ima lo , enca ra que es de sp l aça l en tamen t , en tot aques t t e m p s ha 
recor regut un llarg cami . 

N o és objec t iu de la revis ta par t ic ipar en c o n c u r s o s , pe rò aques t any passa t "E l 
Cargol N o t i c i a n " va g u a n y a r el p r imer p remi a la mi l lo r t asca i n f o r m a t i v a de T V 
local, en el m a r c del II Premi "Ca ta lunya , c o m u n i c a c i ó loca l" i n ' e s t e m mol t co fo i s . 

Ment res tan t , hem c o m e n ç a t un nou curs . C o n t i n u e m la nos t ra fe ina . Ja h e m édi-
tât el p r imer in fo rma t iu dels quat re que han de sort i r aques t any. 

El Conseil île Reilacció 
del airs 96-97 
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Els alumnes que han marxat de l'escola. 

Ciir.s 96-97. iihimnes de óè A amh la seva linoni MonlsernU Alerm. 

Curs 96-97. alumnes de 6è lì amh la .leva lulora Lluìsa Ruhia. 



Curs 96-97, aliiiimi's de 8è A aiiili Assinupció Tonas. 

Curs 96-97. aliinincs de 8è B iiiiih Isabel Oliveras. 



LLAR D' INFANTS SANTA EULALIA 

1 TU, QUI ETS? 

Explicarem una experiència de portar animals de casa a l 'escola. 

Es fa amb els nens i nenes de 12 a 24 mesos, és una edat en la qual es desperta un 
fort interés pels petits animals que descobreixen en jardins o parcs. 

Al nostre pati, sobretot a la primavera, veiem aranyes, formigues, marietes, eues, 
sargantanes, orenetes..., que desperten la curiositat dels nens i nenes, que descobreixen 
un món nou, sorprenent i atractiu, que sovint els deixa fascinats. Algunes vegades ens 
fem «amics» d'aquests animals, com per exemple d'una sargantana que semblava 
adonar-se de la nostra presència quan ens posàvem al voltant del seu forat a observar 
i sortia a dir-nos: «hola!». 

Amb aquesta experiència es volia crear una situació nova que provoqués en els 
nens i nenes, curiositats, descobriments, noves relacions, nous aprenentatges...Es volia 
iniciar l 'educació en el respecte i l 'estimació ais animals i, per últim, es volia que totes 
aqüestes vivències les poguessin interioritzar i integrar en el seu bagatge personal. 



El curs passai una mare va portar uns pollets a l 'escola perqué els nens els pogues-
sin observar i tocar. Vàrem parlar del color de les seves plomes, les vam tocar: eren 
molt suaus. Vam assenyalar les diferents parts del seu cos i, entre tots, vam intentar 
reproduir el seu so: piu, piu, piu! 

De menjar els vam donar pinso, el vam olorar i tocar (era fi com la sorra). 

Aquest curs hem tornat a portar un animal a Pescóla. Aquesta vegada ha estât un 
gos que es diu Pelut. Els nens s 'ho han passat molt bé en veure les ganes de jugar que 
tenia, corrent darrcre d'ells i agafant les pilotes amb la boca. 

De mica en mica tots s 'han afegit al seu joc. 

Aqüestes experiències han despertat l ' interès dels nenes i nenes. La visita d 'un 
animal canviava l'aire de la jornada corresponent, posant-hi un to alegre i gairebé fes-
tiu. 

Ha estât intéressant veure en les expressions dels nens i nenes, la pregunta que 
potser es feien davant dels animals: i tú, qui ets?, amb aquesta forma personalitzado-
ra i directa que tenen els nens i nenes d 'abordar els fets, situant-s'hi com a iguals. 

Per a ells, uns pollets...son reaiment personatges vius que coneixen i que, d 'algu-
na manera, estimen. 

Dolors Barbany 

re 



CENTRE DE CULTURA ST. JORDI 

Joan Corbella és nietge psiquiatre. Des de la anys compagina la seva tasca pro-
fessional amb la divulgació de temes relacionats amb la medicina i la psiquiatría. 

El doctor Corbella ha procurai donar a conèixer la seva protessió. desmitificant 
topics i mostrant les malalties psíquiques i els conllictes psicològics com a fenòmens 
naturals i propis de la condicio humana. 

El l lenguatge entenedor que utilitza en els seus Ilibres. fa que siguin molt sol.lici-
tats a la Biblioteca. La descripció, en les obres del Dr. Corbella, de situacions en qué 
les persones es poden sentir identil'icades. fa que aqüestes s 'engresquin a cercar-hi res-
postes. 

La medicina i. mes concretament . la psiquiatría i la psicologia, amb Testudi del 
compor tament huma, poden ajudar Thome a viure millor. poden alleugerir i curar tras-
torns i patologies. En definitiva, el que intenta el doctor Corbella amb els seus Ilibres 
és que tothom aprengui la més trascendeni de totes les lli(;ons: viure. 

A continuació indiquem els Ilibres del doctor Corbella que es troben a la 
Biblioteca: 

- Viure en pcirella 

- Davant una edat difícil 

- Tristeses i depressici 

- Vida quotidiana 

- Una re lacio: pares i filis 

- Viure cada dia 

- D 'avui a denui 

M. Carme Viader 



PARROQUIA 

UNA NOVA PRESENCIA DE PART 
DELS CRISTIANS DE SANTA EULÀLIA 

Avui dia hi ha camins moh embardissats per al missatge de l 'Evangeli. Però no és 
gens evangèlic deixar-se dur pel derrotisme. com tampoc no ho és adoptar una postu-
ra d'angelisme ingenu. com si el món no hagués canviat. El que cal, tenint en compte 
els signes dels temps, és endegar una nova presència de part dels cristians. Quina? 
Mireu si n'hi ha de vies que es poden fressar amb eines genuïnament evangèliques: 

- En un mon esqueixat pel pecat, atabalat, podem aportar-hi la unitat interior, la 
serenitat de la fe. 

- En un món d'interessos creats, podem ser signes de gratuïtat, d 'acolliment. de 
despreniment. 

- En un món que mesura l 'home per la seva productivitat. podem treballar per tes-
timoniar el valor sagrat de la persona, d 'una manera especial dels infants, dels ancians, 
dels disminuïts. 

- En un món d'ostentació, podem sentir-nos contents amb la fecunditat social de 
les petites fidelitats quotidianes. 

- En un mon d'agressivitat i violència, podem educar els nostres infants i els nos-
tres joves per a la pau i la no-violència. 

- En un mon pie d'injusticies, podem ser profetes per defensar l'home, imatge de Déu. 
- En un món que genera individualisme i anonimat, podem fomentar la comuni-

cació, la tendresa, el diàleg. 
- En un món materialista, burocratitzat i consumista, podem ser sembradors dels 

valors innegociables de l'esperit. 
- En un món esclavitzat per la recerca de noves sensacions i messianismes exè-

tics, podem ser testimonis joiosos de l 'alliberament del Regne. 
- En un mon contaminat i mancai de respecte per la natura, podem col laborar en 

la defensa de la integritat de la creació. 
- En un món que banalitza la vida i la mort, podem aportar el sentit de la dignitat 

de la vida i de la mort humanes. 
- En un mon de lucre i finances, podem aportar un estil de vida segons la pobresa 

evangèlica. 
- En un món on només triomfa el poder i la força, podem ser artífexs de la civilit-

zació de l 'amor, com el llevat de la paràbola del Regne. 
- En un món d'artificialitat i de producte light, podem fer que els nostres fets i 

paraules portin sempre el segell de l'autenticitat. 
- En un món que sofreix tant per l'angiinia de! tenir, podem ser portadors de la joia 

que dona l 'esperança del ser. a^ 

Mn. Josep m 
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CASAL PARROQUIAL 

Els ¡aves actors de 
"Gcnlí' Bien ". 

Un any més, l 'oportuni tat d ' e sc r iu re qualrc rallies a l 'Anuar i cns serveix per a 
mirar enrera i recordar aquesta temporada del Casal que j a hem clos. El desembre de 
l ' any passat repet iem una nova edició de la Nit de Musics, aconseguint tot un èxit, 
a m b més de 200 persones a l 'església parroquial per tal de gaudir de les habilitats artis-
t iques d ' aques t a colla de nuisics locals. 

Pocs dies després tornaven Els Pastorets. aquesta vegada a m b un Lluquet i un 
Rovel ló molt especiáis: en Josep M" Bonet i en Pere Bonet. que j a havien représentât 
aquests papers ara fa més de quintze anys. 

En dates nadalenques , Tassociació A.F.I.N.D.E.R va organitzar un l'estival infan-
til al Casai . Dies després, a la tarda de Sant Esteve, l'Esplai tornava a fer somniar als 
més petits a m b una nova vetl lada de contes . 

El Casai també ha acollit d i ferents débats i reunions. Aixi . el mes de febrer s 'ut i-
l i tzava l 'escenari i la platea del local per a portar-hi a terme una xerrada del grup d"o-
posic ió del Quart Cinturó. 

El dia 23 d 'abr i l , d iada de St. Jordi , s ' e s t renava l 'obra Gente Bien, de Sant iago 
Rusiñol. De fet va ser una pre-estrena per als a lumnes de la Vall del Tenes, j a que la 
pr imera representació oberta a tot el publ ic va ser el dia quatre de maig. Estem molt 
contents de la repercus ió d ' aques t muntatge . que ha estât vist per un total de 640 per-
sones, repart ides en cinc representacions. 



Per acabar, el 19 d'octubre el grup de Bigues Amics de la Unió van escenificar el 
muntatge: Actrius de Joscp M" Benel i Jornel, demostrant una gran qualitat interpreta-
tiva. 

D'aquesta manera acabem el resum d'aquest any. Quan arribi a les vostres mans, 
ja s'haurà celebrai una nova edició de Nit de Miìsics i els Fcislorels estaran mig embas-
tats. Encetarem d'aqucsta manera una nova temporada en la que volem seguir comp-
tant anib vosaltres en aquest nexe d'unió que és el Casal. 

Casal Parroquial 

Jdsep M." lìiinel i Pere Honel. IJuquet i RovellóiCn ima escena tlel.s Pastareis. 
re 
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TELEVISIÓ 

CANAL SET 

Un any més, Canal SET ha intentât informar a tots eis ciutadans de Santa Euiàlia. 
Durant dotze mesos lia recoliit ies noticies del nostre pöble i del seu entorn, i ha rea-
litzat un conjunt de programes de producció propia que ha emès setmanalment. 

Aquí presentem un breu resum deis fets més destacats que la televisió de Santa 
Eulalia ha tractat cada dissabte en directe. 

GENER 

- L'any va començar amb un nou jutge de pau a Santa Eulalia: en Josep Solé va 
prendre possessio d'aquest càrrec a mitjans de desembre de 1996. 

- Canal SET es feia ressè del malestar del personal de I'Escola de Segon 
Ensenyament La Vall del Tenes, a causa del retard en el pagament del seu sou per part 
del Departament d'Ensenyament a la Mancomunitat. 

- El doctor Francesc Danti va comentar, davant les càmeres de la nostra televisió, 
els estralls que produïa eis virus de la grip a la població vallesana. 

- També vam mostrar la fi de la llarga crisi del consistori vei de l'AmetlIa del 
Vallès, amb la dimissió de Falcalde Josep Garcia i l'elecció del seu substitut, l'inde-
pendent Albert Palay. 



FEBRP:R 

- Santa Eulàlia va veure l'aparició d 'una nova agrupació anomenda Santa Eulùlia 
camina, amb la intenció de reunir a una colla de gent amb ganes de caminar i desco-
brir nous paratges. 

- Després de tres anys d'inactivitat, 1 "empresa Cortrem. sota el nom de Margigar, 
va tornar a entrar en funcionament. 

- Per segon cop, es va celebrar la Festa del Fútbol Base organitzada pel C.F. Santa 
Eulàlia. 

- Una comissió de l'Ajuntament. integrada per tots els grups politics que hi son 
representats. va presentar una moció conjunta rebutjant el projecte del 4art. Cinturo. 

- Les obres de millora del nostre pöble van continuar: es va construir la rotonda a 
la zona de Can Font i es van pavimentar els carrers propers. 

- A finals d'aquest mes, l 'ajuntament va decidir comprar el camp de fútbol de can 
Brustenga, que fins aleshores havia estât de titularitat privada. 

MARÇ 

- Més de 400 persones van participar en la V Calçotada Popular del pöble, assa-
borint uns 900 calçots. 

- Les càmeres de Canal SET van ser testimoni del segon Hoc aconseguit pel 
"Domino Sta. Eulàlia" en el campionat comarcal célébrât al pöble vef de 1" Ametlla. 

- El nostre Ajuntament va presentar els pressupostos municipals per a l'any que 
acabem, xifrats en uns 500 milions de pessetes. 

- El joves de catequesi van organitzar un sopar simbòlic, dit "el Sopar de la Fam", 
amb la intenció de recollir fons per a la construcció d 'una escola a l'India. 

ABRIL 

- El dia 12 d'aquest mes, el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Pere 
Macias, juntament amb l'alcalde Josep Uñó i altres personalitats de la comarca, van 
posar la primera pedra de la deixalleria de Santa Eulàlia. 

- La pianta Polyreciclados de la Serra va tornar a iniciar l'activitat empresarial 
després d'un canvi de titularitat. 

- Eis Gegants del nostre pöble van participar en una gran trobada gegantera al 
camp del Barça. 

- Durant la festa de sant Jordi, dues santaeulalienques, Assumpta Margenat i 
Montserrat Galobart, van presentar els seus respectius llibres. 

- Finalment. la Biblioteca municipal va veure la inauguració de l'exposició Les 
nostres traclicions, amb un recull de dibuixos de la il.lustradora Pilarín Bayés. 

MAIG 
r-, 

- El mes de maig va començar amb una important subvenció de 50 milions con- Ŝ  
cedida per la Unió Europea al nostre pöble, amb la finalitat de reconvertir l 'antiga .1 
fábrica Farré en un espai polivalent pel municipi. ro 



- El grup local de Convergència i Unió va iniciar els actes de celebració dels seus 
IO anys de govern a Santa Eulàlia. 

- Sota el títol Les nostres entitats, s ' inaugurava a la Biblioteca una mostra-recull 
de les activitats que porten a terme les diferents entitats del pöble. 

- Per primera vegada en la seva historia, el C.F. Santa Eulàlia va oferir a les noies 
del nostre municipi la possibilitat de formar un equip fernem' de fútbol. 

- A finals del mes de maig. Canal SET va fer un exercici de futurologia, amb l'or-
ganització d 'un debat entre els caps de llista dels diferents partits amb representació al 
pöble, responent a la pregunta Com será la Sta. Eulcilia del 2000? 

JUNY 

- Una colla de santaeulaliencs va recuperar el ball de Gitanes. 
- Els consellers de la Generalitat Xavier Trias i Xavier Hernández van inaugurar 

les obres de reforma de Pescóla de primària. 

- Canal SET va rebre el Premi a la miliar tasca infamativa d'una televisió lacal 
pel programa El cargol naiiciari. 

- El cantautor Jaunie Amella, afincat a Sta. Eulàlia. va presentar el seu darrer disc. 
La raó del desig. 

JULIOL 

- El grup de Convergència i Unió de Sta. Eulàlia continuava celebrant els IO anys 
de govern al pöble amb un sopar i la publicació d 'una revista. 

- Una mica més tard, el Club Ciclista del municipi va fer la seva "escapada" a 
Andorra. 

- Eis transportistes del nostre pöble van celebrar la festa de St. Cristòfol amb una 
missa, un dinar i una gimcama. 

- 1 després de molts anys, es va recuperar l 'aplec de St. Simple; un grup locai va 
tornar a ballar Gitanes. 

AGOST 

- Es va celebrar la Festa Major amb un nou èxit de participació i una sana rivali-
tat entre les colles de colors. Tots plegats van aconseguir un nou Record Guiness amb 
el centpeus humà més llarg. 

SETEMBRE 

- Tot i que durant aquest mes Canal SET va fer vacances, es va recollir les noti-
cies més destacades. Entre d'altres, es va fer esment a la X cursa d' 1/4 de marató de 
la Vali del Tenes. 

- Es va celebrar una conferència d'història al casal d'Avis sobre els fets de I' 11 de 
setembre de 1714. 

- Sta. Eulàlia va acollir la Vi l i trobada de gegants. 



OCTUBRE 

- Finalment, 22 infants de I 'APINDEP van visitar el pare Disneyland Paris, amb 
la col.laboració del programa Sorpresa, sorpresa. 

- La gent gran del nostre poblé va celebrar el 8è. aniversari del Casal d'Avis. 
- Canal SET va encetar la seva nova programació, amb un augment dels progra-

mes de producció propia i una major franja horaria. 
- Tres anys després de l'aiguat de 1994, va aparèixer la quarta víctima mortal, Luis 

Bouso. molt a prop del polígon de can Magre. 
- L"Automobil Club Ronçana va organitzar unes proves del Campionat de 

Catalunya d'Automobilisme, al circuit de la Sorrera. 
- Es va donar a conèixer el projecte d'un pas de vianants i ciclistes que ha d'unir 

la Sagrera i el Rieral. 
- El diumenge, 26 d'octubre. més de 1100 persones van participar en la 18na. 

Marxa-Passeig de la Valí del Tenes. 

NOVEMBRE 

- La Diputació de Barcelona va assignar 20 milions de pessetes a diversos projec-
tes d'obres publiques del nostre municipi. 

- Es van desenvolupar diversos cursets programats per la Comissió de Festes. 
- Com cada any, 1'Ajuntament va destinar el 0 '7% del pressupost municipal a pro-

jectes del Tercer Món. 
- Enmig d'una curiosa polèmica, es va fer el tradicional sorteig deis "quintos" a 

Madrid. 13 veins de Sta. Eulalia s'han hagut d'incorporar al servei militar, i un afor-
tunat va ser declarat excedent de contingent. 

- El dia 21 es va celebrar el sopar anual de la revista Ronçana. Antonio Franco, 
director de El Periódico, Lluís Jou, director general de política lingüística de la 
Generalitat i Joan Ruiz i Calonja, lingüista i pedagog, van parlar sobre el futur de la 
llengua catalana. 

DESEMBRE 

- Durant la Festa Major d'Hivern, s'han dut a terme diverses activitats, entre les 
que destaquem la tercera edició de Nit de Musics, i la 2ona. Eira d'Artesans locals. 

Els fets i les noticies han estât moites, i el nombre de telespectadors també és 
important. Es per això que Canal SET vol agrair l'atenció que, temporada rera tem-
porada, rep de tots els santaeulaniencs i santaeulanienques, alhora que convida tothom 
a participar i gaudir de la vostra televisió local. 

Canal SET 

CTI 

3 
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CASAL D'AVIS 
de Sta. Eulàlia de Ronçana 

L'Assistent Social, i Canal 
SET en una de les 

canje rendes fetes al Casai. 

Ha passat un any i ja torneni a ser aquí per continuar informant de tot aliò que el 
Casal d'Avis ha vingut tent al llarg d'aquests 365 dies transcorreguts. 

Socis." Durant aquest periode de temps han causat alta 48 socis nous i ei nombre 
de baixes ha arribat a IO, totes elles per defunció. En Tactualitat, el darrer número 
assignat és el 561. 

Participacions." Per primera vegada el Casal ha participât en l 'Exposició oberta 
per les Entitats de Santa Eulàlia, organitzada amb motiu del Vè Romiatge de 
Puigraciós a Montserrat. En un acte que va tenir Hoc a la Biblioteca Municipal el 23 
de maig foren exposades, de forma gràfica i documental, les activitats de cadascuna 
de les entitats en el passat i el present, deixant constància de la seva il.lusió per un 
futur mil lor. 

Homenatges.- A la diada de Sant Joan, a més de celebrar la festa tradicional amb 
un berenar, va tenir Hoc la cerimònia d 'homenatjar a cinc parelles de socis que, feliç-
ment, havien aconseguit arribar als cinquanta anys de casats. Va ser un acte molt emo-
tiu i simpàtic al que van assistir-hi el capellà del pöble i el Jutge de Pau. 

Cursets." N'hi ha hagut de tota mena: d'alimentació per a la gent gran, d'exercici físic, 
i la gent gran i la seva relació amb eis altres. També es va celebrar durant diversos dies 
un curs de costums i tradicions catalanes en el que hi van participar estudiants del 
poblé. Així mateix, es va celebrar una conferència a càrrec de la Direcció General 
d 'Acciò Cívica sobre eis fets de l 'onze de setembre. I n'hi ha una altra en preparació 
per col.laborar a la Marató que sobre temes d'actualitat promou TV3. 

Assemblea General.- Com cada any es va celebrar el 23 d'abril l 'Assemblea 
General de socis amb força concurrència. Es van aprovar, sense cap mena d'objec-
cions, els diferents punts de l 'ordre del dia. Com a nota a destacar citarem la renuncia 



al càrrec del vicepresident, Sebastián Martín, per raons de salul, i nomenament en el 
seu Hoc dels soci Francese Abellán. 

Sortides.- Com és costum, s'ha continuât fent dues excursions cada mes, tret del 
mes d'agost per vacances i el mes de desembre, ja que la "Festa del Preñada!" la fem 
al nostre Local social. N'hi ha hagut de tot tipus: culturáis, amb visiles al Delta de 
l 'Ebre i als Monestirs de Montserrat i Pöblet, al sud de França i a diversos llocs de 
Catalunya per visitar i gaudir de paratges, monuments, obres hidràuliques i tot allò que 
mereix ser vist. 

Millores al Locai Social.- Enguany hem vist molt satisfets com s"han portât a 
terme per part de l 'Ajuntament i la Caixa de Manlleu, propietària del local. S 'han can-
viat eis cortinatges de les vidrieres de la façana exterior del Centre, que havien quedat 
deslluïdes, a càrrec del Municipi, i s 'han éliminât escletxes i humitats produïdes pel 
transcurs del temps i de filtracions d'aigua, tasca feta amb el suport de la Caixa de 
Manlleu. 

Al marge d'aquests treballs de manteniment. seguim esperant la consecució d 'un 
nou immoble que pugui acollir amb amplitud a tots els socis. 

Activitats.- Segueixen fent-se les mateixes, a part de les esmentades anterior-
ment, i que bàsicament consisteixen en eis coneguts jocs de petanca, de taula, balla-
des de sardanes i celebració de les festes pròpies del país. 

Servei.s.- Els serveis assistencials que s 'ofereixen al Casal són eis de barbería per 
homes, els divendres a la tarda; el control de la hipertensió, dues vegades al mes; la 
vacunació contra la grip, un cop a l'any, i el tractament de peus a carree del callista, 
en visites convingudes. 

Esperem i confiem poder ampliar, en el proper Anuari, un major nombre d'activi-
tats, serveis i prestacions. I mentrestant, desitgem a tothom bones testes i bon any nou 
de 1998. 

Constanci Molas 

Socix ilei Casal a 
Montserrat, amh Massen 
Jonli, eapellci de Santa 
Eulalia. 

Ol 
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La Revista RONÇANA 

En relució a Tany que ara acabem, 
hem de dir d 'entrada que ha estât força 
normal, sense grans esdeveniments, ni 
positius ni negatius, a nivel! de la Vali del 
Tenes. 

Com és normal, han aparegut els cinc 
números habituais amb més o menys pun-
tualitat. en els quais hem procurât informar 
de Tactualitat i opinar també sobre fets que 
ens afecten. Hem de dir. sobre això. que no 
sempre el Conseil de Redacció comparteix 
les opinions expressades i signades. però el 
respecte al drel d'expressió. —sempre que 
aquest respecte es manifesti també en els 
escrits de referència— ens obliga a publi-
car-los. Ja sabem que és difícil l'equilibri 
en aquests casos, i que sempre hi ha el 
perill que algii no ho entengui aixi. El que 

no volem de cap manera és ser el vehicle de batalles personals o polémiques iniìtils. 

Ha sovintejat el tema del projecte del IV Cinturo, amb un posicionament general 
clarament contrari a la seva construcció, criteri que també ha manifestât públicament 
el nostre Ajuntament. 

El 4t cinturò, l'amenaça que torna 

Hem de lamentar, enguany. la mori d 'en Pere Gol i Baixeras. membre de l 'equip 
fundador de Ronçana. i bon col laborador de la Revista, que sempre va treballar d'al-
guna manera en el seu manteniment i la seva difusió. En guardarem un bon record. 

El «Sopar» d 'enguany es celebra el divendres dia 21 de novembre, al Restaurant 
Miquel Meslret. El tema a tractar després de l 'àpat era «Reptes de futur de la ¡lengua 
catalana», tema ben actual si tenim en compte que s'està treballant des de fa temps 
per elaborar una nova Ilei del català que substitueixi la de 1983. i que no és pas fácil 
aconseguir un minim d'acord entre els diferents partits. 

Les persones escollides per exposar els seus punts de vista sobre el tema foren: 
Lluis Joii. director general de politica lingüística de la Generalitat de Catalunya; 
Antonio Franco, director de El Periodico de Catalunya, i Joan Ruiz i Calonja, lin-
güista i pedagog, ben conegut de tots nosaltres. La Carme Badia, jove coMaboradora 



de la revista, els va presentar i va dirigir magis t ra lment les diverses intervencions. 

En Joan Ruiz es va centrar principalment en el passat i el present de la nostra llen-
gua, amb unes conclusions més aviat pessimistes . 

El politic va parlar de la situació actual i de la fu tura Ilei a m b força op t imisme, 
tot i considérant les moites dificultats que s 'hauran de superar. 

El periodista explica l 'experiència recent de fer una edició en català del diari que 
dirigeix, la gestació de la idea i els bons résultats obt inguts , que han superai les previ-
sions de la mateixa empresa. Tothom va coincidir que aquest fet era una bona noticia 
i un bon mit jà per anar normali tzant la nostra Mengua. 

Per acabar, en Jaume Farriol va exposar la seva visió irònica i humorís t ica deis 
fets exposals , i d 'al t res, que, com sempre, van fer les delicies de la concurrencia . 

Cal agrair a en Jaume. i a tots els altres, l ' agradable vetllada que eus van fer pas-
sar, i a en Miquel Mestret el bon sopar que ens va servir. 

Fins Tany que ve que, si Dcu vol. celebraren! el 30 aniversari . 

Joan Cabot i Pañach 

£7.v confercm itmls del So/nir de / 997: 
Antonio Franco. Unís Jou, Canne Badia {¡ìresenladom) i Joan Kiiiz i Calonja. 
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AGRUPACIÓ F-OTOGRÀFICA SANTA EULÀLIA 

XVI CONCURS DE DIAPOSITIVES 
DE LA V A L I DEL TENES 

Un any més, i ja en fa setze, es va celebrar per la Festa Major el tradicional 
Concurs Fotografíe de la Vail del Tenes. Enguany s'han introduit canvis importants, 
sobretot en quant a premis, ja que a proposta de la gent més jove de la Comissió orga-
nitzadora i amb l 'acceptació de la Regidoría de Cultura de l 'Ajuntament, s 'han donat 
premis en metàl lic als primers classifícats, a fí d'estimular la participació; premis que 
ha cedit l 'Ajuntament i que agraïm. 

També hi ha hagut sensibles canvis en la composició del Jurat, ja que els tres 
membres s'escollien sempre entre les mateixes sis o set persones que coneixiem de la 
comarca, enteses en la matèria, i enguany els membres del Jurat han estât persones 
«noves» en el nostre Concurs, relativament més joves però ben experimentades, cosa 
que possiblement hagi variat els criteris de va lorado utilitzats fins ara. 

Ha estât novetat, també, l 'establiment d 'un premi a l'originalitat i espontaneïtat, i 
un premi juvenil, per atreure més participació deis joves. 

Publiquem a continuació FACTA del Jurat, amb la relació de premiats. 
El Jurat, compost per Ángel Berenguer, de Sant Celoni, Lluís Datsira, de La Garriga, 
i Ezequiel González, de La Garriga, s 'han réunit al Casal d'Avis de Santa Eulalia de 
Ronçana el dimecres dia 30 de juliol de 1997, a les 10 del vespre, i han classificai les 
diapositives presentades al concurs ( 17 col leccions de Tema Valí del Tenes, 38 coMec-
cions de Tema Lliure i 3 de Juvenils). 

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

TEMA LLIURE 
1er. "Vietnam III", de Carme Barbany i Ciurans; 15.000 ptes. i trofeu Ajuntament de 

Santa Eulalia. 
2on. "L'era", de Josep M" Molist i Vilanova; 10.000 ptes. i trofeu Transports Girpei. 
3er. "El Delta", de Pere Cabot i Barbany; 5.000 ptes. i trofeu Forn de Santa Eulàlia. 
Accèssit "Anglaterra /" , de M" Teresa Barbany Molins; Trofeu: «la Caixa». 
Accèssit "Art: Soria", de Lluís Galobart i Duran; Trofeu: «la Caixa». 
Accèssit "Ventant", de Pere Bonet i Galobart; Trofeu: Esports Escuin. 

TEMA VALL DEL TENES 
1er. "Paisatges Vali del Tenes", de Lluís Galobart i Duran; 15.000 ptes. i trofeu: 

Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia. 
2on. "Lliçà de Vali - Aigiiamoll II", de Josep Lluís Negredo; 10.000 ptes. i trofeu: 

Farmàcia Nuria Salayet. 



3er. "Tres pais", de Ramon Ratera; 5.000 ptes. i trofeu: A.ssegurances Prat. 
Accèssit "Caramelles - Can Galdric", de Pere Bonel i Galobart; Trofeu: «la Caixa». 
Accèssit "Un bon tren de vida", de Montserrat Font i González; Trofeu: Caixa de 

Catalunya. 

Premi a l'originalitat i espontaneïtat: "Assecar ei peix / / / " , d 'Andreu Rius; 10.000 
ptes. i trofeu Ferretería Poma. 

Premi juvenil: "...que no vagi a i'era", d'Ignasi Bonet i Pujol; Trofeu: Subministres 
Cladellas. 

Santa Eidìdia de Ronçana, 30 de jiilioi de 1997 

Hem d'agrair, com sempre, les facilitais que ens dona el Casal dels Avis per fer ús 
del seu local social, les aportacions en metàl-lic de la Caixa de Manlleu i el Taller 
Santa Eulalia, els trofeus que patrocinen diverses entitats i empreses i, naturalment, la 
coMaboració deis participants i deis membres del Jurat, sense els quais el concurs seria 
impossible. 

Volem dir, per acabar, i com anècdota, el problema que ha tingut el Regidor de 
Cultura, l 'amie Lluís Galobart. Resulta que, com ha fel sempre, i com aficionat que és 
a la fotografia, també enguany ha participât al concurs, amb tan bona fortuna — o tan 
mala fortuna— que ha obtingut el primer premi tema Valí del Tenes, precisament 
aquest any que era el primer amb premis en metal lic, patrocinats per TAjuntament. 
Un fet totalment casual però que a eli li ha semblât que es podia interpretar malament 
i li ha produit un cert malestar. Ho ha resoli cedinl els diners del premi al fons de 
l 'Agrupació. O sigui que, com es dia vulgarment, «ha tingut un goig sense alegría». 

.loan Cabot i Pañach 

Primer premi 
Tema IJiure 
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CORAL SANTA EULALIA 

¡Al Coral i el.s .\ciis 
miisics acompunyanls 
en l'I concen ile Santa 

Eulalia 1996. 

Un any més la Coral vol cieixar la seva empremta cultural en aquest Anuari, amb 
el resum de les seves aclivilats des d 'ara fa un any. 

Dèiem en Túltim Anuari que. per celebrar el 15c aniversari de la Coral, estàvem 
préparant per Ics testes de Nadal un concert en el quai, juntament amb altres cançons, 
volíem cantar la Missa Brcvis en Fa major de F.J. Haydn, amb acompanyament d 'or-
questra i solistes. Ara podem dir c|ue va ser un èxit que quasi ens va sorprendre a 
nosaltres mateixos. Amb l'església piena de public de gom a gom i l 'ambient molt 
agradable, pensem que ens va sortir força bé, fins i tot alguns entesos en música ens 
varen dir que molt bé. 

Per la Festa de Santa Eulalia, d 'acord amb 1" Ajuntament i amb el seu ajut econo-
mic per pagar Torquestra. tenim previst tornar a cantar aquesta Mis.sci lìrcvis després 
de la missa del vespre; en aquest concert també volem estrenar una peça amb acom-
panyament de piano, del compositor francés Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine, 
op. Il', hi portem moites hores d'assaig. però ara sembla q u e j a ens comença a sortir, 
lot i que per a la majoria la pronuncia de l ' idioma se'ns fa una mica difícil, però con-
fien! que ens sortira bé. 

Aquest curs s 'han incorporât a la Coral noves veus, i el que és més important, 
tots joves nois i noies; aquesta és una bona noticia per a la vitalitat de la Coral. 

De les activitats des de l 'últim Anuari podríem destacar la celebració del I5è 
aniversari, la visita a Begues, on vàrcm tornara cantar la Missa Brevis, l 'excursió anual 



visitant la vil.la de Pals i les mines d'Empiiries i, ultimament, el concert que ens va 
oferir a I'esgiesia una coral alemanya, el Jove cor de cambra d 'Ahrensburg 
(Hamburg). 

Activitats de la Coral des de l'últim Anuari: 
6 de desembre de 1996: participació a la Nit de Musics 
28 de desembre de 1996: trobada de Corals a Lli9à de Vali 
29 de desembre de 1996: celebració del I5è. aniversari de la Coral 
18 de gener de 1997: anada a Begues 

27 d'abrii de 1997: concert de Sant Jordi 
23 de maig de 1997: cantada en un casament 
1 de juny de 1997: sortida a Pals. Concert a l 'esglesia de Sant Pere 
14 de juny de 1997: cantada a Montserrat amb motiu del Vè. Pelegrinatge de 

Puiggraciós 

13 de Juny de 1997: concert a Caldes de Montbui, al Locai del Centre 
12 d'oclubre de 1997: concert d 'una coral alemanya 

IA! Comi escolumt I 'expUccu ió del guia il 'Empúries, en I 'excursió anual (niaig 1997). 
CT^ 
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CRUP D'ESPLAI 

La rolllcina a 
Ics ciìlònics ile 

la Pohla (le Lillel. 

Benvolguts amies: 

Hola, qué tal! Som el grup d'Espiai de Santa Eulalia. Com esteu? Nosaltres molt 
bé. Ara som aquí per expliear-vos i reeordar-vos una mica com va anar el curs passai, 
o sigui, que entrarem eom en una espècie de máquina del temps i anirem passant pels 
dies més assenyalats del curs 1996-97, i seguirem pel que j a hem fet al començament 
d'aquest. 

Començant pel curs passant, mirem una mica enrera i parem-nos en el tema del 
curs. El curs anava en general de Contes i Ueí^endes i cada grup, em refereixo ais tres 
grups que hi ha (petits, mitjans i grans), va enfocar el tema amb les seves activitats de 
la manera que va creure més correcta per les edats deis infants. El joc d'inici del curs va 
ser una passejada per diversos contes, que els nens havien de representar 

Seguint la veta del temps i fent cada dissabte activitats al mateix Cau, arribem a una 
gran festa: la Castanyada. Va ser diferent a les castanyades deis altres anys. Aquest cop 
l 'Ajuntament ens va convidar a fer panellets al pavelló; remenant la massa, fent els 
petits panellets, envoltar-los de pinyons, xocolata, coco... ens ho vàrem passar d'aliò 
més bé. Després es van donar uns quants panellets i unes quantes castanyes a cada nen. 

Després de la castanyada va seguir la VetUada de Contes, en la quai ens reunim 
molts nens al Casai Parroquial i escoltem alguns contes explicats per gent del carrer, 
pares, amies, etc... i després els nens fan cagar el tió sobre l'escenari del Casal. El tió 
sempre es porta molt bé i els hi caga molts caramels. Aquest any passat vam adjuntar 
una bústia en la quai els nens hi tiraven una carta on explicaven al tió un desig que 
volien que es complis. Seguint aqüestes diades nadalenques, també hem de fer cons-
tar a tothom que llegeixi aquest escrit que el Grup d'Espiai va fer un pessebre i va ser 
exposât a la porta de l 'Ajuntament, darrera de la barana. 



Varen passar les festes de Nadal i continuàrem tot fent espiai eis dissabtes, amb 
activitats diverses ai Cau, fins arribar a una de les festes amb més tradició al nostre 
pöble: les Caramelles. Vàrem fer el mateix recorregut de cada any, amb dos tractors i 
els remóles plens a vessar de nens i, per acabar, el gran dinar al bosc de Can Brustenga, 
on unes quantes mares i pares ens varen fer earn a la brasa, amanida i pa amb tomà-
quet. No hi va faltar la mona, de la que tothom en va menjar un tros, i després el par-
tidàs de fútbol. 

Passant a través del túnel del temps, monitors i nens ens trobàvem una mica cansats 
i necessitàvem un cap de setmana per esbargir-nos de la rutina. Ens situem el 12 i 13 
d'abril, quan vam anar a la casa de colonies El Pinatar, de Gualba. Vàrem jugar i diver-
tir-nos d'aliò més. El que no sabien els nens era que seria un cap de setmana d'aliò més 
agitat, ja que vàrem realitzar activitats de tota classe: jocs, danses, vàrem cantar..., en 
resum vàrem fer des de jocs esportius fins a jocs d'interpretació, sense descuidar-nos el 
gran joc de nit, on un bruixot necessitava ingredients per a fer una poció i els nostres 
nens havien de trobar-los per dins del bosc. Sort que els nostres esplaiers no tenen por i 
van poguer superar totes les trampes que el bosc amagava dins la foscor. 

Seguint el transcurs del temps ens aturem a la festa de Sant Jordi, que vàrem cele-
brar el dia 26 d'abril. Ens reunírem per cantar i ballar al so de la música d 'un grup d 'a-
nimació infantil anomenat Quadrilla. I després d'aquest mogut any queda el plat fort: 
el dia de final de curs, que vàrem celebrar el dia 7 de juny. Tots vàrem anar a VSkating 
a patinar sobre gel, moites tombarelles i caigudes de cui, però vàrem riure i divertir-
nos d'aliò més. 

Per acabar el curs no hi poden faltar les colonies d'estiu que eis nens esperen amb 
impaciència. L'any passat les colònies les vàrem fer en una casa de colonies que te-
nia terreny d'acampada dita la Sala, situada a la Pobla de Lillet, a la comarca del 
Berguedà. Varen ser unes colònies curtes, de 5 dies, però intenses i amb moites pla-
ges, car el mal temps ens va acompanyar durant aquella estada. Però, tot i així, no ens 
vam desanimar i ens ho vam passar d'aliò més bé. El tema que agrupava totes les acti-
vitats de colònies era Un viatge pel man, on es representava que cada dia estàvem en 
una país diferent. Vàrem començar per conèixer una mica Espanya, després Egipte, 
Xina, Mèxic i, per ultim, un repàs del món. Eis monitors col.laboraven i es disfressa-
ven per a fer més ambient. 

Bé, després d'haver fet un repàs ràpid del que va ser el curs 1996-97, us explica-
rem com ha començat el nou curs 1997-98. Va començar el 18 d'octubre i el tema és 
Les époques. Aquest any mirarem que cada grup amb les seves activitats toqui una 
mica de cada època, passant per una espècie de túnel del temps que podem fer anar 
endavant o endarrera com ens plagui. Vam començar amb un joc d'inici, on es podien 
apreciar les 5 diferents époques de la nostra història, fent diverses activitats. 

Hem tingut alguns dissabtes amb activitats diverses al Cau, i l 'última festa grossa 
ha estât la Castanyada, que va constar de jocs diversos. Després, quan vàrem estar ^ 
cansats de jugar, vàrem coure castanyes, vàrem fer paperines i ens les vàrem menjar ^^ 
tots junts al pati del Cau. Però la cosa no s 'ha acabat, ja que, a l 'hivern, sembla ser que ro 



és quan hi ha més festes i ja es hora de preparar la Vetllada de Contes. Nosaltres ja hi 
hem posât mans a Tobra, i ara us toca a vosaltres. Perqué la vetllada sigui tot un èxit 
necessitem la vostra ajuda. Bé. més que la vostra ajuda la vostra preséncia. Per tant, si 
voieu sentir contes, fer cagar el liti, berenar amb nosaltres i passar una vetllada plena 
d 'emocions. aventures i intrigues, si teniu ganes de viurc aqüestes sensacions, veniu 
el dia 27 de desembre al Casai Parroquial, a les 6 de la tarda. 

Bé, després del repas del curs passat i d'informar-vos del que ja portem fet en 
aquest present, ens acomiadem fins al pròxim escrit. 

Espiai 

Assaig 
de 
Castells 
a les 
colònk's. 



FUTBOL C.E. STA. EULALIA 
TEMPORADA 96-97 

Frinwi- cqmp de! C.E. Sania kuldiia II997-9HI 

LA JUNTA 

Aquesta temporada és la tercera que en Ramon Bau presideix el C.E. Sta. Eulalia. 
L'actual jun ta està composada per Ramon Bau, president; Joan Tura, sots-president; 
Carles Torras, secretan; Mart í Ferres, tresorer i Miquel Sauri, Pere Montes , Pep 
Parcerisas, Pep Barbany i Joan Gal iano com a vocals. 

LA TEMPORADA 

Aquesta temporada el club compta a m b els segiients equips: 

Un Pre -Ben jamí (nens que no part icipen en cap compet ic ió degut a la seva edat) 

Dos Ben jamins i un Aleví, inscrits en la compet ic ió Futbol-7 organi tzada pel 
Conseil Esportiu del Vallès Oriental. 

Dos Int'anlils, dos cadets, dos equips Juveni ls i un Futbol-7 Femení . 
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Enguany comptem amb dos equips a Primera Divisió: un Cadet entrenat per en 
Pep Barbany i {'equip Infanti! entrenat per en Joan Galiano i Enric Gascón. Tots dos 
equips están en e! bon carni per intentar mantenir aquesta difícil categoria. 

Aquesta temporada també comptem entre nosaltres amb un equip de Fútbol 
Femeni format per noies de Sta. Eulalia; el seu entrenador és en Jordi Soler. Aquesta 
experiència està resultant molt positiva ja que la participació és molt bona. 

La temporada 97/98 va comentar amb el relleu d 'en Pep Barbany com a coordi-
nador, efectuant actualment aquesta labor en Joan Galiano. 

PRIMER EQUIP 

La segona volta de la temporada 96/97 va començar amb el relleu a la banqueta 
del C. E. Sta. Eulalia. Pere Montes, jugador del club fins aleshores, és va fer càrrec de 
l 'equip en substitució d 'en Joan Castillo. El canvi va resultar positiu, ja que l 'equip va 
reaccionar, finalitzant la temporada en la zona mitjana de la classificació de Segona 
Regional. 

Aquesta temporada 97/98, amb Pere Montes a la banqueta, l 'equip està força 
rénovât, amb sis jugadors nous. Son aquests: Cristian Felip (Llerona), Toni Garcia 
(Molletense), Rafa Galiano (Granollers) i Josep Bossacoma, Enric Boluda i Dani 
Illescas (Juvenil del Santa Eulàlia). 

Amb una plantilla renovada i molt jove, el Primer Equip està assolint bons résul-
tats, després d 'un fluix començament. Actualment està a la zona mitjana de la taula, 
demostrant, partit a partii, una bona progressió.. 

PRESENTACIO 

Com cada any, coincidint amb l'inici de les competicions, el club ha organitzat la 
presentació del Fútbol Base del C.E. Sta. Eulàlia. 

Aquest acte consta d 'una sessió fotogràfica de totes les plantilles i jugadors que 
les composen. L'acte finalitza amb un fotografia panoràmica i el tradicional partit del 
Primer Equip. 

FESTA DEL FUTBOL BASE 

Coincidint amb la presa de possessió de Factual Junta Directiva, el club, com cada 
any, convoca a tots els jugadors i pares per celebrar la festa del Fútbol Base. Aquesta 
festa està organitzada en homenatge a tots els jugadors i pares del club. No cal dir que 
el dia resulta molt festiu i participât en aplegar a tota la gent que habitualment no coin-
cideix en els entrenaments i partits. 



Aquesta temporada es va organitzar una petita gincama per tot Sta. Eulalia. L'acte 
constava de proves físiques, tècniques i coneixements de fútbol. 

Hi participaven els segiients grups: 

Crup 1 - Benjamins, Crup 2 - Alevins, Crup 3 - Infantil B, Grup 4 - Infantil A, 
Grup 5 - Cadet B, Grup 6 - Cadet A, Grup 7 - Mares. Els controls estaven realitzats 
per jugadors deis dos juvenils. L'equip guanyador va ser el grup 5 format pels com-
ponents de la Plantilla del Cadet B. 

Simultàniament, al camp, es celebrava el tradicional partit de pares. 

La festa va acabar amb el dinar de germanor de tots els participants. 

TORNEIG DP: FUBTOL BASE C.E. SANTA EULÀLIA 

Com cada any es celebra al final de la temporada el tradicional Torneig de Fútbol 
Base. Enguany el Torneig va gaudir d'un nivell més que bo. Els campions d'aquesta 
temporada van ser els segiients equips: 

Categoria Pre-Benjamí - LIiçà d'Amuut, Benjamins - Vilanova del Vallès, Alevins 
- Calées de Monthui. Infantils - C. E. Santa Eulcdia i Cadets - Verge del Remei. Cal 
destacar la gran actuació dels nostres equips. 

Per la propera edició la junta directiva està estudiant la possibilitat de tornar a 
organitzar els intercanvis amb altres clubs, com ja s'havia fet en edicions anteriors. 

LA INSTAL.LACIÓ 

S'escau mencionar que totes les activitats que promou el C.E. Sta. Eulalia tenen 
la dificultat afegida de les instai.lacions del nostre club, que son deficients. Malgrat 
això, I'Ajuntament ha dit que aquest any estaran fetes les noves instai.lacions. 

Tenint en compte que el club té gairebé 50 anys d'història, 200 practicants, 20 tee-
nies, 13 equips, 250 socis, 175 patrocinadors, en total més de 500 persones relaciona-
des directa o indirectament amb el club, les nostres instal lacions no son, ni de bon 
tros, les adequades per la nostra massa social. Cal dir que I'Ajuntament està estudiant 
possibles millores als nostres equipaments. 

AGRAÏMENTS 

A totes aquelles persones que voluntàriament col.laboren amb el club, des de 
qualsevol de les seves possibilitats, volem transmetre que la FCF (Federació 
Catalana de Fútbol) fa poc ens va fer arribar un comunicat expressant les seves feli-
citacions perqué comptem amb un dels majors promigs en la relació entre habitants 
i participants. ra 



Sense la vostra col.laboració mai hauriem arribat aquí. Gràcies a tots. 

I, finalment, només ens queda ter una crida a tots aquells que us agrada el fútbol. 
Incorporen-vos a aquesta gran familia que és el C.E. Santa Eulalia, a qualsevol de les 
facetes que té Tentitat, per tal de millorar-la dia a dia. 

Bones festes a tots. 

Joan Galiano 

Classificació final obtinguda pel C.E. Santa Eulalia 
(2" Categoría Regional - Temporada 1996-97) 

PJ PG PE PP GF GC Pt. 

1. Olimpie la Garriga 34 26 4 4 84 32 82 
2. Taradell 34 23 4 7 91 38 73 
3. Riuprimer 34 20 7 7 90 51 67 
4. Calldetenes 34 19 3 12 61 43 60 
5. Sant Bartomeu 34 16 5 13 69 47 53 
6. Sant Feliu Codines 34 14 10 IO 74 59 52 
7. Sta. Eulàlia Ron(,-ana 34 12 12 10 55 52 48 
8. La Cabra Atl. 34 13 7 14 45 57 46 
9. Viladrau 34 12 9 13 74 62 45 

10. Llerona 34 II 9 14 60 59 42 
11. Sant Quirze Besora 34 12 6 16 47 55 42 
12. Corco 34 II 9 14 54 67 42 
13. Rodenc 34 9 12 13 51 58 39 
14. Sant Vicen^ Torelló 34 9 12 13 49 77 39 
15. Oar Vie 34 10 8 16 48 62 38 
16. Santa Eugènia 34 10 8 16 49 64 38 
17. Santperenca 34 7 6 21 44 95 27 
18. Voltregà 34 4 5 25 38 105 17 
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FUTBOL SALA «VALL DEL TENES» 

Tot va sorgir gràcies a un grup d'amics de Lligà d 'Amunt. que van decidir un dia 
ter un equip de Fútbol Sala que representés el seu pöble. 

Des de l'època inicial els mitjans economics foren modestos, però grades a 
empreses, petits comerlos i ajudes d'altres institucions de Lli^à d'Amunt, aquests cos-
tos eren sufragats. Actualment I'equip té com sponsor a "Casanova Fotografia". 

La historia va iniciar-se la temporada 93-94, quan I'equip es va inscriure a la 
Secció de Fútbol Sala de la Federació Catalana. Des de la temporada dita anteriorment 
l'ins a l'actual, I'equip no ha parat ni tan sols un any de pujar de categoria: de Segona 
A a Primera Divisió Catalana; de Primera a Divisió d'Honor; de Divisió d 'Honor a 
Territorial, com a campió de la categoria; de Territorial a Nacional B, categoria en la 
qual es juga actualment. 

L'equip de la Vali del Tenes està format pel: Sr. Casanovas, president; Sr. Miquel 
Angel Rodriguez i Sr. Miquel Cañas, junta directiva; Xavi Ruiz, entrenador i Víctor 
Peral, delegat. Els jugadors son els següents: Massagué, Padró, Martins, Natxi, 
Eduard, Sergio, Enric, Raul, Dani, David, Paco, Torres, Puig, Germán i Cendra. 

Remarcar que la temporada actual s'han jugat 9 partits amb 5 victories, 3 derro-
tes i 1 empat. 

Finalment, hem de dir que l'objectiu del club és el mantenir-se a la categoria 
actual, però sense renunciar a res i seguir desenvolupant un bon paper en els anys 
propers. 

La Junta Directiva 
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CLUB FUTBOL SALA SANTA EULALIA 
DE RONDANA 

El nostre club, a m b 18 anys d 'ant igui ta t , està dedicat a la práctica i a l ' ensenya-
ment del Fútbol Sala. C o m p e t i m a la categoria de Divisió d ' H o n o r de la Lliga de la 
Federació Catalana de Fútbol i. a més, organi tzem torneigs d 'es t iu i amistosos que son 
molt coneguts en la nostra comarca . 

Actua lment ocupem la segona posició de la Lliga, a 2 punts del pr imer classifi-
cat. La plantilla de jugadors la fo rmen: Ceci l io i Ramos, porters; Javi, Paco, David. 
Pedro. Polo, Toni, Pascual, Chari i , Vails i Xavi , jugadors ; Pedro Garcia, Ambros io 
García , Javier López ¡ José María Cañas , cos tècnic. El nostre club està presidit pel 
conegut i intim amie scnyor Manuel G ó m e z Infante. 

Equip ilei C.F. Sala Sania hiiU'ilia de Rom ana, que va fer un muf<mfic inici de lemporada. 



EQUIP EBIS 

LEquipEhisamhelsdos '•"""•'J^ 
vehicles de competició de la 
present temponidii. L — . 

Els més superst iciosos ho iiavien segurament previst. La 13° edició de i 'Eco-
Marathon Shell França no va poder Iliurar el premi a Tequip que tenia de succeir ai 
guanyador de l 'any passat. La prova va ser anul.Iada per raons meteorolôgiques . Els 
vehicles participants son part icularment sensibles a les per torbacions exteriors. Les 
ratxes de vent de Test i la forta pluja que queia I' I de juny sobre el circuit Paul Ricard 
desaconsel lava la realització de la prova per évidents raons de seguretat . Fa tres anys 
va bolear un participant degut al fort vent de les pales d ' u n hel icopter que aterrava en 
aquell moment al costat del circuit. 

Val a dir que tot havia començat de la millor manera . Des del d ivendres 30 de 
maig els equips, amb els seus pilots, acompanyants , professors i patrocinadors vinguts 
de tot Europa s 'havien instal.lat en el circuit per preparar la compet ic ió . De 143 equips 
inscrits, 130 hi eren presents carregats d ' i dees i solucions per economi tzar la més peti-
ta gota de benzina. Entre ells, i amb el mateix entus iasme, els dos vehicles de I 'Equip 
Ebis de Santa Eulalia de Ronçana. 

Tant divendres després de les verif icacions, c o m el dissabte, els vehicles préparais 
per l ' equip rodavan pel circuit sense gaires problèmes , fent els reglatges i modif ica-
cions necessaries, afinant la conducció i provant noves solucions. Tot semblava que el 
d iumenge, dia de la veritat. millorariem els résultats. El mal temps del d iumenge ens 
farà esperar un any més per conf i rmar-ho. 

En absència de la prova prôpiament dita, i a ixoplugats sota el voladís d ' en t rada al 
circuit, es van repartir els premis a la innovació técnica i al mil lor disseny. 

L 'edició de 1997 restará marcada per un impress ionant pare de vehicles, cada cop 
més ben préparais, més nets en el sentit mecànic del terme, més professionals , i pel 
mal temps que ens va acompanyar durant tot el viatge de retorn cap a casa. g j 

Pere Ciurans i M a s ro 
C 
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AUTOMÒBIL CLUB RONÇANA 

Per segon any consecutiu l 'Automòbil Club Ronçana va organitzar unes curses 
puntuables pel Campionat de Catalunya en les modalitats de Resistencia, Eslalom i 
Car-cross. Les curses es varen celebrar els dies 11 i 12 d'octubre, en el circuit que 
aquest any, tot i que també era a la Sorrera, era ben diferent al de F any passat tant en 
el traçat com en el relleu. 

Les competicions varen començar el dissabte 11 d'octubre, a les 7 del matí, amb 
les verificacions tècniques i administratives dels participants a Veslalom. Repartits en 
sis categories varen ser un total de 31 vehicles, dos d'ells de Santa Eulàlia, en Jaume 
Barbany i en Marti Sanz, essent el guanyador absolut en Francisco Javier Buch López 
de Barcelona. 

A la cursa de Car-cross celebrada el diumenge la participació va ser de 12 vehi-
cles, i el guanyador va ser el manresà Ernest Planas amb un speed-car. 

Hem de dir que els cotxes de Car-cross son uns vehicles especiáis, semblants ais 
classics cars, però adaptats a tot terreny i amb molta més potència, ja que van equi-
pats amb motors de moto de 600 cc. En aquesta cursa va participar-hi en Martí Sanz 
de Santa Eulalia. Això no seria cap noticia si no fos pel fet que el vehicle amb el que 
va correr era fet per eli mateix, des del xassís fins a la fibra de la carrocería. Després 
de nou mesos de treball, i a la vista del vehicle, del seu funcionament i de les opinions 
dels entesos, hem de dir que el résultat ha estât magnifie. 

A r i del migdia del diumenge començaven les 4 Hores de Resistència, amb la 
participació d" 11 equips, un d'ells del ACR format per Enríe Folch i Lluís Palou amb 
un Suzuki Samurai de la categoria T I . El guanyador absolut va ser l 'equip de Sabadell 
Urpi-Serrra, amb un Land Rover de la categoría T3. L'equip Folch-Palou va patir un 
petit accident al final de la segona hora de cursa que els va impedir de poder acabar-
la. 

Si a nivell d'organització 1'ACR ens hem limitât només a aquesta cursa, no podem 
dir el mateix quant a participació, ja que a part de l 'equip de resistència que ha seguit 
tot el Campionat de Catalunya, en Martí Sanz després de la cursa de Santa Eulalia ha 
disputât altres curses del Campionat de Catalunya i d'Espanya, amb uns résultats molt 
esperançadors de cara al proper any. Tres equips més, tot ells de I 'ACR, han partici-
pât en el Campionat de Catalunya de Rallies de Classics Esportius, tot ells amb uns 
résultats bríllantíssims. Aquests equips estaven formats per Pere Bonet- Joan Cortés 
amb un Symca Rallye, en Joan Vilardebò-Jordi Vilardebò amb un Autobianchi A 110, 
i en Joan Bonet-Pere Bassa amb un Renault 8 TS. 



Vehicles de diverses especialitats i 
i'poques de I'ACR Club Roni^ ana. 
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CLUB PATI SANTA EULALIA 

Novament ha passai un any i ara ens retrobcm per donar testimoni de totes les 
coses que ens han alegrat en el decurs d 'aquest temps. 

Com cada any hem participât en el Campionat d'Interclubs com a caps de zona, 
gracies ais bons résultats aconseguits Tany passat. Després de celebrar Tañada, la tor-
nada i les semifinals d'aquest campionat. ens hem plantat a la Final de Barcelona amb 
l ' immillorable résultat d 'haver présentât sis patinadores classit'icades d'aquesta mane-
ra: 

Iniciació C: Esther Garnira ( P classif.) 

Iniciació B: Laura Vaiccírcel ( I'' classif.) 

Sara Garriga {2" classif.) 

Iniciació A: Mercè Pallares ( I" classif.) 

Certificat: Ariadna Rullo (1" classif.) 
Nuria Fcihregas (2" classif.) 

A finals de novembre es celebraran les finals de les diferents categories i desitgem 
a les nostres nenes, amb tot l 'entusiame del món. molt bona sort! 

Aquest any també ens ha portât un munt d'activitats. Hem célébrât proves socials, 
bàsicament per les nenes que aquest any no han competit, i fins i tot hem inaugurai un 
campionat d'estil artistic on el que més es puntua és la bellesa de moviment de cada 
patinadora. 



Al nies de julioi vani celebrar el nostre XII Gran Festival, que va ser excel . lent , 
a m b la part icipació d ' a lguns dels millors C lubs i pat inadors de Cata lunya. Les coreo-
graf ies eren sorprenents i la combinac ió de música i vestuari molt originals. Tant l ' en -
trenadora, Noèlia Alcalde, com les moni tores . Anna Alca lde i Carol ina Garr ido van 
treballar de valent per lluïr aquesta gran t robada del pat inatge. Cal mencionar t ambe 
Pentus iasme de la Junta, deis pares i de l 'A jun t amen t que. com cada any. han let pos-
sible aquest Festival. 

L'al tre apartat que mereix atenció és el grup de pat inadores que fan el ball d ' e x -
hibició. que porten el nom del nostre c lub per tota la provincia de Barcelona. Són 
molts els clubs que ens han convidat ais seus festivals, coneixedors de les coreogra-
fies. música, vestuari i perfecta execució deis discs que prepara la Noèl ia Alcalde. 

I per acabar hem de fer ressò de c o m està creixent la nostra fami l ia de pat inatge. 
Donem la benvinguda als nous nens i nenes que aquest any s 'han incorporât al nostre 
Club. Ja som 50! Estem moli orgullosos de les noves incorporacions. Són nens i nenes 
molt tendres i ens fan mirar el futur a m b esperii de continuïtat . es forç i a m b ganes de 
fer les coses ben fetes. 

Us desi tgem a tots unes Bones Fetes i un jo iós Any 1998!!! 
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SOCIETÀ! DE CAÇADORS 

NOVA JUNTA 

El passai mes de Febrer ha estât renovada la Junta Directiva de la Societat de 
Caçadors per un periode de 4 anys (1997-2001 ). quedant la composició de la segiient 
manera: 

President: Josep Solé i Poma 
Sots-presidenl: Josep Valls i Barò 
Tresorer: Albert Codeo i Navarro 
Secretari: Elies Valls i Matheu 
Sots-secretari: Andreu Pujol i Mir 
Comptable: Amadeu Cortés i Penedés. 

Vocals: Josep Casillo i Hermosa, Isidoro Galindo i Agudo, Isidre Serra i Dalmau, 
Jordi Sánchez i Saiat, Joan Serra i Valls. 

Els desitjem molta dedicació i encert en la nova etapa. 

REPOBLACIONS 

Dins l 'àmbit de les repoblacions, han estât lliurats al medi natural del nostre terri-
tori 156 conills, 150 faisans i 172 perdius. Els conills i les perdius han criat irregular-
ment i, en canvi, els faisans, molt bé. 



CAPTURES 

En aquest apai tal es porta una bona marxa. sobrctot pel que fa als tudons. parti-

cularment els 3 dies d'Agost i el mes d'Octubre. Quan a conills i perdius, les captures 

ban estât irregulars, segons els indrets. Els laisans caçats ban estai magnifies de pes i 

de plomatge. S'espera una bona entrada, pel desembre. de les aus migratôries perme-

ses per la Ilei, com son els tords, les grives, les becades i els becadells. 

AMBIT SOCIAL 

Com cada any, el més de Juliol s'ba let l'assemblea anual de socis per debatre eis 

temes propis de la societat, com son els comptes, obligacions, quotes, pressupost, etc. 

La Societat de Caçadors ha respost a la crida feta per la Federació Catalana de Caça, 

fent una aportació a l'ajuda pel fill malalt d'un caçador fédérât d'Andalusia. 

MEDI AMBIENT 

El tema mediambiental, que tant ens afecta als caçadors, ha rebut una mala noti-

cia amb la iniciació del tram Terrassa-Abrera de la tan polèmica autopista del 4art. 

Cinturò, que ens partirà el Vallès Occidental i el Vallès Oriental i, en conseqüéncia, el 

territori de Santa Eulalia de Ronçana, pel bell mig. 

Aquesta és una noticia negativa per a nosaltres, futurs caçadors de l'any 2000, i 

també ho será per altres, dones quan un territori natural es conserva i abunden eis bos-

cos i camps de cultiu, el résultat és una fauna equilibrada i, aleshores. és possible fer 

aprofitaments cinegètics que la Ilei de vedes de Catalunya permet. I això és com un 

barem que indica que el territori es manté sa. Quan es veuen sorgir carreteres per tot 

arreu, autopistes, cruïlles, trèvols, viaductes, etc., es perd la naturalitat ambiental del 

territori i, finalment, el gris predomina sobre el verd. 

Encara queda una petita esperança que el tram de Terrassa a Granollers es retardi 

per questions de pressupost i puguem disfrutar tots, uns anys més, d'aquest rie i variat 

entorn del nostre poblé. 

Bones festes i un feliç futur a tothom. en nom de la Societat de Caçadors. 

Andreu Pujol. 
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EXCURSIONISME EULALIA 

Santa Eulàlia Camina 
Aques t és ci nom que hem donai a aques ta nova entitat que, per primera vegada, 

apareix a l 'Anuar i . La l 'ormem una bona eolla de persones unides per la idea de pas-
sa r - s 'ho bé els matins deis d iumenges , passejant , fent-la petar, coneixent indrets 
nous.. . 

De moment no tenim estatuís, ni jun ta ; però el que sí que tenim molt ciar és com 
ens organi tzem les sortides. Aixi dones , el qui hi voi anar sap que: 

- sortim el 2n. d iumenge de cada mes de la benzinera. 

- cada passejada és d ' u n s 12 km., camina ts a un ritme lent, apte per a totes 
les edats. 

- sortim a les 8h. del mal i i torneili a les 2h. 

- cai portar-se Tesmorzar. .Soien ser ben acceptats: cafè . conyac, nyoca, pos-
tres diversos. . . 

- pot venir to thom qui vulgui . no cai inscriure 's anteriorment. Només cai ser 
a r h o r a al Hoc abans indicat. Si voi obtenir més informació es pot posar en 
contacte amb: 

Constanci Molas Tel. 844 88 39 
Susi Vilaseca Tel. 844 80 5.3 
Conxi ta Gilabert Tel. 844 92 6.5 

Cada sortida té un responsable que n ' é s el guia i que, a m b molta cura, la prepara 
fins r ú l t i m detall. 

La temporada passada vàrcm fer nou passejades . L 'experiència va resultar ser tan 
engrescadora que s ' h a decidit continuar-la. Això voi dir que aquesta iniciativa 
comença a arrelar, comença a convert ir-se en fixa per cada any. 

Les que tenim programades per la présent temporada son aqüestes: 

M e s Lloc Kespon.sable 
Oc tubre Marxa-Passe ig UEC Vali del Tenes 
N o v e m b r e Sant Segimon Martí González 
Desembre La Cova del Drac i altres coves Martí Ferrés 
Gene r Ruta dels do lmens Jaume Dant i 
Febrer Un passeig per Les Guilleries Lluís Galobart 
Març Montcau-Sant Lloren^ Josep Danti i Constanci Molas 
Abril Fem el c im del Puigsacalm Francina i Caries 
Maig Visitem el Castell de Gal l i fa Serrât 
Juny Una altra sorpresa Tots 



Podeu veurc que son relativament a prop de Santa Eulàlia i que, coin a màxim, 
amb 1/2 hora o 3/4 hi arribem amb cotxe. però per després fer anar les cames. 

A inés de les citades anteriorment, també solem tenir cura de Torganització de la 
caminada que la Comissió de Pestes de l 'Ajuntament programa per la calçotada. 
L'ultima és sorpresa, i per acabar la temporada com cal, ho celebrem fent un dinar al 
camp. 

Esperem que aquest programa sigui del vostre gust i que també us decidiu a gau-
dir d'aquests bonics paratges que ens envolten. 

A la Jolo^rafía poden venn' com una parí del grup escolla alenUiineiil ¡es explicacions del ^tiia dUiquella 
passejadii. en Maní González. Visittiveni la Serra de l'Arca, prop d'Aigiiafreda. 
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CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 

Hcnuil ducinlia, doiniiuinl 
Ici hicicleUi. a h's cases tie 

In urbcmilzacio del Serial 
de VAinetlla. 

El nostre Club comple ix aquesl any la quarta temporada i una de les coses que ens 
alegra més és que el nombre de socis va en augment . En aquest momen t som 46 socis 
els que f o r m e m el club. 

Per comenta r la t emporada esport iva, destacar íem principalment l 'ac tuació que 
està tenint el nostre corredor de descensos . Bernal Guàrdia, que està classificai en el 
12è Hoc d ' E s p a n y a en la categoria de cadets ( veri tablemenl fa por veure com baixa els 
barrancs) . 

La resta de componen t s hem tingut una temporada bastant més tranquil-la, corrent, 
a lguns dels nostres. proves del Campiona t de Catalunya de BTT. 

En Tapartat cicloturista liem fet una etapa reina a Andorra. Vani sortir de la gaso-
linera de Sta. Eulàlia i vàrem arribar al centre d 'Andor ra , tenint com a dificultal prin-
cipal l 'Al t de Toses, considerai de pr imera categoria. En aquesta sorlida van partici-
par-hi 27 corredors i, en un autocar que vàrem Hogar, ens van acompanyar les senyo-
res. 

C o m cada any el d iem el mateix, si els amanl de la bicicleta, no ho dubtis, fes-te 
soci del Club. 

La Junta Directiva 



COLLA DE GEGANTERS 

Hola amies deis Gegants, 

Com cada any, la colla deis Gegants de 
Sta. Eulàlia us vol fer arribar un petit resum 
del que ha estât la temporada 97. 

El plat fort d'aquest any el vam tenir tot 
just començar el mes d'abril, ja que ens van 
convidar a Can Barça. La trobada fou multi-
tudinaria, ja que hi havia més d'un centenar 
de colles geganteres. Una gran festa per 
donar la benvinguda al nou gegantó culc. 

Començant així d'animats, vàrem anar a 
fer bailar eis gegants a Arenys de Munt. 
Mollet, La Garriga, LIiçà de Valí, Vilassar 
de Mar, Montmeló, Lliçà d 'Amunt i el Prat 
de Llobregat. Com veieu. pobles de llocs 
ben diversos per donar a conèixer la nostra 
colla i el nostre poblé per arreu. 

Durant el mes d'agost eis gegants se'n van anar "de vacances", i només vam fer 
una petita aparició durant la Festa Major d'enguany. 

I al setembre va arribar el que eis geganters i geganteres esperem durant tot Tany: 
la trobada al nostre pöble, que va tenir Hoc el dia 21 de setembre. La gresca ja va 
començar a les 7 h. del matí. per preparar el tipie esmorzar que es va oferir a les dife-
rents colles convidades. 

Després d 'agafar torces es van plantar eis gegants a la plaça Maragall i, tots junts, 
vam anar en cercavila per diferents carrers de la Sagrera fins a la plaça de 
l 'Ajuntament, on s'hi va fer la tradicional bailada de gegants. En acabar, cada cap de 
colla va rebre un record de la trobada. 

Ja per finalitzar la temporada, després d 'anar al Prat de Llobregat, res millor que 
un bon sopar a casa del Cap de colla per agafar ànims i torces per l 'any vinent, i aco-
miadar com es mereix la bona temporada 1997. 

Us volem recordar que, si us voleu fer amies deis gegants, nomcs cal que us adre-
ceu a qualsevol membre de la colla i us farà cinc cèntims de totes eis avantatges i sor-
preses que tindreu amb el Carnet d 'Amics deis Gegants. 

Bé, com que j a s'acosten les testes, eis geganters i geganteres de la colla us volem 
desitjar un molt Bon Nadal i que l'any 1998 comenci amb gresca, alegría i il lusió per 
a tothom. 

Bones Festes! 

Colla de Gegants de Sta. Eulàlia 
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COLLA DEL BALL DE GITANES 

Acluacíó ile la Colla 
ile Gitanes a la Plaça ile 

l'E.siiléxia, per la Festa 
Major d'Estin. 

Torna el ball de Gi tanes després d ' u n llarg temps d 'absènc ia . C o m passa el 
temps! 1! Quasi ens sembla increíble tant de temps en un pöble com Santa Eulàlia, amb 
l ' a f ic io que sempre hi ha demostra t . Però així ha estât. 

Esperem que hagi arribal un bon moment per a refermar aquesta tradició, que 
t ambé és part de la Cultura Catalana en el nostre pöble. Ens sentim obligats a contri-
buir a la seva conservació i per tant Them de donar a conèixer a la gent que, any rere 
any. es va integrant amb nosaltres, i també a la jovenal la . 

En aquest any, gracies a Testorç d ' a lguns ex-bal ladors del Ball de Gitanes, es va 
poder aconseguir una colla de deu parelles que han tornat a sentir ganes de ballar 
aquesta dansa, i a ixò és primordial per tirar endavant . 

Es un tet a Santa Eulàlia, ja de sempre, que aqüestes ballades han solert diversos 
intervals d ' in ter rupció . Ul t imament potser ha estât més llarg que de costum, dones j a 
fa molt de temps des de I "última t robada de pobles a Santa Eulalia, i ben segur que 
costará una mica més d"animar-ho. 

Malgrat haver començat a assajar molt tard, l 'A jun tament ens va donar la possi-
bilitat d 'es t renar -nos amb una bailada el dia de l 'Aplec a Sani Simplici, que va ser una 
diada molt bonica. I també vàrem poder repetir per la Festa Major , cosa que ens va 
a judar a comprovar les nostres possibili tats per a continuar, malgrat la calor!! 

Actua lment estem assajant j a per a la propera temporada amb la incorporació de 
dues noves parelles. També ens hem adherit a TAgrupació del Ball de Gitanes del 
Vallès per tal de participar en les bal lades programadas als diferents pobles. 



La diada de Santa Eulàlia serà el diumenge de Carnestoltes, a la tarda, al Pavelló 
Poliesportiu. Serà un bon dia per reviure aqüestes danses, creiem que enyorades per 
molta gent, dones a Santa Eulàlia hi ha moites persones que les han ballat, molts anys 
enrera. 

Aprofitem aquesta ocasió per saludar-vos a tots ben cordialment i per desitjar-vos 
que passeu un bon Nadal i venturos Any Nou. I fins llavors!! 

Colla del Bail de Gitanes 
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EÌS components dei Crup de Gitanes davant rennila de Sant Simple. 
D 'esquerra a dreta, noies: 

Doiors Soie. Anna lUuhany. Iolanda Prat. Eulcilia Ros. Anna Muspons. Dolors Bassa. Montserrat 
lf>lesias. Immaciilada Casals, Anna Puigdomenech, Ntiria ¡santa. Dolors Herniiz i Pilar Tura. 

Nois: 
Miguel Barlxniy. Xavier Keqiwnu, Josep Solé, Miguel Maspons, LIuis Girhau, Esteve Maspons, Miguel 

Riera. E.síeve Viuder, Josep M" Bone!, Carles Duran i Xavier Costa. 
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CASES QUE TENEN HISTORIA 

Sembla ahir, i quant t emps ha passat des d 'aquel l dia que el llavors seeretari, el 
Sr. Rodríguez, va demanar -me col . laboració a l 'Anuar i Local que havia començat dos 
anys abans. Uns articles tractant de: «Les cases que tenen historia». 

M ' a g r a d a v a el tema, i t ambé era agradable un milior intimar a m b un pöble on el 
t ranscurs de la vida ens havia portât a conviure-hi , que ens havia acollit tan bé i donat 
amistat . 

Aix i començar ia la tasca, i t renta-dues cases treurien records, vivències, papers 
al 'iganyats de les golfes , i pergamins . a lguns ratats. de tubs i calaixeres. De nou veien 
la claror, planxats, ordenáis per t reure 'n fets que Miguen la llarga vida d ' un pöble que 
fou tot agrícola i a m b poca menestral ía , poques masies grans, molta pagesia mitjana, 
poques d ' e m p o b r i d e s i a lguna del tot desapareguda i amb poc esment . Molt d 'enterra t 
he pogut fer conèixer. També n 'h i ha que és bo que segueixin soterrades. 

Cases que tenen historia, com si moites de recents no la t inguessin, de tot color, i 
tan llarga com la que més. La tasca la seguirà en Xavier de can Farrerons, més format, 
documentâ t , a m b plena il.lusió de jovenesa , que més jove era setze anys enrera, quan 
vaig parlar de casa seva. 

La historia té una relació a m b la vellúria. En el tema que tractem, conviuen tres 
subjectes: la casa, eis qui Thabiten i habitaren, i el que s ' h o mira des de fora, que en 
tal cas era jo . 

La pobra casa mai envell ir ia. Si qui l 'habi ta i se 'n serveix t ingués la cura del qui 
la construí , rénovés la teula trencada, la Hata coreada, el carenen penses en les termi-
tes i Tesquerda, la casa sempre seria nova i velia. 

Sí que envelleixen eis qui l 'habi ten i habitaren, uns l lunyans, altres que he cone-
gut i j a no hi son, molt més j oves q u e j o . Són ells qui cuidaren la conservació, l 'en-
grandiment , l ' embel l iment . la caiguda. Llur missió escriu la historia. 

Quan die això, pe rmeteu-me un jus t record a uns murs emblemàt ics del que fou 
el nostre pöble, el Casalol de Ronçana, desferres de tàpia i poca o gens de pedra. Ilarg 
d 'h is tòr ia , que encara vaig poder veure ... 

El tercer subjecte és el que s ' h o mira des de fora la casa i procura t reure 'n el que 
pot i cal: la volta i s 'h i endinsa. Això és el que m 'a fec ta . Sembla que res canvia, però 
també passen els anys i la casa deu veure el canvi . A la llarga, et vas adonant que et 
passa com a la casa i els qui l 'habi taren, sols que no tens història. C o m que .sempre 
cree mil ior acomiadar-se que no que t ' acomiad in , així ho faig. I amb plaer demano i 
cede ixo el pas a qui bé pot fer una bona tasca, completar eis passats i veure el veli i el 
nou mon a m b visions del tot actuali tzades. 



No cregueu que m'allunyo amb la fredor burocràtica del temps. Visc la impossi-
bilitat de tornar enrera i reviure les bones amistats, les xerrades i les confidències, 
d 'uns i d'altres. quins hi són i quins no. Això té olor de melangies i vellùries; cai fugir-
ne com de la gelor de l'hivern i deixar-les per més endavant. 

Agraeixo l'acoiliment en tants anys, i sempre em sentiré identificat amb tots els 
de Santa Eulàlia. 

Josep Claret i Bargalló 

L'equip redactor de l'Anuari Locai de Santa Eulàlia de Ronçana creu que 
és de justicia —interprétant el sentiment unànime de la f>ent del nostre pöble— 
expressar l'agraïment més sincer al Sr. Josep Claret i Bargalló, per la seva dedi-
cació i el seu es forç per fer possible aquesta publicació. 

Durant trenta-dos anys ha fet reviure la historia de moites velles —i sovint 
renovades— cases del pöble. Ho ha fet descobrint documentado abundant, amb 
molt d'amor i amb molt de seny. 

Per això esperem que la seva col-laboració continui' en aqüestes pàgines de 
l'Anuari i en altres publicacions del nostre pöble. 

Així ho desitgem tot donant-li gràcies. 
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CAN ROQUESALBES 

C a n R o q u e s a l b e s . 
al barr i de l B o n a i r e . 

Si mai passegeu per Caldes de Montbui i baixeu pel carrer d'en Beilit, Just al 
davant de i'antiga presó, hi trobareu una tnasia restaurada del segle XVIIl que llueix 
una placa a la seva façana on hi diu: 

/ mai sahrcis que dins la terra amiga 
jeu enterrada una deessa antiga 
que vetlla per la grcicia del leu gest. 

Totes les masies reflecteixen aquesta idea, perqué totes tenen un gest escaient. des 
de les més grans fins a les més petites. Totes formen part del paisatge. i totes semblen 
conviure perfectament amb els camps, els hoscos, les serres i els torrents. Aquest fet 
també es dona a can Roquesalbes, al barri del Bonaire. 

Can Roquesalbes es troba a la banda nord-oriental de Santa Eulalia de Ronçana. 
Es pot arribar a la casa a través del camí que travessa Tesmentat barri del Bonaire, o 
seguint la carretera local BP 1432 de Sant LIorenç de Savall a Llinars, entre el quilò-
metre 27 i el 28. S'aixeca al vessant meridional del turó del Cresol, de TAmetlIa del 
Vallés. 

Es tracta d 'una masia d'estructura clàssica, a doble vessant i carener perpendicu-
lar a la façana. Com la majoria de masos, s'orienta cap a migdia per tal d'aprofitar el 
màxim nombre d'hores de claror possible. Can Roquesalbes està formada per una 
planta baixa i un primer pis. A la planta baixa, hi ha un cos central format per I'entra-
da que és parcialment renovada. A mà dreta hi ha la cuina, també renovada, però que 
encara conserva el veil escó. A mà esquerra hi ha un modern menjador, que abaos 
havia estât una quadra pel cavali. Al final de l'entrada, una porta condueix cap al veli 
celler, d'àmplies dimensions, amb un sòl encara de terra. Avui ja no guarda bótes, però 
fa uns anys n'hi havia força. A la banda de llevant del celler, una porta avui tapiada 
permetia abocar les portadores de raïm des del carni a l'interior del celler, i la verema 



anava a parar al brescat ¡ al cubell per tal crohtenir el vi. La casa s 'hagué d'adaptar al 
terreny, ja que l'entrada, el menjador i el celler es troben en nivells diferents. Del final 
de Tentrada arrenca una escala de pedra que porla al primer pis, presidi! per una peti-
ta sala que distribueix la resta d'habitacions. A la sala hi ha una finestra amb els seus 
festejadors. una calaixera i una magnífica caixa de nuvi. Aquesta finestra es troba a la 
part central de la façana, caracteritzada per la seva sobrietat i senzillesa i per les reno-
vacions que s'hi han fet. Dues finestres mantenen unes llindes planes i sense orna-
ments, mentre que el portal és d'arc de mig punt, formal per totxos. La façana no és 
completament horitzontal, i sembla que també va haver d'adaptar-se al lerreny. 

Allò que singularitza més can Roquesalbes són les seves golfes, conslruídes a la 
part posterior de la casa, al damunl del celler, aixecant-se verticalmenl i orientant la 
seva leulada vers la façana posterior, en Hoc de les façanes laterals. Probablement, 
aquesta part de l 'edifici es va realitzar en alguna ampl iado del segle XIX, després de 
la construcció de la casa. Davanl de la mateixa hi ha el pou que subministra l 'aigua, i 
al seu voilant s 'aixequen construccions més modernes, destinadas a les activitats del 
mon rural. 

La manca d 'una abundant documentació, necessària per tal de realitzar una inves-
ligació histórica, no permei eslablir cerleses absolutes pel que fa a l 'origen d'aquesta 
masia del nostre pöble. Tot el que podem fcr és cercar alguna noticia als pocs arxius 
que en poden donar, i formular hipótesis que difícilment es podran demostrar. Malgrat 
això, els tres segles d'història de can Roquesalbes són ben intéressants. El seu origen, 
però, no es troba a Santa Eulalia de Ronçana, i ni tant sols al Vallès Oriental. El seu 
començamenl arrenca a la petita parròquia rural de Santa Maria de Fucimanya, al 
Bages, fa més de tres-cenls anys. 

Detall de la 
façana. a m b 
l 'antic pou al 
davant . 
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A l'hora d'elaborar la historia de can Roquesalbes hauria estât una font inestima-
ble l 'arxiu parroquial. Malauradament, Santa Eulalia va perdre aquest arxiu. Tot i 
això, hi ha altres camins per tal d'esbrinar quina era la població del nostre pöble segles 
enrera. Un d'aquests camins són eis fogatges. que ens permeten conèixer el nombre 
d'habitants d 'un indret. Eis fogatges eren censos de població que es feien amb la fina-
litat de repertir eis imposlos. S'anomenaven aixi perqué comptaven eis «focs», és a 
dir. les cases d 'una parroquia, i no eis seus individus. Alguns d 'aquests censos de 
població recullen eis noms deis caps de casa, com és el cas del fogatge realitzat l 'any 
1497 o el fet l 'any 1553. Ara bé, a cap d 'aquests dos fogatges apareix el nom 
Roquesalbes al nostre poblé. D'aquesta manera, es dedueix que can Roquesalbes no 
és una de les cases més antigües del municipi. 

Can Roquesalbes sembla una construcció de finals del segle XVII, i de fet, les pri-
meres noticies de la familia Roquesalbes corresponen a aquest període. La seva pro-
ximitat a l 'antiga parroquia de Sant Pere de Bigues ens va fer pensar en les relacions 
que eis primers Roquesalbes degueren establir amb el poblé veí, de manera que vam 
consultar el seu arxiu parroquial. Efeclivament, des del darrer terç del segle XVll apa-
reix el cognom Roquesalbes a Bigues. Concretament, apareixen tres persones amb 
aquest cognom: en Ramon Roquesalbes, l ' lsidre Roquesalbes i la Maria Roquesalbes. 
Sabem amb certesa que l 'lsidre i la Maria eren germans, i sospitem que també ho era 
en Ramon. Tots tres, dones, eren filis d 'en Francese Roquesalbes i de la seva muller 
Paula. En Francese era pages i vi via a la parroquia de Santa Maria d 'Horta, al bisbat 

Les corls pel bestiar. el veli porxo i a lgunes olivcres envolten la casa. 
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de Vic. Santa Maria d" Morta és una petita parroquia de Tactual terme municipal 
d 'Avinyó. al Bages. Es troba a l 'esquerra de la riera Gavarresa. però entre les seves 
masies no n'hi ha cap amb el nom Roquesalbes, i tampoc apareix aquest mot en els 
seus fogatges. 

Però al costat de Santa Maria d 'Horta es troba la ja citada parroquia de Santa 
Maria de Fucimanya. Aquesta parròquia formava part de l'antic terme del castell de 
Salient, més concretament d 'un districte especial d'aquest terme anomenat la Quadra 
de Sarraì'ma. Es tracta d 'una zona piena de torrents que davalien cap a la riera 
Gavarresa, a prop de la Serra de Montcogul. A l'entorn de la capella dedicada a la 
Verge Maria, un veritable santuari maria ben conegut al Bages, es troben unes poques 
masies. A tocar del tempie, s 'aixeca can Roquesalbes, una masia homónima a la de 
Santa Eulalia. 

Ais esmentats fogatges de 1497 i de 1553 apareix el cognom Roquesalbes a la dita 
Quadra de Sant Marti de Sarrai'ma, tot i que escrit de maneres diverses {Rocha Salhas 
el 1497 i Rochesalbes el 1553). Així, sembla ciar que la casa pairal deis Roquesalbes 
es troba a Santa Maria de Fucimanya. Possiblement. en Francese Roquesalbes era un 
fill cabaler d 'aquesta masia, nascut a la primera meitat del segle XVII. En no .ser l 'he-
reu, tenia tres grans sortides: en primer Hoc. es podia installar a algún centre urba i 
realitzar un olici; en segon Hoc, podia cursar estudis, si la familia tenia la capacitat de 
sufragar aquesta despesa: o finalment, podia continuar dins del món rural, com es feia 
habitualment, ja fos treballant per casa seva mentre es quedava solter, ja fos casant-se 
amb una pubilla, o ja fos compran! un tros de terra amb el dot rebut del seu matrimo-
ni. Potser, en Francese va seguir aquesta dañera opció i es va establir a la parròquia 
veina de Santa Maria d 'Horta, a prop de can Roquesalbes. 

Des d 'aquesta zona del Bages, els Roquesalbes van anar baixant cap al sud, cap 
al nostre Vallès. Així. l 'any 1678 un tal Pere Roquesalbes, pagès de Moia, es casava 
amb Caterina Villar, de Sant Feliu de Codines. No sabem quina era la relació familiar 
que existia entre aquest Pere Roquesalbes i els tres germans esmentats anteriorment, 
en Ramon, l ' lsidre i la Maria, però ben segur que n'hi havia alguna, ja que en Pere fou 
el padri d 'un dels fills de l 'lsidre. Tal vegada, tots quatre eren fills d 'en Francese 
Roquesalbes i de la seva muller Paula. També desconeixem els motius que els impul-
saren a abandonar Santa Maria d 'Horta i traslladar-se a Moiìi, a Sant Feliu de Codines 
o a Bigues. Potser ho feren pels seus matrimonis. 

En Ramon Roquesalbes, que feia de pagès, es va casar a la parròquia de Sant Pere 
de Bigues amb una dona dita Horòsia Valls, de qui tingué cinc fills entre 1680 i 1686. 
Dos d'aquests filis moriren quan encara eren unes criatures, i és que cal recordar que 
la demografia d'aquell període es caracteritzava, entre altres factors, per l'alta morta-
litat de la població infantil. Dos anys abans, la Maria Roquesalbes s 'havia casat amb 
en Miquel Flequer i Berenguer, pagès de Sant Fructuós de CasteHter9ol. 

Finalment, l ' lsidre Roquesalbes es va casar amb una dona anomenada Maria. 
Fruit d 'aquest matrimoni nasqueren en Francese, que devia èsser l 'hereu, en Joan, en 
Pere, la Maria i l ' lsidre. Sabem que durant el darrer quart del segle XVII, l 'lsidre 
Roquesalbes va viure a Bigues, on van néixer els seus filis. Concretament, era el 



masover de can Barri. Can Barri és una de Ics masies amb niés historia de Bigucs i 

Riells. Antigament. es deia can Cantallops, i cxisteixen noticies de la casa des dels 

anys 1136 i 1190. quan Pons i Pere de Bigues van donar el mas a la parroquia de Sant 

Pere. Tot i això. l'lsidre Roquesalbes i la seva familia no van romandre permanent-

ment a Bigues, ja que entre 1681 i 1684 eis Roquesalbes apareixen per primera vega-

da a Santa Eulalia de Rondana, on hi fan de pagesos. La seva estada al nostre pöble 

sembla, però, temporal, ja que uns anys mes lard tornaren a Bigues. I quan l'lsidre 

estava a Bigues les coses no li anaren pas malament. L'any 1690 va arrendar la car-

nisseria de TAmetlla. i els anys 1691 i 1693 va arrendar la de Santa Eulalia. El Consell 

de la baronia de Montbui disposava de les carnisseries de les difercnts parròquies del 

terme, i en Hoc d'administrar-les directament. cada any les arrendava a qui en donava 

mes en subhasta pública. L'arrendador obtenia un benefici segur sense haver-se de 

preocupar per l'estat del negoci. mentre que l'arrendatari esperava obtenir algún 

guany d'aquella inversió. Per aquells tres arrendaments. l'lsidre Roquesalbes va pagar 

fins a 82 Iliures sous i 2 diners. 

En Francese Roquesalbes, el fill de l'lsidre. es trobava a Santa Eulalia l'any 1679, 

tot i que no sabem si ja havia aixecat Tactual mas Roquesalbes. En Francese es va 

casar amb la Maria Canals l'any 1690. i al Ilibre de matrimonis de l'arxiu parroquial 

de Sant Pere de Bigues apareix com a pages del poblé veí. La Maria Canals era filia 

de can Canals de la Vail Roja, un dels masos mes antics d'aquella zona. Les primeres 

noticies d'aquesta casa provenen de l'any 11.36, quan s'esmenta el mas Comes, antic 

nom de can Canals, a I'acte de consagracic) de l'església parroquial de Bigues. 

Vista d ' un lateral i del Jarrera de can Roquesalbes 



La familia Canals havia disposal d 'una certa importancia a I'antiga baronia de 
Montbui. ja que alguns dels seus membres havien ocupat carrees al conseil de la 
mateixa baronia al segle XVII. La Maria va morir l 'any 1696 a la casa del seu pare, 
Domènec Canals. 

La Teresa i la Maria Roquesalbes son les uniques filles que coneixem d'aquest 
matrimoni. La primera es va casar l 'any 1715 amb en Josep Prat de la Riba i Puigvert, 
nascut a can Monràs de Bigues però habitant des dels divuit anys a can Prat de la Riba, 
una masia construida durant els primers anys del segle XVIIL bressol de la familia que 
va veure néixer l 'Enric Prat de la Riba i Sarrà. president de la Mancomunitat de 
Catalunya, nascut a Castellterçol l 'any 1870. 

Finalment, sabem que l 'any 1695 l ' isidre Roquesalbes es va casar en segones núp-
cies amb una dona dita Eulalia Bellavista, viuda d 'Anton Pou i Batlles, pagès de Santa 
Eulalia. L'isidre consta com a pagès del nostre pöble. Altrament. sabem que l 'any 
1715 en Francese Roquesalbes també s 'estava a Santa Eulàlia. D'aquesta manera, es 
dedueix que can Roquesalbes és una casa bastida als darrers anys del segle XVll o a 
rinici del segle XVIII, sense que poguem esbrinar la data exacta de la seva construc-
ció. Probablement, la casa es va edificar en un tros de terra que degueren adquirir 
r i s id re Roquesalbes, el seu fili Francese o ambdós, on hi van fer el mas i van cultivar 
la peça de terra contigua a la casa, un tros que encara avui conreen els propietaris. 
Aquest és I'origen que proposem per a can Roquesalbes. 

La historia d 'aquesta casa durant la primera meitat del segle XVIII ens és pràcti-
cament desconeguda. No sabem qui va ser l 'hereu d'en Francese Roquesalbes, i durant 
dues generacions desconeixem el cap de la familia. Sembla ciar que eis Roquesalbes 
es van adaptar al poblé, i es van relacionar especialment amb les cases del seu entorn, 
al barri del Bonaire, amb qui degueren establir unes relacions més freqüents. 
D'aquesta manera, no és estrany veure el seu nom a la documentació d'altres masies 
de la zona, com pot ser el cas de can Donat. 

L'unica noticia de la casa d'aquest periode la subministra l'impost del cadastre. 
Aquest tribut es va aplicar a Catalunya des de l 'any 1716, arran de la victoria de les 
tropes partidàries de Felip V durant la Guerra de Successió. L'impost tenia dues parts: 
el reial. pel quai es pagava pels béns immobles que hom tenia, i el personal, que s 'a-
plicava a les persones. A Santa Eulàlia de Ronçana es conserven les dades d'aquest 
tribut de l 'any 1758, i en Jaume Danti ja en va fer esment en una edicio anterior de 
l 'Anuari. Utilitzarem les seves dades. Hi apareixen 115 contribuïdors. D'aquests, 79 
pagaven menys de 100 lliures per les seves propietats; 18 contribuïdors pagaven més 
de 200 lliures pels seus béns, i 18 pagaven entre 100 i 200 lliures. Eis Roquesalbes for-
maven part d 'aquest darrer grup, ja que van haver de pagar 146 lliures i 15 sous. 
D'aquesta manera, podem dir que formaven part del grup dels propietaris mitjans. De 
fet, un 86 % dels contribuïdors d'aleshores eren petits o mitjans propietaris en funció 
de les quantitats que havien de pagar, i tant sols el 14 % del total eren grans propieta-
ris (la propietat més important era can Brustenga, que pagava 1180 lliures). Les noti-
cies de la casa a la segona meitat del segle XVIII no son gaire més abundants, però 
permeten establir la genealogia de can Roquesalbes des d'aleshores fins als nostres 
dies. Per tal d 'aconseguir informació d 'aquest periode, la consulta de l'arxiu parro-
quial de r Ametlla del Vallès ha estât fonamental. Allí apareix el cognom Roquesalbes 



Detall d'una fincslra ilo llinda plana. 

en més d 'una ocasió. En la majoria deis casos, però, no es tracta dels habitants de la 
casa que aquí estudiem, sino de persones que probablement mantenien algun parentiu 
més o menys llunyà amb can Roquesalbes. Acostumen a ser treballadors de la terra o 
bracers, com s'anomenavcn als petits propietaris que compaginaven el conreu de les 
seves escasses terres amb cl treball a jornal a les propietats d'altres persones. 

La primera noticia relacionada amb can Roquesalbes l'a referència a Tany 1795, 
quan Nicolau Moragues i Roquesalbes, Jove pagès de Santa Eulalia, es va casar amb 
Arcàngela Busquets, natural de rAmetl la . lilla de Miquel Busquests. que era masover 
d'aquell pöble. Els pares del nuvi eren en Pere Moragues, pagès, i la Margarida 
Roquesalbes, pubilla de can Roquesalbes. Cai esmentar que uns anys després, en 
Nicolau va canviar l 'ordre dels seus cognoms, i en Hoc de fer-se dir Nicolau 
Moragues, s 'anomenà Nicolau Roquesalbes, mantenint el nom de la casa. Aquest fet 
era moll frequent fins al segle XIX. Habitualment, el nom de la casa tenia niés 
importància que el nom del pare, en el cas que aquest no hi fos nascut. Fins i tot, en 
algunes ocasions. eis testaments dels propietaris de grans masies establien una cláu-
sula per la quai els seus hereus havien de mantenir el cognom de la casa. Aquesta prac-
tica també es va donar a can Roquesalbes. Tant sols quatre mesos més tard, l 'abri! de 
1796, la germana d'en Nicolau, anomenada Teresa, es va casar amb en Joan Moret de 
Dalt, comparet de l 'Ametlla. Un comparer era un petit propietari o un fradistern que 
tenia alguna renda per a ajudar el seu treball. En Joan era veí de la seva muller Teresa, 
ja que can Moret de Dalt es trobava no gaire lluny de la can Roquesalbes. 
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Sabem que en Nicolau i l 'Arcàngela van teñir com a minim dos fills: en Miquel, 
que fou rhereu. i en Joan, que visqué a can Roquesalbes durant els vuitanta-tres anys 
de la seva vida, fent de pagès i sense haver-se casal mai. En Miquel Roquesalbes ha 
deixat algunes noticies de la seva existència. Es va casar amb una dona anomenada 
Francesca Congost. Va exercir diversos càrrecs de govern, primer a la baronia de 
Montbui. on Tany 1824 apareixia com a regidor per TAmetlla, en Hoc de fer-ho per 
Santa Eulàlia de Rondana. Tant sols onze anys després. un reial decret ordenava que 
les parròquies que formaven la baronia de Montbui es constitui'ssin en municipis inde-
pendents. I en segon Hoc. l 'any 1849 actuava com a tinent d'alcalde de Santa Eulàlia. 
quan el nostre pöble ja era un municipi independent. Durant aquests anys, en Miquel 
Roquesalbes també apareix a diverses llistes de pagaments i contribucions. Per les 
quantitats que havia de pagar, can Roquesalbes continuava formant part de la pagesia 
mitjana del terme. 

.Signatura tic Mii | i icl R o q u e s a l b e s . qua l i o c u p a v a el e à i r e c de r eg idor de la b a r o n i a de M o n t b u i . 

La vida durant la primera meitat del segle XIX no devia ser senzilla, i les sorpre-
ses més inesperades podien succeiren qualsevol moment. L'any 1840 Santa Eulàlia va 
viure un episodi de delinqiiència significatiu. La nit del sis de febrer, tres homes van 
assaltar la casa de la vidua Margarida Vilardell, a qui van maltractar. Eis lladres van 
ser sorpresos per en Tomàs Gubern. àlies Galderich. que va alertar als veins del pöble. 
El relat de l 'epoca explica el que va passar després: 

Luego, la gente empezó a perseguir a las ladrones que se escaparan par la parle 
de can Casas y dirigiéndose hacia la calle de Bonaire, atravesaran el ría y subiendo 
hacia casa Rocasalhas. fueran sorprendidas por un muchacha de esta casa, llamán-
doles «¡Alto!», parque pasaban Junio a él. que estaba de parada, según las gritos que 
oía de la gente que gritaban contra los ladrones, y a la voz. de «alto» las tres ladro-
nes tomaran otro rumbo, y al dar los tales ladrones las espaldas al que estaba de 
parada, éste les dio un tira y cree que hirió a alguna parque dejaran una manta. 

Finalment. eis Madres van travessar la riera i la quintana de can Magre, per pujar 
després pel pati de can Polvore i per la costa de la mateixa casa, on van rebre nous 
trets. Segons explica Jaume Danti, lets com aquest van provocar l'organització d'un 
sistema de defensa propi a Santa Eulàlia. 

Potser. aquest noi de can Roquesalbes que va disparar als lladres era un fili d'en 
Miquel Roquesalbes, de qui només en coneixem el seu hereu, en Josep. En Josep 
Roquesalbes es va casar amb una dona que es deia Josepa Foix i Solà, natural del 
pöble, potser filia de can Foix del Bonaire. Aquest matrimoni va teñir dotze fills. 
L'hereu fou en Salvador Roquesalbes, el tercer fill d'en Josep i la Josepa. El pri-
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mogènit, anomenat Miquel. va morir, i el segon fill, en Llorenç, no va ser l 'hereu pels 
seus problèmes amb la justicia (quan l 'any 1876 va néixer cl scu fill, en Llorenç no es 
trobava a Santa Eulàlia per encontrarse preso por la justicia). L'any 1895 nomcs 
sobrevivien vuit dels dotzc germans. ja que Tesmentat Miquel, en Pere, la Felipa i la 
Vicenta havien mort. 

En Salvador Roquesalbes va ser el darrer Roquesalbes de la casa, ja que del seu 
matrimoni amb la Raimunda Tàpies i Bosc, naturai de Bigues, només va néixer un 
infant, batejat amb el noni de Josep, que va morir quan tenia tres anys. L'avi actual de 
can Roquesalbes. en Miquel Codina i Tàpies. encara recorda alguna anècdota d 'en 
Salvador, com el seu geni fort o la seva mort d 'un atac de cor. a la barberia. amb una 
gaita afaitada i l'altra no. Potser per la manca de descendencia, en Salvador va com-
prar als seus germans els drets que aquests podien al.legar a l 'herència del seu pare. 
Aixi, entre 1897 i 1905 els germans van cedir al Salvador aquests drets. Aquests ger-
mans s'havien establert a llocs ben diversos i amb tasques diferents: en Llorenç, des-
prés dels seus problèmes, era négociant i residía a la ciutat comtal; en Joan feia de 
boter a Lleida. on es va casar, tot i que amb no gaire fortuna, ja que al final de la seva 
vida va patir estretors économiques; en Miquel era jardiner i vivia a Palma de 
Mallorca; en Jaume era jornaler i s'estava a Barcelona; la Maria es va casar a Lleida 
amb un cotxer dit Tomàs Sapera, i finalment la Josepa es va casar amb en Joan Danti 
i també residia a Palma de Mallorca. 

El testament d 'en Josep Roquesalbes prohibía al seu hereu, en Salvador, vendre 
els béns de l'herència mentre visqués la seva mare, la Josepa Foix. És per això que, 
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uns anys més tard, es Feia l ' inventar i deis béns que possei en Josep. En aquest inven-
tari es t robava can Roquesa ibes , a m b les seves dependències , i la gleva de terra unida 
a la casa , a m b una extensió de trenta quarteres, deu quartans i un picotí. que es distri-
buía entre terres de bosc (més de la meitat de la propietat), terra plantada d 'ol iveres , 
terra de seca, erms, vinya i un quarta de regadiu. La propietat es vaiorava en 5710 pes-
setes. La ma jo r part de la f inca es t robava al te rme municipal de Santa Eulàlia, però 
un 16% de les terres es t robaven dins de l 'Amet l Ia . Sembla, però, que durant el segle 
X I X el conreu de la vinya t ingué força importancia a can Roquesaibes, i la d imensió 
i les caractér is t iques del scu celler aixi ho fan suposar. Aquest fenomen es comú per a 
tota la Vali del Tenes, que va veure l ' expans ió dels ceps sobretot entre 1860 i 1870. 
Malgra t tot, a l ' esmenta t inventari dels béns immobles de Josep Roquesaibes, fet Tany 
1904, hi destaca la presencia del bosc i de les terres ermes, i la poca extensió de la 
vinya, que només ocupava dues quarteres i quatre quartans de terreny. Possiblement , 
la crisi agrària que provoca l ' a r r ibada de la f i l . loxera entre 1883 i 1893 va empènyer 
eis Roquesa ibes a d isminuir el cultiu de la vinya, en favor del bosc o d 'a l t res conreus. 

C o m hem dit an te r ionnent , en Salvador Roquesaibes va morir sense descendèn-
cia, de manera que va fer hereva de tots els seus béns a la seva muller Raimunda 
Tàpies i Bosc, com consta al seu testament fet Fany 1903. La Raimunda era natural de 
Bigues , filia de Josep Tàpies i de Maria Bosc. Tenia un germà anomenat Miquel , que 
vivia a can Pecador de Bigues i posseïa un tros de terra dit «la quintana de can 
Ventura», de tres quarteres i nou quartans. En Miquel es va casar amb una dona de 
nom Ra imunda Vidal l 'any 1886. Fruit d ' aques t matrimoni van néixer quatre fills. 
Però el que havia de ser l 'hereu, en Miquel Tàpies i Vidal, va morir a l 'edat de divuit 
anys, de manera que la Teresa Tàpies , la germana gran, va esdevenir l 'hereva. Aquesta 
es va casar a m b en Pere Codina i Torruella, t ambé de Bigues, amb qui va tenir quatre 
fills: la Maria, la Concepc ió . la Mercè i en Miquel. Quan l 'any 1927 va morir en 
Sa lvador Roquesaibes , la Ra imunda Tàpies es va quedar sola a can Roquesaibes. La 
casa tenia moites terres que una dona gran no podia portar tota sola. Durant uns anys, 
en Salvador havia necessitat l ' a juda de dos mossos per fer les tasques agràries. 
Llavors . la Ra imunda va necessitar l ' a juda de la seva neboda i la de la seva familia. 
Al principi, la Teresa Tàpies , el seu marit Pere Codina i els seus fills van fer compa-
nyia a la seva tia durant les nils, f ins que pocs anys després, es van trasiladar definiti-
vament a Santa Eulàlia. D ' aques t a manera apareix el cognom Codina a can 
Roquesa ibes . 

L 'hereu de la casa fou en Miquel Codina i Tàpies . l 'avi actual de can Roquesaibes , 
que es va casar a m b la Teresa Viaplana i Camp , de Riells. Eis seus filis són en Pere, 
en Miquel i en Josep. 

Precisament , arran d ' u n a conversa a m b en Miquel Codina i eis .seus filis, en Pere 
i en Josep, van sortir una colla d ' anècdo tes i velles històries sobre la casa i eis .seus 
habi tants . Potser el que crida més l ' a tenció és la manera com en Miquel parla de Santa 
Eulàlia, com si pensés que can Roquesa ibes no en formés part. Ell diu «anar a Santa 
Eulàl ia». Dos factors expl iquen aquesta manera de veure el poblé: en primer Hoc, can 
Roquesa ibes es troba a un extrem del municipi , molt a prop de l 'Ametl Ia i de Bigues, 



i en segon Hoc, en Miquel va néixer a Bigues i va passar la seva infantesa al pöble veí. 
Durant tota la seva vida, ha tractai més amb la gent d'aquell terme que amb eis habi-
tants de Santa Eulàiia. Havia jugat a fútbol amb l 'equip de Bigues, tot i que algunes 
vegades també havia jugat amb un dels dos equips de fútbol que hi havia ai nostre 
pöble (cada un dels quais tenia el seu propi camp, un al costal de can Ferrer i l 'altre 
sota can Barbany). 

Sobretot es recorda la feina d'abans. Tasques agricoles relacionades amb el cultiu 
de la vinya i deis avellaners. i el conreu d 'un petit hört que es regava amb una velia 
mina. També s'esmenta l'antic camí que passa pel costat de la casa i que avui ningú 
utilitza, un camí que feia servir la gent de Sant Feliu de Codines per tal d 'anar al mer-
cat de Granollers eis dijous. 

Deis darrers Roquesalbes hi ha pocs records. En Miquel esmenta un germà d 'en 
Salvador Roquesalbes que es dedicava a matar porcs a la casa, i que va marxar a 
l 'Argentina, després de deixar uns deutes que va haver de resoldre el mateix Salvador 
amb la venda d'alguna peça de terra. Però el veritable orgull de la casa era el seu vi. 
Segons sembla, el vi de can Roquesalbes era molt bo, i les bones botes del celler del 
mas guardaven un liquid precios que molta gent sabia apreciar. La familia Romagosa 
de Barcelona el feia servir com a medecina i per remei deis seus mais, i quan mossèn 
Manuel passava a fer el salpas per Quaresma, i aspergía aigua beneita i sal al costat 
deis portals de la masia, li agradava aturar-se a can Roquesalbes, on en Salvador el 
convidava a tastar el bon vi de la casa. 

Text: Xavier Ciurans i Vinyeta 

Fotografíes: Albert Roca Font 

A m i g a 
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CADA ANY UN PERSONATGE 

TOMAS BAIANCHE BALANCHE 

Aquest any entrevis taren! el Sr. Tomás Balanche 
Balanche , que no va néixer al nostre pöble però que 
està, j u n t a m e n t a m b la seva esposa Isabel, vincuiat a 
la vida socio-cultural de la nostra població. És el pre-
sident de la Junta del Casal de la Gent Gran de Santa 
Eulalia, i el t robareu sempre als diferents actes lúdico-
cul turals que s 'organi tzen . 

Resideix des de t'a molts anys al n u d i de vivendes que hi ha al costai de Can 
Galder ic . Alla és on he anat per dur a terme aquesta entrevista. M ' h a n rebut, tant eli 
c o m la seva esposa, molt amablement i c o m e n c e m a fer petar la xerrada. 

On vas néixer? 
Al pöble de Cucalón (Terol), és un pöble eminentment agrícola. Era el 23 de març 

de 1928. Eis meus pares es deien Luis i Rosa, i som quatre germans: j o sóc el gran, 
r i g n a c i o , la Isabel i l 'Anton io . 

La teva infantesa? 
Jugava amb eis nois del poblé a pilota, a tirar el "barrón" (un pal rodó de ferro) i el 

que el tirava més lluny guanyava. i a estirar "el palo" (era com estirar la corda) però no 
l 'es t i ràvem de llarg, sinó que l 'est i ràvem posais paral.lelament ais dos costats del pal. 

La Guer ra Civil va marcar t ambé la meva infantesa (tenia 8 anys quan va escla-
tar) i aquest per íode de quasi tres anys va estar molt marcat per la guerra. El poblé està 
situât a la Serra del Ja lambre-Cuca lón i, com a punt estratègic, sempre va haver-hi un 
front nacional . Durant aquest t emps vaig anar a Fescola , però acabada la guerra no hi 
havia mestres al pöble i m ' e n s e n y a v a a llegir i a escriure la meva mare, que tenia una 
autènt ica passió per la lectura. 

Parla de la teva joventut. 
A l 'edat de 13 anys va morir el meu pare (als 41 anys) i com que j o era el gran 

dels ge rmans , j un t a m b la meva mare vàrem haver de prendre la responsabili tat de la 
famil ia . El treball va ocupar la meva joven tu t i els d iumenges anàvem a ballar. El ball 
es fe ia al so d ' u n a guitarra, d ' u n " l aúd" o d ' u n violi. 

El Servei Mili tar va representar un canvi en la meva vida, malgrat servir a 
Saragossa , ciutat que j a coneixia . Això va fer que el meu germà agafés la responsabi-
litat q u e j o tenia. 



Acabada la mili vaig voler conèixer Barcelona i, com que em va agradar, m'hi 
vaig quedar. Vaig fer l'aprenentatge de mecànic ajustador en una empresa on hi vaig 
treballar durant 17 anys. Aquesta empresa és va traslladar a Martorell i jo vaig entrar 
a treballar a la SEAT, on em vaig jubilar al cap de 21 anys de treballar-hi. 

Com vas conèixer ia teva esposa? 
Ja la coneixia de vista, el seu pare era fili de Cucalón i la seva mare catalana. Ella 

treballava en una parada de peix. Vàrem coincidir i amb el traete vàrem iniciar el fes-
teig. Ens vàrem casar l'any 1954. La meva dona es diu Isabel Gimeno. 

Que us va portar a viure a Santa Eulàlia? 
El dia de la Mercè de l'any 1965 vàrem venir a dinar amb uns familiars, al res-

taurant de Can Serra, i ho vàrem aprofitar per a visitar uns coneguts que vivien en una 
caseta darrcra de Can Galderic (abans Urbanització Bellavista). Ens va agradar el Hoc, 
ens vàrem animar i vàrem comprar-hi una parcel.la on es va construir la casa on vivim; 
això era l'any 1975. En un principi sols veníem els caps de setmana i això comporta-
va que només ens relacionéssim amb els botiguers. Ara ja fa 12 anys que vivim defi-
nitivament a Santa Eulàlia. 

Com us heu trobat amb la gent del pöble? 
El venir definitivament a aquest pöble va comportar que ens relacionéssim amb la 

gent i podem assegurar que mai hem tingut cap tipus de problema amb ningú. Es un 
pöble acollidor i agradable. Jo ja tine un carácter poc propens a discutir-me, però m'a-
grada poder dir que aquí ens hi trobem molt bé. La falta d 'una indùstria massiva fa que 
sigui molt sa. El clima també puc dir que és molt saludable. 

Com va la Presidència de la Junta del Casal de la Gent Gran? 
Fa vuit anys que vàrem distribuir les tasques que portaríem a terme i sempre hi ha 

hagut molt bona harmonía. Llàstima que algú dels que va comen9ar amb nosaltres des-
graciadament ja no hi és, però els que seguim ens entenem molt bé. La nostra filoso-
fia és mantenir contacte amb les administracions, principalment amb 1'Ajuntament del 
pöble, i molt de rigor en els comptes de l 'Associació i en el traete amb els associats. 
Cree que fem un bon equip. 

Vols afegir algún comentan? 
Sols aprofitar per agrai'r a tots els que han fet possible el bon funcionament del 

Casal i a les autoritats locals per les atencions que ens dispensen. Però fer notar també 
que el local del nostre Casal s 'ha fet petit, i que s 'ha fet necessari un plantejament 
serios per solucionar definitivament el nostre local. 

Donem per acabada l'entrevista i m'acomiado del Tomás i de la Isabel agraint 
r estona agradable que hem passat. 

Hauríem de buscar espais en la nostra vida quotidiana per a poder conversar amb ^ 
gent gran, segur que ens serviría per èsser més humans. o-> 

Jaume Valls i Bassa ra 



EL TEMPS 

Resulti del període Desembre 96 - Novembre 97 

El comportament meteorologie de F any 97 contrasta amb el qué va succeir 
l 'any 96. 

El nivell de pluviometria està molt per sota del que va ser l'any anterior, tot i que 
caldrà veure com es comportará el mes de desembre d'enguany. La mitjana entra din-
tre la normalitat, però la primavera ha estât extremadament seca i amb temperatures 
per damunt del qué és normal. 

L'hivern ha estât força benigne, amb escasses geiades i de poca intensitat, i la 
canícula estiuenca ha estât curta i poc intensa. 

En conjunt ha estât un any amb pocs t'enòmens meteorologies espectaculars i des-
tacables, tal com es desprèn de les dades que hi ha al quadre adjunt. 

Pep Margenat 

TEMPERATURES 

LA SAGRERA EL RIERAL LA VALL 

Màx Min. Màx. Min. Màx. Min. 

DESEMBRE 96 10,4 5,8 12,1 4,9 13 5,3 
GENER 97 9,6 4,7 11,3 3,6 12,2 3,6 
FEBRER 12,6 5,6 15,3 3 16,9 3,9 
MARÇ 16,1 7,8 19,6 4,1 21.5 5,4 
ABRIL 17,5 9,1 20,4 6,5 21,8 7.4 
MAIG 21,3 13,1 23,4 10 23,9 11,1 
JUNY 23,4 16,1 25,2 14,2 27,2 14,7 
JULIOL 26,1 17,8 28,4 15,5 30,1 15,5 
AGOST 27,7 19,3 29,8 17,4 31,7 17,7 
SETEMBRE 23,3 16 25,5 14 28,6 14,5 
OCTUBRE 19,9 13,5 22,2 11,2 24,3 12,4 
NOVEMBRE 12,9 8,2 15,1 5,9 16,7 7,2 



P L U J A 
LA SAGRERA EL RIERAL LA VALL 

litres/m2. litres/ml. litres/m2. 

DESEMBRE 96 125,5 122,5 126 
GENER 97 77,5 85,5 89,5 
FEBRER — 1 0,5 
MARg 4 4,5 5 
ABRIL 40,5 42 44 
MAIO 32.5 34 22 
JUNY 118 114,5 104,5 
JULIOL 15,5 19 21 
AGOST 61,5 44 56,5 
SETEMBRE 64 62 64 
OCTUBRE 35 42 28 
NOVEMBRE 69,5 65,5 71,5 

TOTAL 643,5 636,5 632,5 

Dies de pluja quantificable: 71 
Dies de pluja inapreciable: 23 
Dies de tempesta: 20 
Dies de pedregada: 1 
Dies de gelada: 19 
Dies de boira: 6 
Dies de vent fort: 6 
Dies de nevada: O 

Dia de màxima precipitació: 19/4/97 

Temperatura màxima absoluta: 30/7/97 

32 lt/m2. La Sagrera 
32 lt/m2. El Rieral 
30,5 lt/m2. La Vali 

35° La Vali, 
33° El Rieral, 
31° La Sagrera 

Temperatura minima absoluta: 29/12/96 - 1 ° El Rieral, 
- 1 ° La Vali, 
- 1 ° La Sagrera 

Mitjana pluviomètrica: 637 lt/m2. 

Mes més sec: Febrer i mar^ 

Mes més plujós: Novembre 96 i juny 97 
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etra. Sant Feliu • Casa Poma 
Tels. 844 62 45 - 844 80 60 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

"N 

Feneteria 
Dolors Pineda Prat 

2S 

•PINTURES 
•JARDINERIA 
•PARAMENT 
•BRICOLATGE 

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



RENAULT 

AUTO RONCANA 

AGÉNCIA OFICIAL RENAULT 

MECÁNICA, ELECTRICITATIACCESSORIS 

REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

US ESPEREM A: 
Comí de Caldes, 17 • Tel. 844 Ó7 34 
SANTA EULÁLIA DE RONDANA 



RETRO SANTA EULÀLIA, Si. 
(Estació de Servei Santa Eulàlia) 

DISTRIBUCIÓ A DOMICILI DE GAS-OIL 
PER A CALEFACCIÓI INDÙSTRIA 

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

SANTA EUULIA 
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES 

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

ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUES I ESPECIALITZADES 
L L I B R E R I A - P A P E R E R I A 
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Est- Servei 

Forn Sta, EuláliaDD a BiQ̂es i Riells-
Caixa Catalunya 

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

(Valles Oriental) 



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

etra. Barcelona, s/n. - Telefon 844 68 54 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONgANA 

A 

Famàcia NURIA SALAYET 
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES 

FÓRMULES MAGISTRALS 

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



Can Corder 
PERE BASSA 

ELABORACIÓ ARTESANA 
DE FORMA TGE, MA TÓI IOGURT 

DISTRIBUCIÓ I VENDA: LA SELECTA 
etra, de la Sagrera, sin. Carni de la Serra de Can Ballestà, 2 
Telèfon 844 66 30 Telèfon 841 46 66 
STA. EULÀLIA DE RONQANA LLIQÀ D'AMUNT 



FtNQUES STA. EULALIA 
A P I 1 S 8 1 

COMPRA, VENDA, PERMUTES: TORRES 

SOLARS 

PISOS 

NAUS INDUSTRIALS 

RUSTIQUES 

LLOGUERS 

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

SANTA EULÀLIA 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 RONCANA 

• Centre Comptable 

• Assessorament Fiscal i Laboral 

• Assegurances 

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

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



ESPORTS 

ORENCANA 

santa eulalia 
de rondana 

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

SANTA EULALIA DE RONQANA 

líL/W^ 
FRUITS ole 

l a J E R R A ' 

Venda de: 
Fruits sees 
Pomes 
Ous 
Pollastres de pages 
Mató i formatge de cabra 

Teléfon: 844 80 07 



FORN DE PA 
PASTISSERIA 

La Sagrera 

etra. La Sagrera 

Telèfon 844 89 54 

El Rierai 

etra. Sant Feliu 

Telèfon 844 81 60 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



CONSTRUCCIONS 

MOLINS, S. L. 

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

OFICINA: 
844 81 81 

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



VENDA i TALLER D'AUTOMÒBILS 
RENTAT AUTOMÀTIC 

E S T A C I Ó S E R V E I 

S A N T A E U L À L I A 

SERVEI OFICIAL 

CUPIA,S.A. 
Al í^ACONDIClüNAD' . ; PARA AUTOMOVILES 

AIRE CONDICIONAT 

PEUGEOT TALBOT 

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

/ m a ^ 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



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

(CASA MATEU) 

Tel. 844 88 33 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

F E R R E T E R I A m^pm 
etra, de Barcelona, 15 - Tel, 843 00 03 
0 8 4 8 0 L ' A m e t l I a del Vallès 



Alimentació Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

PIga. J. Maragall, s /n . 

(La Sagrera) 

Tels. 844 81 58 - 844 92 19 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

V y 

T R A N S r O H T E t 
BARÒ BONf T. l A . 
T R A N S r O H T E t 
BARÒ BONf T. l A . 

TRANSPORTS 
BARÒ BONET, S.A. 

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

A 



Josep Bau 
i Terradelles 

Treballs de fusteria 

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

08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 

F E R R E R I A 
d e 

Ail iq [ue l B a r b a n y 

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 844 81 56 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



duran 
a r t s g r à f i q u e s 

^ • Autoedició - Disseny gràfic - Servei Fax 
• Edicions - Revistes - Catàlegs - Formularis paper continu 
• Tota classe d'impresos per a la indùstria i e! comerg 

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

^J^intaxa induitziaC - czf^s-iotació 

¿ítacatí - J\/\ OCjUitsi - iSuZO 

dícoxatiuí 

Zittiors iglesias ^ura é. e . 

etra, de la Sagrera, 7 - Tel. 844 89 82 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



V 

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

Y C I M I E N T O S 

Cárdenas S.L. 

Urb. Bosc del Forn, 89 

Teléfono 844 82 36 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

FUSTERIA i MOBLES 

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA 

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



CLÀ»tLLÀS 
xaciefai anùnima 

Venda al major de: 

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

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

Fax 844 83 86 
Sta. Eulàlia de Ronçana 



CONSTRUCCIONES 

JAVIER MASEGOSA 

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



PERRUQUERIA DE SENYORES 

Maria Dolors 

Verge del Reme i . l ò 

Bloc A, 1/ , 2." 

Telèfon 844 90 11 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

•FORJA 
•BARANES 
•REIXES 
•ESTRUCTURES 
•AUTOMATITZACIÓDE 

PORTES DE JARDÎIGARATGE 
•EXPOSICIÓ PERMANENT 

EXPOSICIOI VENDA DE: 

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

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

SERRALLERIA F. FRANCH, S. C. J 
Can Franch, s/n. - Tel. 844 80 10 - Fax 844 63 28 
S A N T A E U L À L i A D E R O N Ç A N A 



I. DANTI 

Bastici« Nova Domicili particular: Tel. 8b5 00 36 

SANTA EULALIA DE R O N C A N A 

COMESTIBLES 

CA LA LOLA 
M A R I A CONSOL POU 

La Sagrera 
Telèfon 844 88 57 

STA. EULÀLIA DE RONDANA 



DROGUERIA 

M A R T I 
VENDA DE SUROS 

VENDA DE PAPERS PINTATS 

PINTURES 

ARTICLES DE NETEJA 

ARTICLES DE REGAL 

La Sagrera 
Telefon 844 82 59 SANTA EULALIA DE RONQANA 

P I N T U R E S 

VICTOR 
SURO - PAPERS - RÈTOLS 

I PINTURA EN GENERAL 

Ctra. de La Sagrera, s/n. 
Tels. 844 89 94 - 844 82 59 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



^mmn ) 
SERVEIS DE JARDINERIA 

í Projectes i dissenys 

í Construcció i manteniment de jardins 

í Instal.lacio de regs 

> Tractament fitosanitari de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

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

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Des de 1896 
fem eosM a les inKB€ions 

Des de sempre hem fet costat a les 
ictivitats profundament arrelades en 
a nostra gent. 

Des de sempre ens hem identificat 
imb les expressions propies del 
lostre pöble. 

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

Caixa ck Manlleu 



— — 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I TRANSPORT 

Agents oficiáis Uralita, Asland, Uniland, Gres Català. 
Tot tipus de gres i ceràmica 

Tel. 844 80 41 - MòbiI 908 49 29 12 - Fax 844 67 36 
etra, de Barcelona 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

PERRUQUERIA FEMENINA 

I ESTÈTICA 

MONTSE 

Plaça Ajuntament, 3 
Tel. estètica 844 61 37 - Tel. 844 62 12 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



B A R • A L I M E N T A C I Ó 

,A SALA 
Telèfon 844 87 56 

(EL RIERAL) 

SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A 

Papereria Can Ferrer 
• Revistes i diaris 

• Pertumeria 

• Joguines 

• Objectes per a regal 

• Générés de punt 

• Espardenyeria 

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

Tel. 844 64 17 STA. EULALIA DE RONQANA 



E L E C T R I C I T A T ELECTRODOMÈSTiCS 

CASALS BARBANY 
EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS 

— LLISTES DE NOCES — 
Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines - Neveres 
Estufes - Maquines de rentar superautomàtiques 

Congeiadors - Calefacció 
Telèfon 844 81 35 
«EL Rieral» 

SANTA EULALIA DE RONgANA 

R E S T A U R A N T 

etra, de Caldes a Granollers, Km. 3,500 
Tels. 844 82 58 - 844 63 63 - Fax 844 82 58 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA ( Barcelona) 



EMPRESA DE CONSTRUCCION 

ANTONIO PEREZ RUIZ 

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

Construcciones 
A. Gabriel Robles 

D.N.l. 24.780.040 R 

c/. Virgen de los Remedios - P. Torras, 5° bloque, 2° 4.® 
Teléfono 844 86 52 - SANTA EULALIA DE RONDANA 



Construccions FELIP^ S.L. 

PROJECTESIPRESSUPOSTOS 

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



TRANSPORTS 

GIRPEI 

COMERCIANT EN TOTA CLASSE DE 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

TREBALLS DE REBAIXOS 

Agent oficial de ROCALLA I PLÁSTIC 

OBJECTES DE REGAL 
SANITARIS ROCA 

CERÀMICA 

Verge del Reme!, 2 

Tels. 844 82 56 - 844 88 58 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



r 

Q . Y F F F F 

v/N vxAV L ̂  BONET 

JA U I V I E B O N E T R i b E R A 

c/. Sant Joan Bosco,3 

Tel. 844 80 55 0 8 1 8 7 Sta. Eulalia de Rondana 

STA. EULALIA 

INDÙSTRIA GRÀFICA 

EDICIONS • REVISTES • CATÀLEGS 

PROGRAMES • IMPRESUS EN GENERAL 

Sant Joan Bosco, 10 

Telèfon i fax 844 80 82 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Seruei de Jardineria 

C/. del Guai, 12 
Tels. 844 84 99 • 929-37 84 11 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Transports BONET, S. L. 

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

Ali-Bey,51 - Tel. 232 48 59 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

C/. Dr. Severo Ochoa, 8 - Tel. 844 89 98 



HERBORISTERIA 
I DIETÈTICA 

SX V»»'^ 
C/. Verge del Remei, 15 • Tel. 844 69 80 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



BAR-RESTAÜRANT 

CAN RAJOLER 
Menú del día 
Servei a la carta 

Tel. 844 66 33 
Pla9a de TAjuntament SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

F U S T E R I A 

fl 
r= != i 

C / . La Serra, s/n. 

Telèfon 844 6715 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



Construcciones PIRAMIDE S.C.P. 

C/. Bonavista, 8 

Tels. 844 87 26 - 841 40 48 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



VIDEO CLUB 

Révélât de Fotos 
Recolada de sabates per arreglar 

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

GIRBAU 
Mecánica automoció 
Reparació de planxa 

pneumàtics i electricitat 

C/. Verge del Remei, 9-08187 Sta. Eulàlla de Ronçana 
Tels, 844 69 69 - 844 60 61 



i n 
SONDEIGS 
PROSPECCIÔ 
I 
EXPLORACIÔ • • • • • • • • • 

FOUS D'AIGUA 

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

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



FUSTES BAU VILA S.L. 
RAMON BAU TERR AD ELLAS 

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

08520 LLERONA - Les Franqueses del Vallès 

R E S T A U R A N T 

Paradis Park 
Cuina Catalana 

BODES - BANQUETS - RECEPCIONS 

DIMECRES TANCAT 

LOCAL CLIMATITZAT 

Carni de La Serra Telèfon 844 90 75 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



Can Vi] .a 
( E S T A Ñ O 

Telèfon 844 90 33 

SANTA EULALIA DE RONQANA V y 

•íiím SARANES 

[l í í® PORTES 
- M í í : REIXES. JOAN DURAN RIERA 

Tel./Fax 844 68 09 
etra. La Sagrera, 20 

08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 



Carni de la Serra, s/n. - Tel. i Fax 844 93 11 
08187 STA. EULÀLIA DE RONQANA 



FORN DE PA C o n t ü f i t o n i 
P A S T I S S E R I A OdUl H I I I U I I I de Jaume Peig 

Telèfon 844 81 80 SANTA EULALIA DE RONQANA 

'^¿¿¡¿ihllL 

Construccions 

Pere Barnils 

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



POMA - PRATCORONA S.C.P 

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

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

Automatitzacio de portes 

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

VIDEO CLUB 

L Ioguer de p e l - l i c u l e s 
i v e n d a d ' a p a r e l l s de T. V. C., 

V i d e o i c a d e n e s HIFI 
Reve ia t de fo tos en 24 hores 

Se rve i de F o t o c ò p i e s 

Plaça Ajuntament 
Tel. 844 66 12 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



BARNIZADOS Y PINTURAS 
STA. EULALIA 

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

08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

J.JOl^NI 

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

GALERIES CATALUNYA 
Carretera de Barcelona, s/n 

Tel. 844 66 31 - Tel. mobil 909 85 17 82 
SANTA EULÁLIA DE RONQANA 





CLUB PINEDES 
CASTELLET 

(Komplex Gisp0rtiu oMunicipal) 

Piscina 

Oistes de Dennis 

^ista ^öliesportiva 

(^ar 

&amp d'entrenament 

Urbanitzaciö Pinedes Castellet - Telefon 844 86 33 



Cosmmom MñRIH 
A L B A Ñ I L E R I A E N G E N E R A L 

m 
•IJÜBT! 

C/. Pr imavera, n® 7 
Tel. 870 92 20 - G R A N O L L E R S 

MOQUETES 
MALETERS 

FUNDES 
AUTOMOBILS 

Carni Serra Granada, 71 - Tel. 844 91 80 

STA. EULÀLIA DE RONQANA 



MIGUEL 
MESTRET 
R E S T A U R A N T 

Fem menús de Dilluns a Divendres 
migdia. 

Nits i caps de setmana demani sopars 
de tot tipus. 

Els Dissabtes us amenitzarem la nit amb 
música en viu. 

Tenim salons per a convencions, bodes, 
comunions i tot tipus de celebracions. 

^ cú^^ienem !! 

etra, de Barcelona, s/n (costat gasolinera REPSOL) 
Tel. 844 88 05 - Sta. Eulàlia de Rongana (Barcelona) 



NOU ESTIL DE PERRUQUERIA 
I ESTETICA DOLORS 

HOME-DONA 

Serveis que s'ofereixen: 

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

Can Corder - 844 93 40 



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

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

e s p e c i a l i d a d e n p e s c a d o s 

a n i m a d a s v e l a d a s c o n b a i l o 
(los s á b a d o s n o c h e ) 

r e s e i ' v e s u m e s a 

« URBANITZACIO CAN SABATER» T E L E F O N 8 4 4 93 19 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



PIEDRA ARTIFICIAL 

[lis 
ANTONIA MORENO 

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

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



(I 

Construccions SERBAS, S.C.P. 

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

^ Colmado 

CAN COSTA 
***************************** 

Barri El Serrai Tel. 844 8 8 31 

STA. EULÀLIA DE R0N(;ANA. 



PINSOS 
Amb la garantía de 

Ebro Agr ícolas 

Fábrica a 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Distribuidor per a la Vali del Tenes: 

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

Productes pel camp i pel ¡ardí 



Electric 
Ponent, s.a. ^ A N T O N I ^ 

5 SÁNCHEZ 0) 

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

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

RESERVAT 



BANCA OTAIANA 



TKRGETES DE CREDIT 

Fagui amb 
tota comoditat 

CAIXA DE CATALUNYA 
VISA 

LB 

CAIXA DE CATALUNYA 



P U B L I C A C I O 

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 


