
Santa Eulàlia de Roncana 

w 



S U M A R I 
Pàg. 

Pòrtic 1 
Ajuntament 2 
Les Pestes a Santa Eulalia 12 
Cans de vehicles 12 
Població de Sta. Eulalia 13 
Moviment demografie 14 
Escola Rongana 16 
Escola Vali del Tenes 25 
Parvulari Sta. Eulalia 27 
Centre de Cultura Sant Jordi 28 
Parroquia 29 
Casal d'Avis 30 
Coral Santa Eulàlia 32 
Televisió. Canal Set 35 
Revista Rongana 38 
Espiai 40 
Agrupado Fotogràfica Santa Eulàlia 42 
Casal Parroquial 44 
Els aiguats d'octubre 46 
Les urbanitzacions. La Font d'AbriI 50 
Sant Isidre 51 
La «Campiña» 52 
Esports. Fútbol 53 
Club Pati Santa Eulàlia 63 
Societat de Cagadors 64 
Cases que tenen historia: Can Corder 66 
Cada any un personatge: Ángela Sampera 

i Planas 74 
El temps 76 
Humor 78 

Portada: 
«Tambors», diapositiva premiada amb el 1.®' premi, te-
ma «Vali del Tenes», en el XIII Concurs de Fotografíes 
Diapositivas de la Valí dal Tenas, de Josep M.® Molist i 
Vilanova. 

I.G. Santa Eulàlia - Santa Eulàlia da Ron9ana. 
D. Legal: 29.223 - 1986. 



PÒRTIC 
De hell nou, i amò motiu de la publtcació del present Anuari, em plau de 

posar-me en contacte amh tots els veïns i residents del nostre pöble. 

Enguany, tota la tasca que, amò la millor voluntat d'aquest món, hem 
dut a terme, ha quedat totalment entenehrida, per no dir eclipsada, pels dra-
mätics i espaordidors incendis i aiguats que darrerament ha sofert, molt espe-
cialment i accentuadament, la nostra Vail del Tenes. 

Cal dir, però, que aqüestes dissorts, que han causai quantioses perdues de 
tota mena —fins i tot vides humanes— han posât de manifest la perfecta 
unió que hi ha al nostrepohle, aixi com l'esperit de Solidarität i d'altruisme 
que anima tots els habitants, els quais no ban escatimat esforços per tal de 
pal liar, en tant que ha estât a les seves mans, la magnitud de la tragedia que 
hem suportat i visent. 

Aprofito, dones, aquesta avinentesa per regraciar, en nom propi i de tots 
els Companys del Consistori, aquesta desinteressada, massiva i eficaç col-la-
borado, i, al mateix temps, per deixar constäncia de la vigoria del nostre 
tremp. No ens hem de deixar abatre per aqüestes doloroses circumstäncies, 
tan adverses. Ben al contrari. Les mateixes han de servir-nos d'esperò, per tal 
de treballar i de Iluitar sense desànim per endegar les malifetes que ens han 
deixat els elements com a colpidora reliquia. 

La vida continua i hem de viure-la amb plena confiança en nosaltres 
mateixos. Si ens ho proposem totsplegats, Santa Eulälia no trigarà a ser, altre 
cop, aquell pöble acollidor i animat de sempre, aquell pöble que no coneix 
cap mena de defallença, que els contratemps no el poden ensorrar. 

Amb el cor, per tant, pie d'esperança, us desitjo quepasseu unes agrada-
bles festes de Nadal, i que l'any 1995 sigui el de la plena recuperado i que la 
pau ens empari sempre amb el seu magic mantell. 

Ben cordialment us saluda el vostre Alcalde. 

Josep Uñó i Ciurans 



A J U N T A M E N T 

Resum dels acords adoptais als Plens Municipals, 
des de Desembre de 1993 a Octubre de 1994 

Pie del dia 23 de desembre del 1993 

- Assalientar-.se de l'acord signât amb totes les forces politiques ]:)resents al 
Consistori, en viitiit del ciiial existirá tin ecjiiip de govern unitari. 

- Restar assabentats de la programaciô de la 1-esta de Cap d'Any i Cavalcada de 
Reis. 

- Aprovar inicialment el projecte de l obra Urhanitzacíó de la zona urbana La 
Campinya, amb un pressupost de 147.001.667 ptes., aixi com el projecte de l'obra 
Adequació dels serveis existents, drenatge de les aigües pluvials i pavimentació de 
la zona urbana Sant Cristòfol. amb un pressupcxst de 26.339.052 ptes. 

- Aprovar un expedient de suplements de crédits al pre.ssupo.st vigent, per mitjà 
de transferències entre diverses particles del mateix. 

- Aprovar la renovado del Conveni, amb el Conseil Comarcal, per a la unió de 
la xarxa bàsica de serveis socials d'atenció primària. 

- Aprovar tirar enclavant el projecte d'ampliació del Cementiri Municipal. 
- Kstablir determinades modificacions en la prestació del servei de recollida do-

miciliària d'escombraries. 
- SoMicitar, a proposta de la regidora Mascarell, de la Generalitat, la declaració 

del nostre pöble com a municipi pilot per a l'estudi del Risc d'Incendis. 

Pie del dia 13 de gener del 1994 

- Aprovar les bases que han de servir, com a norma general, per als diversos 
expedients de municipalització de les distintes xarxes d'aigua potable que encara 
no son municipals, municipalització que tindrà efectes retroactius des de primer de 
gener d'enguany. 

- Encarregar a l'Enginyer Municipal l'estudi de preus de l'aigua potable domici-
liària, per a la tramitació de l'expedient de revisió de preus. 



- Demanar pressupost a I'actual proveidor d'Hardware (Anco-Olivetti) i a dos 
proveidors més, per tal de procedir a la definitiva substitució dels actuals equips 
informatics, els quals cal considerar ja amortitzats i albora obsolets, i procedir així 
mateix a la seva ampliado. 

- Sol-licitar del Centre de Gestió Cadastral la revisió deis valors cadastrals d'a-
quest terme municipal. 

- Aprovar inicialment el projecte de l'obra Canonada cl'Aigua en distribució 
d'alta al Carni de la Serra per ais nuclis de la Serra i el Rieral, per un pressupost de 
15.853.166 pessetes, i sol-licitar a la Generalitat una subvenció del 50 % de l'esmen-
tat import, dins el programa especific d'ajut economic ais municipis amb nuclis 
agregats. 

Nou dipòsit d'aigua 

- Renovar l'operació de Tresoreria concertada amb la Caixa d'Estalvis de Cata-
lunya, per un import de 40.000.000 de pessetes. 

- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputado de Barcelona, dins el PCAL 
1994-95, per un import de 11.951.000 ptes. per a l'actuadó Pavimentació del Carni 
de Caldes 3-" fase i enllaç amb la carretera BV-1435. 

- Aprovar el padró de contribuents de l'Impost sobre Vehicles, actual exercici. 
- Concedir l'excedència volimtària a la treballadora Isabel Sotillo Novell, desti-

nada ais Dispensaris Municipals, per ocupar plaça interina a l'ICS, Àrea Bàsica de la 
Vali del Tenes i renovar els contractes temporals dels treballadors de la Brigada Mu-
nicipal Bias Cuenca Valle i Miquel Bover i Casanovas. 



- Sol-licitar a I'ajuntament de Granollers la concessió de la situació de Comissió 
de Serveis al funcionan de la seva plantilla Sr. Martí Torruella i Maltas, per tal que 
passi a prestar serveis efectius com a Cap de Serveis Economics d'aquest Ajunta-
ment. 

- Signar un acord amb el SEFED per tal que una alumna del Centre realitzi 
practiques a les oficines municipals com a teiefonista-recepcionista i encarregada 
del registre de documents. 

Pie del dia 10 de febrer del 1994 

- Aprovar provisionalment el Padró Municipal d'Habitants referit al dia primer 
de gener d'enguany, amb un total de 3-558 habitants. 

- Aprovar definitivament el Compte General de Pressupost de l'any 1992. 
- Acceptar les següents subvencions: 420.000 ptes. del Departament de Medi 

Ambient, Junta de Residus, per a l'adciuisició de contenidors de recollida d'e.scom-
braries; i 611.889 ptes. del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques, Di-
recció General d'Obres Hidràuliques, per a despeses d'abastament d'aigua. 

- Adjudicar el contraete de compra d'equips informatics a Anco-Olivetti, per un 
import de 1.432.900 ptes.; adquirir el pacjuet de programes d'administració local a 
ABS Informàtica, S.L., per un import de 1.525.000 pies.; adquirir a Gabinete Castilla, 
S.L. el programa de Nòmina i Seguretat Social; i contractar amb Xarau Suport l'ad-
quisició d'un paquet Office, pel preu de 69.400 ptes. i un curs de formado per 
50.000 ptes. 

- Sol-licitar de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, la precep-
tiva autorització per iniciar el procediment de revisió de les Normes Subsidiaries de 
Planejament d'aquest municipi i encarregar a l'Arquitecte Municipal, Sr. Jordana, la 
redacció de la Memoria i documentació reglamentaria. 

- Admetre com a garantía suficient, la hipoteca constituida a favor de l'Ajunta-
ment sobre la finca de 11.482 m.-' de l'àmbit Can Magre, per a l'aprovació definitiva 
del PPO Can Magre. 

- Contractar, com a aprenenta, l'alumna del SEFED Marta Bonet i Nieto, per tal 
d'encarregar-se de les tasques assenyalades a l'acord adoptat a la sessió plenària del 
13 de gener proppassat. 

Pie extraordinari del dia 24 de mar? del 1994 

- Aprovar el Pressupost General Únic per al 1994, i la plantilla de personal, amb 
els següents details: 
INGRESSOS Impostos directes 122.100.000 

Impostos indirectes 12.500.000 
Taxes i altres ingressos 234.348.084 
Transferències corrents 53.000.000 
Ingressos patrimonials 100.000 
Transferències de capital I l .951.9l6 
Passius financers 216.000.000 

Total ingressos 650.000.000 



DESPESES Personal 83 .390 .666 
Béns corrents i serveis 90 .747 .000 
Despeses financeres 24.793.031 
Transferències corrents 18.250.000 
Inversions reals 298,536.000 
Passius financers 134.283.303 

Total despeses 650 .000 .000 

PLANTILLA Nombre 
de places 

PERSONAL FUNCIONAR!: 
Amb habilitació de carácter nacional: 
Secretar! 1 

Escala d'Administració General: 
Subescala Tècnica (Cap Serveis Economics) . . 1 
Subescala Administrativa 1 
Subescala Auxiliar 3 
Escala d'Administració Especial 
Subescala Tècnica; 
Enginyer Municipal (32 % ) 1 
Arquitecte Municipal (43 %) 1 
Aparellador Municipal 1 
Delineant 1 
Subescala Serveis Especiáis: 
Encarregat Brigades Obres 1 
Auxiliar Policia 3 

PERSONAL LABORAL: 

Psicòleg 1 
Bibliotecaria 1 
Conserge Escoles 1 
Vigilant Poliesportiu 1 
Ajudant Dispensari 1 
Electricista 1 
Ajudant electricista 1 
Paletes 3 
Manobres 3 
Dones de neteja 4 
Aprenenta auxiliar administrativa 1 
Encarregat manteniment Pinedes Castellet . . 1 

- Rellevar de les funcions de Tresorer el Sr. Francese Cladellas i Bonet i nome-
nar el Sr. Martí Torruella i Maltas, Cap dels Serveis Economics , per a substituir-
lo. 

- Sol-licitar de la D i p u t a d o de Barce lona les següents subvencions . Pestes, 
400.000 ptes.; Manteniment de camins, 750 .000 ptes.; Programa DDD, 234.000 ptes.; 



Estaivi energètic, 956.250 ptes.; Taller de TV locai, 500.000 ptes.; Educació Medi-
ambiental, 150.000 ptes.; Dinamització Casal d'Avis, 576.875 ptes.; i Formació d'A-
dults, 75.000 ptes. 

- Mostrar la total adhesió de la Corporació a la Liei de Normalització Lingüísti-
ca, resultant del consens parlamentari de l'any 1983-

- Sol licitar la integració d'aquest Ajuntament al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs. 

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

- SoMicitar d'una entitat bancària la concess ió d'un crédit, per import de 
125.000.000 ptes. per tal de procedir a la canceMació dels crédits vigents. 

- Aprovar el plec de condicions per a la subhasta i convocatoria de la licitació 
de les oiires de i^avimentació del Carni de Cáleles, 3." fase, i enllaç amb la carretera 
BV-1435. 

- Procedir a la redacció d'un conveni urbanistic amb la familia (^iurans, per tal 
de poder executar les obres de prolongado del carrer Girona. 

- Assabentar-se de la remodelació del cartipàs municipal, feta pel Sr. Alcalde: 

Delegacions Re¡>idürs 

Medi Ambient Catherine Charles 
Cultura Montserrat Canet 
Benestar Social, Sanitat i Relacions Publiques Imma Badia 
Serveis d'aigua, Enilumenat i Promoció Econòmica Francese Montes 
Altres Serveis i Ensenyament Josep Valls 
Indùstria i Governació Enric Folch 
Esports Jaume Deumal 
Joventut Montserrat Alerm 
Agricultura i Treball Magdalena Mascardi 
Urbanisme Esteve Aymà 

- El Sr. Alcalde es reserva l'area d'Economia i la supervisió de la Brigada 
Municipal. 

- S'estableixen les següents Comissions; Urbanisme i Obres: Esteve Ay-
mà, Enric Folch, France.sc Montes i Josep Valls; de Festes: Montserrat Canet, 
Imma Badia, Catherine c:haries i Magdalena Mascarell. 

- Sol licitar del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, una sub-
venció de 4.060.000 ptes. per al finançament parcial del projecte de Recupe-
rado Ecològica i Condicionament del riu Tenes. 

- Renovar el contracte de les dones de neteja M." Consol Marín i M."" Paz 
Flores, passant-les de treballaclores temporals a fixes de plantilla. 

Pie del dia 21 d'abrU del 1994 

- Contractar amb l'empresa Ortea de Servicios, S.A., els treballs de revi-
sió i actualització del cadastre d'aquest municipi. 



Detall de l'ampliació del Cementiri 

- Facultar el Sr. Alcalde per formalitzar el nou contracte de serveis funeraris amb 
l'empresa Cabré Junqueras, S.A., titular de Funeraria Encarnat, de Granollers. 

- Procedir a la instaMació de l'enllumenat de la zona esportiva de Can Marqués, 
amb un pressupost de 488.171 ptes. i subscriure el corresponent conveni amb l'As-
sociació de Veins de l'esmentada zona per formalitzar la seva aportado. 

- Aprovar l'estudi de preus del subministrament d'aigua potable, fet per l'Engi-
nyer Mimicipal, i trametre l'expedient a la Junta de Preus de Catalunya, per a la seva 
aprovació definitiva. 

- Exposar al pCiblic el projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals d'a-
quest Municipi, que tramita la Generalitat. 

- Iniciar expedient adreçat a obtenir la declaració de municipi turístic, excep-
tuat del règim general d'horaris comerciáis. 

- Aprovar inicialment el projecte de l'Obra Urhanització de la zona urbana de 
Can Juli (Sector Ponent), amb un pressupost de 57.732.026 ptes. 

- Procedir a l'adquisició d'un solar, mitjançant permuta, ubicat a la UAU-4 per 
un altre situât a la UAlJ-5, propietat de l'Ajuntament. 

- Agrair al Sr. Valenti Sans Fradera, amb motiu de la seva jubilació, els serveis 
prestats com a integrant de la Brigada Mimicipal d'Obres. 

- Renovar, per darrera vegada, el contracte de practiques relatiu al treballador 
laboral Miquel Bover i Casanovas. 

- Aprovar el Padró de contribuents per l'Impost sobre Béns Immobles, corres-
ponent a Tactual exercici. 



Pie extraordinari del dia 12 de maig del 1994 

- Aprovar definitivament el projecte de lobra Urhanització de la zona urbana 
de la Campinya i incoar expedient d'imposició i ordenació de contribucions espe-
ciáis ais propietaris de l'esmentat sector. 

- Aprovar iniciaiment el projecte d'Urhanització i d'intersecció amh la carrete-
ra BV-1435per al desenvolupament del PPO-4 Can Magre, amh un pressupost de 
337.790.984 pessetes. 

- Concertar amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona una operació de 
préstec, per un import de 91.000.000 pessetes, per tal d'atendre les inversions pre-
vistes al pressupost d'enguany. 

- I'rocedir a l'atiquisidó d'una centraleta telefònica i 14 unitats d'aparell de te-
lèfon, amb una despesa màxima de 600.000 ptes. més IVA. 

- Sol-licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció de 303.613 ptes. per al 
finançament de l'actuació previ.sta en materia d'estalvi energetic en l'enllumenat 
public. 

Pie del dia 26 de maig del 1994 

- Aprovar iniciaiment les Normes Subsidiaries de Flanejament d'aquest Muni-
cipi, en mèrit de la Sentencia dictada pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 
anuMant el primer acord aprovatori de les esmentades Normes. 

- Adjudicar definitivament el contracte per a la realització de les obres Pavi-
mentació del Canti de Caldes. 3." fase, i enllaç amh la carretera BV-1435, a la fir-
ma Serop, S.L. 

- Aprovar provisionalment la ¡m]:)osició de contribucions especiáis per a la rea-
lització de les obres d'urbanització de la zona urbana de La Campinya, per un im-
port de 128.047.340 pessetes. 

- Procedir a la modificaciô del contracte amb el concessionari del servei de recolli-
da d'escombrarics, incorporant-hi la destinació de 4 noves unitats de contenidors per a 
la recollida selecli\-a de vidre i 7 contenidors per a la recollida de paper. 

Pie del dia 30 de juny del 1994 

- Assabentar-se tiLie la Comissió de Preus ha aprovat les noves tarifes d'aigua 
de la xarxa municipal. 

- Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especiáis per a la rea-
lització de les obres d'urbanització dels carrers de Can Juli (sector Ponent), per un 
import de 49.072.222 pessetes; i també la imposició de contribucions especiáis per 
a la realització de les obres d'Adequació dels serveis existents, drenatge de les ai-
gües pkivials i pavimentació de la zona urbana de Sant Cristòfol, per un import de 
22.388.203 ptes. 

- Prestar la conformitat al Pia Comarcal de Mecanització de la gestió, el control i 
el seguiment d'expedients del Pía Comarcal d'Informatització integral deis registres 
d'entrada i de sortida, de la Informatització de la Gestió informativa de Secretaria i 
d'Aplicació d'un sistema d'informació financera comptable per a directius de les ad-
ministracions locals. 



Pavimentació del camí de Caldes (3.'' fase) 

- Incrementar, a causa de la sequera que es pateix, l 'abastament ci'aigua a la 
població, amb l'aportació ais dipósits de 80.000 litres/dia, mitjançant camions-cis-
terna; instal-lar una canonada provisional d'aigua a través de la propietat de la Sra. 
Ernestina Llopis Rrustenga, a qui es fa constar l'agraïment de la Corporació, des del 
camí de Can Costa fins al camí de la Creu; i utilitzar un pou situât prop de la urba-
nització Els Lledoners, amb la conformitat ciel propietari. 

- Trametre una carta a tots els abonats a la xarxa municipal d'aigua explicant 
les mesures adoptades i assenyalant normes a tenir present per al bon ús de l'aigua 
disponible. 

- Aprovar inicialment la con.stitució de l'Entitat Urbanística de Conservaciô de 
la Unitat Urbanística Pineda-Font d'Abril, així c o m els Estatuts pels quals s'haurà de 
regir i nomenar el regidor d'Urbanisme i Obres Sr. Esteve Aymà i Pedrola, com a 
représentant de l'Ajuntament en els organs de govern de l'entitat. 

- Cedir gratui'tament a APINDEP l'ús del local que ocupava el Dispensan del 
Rieral, fins el día 31 de setembre d'enguany, amb la condició que l'entitat haurà de 
fer-se càrrec de les despeses ordinaries de funcionament i utilització del local. 

- Prorrogar el contracte de l'oficial de la Brigada Sr. Blas Cuenca, per un pério-
de de sis mesos, i donar per acabada la relació laboral, per finalització de contracte, 
del Sr. Miquel Bover i Casanovas. 

- Autoritzar al Delineant de plantilla d'acjuest Ajuntament Sr. Jordi Blanco de 
Alba i Freixa la compatibilitat de la seva condició de funcionari municipal amb la 
prestado de serveis al sector privât, fora de la seva jornada de treball. 



- Sol-licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament del Medi Ambient, una 
subvenció de 426.250 pessetes, corre.sponent.s al 25 % de la despesa prevista per 
l'adquisició de contenidors per a la recollida selectiva de residus. 

- Aprovar el projecte de clausura progressiva de la Timba de Can Maset i soMi-
citar al Departament del Medi Ambient de la Generalitat una subvenció de 
2.000.000 pessetes, per al finan^ament parcial previst per a aquesta actuació. 

- Facultar el Sr. Alcalde per a la formalització i acceptació de les superficies sot-
meses a expropiado, dins el projecte de supressió de revolts a la carretera BV-1435, 
en terme de Santa Eulalia. 

- Comunicar a la Generalitat el canvi d'ús de la pianta baixa de l'habitatge del 
mestre de l'Escola Pública Rondana, i procedir a l'execució dels treballs de reforma i 
adequació de l'esmentada pianta. 

- Facultar el Sr. Alcalde per a procedir a l'acijudicadó directa de les unitats d'o-
bra complementaria corresponent als trams inicialment exclosos al projecte de Pavi-
mentado del Cami de Caldes, 3-'' fase. 

Pie extraordinari del dia 15 de setembre del 1994 

- Aprovar el plec de clausules econòmico-administratives de l'obra Adequació 
de serveis existents, drenatge d'aigúes pluvials i pavimeutació de la zona urbana 
Sani CristòfoI i convocar subhasta per a l'adjudicadó de la mateixa. 

- Aprovar el plec de clausules econòmico-administratives de l'obra Urbanitza-
ció dels carrers de Canjuli (sector Pouent) i convocar sulAasta per a l'adjudicadó 
de la mateixa. 

- Acceptar els ajuts inclosos al Programa especific d'ajut economic als munici-
pis amb nuclis agregats del PUOSC any 1933, per al finan(:ament de l'obra Canona-
da d'aigua en distrihució d'alta per als nuclis de la Serra i el Rieral. i aprovar defi-
nitivament e! projecte de l'esmentada obra. 

- Aprovar definitivament e) projecte reformat de l'obra Millora emmagalzemeiU 
d'aigua (dipòsits). 

- SoMicitar a la Generalitat una subvenció de 4.00().()()0 pe.s.setes, per a Ics ac-
tuacions d'abastament d'aigtia per raons d'emergència, corresponents al periode 
1/4/94 a 15/9/94. 

- Aprovar els padrons de contribuents de la taxa pel servei mimidpal de reco-
llida d'escombraries i el de la taxa pel servei de Cementiri, corresponents a factual 
exercici. 

- Formular diferents al legadons al projecte constructiu dels col lectors generals 
d'aigües residuals del sistema Santa Eulalia de Rongana-L'Ametlla del Vallès i trame-
tre-les a la Junta de Sanejament, redactora de l'esmentat projecte. 

- Encarregar als Serveis Tècnics Municipals la redacció del projecte de les obres 
d'enlla^ de la carretera B'V-1435-La Sagrera i la seva senyalització. 

- Proposar a la Generalitat com a festes locals d'aquest municipi per a l'any 
1995, els dies 5 de juny i 4 d'agost. 



Pie del dia 20 d'octubre del 1994 

- Aprovar la revisió de les tarifes correponents a l'Ordenança Fiscal núm. 2 -Im-
post sobre vehicles de tracciò mecánica», i establir un increment del 5 %, a partir de 
l'any 1995. 

- Aprovar la revisió de les tarifes de l'Ordenança Fiscal núm. 7 «Taxa per llicèn-
cies urbanistiques», per al mateix exercici. 

- Aprovar la revisió de les tarifes de l'Ordenança Fiscal núm. 10 «Taxa per reco-
llida d'escombraries», així mateix per a l'esmentat exercici. 

- Aprovar el padró d'usLiaris del servei de subministrament d'aigua potable, co-
rresponent al tercer trimestre. 

- Facultar el Sr. Alcalde per atorgar, en nom de l'Ajuntament, eis poders a favor 
deis Procuradors i Advocats que s'escaiguin per a la representació-defensa deis in-
teressos de l'Ajuntament. 

Pie extraordinari del dia 20 d'octubre del 1994 

- Assabentar-se de la Memoria redactada amb motiu de les actuacions realitza-
des a causa deis danys produits pels forts aiguats del dia 10 de Tactual mes, en la 
cjual s'especifiquen per conceptes i barris. 

- Ratificar a les families de Jesús Muñoz Canovas, mort a conseqûència dels ai-
guats i de Lluis Bouso Díaz, desaparegut, el més sentit condol de la Corporació 
Municipal. 

- Manifestar la Solidarität amb tots els afectats pels aiguats, amb el compromis 
de l'Ajuntament de fer costat a tots els interessats, facilitar-los l'ajuda possible i pro-
cedir al total restabliment de la normalitat en el termini més curt possible. 

- Continuar les tasques de neteja i de retirada de résidus, i soMicitar pressupo.st 
a diferents empreses especialitzades per contractar amb urgència llurs serveis. 

- Reclamar a la Junta d'Aigües que, de manera urgent, defineixi la canalització 
del rill Tenes, mitjançant la redacció de l'oportú projecte i la seva immediata exe-
cució. 

- Declarar la suspensió de llicències ud:)anistiques, amb carácter provisional, a 
totes les zones afectades pels aiguats, restant excloses d'aquesta suspensió les obres 
de reparació interna d'habitatges. 

- Reclamar a tots els estaments de l'Administració Central, Generalitat de Cata-
lunya, Diputació Provincial, Conseil Comarcal del "Vallès Oriental i a tots els orga-
nismes que depenguin d'aquestes administracions que, cadascun d'ells dins l'àmbit 
de llurs competències, adoptin amb urgència totes aquelles mesures tendents a pa-
Miar eis danys soferts per la poblado, a conseqûència d'aquests aiguats. 



Calendari de Festes 1995 
De bell nou ens plau de fer-vos saber que, durant el proper any de 1995, aquesta 

Comissió té programat el Calendari de Festes Populars que tot seguit us assenyalem; 

— Cap d'Any 
— Cavalcada de Reis (5 de gener) 
— Carnestoltes 
— Calcetada 
— Tradicional Arrossada ( 1 . " de maig) 
— Festa de Sant Cristòfol (10 de juliol) 
— Festa Major d'Estiu (3, 4, 5 i 6 d'agost) 
— Tots Sants (castanyada) 
— Festa Major d'Hivern (10 de desembre) 

La Comissió de Festes aprofita l'oportunitat que li ofereix la piiblicació del pre-
sent Annan per agrair, en primer Hoc, la cada vegada més nombrosa participació de 
la gent del nostre pöble a tots els actes festius que se celebren i, després, tornar a 
demanar. amb més insistència que mai, que acjuesta col laboració sigui cada vegada 
més intensa i més il lusionada. 

Les Festes, com tots saben, sense I'escalf huma, no tenen rao de ser. Son com 
uns veritables fossils. 

Feu, dones, tot allò que sigui al vostre abast perqué a totes les que tenim projec-
tades dur a cap s'hi vegi la vostra preséncia, amb més entusiasme i alegria que 
mai. 

D'aquesta manera, ais ulls de totes les poblacions de la comarca, donarem fe i 
constancia que Santa Eulalia de Ron(;:ana és un poblé ben viu, ben agermanat, que 
sap recordar i commemorar totes aquelles diades que, en el fons, són l'essència i la 
p lasmado de la nostra manera de pensar, de sentir i de viure. 

La Comissió de Festes 

Cens de vehicles de l'exercici 1994 

Turismes . . . . 1.653 
Autobusos . . . . 0 
Camions . . . . 289 
Tractors . . . . 22 
Remóles . . . . 30 
Altres vehicles . . . . 714 

TOTAL . . . . . . . . 2.708 



Relació de joves de Santa Eulalia allistats l'any 1994 

Cognoms i noms Mes 
d'incorporació 

Desti 

Alvarez Benitez, Ricardo Novembre 
Andrés Sánchez, Jerónimo Maig 
Aragón Bermudo, Sergio Febrer 
Blá/quez Aguirre, David Novembre 
Blázquez Aguirre, Sergio Agost 
Bonet Royo, Josep Maig 
Godeo Artés, Gerard Febrer 
González de Mendiguchia 

Garmendia, Xavier Agost 
Guerrero i 'alomo, Tván Maig 
Lumbreras Moreno, Jaime Febrer 
Luque García, Juan Manuel Maig 
Mercader Rabot, Ramon Agost 
Mollet Sánchez, Jordi Febrer 
Pérez Carmona, Angel Novembre 
Pérez Jordán, Javier Agost 
Pons Villaseca, Javier Agost 
Restori Alberique, Joan Caries Agost 
Rodés Padró, Jordi Maig 
Tárraga Avia, Javier Agost 
Urtiaga Baonza, Jaime Maig 
Vázquez Serrano, Oscar Novembre 
Vizcaíno Torres, Iván Febrer 

Terra; Regió Militar Centre 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Armada: Jurisdicció Central 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 

Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Girona 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió Militar Centre 
Barcelona (ciutat. St. Baudili, Gavà) 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Terra: Zona Militar de Balears 
Jaca (Huesca) 
Terra: Regió M. Pirenaica Orientai 
Aire: Tercera Regió Aèria 
Aquarterament Roses (Girona) 

LA POBLACIO DEL NOSTRE POBLE 

C r e i x e m e n t entre 1 de Gener d e 1993 i 1 d e Gener de 1994 

Població Homes Dones 
TOTAL 

P o b l a d o de dret a 1 de gener 1993 3.331 1.680 1.651 
Altes des de 1-1-93 a 1-1-94 361 184 177 
Baixes des de 1-1-93 a 1-1-94 104 56 48 
Població de Dret a 1 de gener de 1994 3.588 1.808 1.780 



MOVIMENT DEMOGRAFIC 
NAIXEMENTS (periode de 1 gener 1994 - 20 novembre 1994) 

Data Nom deis nascuts Nom deis pares 

10- 1-94 Martí Grau Puigdomènech Pere i Elisa 
12- 1-94 Maria Alonso Liarte F. Javier i Lucía 
14- 1-94 Paula Roura García Joan i M.^ José 
16- 1-94 Joshua Madurga Pascual L. Mariano i M.^ Josefa 

8- 2-94 Carla Gimeno Grauwinkel Carlos i Gabrielle 
24- 2-94 Isabel Torras Aspa Caries i M.® Cristina 

6- 3-94 Jordi Galvan Cabot Jordi i Eulália 
16- 3-94 Natalia Robles López José M.® i Carlota 
19- 3-94 Borja Ortega Martínez Angel i Ana 
19- 3-94 Tania Ortega Martínez Angel i Ana 
22- 3-94 Alba Quintana Cladellas Josep M.® i Antonia 
25- 3-94 Javier López Gómez Javier i M.^ Pilar 
26- 3-94 David Fernández Zea Eugenio i Juana 
12- 4-94 Mireia Gironès Maricalva Domènec i M.® Elena 
14- 4-94 Maria Montes i Espuña Joan i Josepa 
15- 4-94 Gerard Martí Costa Joan i M.^ Dolors 
30- 4-94 Lidia Grañana Castillo Pere i M.® Àngels 

5- 5-94 M.® Àngels Solis Carrillo Alfonso i M.® Àngels 
6- 5-94 Sergi Pavón Rodríguez Isidro i Antonia 

19- 5-94 Nuria Velasco Relats Lluís i M.^ Mercè 
20- 5-94 Roger Floriach Martínez Vicente i M.^ Isabel 

4- 6-94 Aida Ripoll Cladellas Jaime i Inmaculada 
3- 7-94 Joan López Ginestar Joan Ramon i Mercè 

18- 7-94 Marc Candeal Danti Josep i Encarnació 
21- 7-94 Josep M.^ Monràs Passeta Josep i M.® Carme 

1- 8-94 Oriol Cladellas Pallarás Francese i Esther 
9- 8-94 Albert Sánchez Uñó Albert i M.® Teresa 

16- 8-94 Aleix Franch Cabedo Francese i M.^ Neus 
19- 8-94 Helena Margenat Dordas Josep i M.® Dolors 
10- 9-94 Genis Soler Vega Esteban i Juana 
26- 9-94 Marc Esquirol Barón José M.® i Rosa 
18-10-94 Eric Carrión Giménez Cándido i Montserrat 

4-11-94 Marc Palomino Morilla Marcos i Elisenda 



MATRIMONIS 

12-12-93 Rafael Marín la Rosa i Dolores Roig Hernández 
31 -12-93 Fernando Aibar Gordillo i Ana Rosario Gómez Expósito 
29- 1-94 Juan Hernández Lutor i Isabel Gómez Trujillo 

5- 2-94 JoséVicens Fuertes Bergua i Olga Nicolás Martín 
23- 4-94 Enric Grau Carreras i Purificación Garrido Ancos 

2- 5-94 Rafael Martínez Ruiz i Eva Vallejo Restori 
6- 5-94 Juan Francisco Cuadrado Santona i Purificación Ribas Núñez 
8- 5-94 Melcior Farreny Gratacós i Maria Victoria Bonet Izquierdo 

17- 5-94 Pedro Reus Agustí i Pilar Valls Sabaté 
17- 6-94 Jaume Gran Costa i M.^ de los Reyes Ortega García 
25- 6-94 Jordi Iglesias Tura i Rosa Rebull Isern 

4- 7-94 Rafael Martínez Martínez i Maria Soledad Pérez Martín 
27- 7-94 Oscar Prats Avila i Maria Rosa Moret Espinosa 

3- 9-94 Pedro José Pimeas Anorodes i Adriana Pedraza Ramírez 
3- 9-94 Marc Guri Casallacs i Lidia Viura Zorrilla 

11 - 9-94 Juan Antonio de las Prías Miras i Rosario Molla Estevan 
18- 9-94 Josep Malet Roseli i María José Romero Sánchez 
17-10-94 Franz Antonio Bechtoid Gabarro i Silvia Javier Roca 
29-10-94 David del Barrio Vila i Ana María Zabaco López 

DEFUNCIONS (període 1 de gener 1994 - 20 novembre 1994) 

Data Nom deis traspassats 
2- 1-94 Concepció Padrós Barniis 23- 6-94 
5- 1-94 Emilio Fernández Bas 21- 7-94 

14- 1-94 M. Rovira Campderrós 23- 8-94 
16- 1-94 Antonia Ventura Mañosa 11- 9-94 
20- 1-94 Cándida Navio Millán 16- 9-94 
24- 2-94 Carmen Zea García 10-10-94 
26- 2-94 María Castaño Torres 30-10-94 
27- 2-94 María Cámara Carmona 14-11-94 
15-6-94 María Rosa Floreta Martínez 18-11-94 

Lluís Noguera Ferrer 
M. de la Cabeza Torres Castillo 
Josep Jordana Pañach 
Josep Bassa Viñeta 
Joaquim Cabedo Castillo 
J. Manuel Muñoz Cánovas 
Josep Bassa Padrós 
Pere Solé Vilardebó 
Magdalena Puig Casals 

Enric Torras i Gubern 
Jutge de Pau 



ESCOLA PUBLICA RONÇANA 

El curs 93-94 va acabar amb alguns 
canvis en el professorat i amb un consi-
derable aiigment ele la matrícula. 

Marxaven eis 35 nens de 8è. i n'entra-
ven uns 90 de nous, repartits en dife-
rents cursos. 

Això va fer-nos plantejar que eis es-
pais que teníem no eren suficients i vam 
haver de buscar solucions. Una va ser 
que l 'Ajuntament fes obres a la casa 
(enderrocar eis envans per fer dues au-
les) i una altra fer servir la biblioteca 
com a aula. D'aquesta manera vam tenir 
els tres espais que ens feien falta. 

Esperem, però, que aquesta solució 
sigui només per acjuest curs i les tan es-
perades obres d'ampliació de l'Escola 
comencin aviat. 

El mes de setembre es van seguir ma-
triculant nens i ara ja tenim 430 alum-
nes. A aquesta quantitat no hi haviem 
arribat mai. 

També, evidentment, lia augmentât la 
plantilla de mestres. Ara som 22 del De-
partament d'Ensenyament de la Gene-
ralität, 2 depenents del Bisbat i 3 con-
tractats per l'Ajuntament i APA. També 
tenim una Logopeda amb dedicació de 
6 hores setmanals. 

Aquest curs 94-95 hi ha hagut renova-
ció del Conseil Escolar. El dia 15 de de-
sembre ha d'estar constituit el nou. Fins 

ara ja s'han fet eleccions de pares, alum-
nes i mestres. 

A la nostra Escola el Conseil estarà 
format per: 

L'Equip Directiu 
Quatre mestres 
Un représentant de lAjuntament 
Tres pares 
Un représentant de TAPA 
Un alumne 
Un représentant del personal d'ad-
ministració i serveis. 

Les funcions del Conseil Escolar són, 
entre d'altres: 
— Determinar la linia pedagògica del 

centre i elaborar el Projecte Educa-
tiu. 

— Aprovar i supervisar la Programació 
general del Centre. 

— Aprovar el pressupost. 
— Elaborar i aprovar el Reglament de 

Règim interior del Centre. 
— Resoldre els conflictes i imposar les 

sancions en matèria disciplinaria ais 
alumnes. 

Per això és tan important la participa-
ció de tots, perqué es decideixen qües-
tions molt importants. 

A continuació podeu veure les foto-
grafíes de tots els alumnes que teníem 
el curs 93-94, amb els seus mestres. 

Sta. Eulalia, desembre de 1994 



Curs 93-94 
P-3 amb Antonia Guijosa 

Curs 93-94 
P-4 amb IVlontserrat Junyent 



Curs 93-94 
P-4 amb Elisabet Maspons i Magda Roman 

Curs 93-94 
P-5 amb Rosa Montáñez 



Curs 93-94 
1 a m b Dolors Camps i Carme Alonso 

Curs 93-94 
2.°" B amb Lourdes Guitart 



Curs 93-94 
2."»' A amb Montserrat Alerm 

Curs 93-94 
3."' A amb Margarida Bonet i Pilar Prior 



Curs 93-94 
3.®' B amb Ramon Boixader 

Curs 93-94 
4."" amb Elisabet Palau 



Curs 93-94 
5.® A amb Jordi Sala 

Curs 93-94 
5.° B amb Andreu Carré i Miquel Clot 



Curs 93-94 
6.® amb Lluïsa Rubia 

Curs 93-94 
7.° amb Assumpció Torras i Paquita 





Jornades d'estudi a Bélgica (Alden Biesen) 

ESCOU DE SEGON ENSENYAMENT «LA VAU DEL TENES » 

Durant el curs 1993-94 es va plantejar 
la possibilitat d'un canvi d'horari per ai 
curs 94-95. Aquesl canvi consistía en 
cjue els alumnes tlels primers cursos, 
tant de Forniaclô Prot'essional com de 
Blip, fessin horari de mati. tal com exi-
geix el Departament d'Fnsenyament de 
la Generalitat. Després de diverses reu-
nions i sessions de treball amb els diFe-
rents estaments de Pescóla, alumnes, 
professors, pares i mancomunitat, es va 
decidir que el canvi d'horari es portaría 
a terme en el curs 1995-96. 

El curs 93-94 Pescóla ha tingut: 

Secció de Formaciô Professional: 
Primer Grau: 
Hspc'cialitats d'administratiii 
i mecánica: 

1er. curs 4 grups 145 alumnes 
2on. curs 3 grups 91 alumnes 

Se^on ^rciu: Aclmiiiislraliu: 
3er. c u r s 
4rt. CLirs 
5è. c u r s 1 g r u p 

I grtip 
grup 

31 alumnes 
24 alumnes 
21 alumnes 

Secció BUP i COU 
1er, BUP 
2on. BUP 
3er. BUP 
COU 

4 grups 
3 grups 
3 grups 
3 grups 

135 alumnes 
105 alumnes 
106 alumnes 
100 alumnes 

El nombre total d'alumnes, entre les 
dues seccions, és de 758 i el nombre de 
professors, 50. 

Durant acjuest curs s'han realitzat di-
verses sortides i activitats com a com-
plement dels ensenyaments que es fan 
a classe i integrades en les programa-
cions de les assignattires. 

La setmana abans de Setmana Santa, 



c o m ja és habitual, s'han realitzat les ac-
tivitats de descoberta deis Pa'ísos Cata-
lans per ais a lumnes deis primers cur-
sos; el viatges d'intercanvi amb EEUU, 
França i Anglaterra per ais cursos de 
3er; i el viatge de final de Batxillerat i 
Formac ió Professional per ais de 5è. i 
C O U realitzat a Canaries i a Holanda 
respectivament. 

Les activitats de tutoria han tingut tm 
paper important c o m una de les bases 
per al seguiment dels alumnes en el seu 
aprenentatge i com una eina essencial 
per ajudar-los en el seu creixement com 
a persones. Les activitats de tutoria son 
d i v e r s e s : t è c n i c j u e s d ' e n s e n y a m e n t 
a p r e n e n t a t g e , o r i e n t a c i ó a c a d é m i c a i 
profess ional , c o h e s i ó i seguiment del 
grup classe i deis alumnes de forma in-
dividual. 

T a m b é s'han organitzat des de la tu-
toría activitats de carácter més general, 
c o m unes sessions dedicades a Teduca-
ció viària. 

Diu-ant el tercer trimestre del curs, 
l eseóla va rebre la proposta de partici-
par en unes jornades europees que es 
c e l e b r a r i e n a Bè lg ica (Alden R i e s e n ) 
durant els primers dies d 'oc tubre del 
1994. Leseóla va ser convidada com a 
représentant única de tot el país. L'ob-
jectiu era debatre, amb grups de dife-
rents paisos, temes relacionats amb la 
Unió Europea. Leseóla va presentar una 
ponència sobre «les llengües minorità-
ries». Els 12 alumnes i els 2 professors 
que hi varen participar, ho han valorat 
com una experiencia molt positiva. 

S'ha considérât important la [:)re[")ara-
ció a nivell d'e.scola per a la reforma de 
l'ensenyainent cjue properament s'haurà 
de portar a terme. Per acjuest motiu, el 
profes.sorat ha fet tins cutsets de forma-
c ió durant el curs, ' f ambé s han creai 
unes coulissions de treball per prepa-
rar-se per acjuest lema i c|ue funciona-
ran durant el curs 94-95. 

Rosa Ribas i Garriga 

Presentació de la ponència 



Mens i nenes jugant al pati del Parvulari 

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

L'adaptació a I'escola 
El pér iode d 'adaptacK) és ac|uell e.spai d e temps en (|Liè el nen o la nena es dé-

bat entre dues sitiiacions vivencials diverses: lina d e coneg i ida , la t'amiliar, i l'altra 
nova i deseoneg i ida , l 'escola, a la (]ual s 'ha d ' ineorporar . Es un lapse, mes o m e n y s 
llarg, en el C|iial tant els infants eom els pares i e ls e d u c a d o r s han d 'assumir una 
situació diferent i les repercuss ions cjue se 'n der iven. 

Durant acjuest procès , al nen se li d e m a n a q u e s 'adapti a un medi imposât pe l s 
pares , amh unes e d u c a d o r e s ciue no cone ix , a m h uns ccMnpanys noLis a m b els c|uals 
haurà d 'aprendre a compartir, i a m b un espai c|ue, d 'entrada, el sobta. 

En el procès d 'adaptac ió hi p o d e m di ferenciar tres estadis; 

• En el primer, el nen viu una s e p a r a d o deis famil iars cjue genera lment va a c o m p a -
nyada d e plors, si b é n o durant el primer dia — p e r q u é és la noveta t—, sí durant 
els .següents. T a m b é la sociabil ització a m b els nous c o m p a n y s . 

• En el segon , p o d r i e m parlar de «l'acceptació» per part del n e n del fet cjue ha d 'as-
sistir a l 'escola tant si li agrada c o m si no. Per tant, «accepta la norma». 

• Finalment, en el tercer, és cjuan el nen es mo.stra tal c o m és reaiment. Podr iem 
parlar ja ele «regularització». 



Durant aquests dies, les ediicadores intenten connectai- amb el nen per mitjà del 
contacte corporal,d'afavorir un clima acollidor, càlid i tranquil a l'aula, d'atendre to-
tes les demandes qtie fan... Però hi ha un factor que cal tenir en compte i és que les 
educadores no s'han d'angoixar ni atabalar per l'ambient que es crea; han de com-
prendre què vol dir el plor d'un nen i entendre com es poden sentir els pares. 

Gracies a això, les educadores poden rebre els nens amb molta mes bona dis-
posició, amb mes receptivitat i, certament, amb tranquil litat. 

És important que, al nen, se li pugui transmetre seguretat en les persones, en els 
objectes, en les situacions... Això l'ajudarà a viure aquest procès d'una manera niés 
relaxada i acceptar la nova situado. 

Una bona adaptació li sei-virà per poder acceptar altres canvis que, ben segur, 
tindrà al llarg de la seva vida. 

Dolors Barbany 

Centre de Cultura Sant Jordi 

L'any vinent, el dia 9 de mare, larà C | u i n z e anys c|Lie la nostra Biblioteca està en 
funcionament. Són ja forces anys al servei del jioble. Com a .servei public, tothom 
pot utilitzar la sala de lectura, tant per a llegir com per a treballar-hi. Fent-vos el 
carnet, amb el sen'ei de préstec, |->odeu emportar-vos llibres, tal com poden fer les 
416 persones cjtie son sòcies de la Biblioteca. En ac|uests moments hi ha 5.887 lli-
bres a la vo.stra disposició. 

Us adjunto, tot seguit, algunes de les novetats c]ue ens han arribat a la Biblio-
teca: 

— Molls ¡Kimcìissos [K'ìxluts. Baltasar Porcel. 
— BORA. BORA. Alberto Vázt|uez-Figuer()a. 
— Lapeclm limar. Wilkie Collins. 
— Ullcres de sol. Maria Barbai. 
— Dins el danvr hlau. Carme Riera. 
— Cronologia de la repressió de la llengua i la cultura catalanes, J.M. Solé i Sabaté -

J . Villarroya. 
— Josep Pia. El difícil equilibri entre literatura i política. 1927-1939. Cristina Ba-

dosa. 
— El virrei. José Antich. 
— La roca de Tánios, Amin Maalouf. 
— Del amor y otros demonios. G. García Márquez. 
— Montserrat Roig. Un retral, Pilar Aymerich-Marta Pessarrodona. 

M." Carme 



PARROQUIA 

El Concili Provincial Tarraconense 

El dia 18 del passai mes de setembre va ser convocai oFicialment el Concili Pro-
\ incial Tarraconense. El dia 21 de gener de 1995, lesta del bisbe Sant Eructuós i deis 
seus diac}iies Sant Auguri i Sant Eulogi, màrtirs, començarà de celebrar-se. Tot i aixi, 
eis cristians d'aquest país ja la temps que vivim en estât de Concili. Primer, perqué 
el desitgem de debo, necessari com el creiem, amb una esperança renovada, sem-
blant a la cjiie el Concili Vaticà II va despertar entre nosaltres. Segonament, perqué 
hem pregat, preguem i pregarem perqué aquesta esperança no es vegi defraudada. 
1 en tercer Hoc, perqué vam ,ser consultats sobre el particular i I)éu n'hi do de les 
hores que hem dedicat a l'esttidi deis temes a debatre. 

Ac]uests documents de treball o blocs temàtics conciliars eren c|LUitre, a saber: 
«Anunciar TEvangeli a la nostra .societat», «La Paratila de Déu i eis Sagraments en les 
nostres Esglésies», «La soMicitud pels mes pobres i marginats», «La comunió eclesial i 
la coordinado interdiocesana de les nostres E.sglésies». Aquests quatre capitols, pe-
ro, podrien resumir-se en dos: l'idelitat a TEvangeli i obertura al mon. És a dir, trans-
cendència i compromis. Una mirada cap enclins i una mirada cap enfora. Tensió en-
tre paraula i obra. LT.sglésia, com Jesús de Natzaret, s'ha d'encarnar a totes, l'ins a 
deixar-hi la peli, si cal, sei-vidora com és deis homes a gloria de Déu. Per força ha 
de viure esqiiinçada entre cel i terra, crucificada entre eis dos pois. 

En aque.st sentit, no desitjariem sinó que les proftmdes arrels cristianes del nos-
tre país done.ssin. po.sats al dia, aciuells fruits c|ue caldria esperar-ne. Que no es po-
drissin sota terra, sinó cjlic, reviscolant-se amb nova saba, rebrotessin esponeroses. 
No ho faran si no entr()nc|uen ben bé amb i'esperit de Jesús, es|iorgant i créant tot 
allò que calgui. No ho faran si no respiren eis aires nous saludables del nostre 
temps. Sempre al .servei deis homes, no en abstracte sinó en concret, i especialment 
deis més pobres i desvalguts. Sempre, també, i en conseqüéncia, al servei deis po-
bles. Pei- justicia i Solidarität, la nostra Església ha de fer costat a Calakmya sempre, i 
en aquest tombant de segle i de mil-leni potser com mai: encara qtie només los per 
fidelitat a la seva pròpia historia autòctona. Eis noms del Bistie Torras i Bages i del 
Cardenal Vidal i Barraciuer, per esmentar-ne tan sois dos d'emblemàtics entre mc:)lts 
d'altres antics i modems, eclesiàstics o no, no solament ens honoren, ans ens com-
prometen a seguir-los, a imitar-los. Sense por. Amb Ilibertat d'esperit. 

Tant de bo que, de la llarga i esperançada gestació d'aque.st Concili català, la 
nostra E.sglésia, fecundada per l'Esperit, reneixi amb la força tenaç d'una nova pri-
mavera. Perqué no sois ho necessita ella, també ho necessita el nostre país, Cata-
lunya. 

Mn. Josep Pausas i Mas, Pvre. 



Excursió a Montserrat 

CASAL D'AVIS 
de Santa Eulalia de Ronçana 

Aquest any el Casal d'Avis ha célé-
brât, a m b molta ¡Musió, el eincjuè ani-
versari ele la seva existencia. Tot un Ris-
tre ha passat des de cjiie ton inaugiirat. 
Per commemorar ac|Liest esdeveniment, 
es van programar una série d'actes on 
hi i^ogLiessin ]iartici|iar i gatidir els socis 
c|ue, al llarg del cami let, han anat re-
co l /ant . anib la seva presencia, el sen 
desenvokipament normal. HI propi al-
calde i les regidores escaients acudiren 
també, una estona, per veure pait de les 
actuacions i saludar a tothom. 

Una de les novetats introdu'ídes ha 
estât la participació del Grup de Varie-
tats del Casal d'Avis de Sant Andreu 
(Barcelona) que, amb un conjunt de 30 
persones, ens ha recreat amb les seves 
c a n ç o n s — s a r s u e l e s i música del veil 
temp.s— una bona estona, des de I'esce-
nari del Casal Parroquial de la vila, que 

molt g e n t i l m e n t e n s han de ixat per 
aquesta avinentesa. L'Ajuntament també 
ha prestat la seva coMaboració, fent-se 
càrrec de les despeses de transport del 
grup. 

Una altra novetat l'hem tinguda amb 
la incorporació d'una infermera (Mont-
serrat Pallares) qui, cada dimarts, de S a 
6 de la tarda, controla la hipertensió ar-
terial a tots els avis que ho demanen, en 
els nous locals cedits pel municipi. 

T a m b é , c o m s ' h a a n a t fent a l t res 
anys, hem célébrât en la Diada de Sant 
J o a n I 'homenatge a quatre parelles de 
socis , per haver aconsegui t les seves 
noces d'or. 

L 'Assemblea g e n e r a l de soc is , que 
s'ha de convocar cada any, va tenir Hoc 
el dia 24 d'abril, coincidint amb la festa 
de Sant Jordi. Es van repartir, d'acord 
a m b la tradició, roses i l l ibres a tots 



els 138 assodats (jiie ens vàrem arreple-
gar i tothom va gandir del berenar pre-
parai per aquesl motiu. 

D'altra banda, i seguint el costum ja 
estahlert. s'han fet diverses sortides de 
caire cultural. Hem anat al Canigó —Ca-
talunya N o r d — gaudint del paisatge, 
ties del tren groe, tin mitjà de transport 
molt peculiar; es va visitar la Cooperati-
va de productes càrnics de Guissona, 
una de les industries del ram mes im-
portants de Catalunya i de més enllà. 
S 'han admirat i vist eis mones t i r s de 
Montserra t , Pöb le t i "Vallbona de les 
Monges, tois ells, monuments histories 
del Principat. Darrerament, s'ha pogLit 
també contemplar el Museu Romanie 
—Casa P a p i o l — i el Museu del Ferro-
carril. ambdós situats a la ciutat de Vila-
nova i la Geltrú. 

Per la Festa Major hem seguit col la-
borant amb els actes programats, dei-
xant el nostre local per a la projecció i 

expos ic ió de diapositives, presentades 
al XII Concurs de Fotografíes d'aquest 
gènere o moclalitat, a Santa Eulalia de 
Ronçana. 

Un altre aspecte positiu ha estât la va-
c u n a c i ó contra la grip, en els nostres 
locals, a les persones majors de 65 anys, 
atenent la invitació feta pel cos faculta-
tiu del centre mèdie d'Assistència Pri-
mària de la Vali del Tenes , que ha fet 
q u e poguess in vacunar-se un n o m b r e 
considerable dels nostres avis. 

Finalment, volem donar la benvingu-
da a tots els 34 s o d s que han causal alta 
en el Casal aquest any, i lamentar la 
pèrdua de les dues persones q u e ens 
lian deixat per de func ió en el mateix 
période de temps, a qui volem retre un 
ensentimentat record. 

Un any més, desi tgem a to thom un 
Bon Nadal i venturos any nou de 1995. 

Casal d'Avis 

-•-i 

Viatge en el tren groe per la Cerdanya f rancesa 



Participant al Pelegrinatge de I'Arxiprestat de Puiggraciós a IVIontserrat 

GORAL SANTA EULALIA 
Ara fa un any, |icLs \<)lts tie Nadal estrenàveni una peça llargament assajada: el 

motel «l/infant nascut a Ik'tlem» tie M. Pratorius. l-n,s van acompanyar en la interprc-
tació d acjuesta i allies peces del conceit un jove tjuaiìet de veni: Roger Vilar, flauta; 
Joan Martínez, oboe; Esilier Condal, clarinet i Bet Vilardell. fagot. Haviem de donar 
un relleu especial al concert de Nadal i entre tots ho vàrem acon.seguir. 

I ara ja hi tornem a ser. Knguany hem treballat especialment l'-Ave Veruni Cor-
[1US» de Mozart, i també «Transeamus usque Bethlehem» de J . Schnabel. El nostre 
dii^ector. l'Enric Roca, i cada im dels membres de la Coral, hem procurât tjue en re-
sulti una digna presentació. Hi iiem dedicai temps, sovint esgarrapat de la son i el 
cansamenl d'ultima hora del dia, hem fet atenció als conseils per coMocar bé la veu, 
i donar-li tota la ressonància, hem repetit una i altra vegada els enllaços difícüs... I 
de fet, en algLins privilégiais moments d'un o altre vespre, hem sentit que la peça 
vibrava amb tola l'harmonia. 1 això és com un regal. Polser el concert sera aixi, pe-
rò pot.ser no. Hi ha tantes circLim.stàncies que hi juguen! 



MEMBRES DE LA CORAL 

SOPRANS TENORS 

M.-' Àngels Bonet Pere Altimira 
Margarida Bcjnet Pere Bellavista 
Maria Bové Sebastià Bonet 
Imma Casals Pere Bonet 
Maite Danti Josep Duran 
Caterina Escobairó Joan Lázaro 
Conxita Gelabert Ricard Martín 
Gloria Pérez 
Gemma Sánchez 
Rineth Van Hoof 
Susi Vilaseca 

BAIXOS 

Josep M." Cachazo 
C O N T M L T S Jose|T Casals 
Patrocini Argemi Josep ( jurans 
Assumpció Barlwny Joan Duran 
Carme Barbany l^ere Duran 
Nuria Danti Josep Fontcuberta 
Teresa Dalmau Caries Montoya 
Teresa Eargas 
Corinne Mathis 
Carolina Moret 
Maria Padrós Direcció: 
Carme Roca 
Elisabet Safont ENRIC ROCA 

El cert és que, si algún cop la mandra ens templa per cleixar d'anar a cantar, sen-
tim que no som capados de fer-ho perqué allá hi guanyem alguna cosa estranyament 
gratuita i reconfortant. 

I això ho fa la música i el cant, i per això cantem. Estem contents de fer-ne partí-
cips els altres i convidar-hi tothom. 

Però entre un Nadal i im altre, la Coral ha fet un seguit d'activitats que ara breu-
ment enumerarem: 

19 de desembre '93: 
2 de gener '94: 

10 d'abril '94: 
24 d'abril '94: 
29 de maig '94: 

- Concert de Nadal. 
- Trobada de Corals de la Valí del Tenes, a Bigues. 
- Concert de Pasqua. 
- l^artidpació a la Missa de TVE - St. Cugat. 
- Excursió a Sant Pere de Rocíes i Roses. 



• 11 de juny '94: Participació en el II Pelegrinatj^e a Montserrat deis po-
iiles de l 'Arxiprestat de Puiggraciós. Concert a la 
Basílica. 
Concert de final de curs amb el cor El Tram, de La 
Garriga. 
Fa amh tomàquet a Can Maspons. Vacances! 
Con i ençamen t de curs. Nou repertor i i nous pro -
jectes. 

• 17 de dc.sembre'94: - Concert de Nadal. 

26 de juny "94: 

27 de juny '94: 
20 de setembre '94: 

HONKS I-I-:S'!'I-;S! 

Margarida Bonet 

La Coral Santa Eulàlia a la Plaça de Roses 



TFXEVISIO 

L'equip tècnic de Canal SET 
en el transcurs d'una emissió 

Canal SET 
Canal SET, al llarg de tot l'any, ha recollit en els sens informatiiis im bon nom-

bre de fets C)ue han estât noticia al nostre pöble i rodalies. Hem crej^ut oportú apro-
fitar aquesta publicació per a fer »na petita sintesi dels esdeveniments mes desta-
eats, dels quais a través del SET Informa ens n'hem fet ressò... 

GENER 
— El bisbat de Barcelona atorga un diploma de reconeixement a la tasca periodísti-

ca portada a terme per la revista Ronçana, amb motiu del patró dels mitjans de 
comunicació, St. Erancesc de Sales. 

— Es presenten davant de les autoritats locals les instal-lacions destinades a ubicar 
el Centre d'Assistència Primaria (CAP) de la Vali del Tenes. 

FEBRER 
— Mes de set-centes persones s'apleguen al pavelló de Sta. Eulalia amb motiu de la 

caiçotada popular. Una bona part d'ells, però, hores abans havien passejat per 
l 'anomenada ruta de l'autopista. 

— L'Ajuntament de Sta. Eulalia presenta els pressupostos per i'any 1994 que supe-
ren els cjuatre-cents milions de pessetes. 



MARÇ 
— Les dues regidores del PSC que formaven part del grup d'oposició s'incorporen, 

mitjançant un pacte, a l 'equip de govern. 

— Finalitza la primera fase de les obres de la plaça Maragall. 
— L'Escola de Segon Ensenyanient la Vali del Tenes acuii durant quinze dies estu-

diants procedents de Rochester, d'Estats Units. 

— Es ce lebra una altra caiçotacla popular al pavelló amb tres-centes cinquanta 
persones, que es mengen un total de sis mil cinc-cents calçots. 

— Alliberen la farmacèutica d'Olot, M." Àngeis Feliu, a la benzinera Eis Xops de 
Lliçà de Vali. 

ABRIL 
— Comença a fimcionar el CAP de la Vali del Tenes, produint-se estones d'esperà 

dels pacients que hi acudeixen. 

— Una nova edició del Quinto apiega un bon nombre de persones al pavelló. Iiis 
beneficis es destinen a cobrir les despeses dels actes de la Festa Major d'es-
tiu. 

— La Coral de Sta. Eulalia ofereix el tradicional concen de Pasqua. 

MAIG 
— La Festa de l'l de maig s'inicia amb la benedicció del terme, una missa, recupe-

ració de la tradicional plantada de l'ariire, sardanes, arrossada popular i teatre 
infantil al Casal. 

— El President de la Generalitat, Jordi Pujol, inaugura el CAP de la Valí del Te-
nes. 

— L'Automòbil Club Ronçana organitza, per tercera vegada, una ruta de vehicles 
4x4, enguany anomenada ruta del 'l'urini. 

JUNY 
— IS joves, deis 546 conxocats. acudeixen a la reimió proposada per la regidoría 

de joventut amb l'objectiu de recollir propostes i suggeriments. 
— Eis caçadors del nostre pöble organitzen una caçada de garces per tal de recluir 

el nombre d'ocells d'ac|uesta espècie, cjue creix de forma alarmant. 

— Es celebren les eleccions al Parlament europeu. A Sta. Eulalia, el 43 % dels vots 
van ser per CiU, el 2 0 % pel PSC i el 1 5 % pel PP. 

— Es presenten un total de 50 peticions per a cobrir les 3 places vacants de poli-
cies de la Vail del Tenes. 

— Comença una nova edició del torneig de fútbol organitzat per l'ecjuip del Sta. 
Eulàlia. 

JULIOL 
— La manca d'aigua que afecta Sta. Eulàlia provoca restriccions i advertències als 

consumidors per part de i'Ajimtament. 
— El Departament de Comerç, Consum i Ttirisme de la Generalitat aprova la con-

cessió de zona turistica pel nostre municipi. 



— 50 nens i nenes del pöble participen en el Casal d'estiu organitzat per l'APA de 
les escoles del Rieral. 

— Les jornades esportives programades per aquest estiu a Sta. Eulàlia, que organit-

7/dV'à l'Ajuntament, s'anuMen per manca d'assistència. 

— Eis Cingles de Berti queden devastats per un incendi que dura 3 dies. 

— La Cambra Agrària de Sta. Eulàlia es reconverteix en Cooperativa. 

AGOST 

— Finalitzen les obres d'asfaltat del carni de Caldes. 

— Es porta a terme el curs de natació per a infants a les Pinedes de Castellet. 

— Es celebra la Festa Major. 

SETEMBRE (sense emissions, per vacances del personal de Canal SET). 

OCTUBRE 

— Eis aiguats provoquen un mort i un desaparegut al nostre pöble. Les urbanitza-

cions de La Campinya, St. Isidre i can Sabater queden molt afectades per la rie-

rada. 

— Es crea la Comissió Ciutadana de Sta. Eulàlia de Ronçana per ajudar als damnifi-

cats pels aiguats. 

— La XVena. eclició de la Marxa-passeig de la Vali del Tenes apiega cinc-cents 
participants. 

— Un total de 794 alumnes matriculats a BUP, COU i FP, comencen el nou curs 
acadèmic a TEscola de Segon Ensenyament de la Vali del Tenes. 

NOVEMBRE 

— 1.300 persones es reuneixen al Pavelló Olimpie de Granollers amb motiu del 

Festival pels damnificats dels aiguats a Sta. Eulàlia. 

— Un total de 3-000 persones assisteixen a la manifestado organitzada a Granollers 

per dir No al Quart Cinturò. 

— Mireia Molins, la Revista Ronçana i Canal SET són premiats en la Sena. Festa de 
les Lletres Catalanes del Vallès Oriental, convocada per Omnium Cultural. 

— 30 pagesos van participar en l'elecció del seu représentant a les Cambres Agrà-

ries. 

DESEMBRE 

— Es disparen les vendes de loteries d'entitats del nostre pöble. 

— Es reparteixen prop de dos milions de pessetes ais damnificats pels aiguats, re-

collides per la Comissió Ciutadana. 

— 10 quintos assisteixen al sopar que l'Ajuntament dedica cada any a aquests jo-

ves. 

— La Revista Ronçana celebra el seu 26è. aniversari amb un sopar, on destaquen 
eis convidats Tomás Molina, Marti Boada i Oriol de Bolos, per parlar deis pro-
blèmes d'incendis i aiguats. 



D esquerrá a dreta: M' Ángeis Bonet (presentadora), Jaume Farriol, Martí Boada, 
Oriol de Bolos i Tomás Molina, en el sopar de Rongana 1994. 

Revista «Ronçana» 
Nou disseny 

Ronçana ha continuât la seva aparició regtilar durant aquest any que estem a 
punt d'acabar. Un any que lia representat tin canvi evident de la revista, si no en el 
contingut, sí en la presentació. Una portada i tina paginació més moderna i no tan 
atapeída, c|ue permet una lectura més práctica i clara del contingut de cada secció, 
han donat a la revista un altre aspecte, més en consonancia amb l'estil i el temps 
actual. Això ha estât possible grades a la incjuietiid deis més ¡oves de l'ecjuip i a la 
coMaboració d'un amie de (iranollers, expert en el mon del disseny. 

Quant al contingut, hem de dir c|ue aquest any, malauradament, els esdeveni-
ments a la nostra vali (foc a l'estiu, aigua a la tardor) ens han permès —i en certa 
manera obligat— a dedicar-hi molt d'espai, cosa que ha fet que els reportatges pu-
blicáis hagin tingut gran acceptació i les edicions corresponents s'hagin exhaurit 
ràpidament. Pensem, però, que hein fet un bon servei als nostres pobles i que, si 
mai es repeteixen fets semblants —tan de bo que no—, no passarà coin ara que 
ningú sap o no recorda massa bé el que havia passat anys enrera, tant en el referent 
a incendis com a riuades, sino que estarà escrit i fotografiat el que va passar aquell 
nefast any 1994. 

A part d'aquests fets extraordinaris, s'han publicat igualment les noticies di-
guem-ne normals i els articles d'opinió dels nostres col-laboradors habituais. Tot 
plegat dona, creiem, un bon nivell general a la publicado, com demostra el cada 
dia més evident interés de la gent per a llegir-la. 

— — 



El «SOPAR» 
Enguany el SOPAR s'ha retardat més del que nosaltres desitjàvem degut a la 

manca de sincronització entre els diferents elements que s'han de tenir en compte: 
convidats, restaurant, etc., però finalment s'ha pogut celebrar el passat dissabte, dia 
10 de desembre, festa de Santa Eulalia. Va tenir Hoc al Restaurant Can Traver, en el 
non i espaiós menjador que fa poc han inaugurat. 

Enguany era obligat tractar el tema que ens ha afectat greument, el foc i l'aigua, 
i per això es van convidar tres persones enteses en la matèria: un botanic, el Dr. 
Oriol de Bolos, un meteoròleg, en Tomás Molina, de TV3, i un naturalista i geògraf, 
en Martí Boada. 

Després de l'àpat, amb un menú suculent i abundant, es va introduir el tema 
amb unes paraules deis responsables de la revista i projectant un vídeo fet per en 
Jaume Uñó Plaqué i per membres de Canal SET, amb escenes realment impactants 
del foc del juliol i l'aiguat de l'octubre. 

A continuació, els tres conferenciants, amb un breu parlament, van tractar la 
qüestió sota el seu particular punt de vista, disertado que es va seguir amb atenció i 
que va resultar molt intéressant. 

Finalment, en Jatime Farriol, amb el seu estil ironic i humorístic, va cloure l'acte 
també parlant del temps, però —com va dir ell— del temps de Nadal, i del temps 
actual. 

En resum, una vetllada popular i intéressant, en la qual prop de 180 persones 
van reunir-se, més que res, per celebrar una trobada de franca convivéncia. Troba-
da que esperem poder anar repetint els propers anys. 

Premis 
Aquest ha estât un any de reconeixements a la nostra revista. F1 primer fou el 24 

de febrer, festa de Sant Francese de Sales, en un acte organizat per la Diòcesi de 
Barcelona, durant el qual es va Iliurar a Ronçana un diploma de reconeixement per 
la seva tasca com a comunicador cristià. També foren premiats en el mateix acte, el 
segon any de l'establiment d'aquest guardons, l'equip del programa «Creure avui» 
de TV/Mataró, el Sr. Francisco Bermúdez i Sánchez, el Sr. Jordi Campa i Martín, i la 
Fundació Ajuda i Esperança, que promou i atén el Telèfon de l'Esperança de Bar-
celona. 

El segon reconeixement va tenir Hoc a Granollers el passat dia 11 de novembre, 
durant el Sopar-Festa de les Lletres Catalanes, amb el Iliurament a Ronçana, pel re-
portatge «Se'ns ha cremat l'entorn», del Premi de Periodisme Amador Garrell i Alsi-
na, que atorga la Delegadó Comarcal del Vallès Oriental d'Òmnium Cultural. A part 
del seu valor moral, comportava un premi de 50.000 ptes., que l'equip de Ronçana 
va acordar cedir per a la subscripció oberta a favor deis damnificats per la 
riuada. 

No cal dir que ens complauen aquests reconeixements a la tasca que porta a 
terme la nostra revista des de fa vint-i-sis anys, i que ens estimulen encara més a 
treballar per aconseguir un fruit que és possible gràcies a l'esforç i a la coMaboraciô 
de moites persones, com es pot comprovar fullejant un número qualsevol de Ron-
çana. Que per molts anys! 

Joan Cabot 



En el carni de I'Hostal de la Vali del Bac 

ESPLAI 
Al «monopoly», al dominó, al «pictionary», a «lo.s co.stes», al «cinedo», als «palet.s»... 

Hi vani jugar diirant el ciir.s d'Ii.spiai pa.ssat; però els vam convertir en joc.s de pi.stes, 
tallers i gimcame.s. 

Altres activitats, com son el pessebre, la vetllada de contes i les caramelles, ja 
formen part de la historia esplaiera. 

A l'estiu, colonies a la Vali del Bac. Vam aprofitar-ho per fer un repàs als cos-
tums i tradicions dels Països Catalans. I, com cada any, a part de la tenda grossa, la 
cuina, el foc i Thostal. La pluja també ens hi va acompanyar (sortosament ja hi co-
mencem a estar acostumatsü). 

Aqiiest curs, l'espiai està de moda. Som més nens cjue mai (ja passem dels 75). 
Això ens ha permès fer tres grups segons les edats: petits, mitjans i grans; i adequar 
millor les activitats. 



El tema que treballarem durant tot el curs es l'Univers. Coneixerem planetes, 
viatjarem per les estrelles, descobrirem nous salèMits... i tot gracies el nostre cĉ et 
particular: L'Esplacoet 123-

L'Espiai és, al nostre pöble, una entitat plenament consolidada, on s'hi van suc-
ceint diferents generacions. I és que l'any 1995 sera el quinze aniversari de l'Espiai, 
i ho celebraren! amb una festa ben sonada. 

Per acabar, us desitgem a tots ciue passeri unes bones fe.stes de Nadal i c|ue tin-
guen una feliç entrada d'any! 

Els Monitors i les Monitores 

Pent tallers, sota l'ombra dels pins 



A G R U P A C I O F O T O G R A F I C A 
SANTA EULÀLIA 

XIII Concurs de Diapositives 
de la Vali de Tenes 

Com cada any —i ja en fa treize— es va celebrar per la Festa Major el tradicional con-
curs fotografie. 

Creiem qué és important mantenir aquest concurs, ja que és un dels pocs actes de caire 
cultural i artistic que tenen Hoc durant els dies de la nostra festa, en el qual un bon nombre d'a-
ficionats a la fotografia tenen l'ocasió de mostrar les seves obres i de valorar el seu nivell artis-
tic i estètic, cosa que sens dubte estimula a un millorament progressiu. Tot i que hi ha una bona 
participació, sobretot de Santa Eulalia, desitjaríem ampliar aqtiest nombre, especialment amb 
afidonats deis altres pobles de la Valí del Tenes, ja C[ue facilitaría la nostra relació i podríem 
aspirar a projectes més ambiciosos. Esperem que de mica en mica ho aconseguirem. 

Publiquen! a continuació I'ACTA DEL JURAT del Concurs d'enguany: 

El jurat, compost per M- Carme Poch, de Caldes de Montbui, Pere Porcada, de La Garriga, 
i Joan Cabot, de Santa Eulalia, s'ha reunit al Ca.sal d'Avis de Santa Hulàlia de Ronçana el dime-
eres dia 3 d'agost de 1994, a les 10 del vespre, i ha puntuat totes les diapositives presentades 
al concurs (17 col leccions de Tema Vali del Tenes i 52 col leccions de Tema Lliure). 

Una vegada fetes les sumes de les puntuacions deis tres membres del jurat, n'ha résultat 
aquesta classificació; 

TEMA LLIURE 
1er. "Matinada", de Ramon Ratera i Carbonell 

Trofeu: Ajuntament de Santa Eulalia 
2on. "Com un ocell III", d'Imma Danti i Barbany 

Trcjfeu: Transports Girpei 
3er. "Desert II", d'Albert Roca 

Trofeu; Assoc. de Veins Can Mallorca 
4art. "Bé escás... ", de Josep Montes i Gravi 

Trofeu: Cladellas, S.A. 
5è. "Contrallum IH", de Montserrat Galobart i Argemí 

Trofeu: Explotado Agricola Can Burgués 
6è. "Camestoltes a Solsona", de Mireia Molisi i Danti 

Trofeu: Esports Escuin 
7è. "Eclipsi r, de Marc Rius i Charles 

Trofeu: Canal SET 
8è. "Flors de cactus IH", d'Andreu Rius i Davi 

Trofeu: Fotocomposició Cabot 
9è. "Cabrera", de Josep M" Moli.st i Vilanova 

Trofeu: Eoto-Cine Batlle 
lOè. "Instant", de Joan Cabot i Barbany 

Trofeu: Foto-Cine Batlle 
Millor CoMecció, la d'Imma Danti i Barbany 

Trofeu: Caixa de Catalunya 



TEMA VALI DEL TENES 
ler. "Tambors'\ de Josep M- Molisi i Vilanova 

Trofei!: Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia 
2on. "Cel rogent I", de Pere Bonet i Galobart 

Trofeu: Taller Santa Eulalia 
3er. "Kesclosa de Bigues", de Gregorio Garda Saldaña 

Trofeu: Farmacia N. Salayet 
4art. "Cendra", de Jaume Galobart i Duran 

Trofeu: Assegurances Prat 
5è. "Irrepetible", de Margarida Bonet i Galobart 

Trofeu: Revista Rongana 
6è. "Lligà d'Amunt", de Mercè Pujol i Vilardell 

Trofeu: Forn Santa Eulalia 
7è. "Campanar", de Pere Cabot i Barbany 

Trofeu; Ferretería Poma 
8è. "St. Baldiri i St. Julià", de Lluis Galobart i Duran 

Trofeu: Foto-Cine Batlle 
9è. "Fumejant", de Montserrat Galobart i Argemi 

Trofeu: Foto-Cine Batlle 
Millor CoMecció, la de Pere Bonet i Galobart 

Trofeu : Mtjntse-Fotògraf 

Hem d'agrair, com sempre, les facilitats que ens va donar la junta del Casal d'Avis amb la 
cessió del seu locai, el patrocini de l'Ajuntament i la coMaboració d'empreses i entitats 
donant trofeus per als premiats. També volem agrair, especialment, la participado dels con-
cursants, sense els quals no tindria cap sentit tot el que nosaltres poguéssim fer, i també la 
dels membres del jurat. 

J o a n Cabot Pañach 

"Cel Rogent", de Pere Bonet 



Representació de l'obra «El metge a garrotades» 

Casai Parroquial. Teatre 
A la ressenya de l'últim Aniiari fèiem referencia a la representació tic l'ohra d'Alexandre Ba-

llester 'Siau hcnvingut'. Obra niall()ri)iiina ciue ja havieni represenlat tkies vegades i c|ue ho và-
rem tornar a fer el dinmenge 12 de desenibre, ainb la intenció de particijiar a la festa de la nostra 
patrona Sta. Kiilàlia de Mèrida. 

'Sian henvingut- ens ha tleixat el bon record d'uns caràcters plens tie matisos, l'enyorança 
d'un treball cine reclamava molta atenció i vivesa. i l'empremta tl'iina obra —entre còmica i dra-
mática—, feta d'insinuacions i paradoxes, de paraules i silencis elocjiients. Un gran record per a 
tots! 

La darrera representació va ser al Casal Parroquial de Llinars del Valles, dins la Mostra de tea-
tre que des de fa uns anys celebren. Kl grup de teatre del Casal de Llinars havia vingut el diumen-
ge 30 de gener a Sta. Eulalia a representar -La barca sense pescador', d'Alejandro Casona. L'inter-
canvi entre aquests dos Casals s'ha repetit dues vegades en tres anys i és fruit de l'amistat amb 
Mn. Jaume Abril, actual rector de Llinars i membre del seu grup de teatre. 

Feia anys que acabàvem la nostra ressenya a l'Anuari lamentant la poca atenció que havíem 
tingut vers els més joves i els infants. Aquest any podem escriure amb goig que han pogut mos-
trar les seves dots d'actors. Efectivament, en una mateixa vetllada els infants van representar 'Et 
queja el veil de casa sempre está toé- de H.C. Andersen i, els joves, 'El malalt imaginari», de Mo-
lière. Uns i aitres tornaren a fer la seva representació a les respectives escoles. Els petits per la 
festa de fi de curs a les escoles del Rieral. mentre que d'-El malalt imaginan- se'n va fer i.ina re-
presentació especial pels alumnes de l'escola la Vali del Tenes. 



Valorem molt I'entusiasme, la ¡Musió i el nervi d'aquestes generations joves. Els aplaiidiments no 
han de ser només per quan baixa el teló, sino per animar-los a continuar endavant. De fet, aixi és!. 
Els més joves ja preparen una obra tradicional; -La VentafocS" i els petits aprofiten tota ocasió per 
recordar-nos que volen tornar a assajar. Procurarem que sigui possible! 

Per la Festa Major d'estiu: -Tres farses russes-' d'A.P. Txekhov. 
Es tracta, com el seu nom indica, de tres farses comiques que ens acosten a la Rùssia rural de 

finals de segle passat. Encara que siguin arguments i situations diferents Tuna de l'altra, consei-ven 
tma unitat de caràcters i de rebuscada psicologia dels personatges. Una gracia fresca i, a voltes vio-
lenta, anima cada un deis tres episodis, ratllant sovint, la caricatura. Molt divertit! Almenys així ho va 
mostrar el public que va omplir el Casal el dissabte de Festa Major i ho va ttjrnar a fer el dia 9 d'octu-
bre en una segona representació. 

La darrera representació de -Tres farses msses- va ser el diumenge, 30 d'octubre, al locai del Fo-
ment Martinenc del barri del Clot de Barcelona. Aixi tornàvem la visita cjue el seu grup de teatre ens 
havia fet a començaments d'estiu amb l'obra de Nicasi Camps -Quan eli no és ni eli ni ella». 

"Els Pastorets" ocuparan menys espai tjue en altres edicions de l'Anuari. Ens ha semblât important 
allargar-nos més en la creixent activitat que al Casal es va forjant. Segurament perqué cada any hi ha 
hagut -Pastorets« trobem aquest grup tan nombrós de persones disposât a fer teatre durant l'any. 
Certament, és molt nombrosa la participació d'actors de totes les edats per fer -Pastorets«. Tant nom-
brosa Cjue sempre presenta el mateix dilema: cjué és millor, pocs i ben assajats o molts amb la incer-
tesa que això suposa? Mentre trobem la resposta, tots —us asseguro que son molts—, LIS esperem 
també a(}uest any a veure -Els Pastorets«. 

Per últim presenten! les nostres disculpes per no haver représentât res per la festa de Sta. Eulalia. 
Vàrem començar massa tard a assajar i no hem tingut temps. Però c(3ntinuem treballant per oferir-vos 
a principis d'any l'obra que teniem previst de representar el dia de la nostra Patrona. Es tracta de 
-rúnica táctica«, de Ramon Foich i Camarasa. Quan estigui a pimt us ho ctimunicarem. 

Jaume Galobart 

La comèdia «El que fa el veil de casa sempre està bé» 
representada pels nens 1 nenes del nostre pöble 



Els efectes de la riuada al pont de St. Cristôfol, al Rieral. 

Eis aiguats d'Octubre. 
Potser d 'aqui a una o dues centuries ja ningil tindrà interés per saber qué va 

passar en el nostre temps. Potser, en canvi, hi iiaurà mitjans Físics, químics i 
electronics capaços de recontruir la historia en tres dimensions i amb tanta exac-
titud que quedaran al descobert eis més minims details de la nostra vida. Si no 
és ni una cosa ni l 'altra i els historiadors segueixen acudint a les fonts escrites 
per a la seva feina, és possible que la coMeció d'Anuaris del nostre pöble faci un 
gran servei a aquells que vulguin conèixer la petita historia local d 'aquesta part 
de Catalunya i d 'aquesta part del temps. 

Hi trobaran ressenyes de cases de pagès velles i d'importants personatges del 
nostre pöble; d'entitats que han assolit renom en un moment déterminât i de fets 
concrets. S 'haurien perdut, si no bagués estât per la feina constant d 'aquesta 
publicació anual i dels seus coMaboradors. Potser de moites coses ni tan sols 
nosaltres ja no ens en recordariem. 

Si I 'Anuari reflecteix la vida local quotidiana, sembla evident que s 'ha de fer 
resso dels esdeveniments excepcionals. Ho diu l'article de la societal de 
Caçadors: la tradició oral del Rieral parla de la riuada de 1777, de fa més de 200 



anys. Com devia frapar! Sembla, dones, que cal deixar constancia de la riuada 
del 10 d 'Octubre d 'enguany, com el fenòmen natural més remarcable dins el 
terme municipal de tots els ocorreguts en els trenta-tres anys de vida de 
I 'Anuari. Fet desgraciat, evidentment, però que, com diu el nostre batlle en la 
salutació d'aquest mateix Anuari, ha servit per reforçar entre tots els lligams de 
pöble. 

La riuada va venir després d 'un estiu sec fora mida, que va propiciar incen-
dis forestáis a tres-mil hectàrees dels Cingles de Berti, que van afectar de pie 
Bigues i Riells però no el terme de Santa Eulàlia. El setembre ja van començar 
pluges quantioses, com mostren les estadistiques climatiques d 'aquest mateix 
Anuari. 

La riuada del 10 d 'Octubre no va ser tant deguda a pluges al nostre territori 
com als forts aiguats ocoiTeguts a Castellcir i a Sant Quirze (uns 200 litres en 
dues bores, segons ha esbrinat Jordi Sala), què és on hi ha la capçalera del riu 
Tenes. Allí ja es va desbordar en diversos indrets. A Riells i a Bigues l 'aigua va 
arrasar les vores, va arrencar tota la vegetació de ribera que obstruía els ponts, 
se 'n va endur un centenar de vedells d 'una granja, va inundar el polígon indus-
trial de Can Barri i ocasionà dues morts. A Santa Eulàlia el mal encara va ser 
més gran. Però, més que les paraules, deixem que parlin les imatges del plànol 
de la zona inundada i les fotografíes, malgrat que, aqüestes, no son pas del 
mateix dia de la inundació, quan el fang cobria dues-centes cases de Sant Isidre, 
Can Sabater i la Campinya, sino d 'alguns dies més tard. 

Potser a partir d 'ara tindrem una etapa de fenòmens climàtics notables i les 
crescudes del Tenes esdevindran normals. Si no és aixi, i les pluges als nostres 
barris tornen a ser modestes com sempre, les fotografíes i el plànol de la inun-
dació del 10 d 'Octubre podran alliçonar els curiosos del futur del qué és capaç 
el riu Tenes, aparentment tan humil. I potser no eis desconcertará tant com ho ha 
fet amb nosaltres. 

La nau de Suberolita, al Pia de Can Magre, després de la inundació. 



Descripció del planol: 

1. Pont de Ca l 'Uñó , al limit entre Bigues i Santa Eulalia. La carretera BV-
1435 quedà tallada en dipositar-se damunt seu gran quantitat d 'a rbres que van 
destruir les baranes i els marges del pont. Indret privilégiât per veure els nivells 
de la inundació. 

2. Pla de Can Magre, Santa Eulàlia de Ronçana. Area tradicional de regadiu, 
actualment poc aprofi tada, dest inada pels plans d 'urbanisme a futura zona indus-
trial. Inundades unes 30 hs. de plana i les quatre naus fabrils. Una víctima mor-
tal i un desaparegut. 

3. Pont de Can Donat. Afectat en els seus fonaments. En aquest indret, un avi 
i els seus néts van romandre dues hores dins l 'aigua, agafats a un arbre. 

4-5-6. Barris de la Campinya, Sant Isidre, La Riereta, Sant Cristofbl i Can 
Sabater. Recordem que es tracta, en bona part, de les urbanitzacions d 'est iueig 
més antigües de la Vall del Tenes. 

Iniciades el 1960, abans de les inundacions de 1962. ara son habitades per-
manentment per un considerable nombre de veins. En cap altre Hoc de la vall 
s 'han construit vivendes tan a la vora del riu. El pont de Sant Cristôfol obturât i 
unes 230 cases inundades tins a r 5 i 2 metres. Desaparició de molts bens mate-
rials i afor tunadament sense victimes mortals. 

Lluis Galobart 

Aspecte de les cases inundades a Sant Isidre. 
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LA FONT D'ABRIL 

UNA COMUNITAT INTEGRADA JA AL POBLE 

Aquest Hoc del nostre pöble, començat a urbanitzar-se a la década dels seixanta, 
va anar essent poblat per aquelles families i persones que voliera fugir de l'aire 
contaminat i els sorolls de les ciutats. 

Buscàvem cels blaus, horitzons, un retrobament amb la mare natura. Gaudir, dis-
frutar de l'aire i del vent que, aqui, a Santa FAilàlia, no entren en contradicció, dones 
l'aire és aire i el eel és autèntic. Veure els núvols com passejant damunt nostre. 

Buscant tot això i més, vani arribar a Santa Eulalia de Ronçana i, mes en concret, 
a la zona de la Font d'Abril. Estàvem plens d'il lusions i amb la intenciô de forjar 
una comunitat veinai que ens omplis de goig i alegria, que gaudis tant del que ha-
viem après a les ciutats (i cjue aportariem a aque.sta creació) com de tot allò cjue 
poguéssim aprendre ac]ui, bé per la nostra iniciativa, bé perqué ho aprendriem de 
la gent d'aquest poblé. Fariem un veinat ajustai a les nostres il lusions. 

En el transcurs del temps, la manca de serietat d'alguns deis promotors a l'hora 
de complir alguns deis compromisos e.stablerts i altres problèmes van motivar l'a-
grupació, la unió per tenir l'orça, «la unió fa la força». D'acjui va néixer la idea de 
«L'Associació de Propietaris» de la Urbanització Pineda Font d'Abril, idea que des-
prés de molts treballs i sacrificis, es va aconseguir l'any 1978 amb la creació de l'es-
mentada Associació. 

Han passat molts anys de Iluites i reivindicacions i algunes fites n o les hem 
aconseguides, però d'altres si. Cal fer constar l'esforç, sacrifici i treballs de totes les 
Juntes que s'han format, fins a arribar al moment en que ens sentim completament 
integrats al pöble de Sta. Eulalia. 

Aquesta voluntat i vocació integradora ens ha portât a acordar en l'Assemblea 
del 10-4-94 la constittició de .L'ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE 
L'IJRBANITZACIÓ FONT D'ABRIL» de Sta. Eulalia de Ronçana. 

L'objectiu d'aquesta entitat és la gestio de la urbanització ja existent, actualment 
incompleta i amb deficiéncies, amb la finalitat que l'Ajuntament la recepcioni i es 
faci càrrec del seu manteniment en el futur. Arribat a aquest punt, ja quedarem de-
finitivament, a tots els efectes, com part del pöble i nosaltres ja haurem d o s una 
etapa. Per tal motiu L'ENTITAT DE CON. URB. DE LA URB. FONT D'ABRIL, queda-
rá dissolta, podent, a continuació, èsser succesora d'aquest moviment comunitari » 
L'ASSOCIACIÓ DE VEINS FONT D'ABRIL». 

T a m b é cal esmentar l'encert de les Festes que es feren temps enrera, amb eis 
balls al singular paratge de la Font d'Abril i les desfilades de majorettes i ara, més 
recentment, conjuntament amb el Club Font d'Abril, el sopar de germanor, balls, 
festa infantil, etc... Ens ha ajudat a crear un caliu, una fraternitat, que a la Font d'A-
bril s'hi respira. 

Aprofitant aquest mitjà de comunicado, aquesta finestreta, enviem una cordial 
salutació a TOTES LES ASSOCIACIONS I VEINS DEL NOSTRE POBLE. 

«Eis Abrilencs de la Fonfc> 



Associació de Veïns 
Zona Sant Isidre 

TORNAR A COMENÇAR 

No lia estât aciuest any gaire aíbrtiinat, però no voldria cjiie aquest escrit fos 
amarg ni trist. Ja n'hem llegit massa de desgracies i, com que les hem patit, no vo-
lem renienar mes la ferida. 

Volem entonar un cant d'esperança, un cant a la voluntat de viure i de recobrar 
el perdut. Grans, petits, homes i dones, han començat a traballar i tenen la il lusió 
de tcM'nar a començar i Cjue Sant Isidre torni a ser el nostre racó, senzill però bonic, i 
que l'ambient familiar i alegre sigui el mateix. 

Fa molt temps, pels anys cinquanta, unes persones, en arribar el cap de setma-
na, després de treballar i viure dins d'Lina gran ciutat, amb totes les avantatges però 
també amb els inconvénients cjue representava, tenien afany de respirar aire pur, 
de veure verd. Només els pri\ ilegiats en cotxe, d'altres en motos i d'altres en auto 
de línia, sortien a fer carretera. No sé Cjui, ni quan, va descobrir Santa Eulalia de 
Ronçana, i un bosquet al costat del riu, amb ima font. 1 aleshores començà tot. 

Uns senyors van dir: «Voleu comprar aquest paradis?». Era de debo que podia 
ser nostre un trosset de terra amb pins i, qui més qui menys, el va comprar amb un 
molt gran sacrifici, la majoria a terminis, dones s'ha de reconèixer que ens van do-
nar facilitats de tota mena. Les parceMes les compràvem petites, perqué costessin 
poc. Ningú ens aconsellà sobre les avantatges d'un solar més gran, no es va preveu-
re que les mides deis carrers eren inferiors al normal. En les donaren fetes. Es va 
pagar la novatada. 

De mica en mica, com els bolets, van aparèixer, primer un garatge, o la meitat 
d'una casa i, quan per fer l'habitatge tallaven un arbre, ens feia mal com si ens 
arrencjuessin cjuelcom. I així, explicant els nostres problèmes, célébrant l'acaba-
ment d'una casa, o la compra del clàssic 600, va néixer una amistat tan forta, cjue 
quan venien, a través ciels anys, veïns nous, també hi cabien i els Ilaços s'estenien i 
es feien més forts. 

Per això volem tots tornar a viure allí, on no hi hem deixat de viure malgrat les 
dificultáis. Sant Isidre és Sant Isidre, i no es pot substituir. 

Armonia Mascardi 



LA CAMPIÑA 

Durant els dies 18, 19, 20 i 21 d'agost-94, la «Campiña» va celebrar la seva Festa 
Major i la Comissió va commemorar el lOè. aniversari, organitzant un programa es-
pecial per a aquest any. 

Ui va haver esports, havaneres, sardinacla, pallassos, bail i, el dissabte, un es-
pectacle-sorpresa per a commemorar l'aniversari. 

Desitgem a tothom unes l iones Festes i us esperem l'agost de 1995. 

Alegria en les Festes de la «Campiña» 



Una magnífica realitat: tots els equips del C.E. Santa Eulália, 
amb els seus dirigents 

F U T B O L 
• El primer equip acaba la temporada 93-94 en el tercer Hoc. 

• L'amateur queda penúltim i perd la categoria. 

• Se celebra la Festa del Fútbol el dia de Tots Sants. 

Tot i fer una bona temporada, el primer equip del Sta. Eulàiia no ha aconse-
guit quedar campió ni sots-campió a la Segona Regional. Per la seva banda 
l'amateur, quan pràctlcament ja tenia assegurada la permanència, ha perdut la 
categoria a l'últim moment. 

Pel que fa a la junta directiva, val a dir que aquest estiu hi ha hagut renovado. 
Així, després dels quatre anys de mandat, en Miquel Fàbregas s'ha présentât a la 
reelecció (encara que només per un any més) i ha estât proclamai president del 
club. Alhora s'han incorporât nous membres a la junta. Aquesta està formada ac-
tualment per; Miquel Fàbregas, president; Josep M.^ Ambròs i Francese Montes, 
vice-presidents; Albert Morales i Enric Barbany, secretaris; Xavier Masegosa, 
comptador; i Josep Bassa, Carles Bossacoma, Joan Tura, Josep M.® Vilà, 



Alex Gubern, Jesús lllescas, Agustín Espinosa, Antoni Pérez, Emili Ribé, IVlanuel 
Montero, Antonio Aguiiar, Pere Montes i Manolo Garda, vocals. 

De les xifres del club hem de dir que, enguany, hi ha 13 equips en competi-
ció, després de la creació d'un segon juvenil, i que el nombre de socis va crei-
xent i ara ja supera els 250. 

Com a fet destacat hem de dir també que el dia 1 de novembre va celebrar-
se la Festa del Fútbol. En ella s'hi van presentar tots els equips del club amb els 
prop de 200 jugadors que hi juguen. Com a acte central es va homenatjar a en 
Lluís Batlles, jugador del primer equip del Sta. Eulàlia que enguany, i després de 
quasi vint anys de jugar-hi, deixa la competició i s'incorpora al quadre tècnic. Per 
acabar la festa, els grans del club van disputar un partit amb el juvenil de divisió 
d'honor del F.C. Barcelona. 

CLASSIFICACIO FINAL 
obtinguda pel C.E. Santa Eulàlia 

1. Vallès, At. 34 27 4 3 111 34 58 +24 
2. LIerona 34 21 8 5 66 41 50 +16 
3. Sta. Eulàlia R. 34 21 6 7 83 38 48 +14 
4. Taradell 34 19 7 8 69 47 45 +11 
5. Riuprimer 34 15 10 9 72 44 40 +6 
6. Voltregà 34 15 9 10 74 61 39 +5 
7. Torello 34 12 9 12 57 50 33 - 1 
8. OAR Vie 34 14 5 15 68 70 33 - 1 
9. Mola 34 14 5 15 62 66 33 - 1 

10. Castelltergol 34 9 12 13 65 71 30 - 4 
11. St. Quirze B. 34 11 7 16 57 65 29 - 5 
12. Corcò 34 11 5 18 52 65 27 - 7 
13. Monistrolenca 34 10 7 17 51 74 27 - 7 
14. Sta. Eugènia 34 10 7 17 54 83 27 - 7 
15. Bellavista M. 34 9 8 17 50 73 26 - 8 
16. Vinyoles 34 11 3 20 58 89 25 - 9 
17. St. Julià V. 33 8 6 19 56 90 22 -12 
18. La Gleva 34 6 6 22 36 80 18 - 1 6 



PRIMER EQUIP 

El primer equip del Sta. Eulàlia ha quedat tercer a la temporada 93-94, des-
prés de fer un bon campionat, però havent tingut possibilitats de quedar més ben 
classificat. Al final de la Higa el nostre equip ha sumat 48 punts i 14 positius. Dels 
34 partits n'ha guanyat 21, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 7. Ha fet 83 gols i n'ha 
encaixat 38. 

Jugadors: Siles, Duran, Pedro, J. Barbany, Carles, Pons, Jaume, Colomer, 
Pascual, Joanet, Moret, E. Barbany, Torres, Pozanco, Quim, Bou, 
Pérez, Juanan i Miguel Angel. 

Entrenadors: Josep Galera i Joan Roura. 
Delegats: Joan Tura i Antoni Pérez. 
Massatgista: Manuel Gutiérrez. 

Quan a la temporada que som ara, la 94-95, hem de dir que el Sta. Eulàlia, 
sense fer un gran joc, és segon a la classificació, a un punt del líder. Amb 12 
partits jugats, l'equip té 18 punts i 6 positius. 

AMATEUR 

De l'equip amateur del Sta. Eulàlia hem de parlar de descens. L'equip ha per-
dut la categoria en quedar penúltim a la temporada 93-94. Després de fer un 
campionat irregular i quan tenia pràcticament assegurada la permanéncia, l'e-
quip ha perdut molts punts als darrers partits i ha acabat baixant. 

Val a dir que el joc a voltes ha estât bo i a voltes no. Potser el més important 
és que alguns dels jugadors de l'amateur ja han ajudat durant la temporada el 
primer equip. 

Pel que fa a Tactual temporada ja a la categoria d'afeccionats, Tequip realitza 
un gran paper i, després de 10 jornades, comparteix el liderat amb 16 punts. 

FUTBOL BASE 

El C.E. Sta. Eulàlia, en aquesta passada temporada 93-94, es va proposar 
com objectius bàsics i primordials la millora de les seves prestacions. 

Minorar l'educació esportiva, els hàbits de comportament, tant individuals 
com col-lectius, la tècnica individual i d'equip, donar prioritat a l'ensenyament so-
bre els résultats dels partits. Pensem que si el treball es fa ben fet, els résultats 
positius vindran sois i que no cal donar-els-hi més importància de la que real-
ment tenen, sobretot en equips de base com son els benjamins i alevins. Procu-
rar que aquest esport, en el C.E. Sta. Eulàlia, siguí sinònim de salut. 

La junta directiva ha volgut incloure un altre equip de juvenils, amb el que 
tanca la cadena d'equips participants. Un per a cada any natural del jugador. 
Son dotze, amb aquest, els equips que participen en les competicions oficiáis. 
Pensem que, d'aquesta manera, es podrá augmentar la qualitat dels jugadors 
que algún dia estaran al primer equip del Sta. Eulàlia i, també, donar continuïtat 
al grup de nois que han anat pujant cada any junts. Esperem que doni els fruits 
desitjats. 



Benjamins 
Els dos equips de benjamins Inan participât en el campionat comarcal de fut-

bol a set, organitzat pel Conseil Esportiu del Vallès Oriental. Cal dir que la il-lusió 
1 les ganes que han posât els jugadors en els partits, han permès conjuntar un 
equip amb moites possibilitats d'èxits. Entrenador: Lluís Duran. Delegat: Ángel 
Rivas. 

Alevi «B» 
Equip en fase de formació que es podria definir com l'equip novell del fútbol a 

onze. És l'etapa on s'inicien en saber ocupar totes les zones del camp. Ànims, 
que ja arribaran les jornades d'èxit. Participen en el campionat comarcal de 
clubs de la 2.® divisió. Entrenador: Javier Marín. Delegat: Josep M.^ Vila. 

Alevi «A» 
Molt jove és l'equip d'alevins de la primera divisió, dones vuit dels seus com-

ponents son de primer any i això, en aquesta categoria, pot ser dificultós. No 
obstant, l'equip ha anat cada vegada a més i ha aconseguit mantenir la 1.® divi-
sió, cada any més competitiva. Destacar que, al jugador Dani Huerto, l'ha fitxat 
el F.C. Barcelona. Li desitgem molta sort. Entrenadors: Joan Borras, Pep Bar-
bany. Delegat: Ramon Bau. 

Infantil <<B» 
Tot i ser de primer any, la majoria de jugadors han demostrat, pels résultats 

obtinguts, haver adquirit la confiança i el «saber estar» en el camp. Això els ha 
permès assolir una classificació molt digna per tractar-se d'un equip tan jove. 
Han quedat classificats entre el grup de davant. Enhorabona, participen en la 2.® 
divisió d'infantiis. Entrenador: Esteve Torner. Delegat: Josep Bassa. 

infantil <<A» 
Equip competitiu que, a mesura que transcorria el campionat, ha anat pujant 

posicions i no tan sois han aguantat la 1 d i v i s i ó sinó que, a més, s'ha fet me-
reixedor de les places d'honor. Entrenador: Caries Corbino. Delegat: Emili 
Ribé. 

Cadet «B» 
Difícil ha estât la temporada per aquest equip. El grup on els ha tocat partici-

par ha sigut un deis més competitius dins la segona divisió comarcal. Han acon-
seguit dues victories i dos empats, però cal reconèixer que ha estât un deis 
equips que millor fútbol han practicat. Donem-els-hi el temps necessari per aca-
bar de madurar. Entrenador: Juan Morales. Delegat: Josep M. Ambròs. 

Cadet «A» 
Pariem de l'equip més competitiu del fútbol base d'aquesta temporada. Així ho 

han demostrat a cada partit. Equip de força i tècnica, que ha sabut tractar de «tu a 
tu» als equips més poderosos de la comarca, com Granollers, Parets, St. Celoni, 
Cardedeu, etc... Han quedat classificats en 6è. Hoc de la primera divisió. 



..y,.,.,.. ySSìW^^ 
Mini Benjamí del C.E. Santa Eulàlia 

El Canovelles ha fitxat als jugadors Alfredo Rico i Albert Colomé i, el Grano-
llers, al porter Albert Murtró. Entrenador: Claudi Olivan. Delegats: Carles Bos-
sacoma, Jesús lllescas, Joan Murtró. 

Juvenil 

L'edat del jugador juvenil és la més conflictiva i això es reflecteix a l'equip. 
Possiblement, per la seva tècnica i força, l'equip de juveniis podia haver quedat 
entre eis cinc primers, però les lesions, els estudis en alguns casos i la mala 
sort, també s'ha de dir, han deixat que l'equip s'hagués de conformar en ocupar 
una plaça del mig de la classificació de la segona divisió de juvenil. Entrenador: 
Miquel Moret. Delegat: Pere Subirats. 



Benjamí (A) del C.E. Santa Eulalia 

Benjamí (B) del C.E. Santa Eulalia 



CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE 
EULALIA DE RONCANA 

Alevi (A) del C.E. Santa Eulalia 

Alevi (B) del C.E. Santa Eulalia 



Infanti l (A) del C.E. San ta Eulàl la 

Infanti l (B) del C.E. San ta Eulàlia 



Cadet (A) del C.E. Santa Eulàlia 

Cadet (B) del C.E. Santa Eulàlia 



Vlllè. TORNEIG DE FUTBOL BASE 1994, DE STA. EULÀLIA DE RONQANA 
Anomenat també de les Comunitats Autonòmiques. Si tots els anys anteriors 

estava relacionat amb equips estrangers, enguany s'han buscat equips prou 
competitius de les Comunitats Autonòmiques: De les Balears (Penya St. Jordi 
d'Eivissa), amb equips de categoria Benjami i Alevi, de La Rioja (C.F. Amedo) 
categoria Cadet, de Castella La Velia (La Charca de Miranda de Ebro) categoria 
d'infantils. Ens varen acompanyar els clubs de la comarca: Llerona, La Torreta, 
La Garriga, Cardedeu, Lligà de Valí, L'AmetlIa i Caldes de Montbui. 

Aquest torneig clou normalment la temporada i se celebra durant la diada de 
St. Joan i el seu cap de setmana. 

Es preveu que, per la temporada 94-95, el torneig es celebrará el 1er. de maig. 
Les classificacions del Vlllè. torneig foren: 

Benjamins Alevins Infantils 
1er. P. St. Jordi 1er. P. St. Jordi 1er. La Charca 
2on. Sta. Eulàlia A 2on. LIiçà de Vali 2on. Cardedeu 
3er. Sta. Eulàlia B 3er. La Torreta 3er. Sta. Eulàlia A 
4art. La Torreta 4art. Sta. Eulàlia A 4art. LIiçà de Vali 
5è. La Garriga 5è. Cardedeu 5è. Sta. Eulàlia B 
6è. Llerona 6è. Sta. Eulàlia B 6è. L'Ametlla 

Cadets 
1er. Sta. Eulalia A 
2on. Cardedeu 
3er. Arnedo 

4art. LIiçà de Valí 
5è. Caldes 
6è. Sta. Eulalia B 

Josep M. Ambròs i Enríe Barbany 

El primer equip del C.E. Santa Eulalia 



Les patinadores del Club Pati Santa Eulàlia (1994-1995) 

Club Pati Sta. Eulàfia 
Som a les portes d'un altre any, co-

mença una nova temporada i, com és 
costum, fem repàs del que deixem 
enrera. 

Què ha estât pel Club Pati l'any 
1994? Un any més? El balanç crec 
que és força positiu, el nombre de ne-
nes socles del Club s'ha mantingut es-
table 1 s'ha participât en diverses com-
peticions on hem fet un paper força 
acceptable. Crec que fins 1 tot hem pu-
jat en el ranking de Clubs de Patinatge 
Artistic. 

En el plat oposat de la balança, 
aquest any, per nosaltres i per a tots 
els habitants de Santa Eulàlia, hi ha, 
per desgràcia, els incendis de I'estiu 1 
les riuades, que nosaltres com tot-
hom hem viscut amb les nostres ne-
nes. 

Però la vida continua i aquest nou 
any que encetem és una fita molt im-
portant per a nosaltres: Enguany cele-
brarem el desè aniversari. 

Quina disbauxal Pensem tirar la ca-
sa per la finestra. De moment, tenim 
previst organitzar un Festival a mitjans 
de juny on hi voldn'em veure totes les 
cares que, en un moment i altre de la 
seva vida, han estât Iligats al Club. 
Doneu-vos tots per convidats. 

Tot just encetem l'any i, de segur, 
l'anirem omplint amb actes, celebra-
cions, campionats. Com cada un dels 
anys que ens precedeixen, estem il-lu-
sionats per aquesta fita tan bonica i 
convençuts que si el Club ha arribat al 
desè aniversari, ja cap tempesta ni tre-
molor ens farà piegar. 

La Junta 



...el passat. Caçadors de l'any 40 

Societal de Caçadors 
Qiian s'hagi acabat ac|uest any ci'ensurts, respiraren!. Incendis forestáis, calors 

sofocants, sec|uera extrema, aiguats... com mai. l-'a niés de 200 anys, l'any 1777, Lina 
fortí.ssima rieratia es va emportar els niolins de Santa Hulàlia i va de.sviar el curs ciel 
riii. Ara. però, el niés tri.st de tot ha estât evidentment la pèrdua de preuades vides 
liLimanes, ([iie en pau deseansin. 

I^esprés d'ac|iiest preàmhiil negatili, ens posem a repassar l'activitat c|Lie ens és 
propia, la cacera. 

La mija veda ha signt generosa amb tudons, dels quais s'iian fet bones caceres 
durant els tres dies del mes d'ago.st que s'han pogut cacar. 

La temporada general iniciada el 9 d'octubre, ha començat bé pel que respecta 
al conili però, a mitjans de temporada, s'han començat a trobar conills moits, possi-
blement per neumonia vírica. Intentaren! esbrinar a través d'anàlisis fets per la Fe-
deració Catalana, la causa de la mort. Això es pot fer sempre que els exemplars ha-
gin mort recentment i, per tant, p reguem a qui en trobi, els faci arribar a algún 
membre de la Junta Directiva de la Societat de Caçadors. 



Pel que fa a la perdiu, escasseja, malgrat les repoblacions efectuades a I'hivem i 
a final d'estiu a les zones adequades del terme. Els faisans han anat bé, ja que s'a-
dapten ais cultius i hoscos del terme, perqué formen una espècie a qui agrada la 
humitat. 

De les especies hivernants, encara és aviat per fer-ne un balanç, dones el bon 
temps de l'estiuet de Sant Marti, de moment, les retarda. I, quan el fred arribi, sola-
ment caçarem les becacles, els tords, les grues, etc., ais hoscos i ais camps, i deixa-
rem les zones del riu Tenes tranquil-Ies, ja que el desastre a les seves vores fa im-
possible practicar-hi la cacera. 

També s'ha de comentar que, durant el mes de juny, es van efectuar les batudes de 
garses amb el résultat de 207 garses capturades, espècie de còmici molt perjudicial per 
a les cries d'altres espècies, per a la seva activitat depredadora a l'època de criar. 

...el present. Cagadors deis anys 90. 

Un comentari positiu i optimista pel senglar. Aquesta especie va molt bé, com 
ho prova la foto que dona fe de la cagera, on hi podem observar diversos socis ca-
gadors, felinos al costat de les preuades peces. Fins i tot s'ha cagat un exemplar de 
91 kgs., a cárrec del nostre calador Isidre Riera. 

Esperant que l'any que ve puguem recobrar el ritme perdut, desitgem a tots els 
vilatans i visitants de Sta. Eulália, un felig i tranquil 1995. 



C A S E S Q U E T E N E N H I S T O R I A 

Can Corder i Ca la Pújala 

Can Corder 
Si ens Fos possil^le revkire el Rieral de gairebé cinc cents anys enrera i, sense 

carreteres i pocs camins, ens apropéssim on és avui Can Corder, lindriem davani 
nostre un espectacle ben diferent. Poques cases hi veuríem i, excepte les pocjnes 
principals, no mes velles de poc mes d'una centuria. En arribar-hi sols trobariem 
una casa on uns menestrals del ferro ferraven mules i cavalls, i altres feines del seu 
art. Casa petita i plena del tipisme de la nostra vail, rústega i senzilla; artesans cjue 
treballarien el ferro i la terra. Feia poc de les vendes de drets senyorials, de poques 
terres, que la moneda era molt escassa. Eren els temps dels primers reis Àustries, de 
les Iluites a Flandes, a França, i amb els turcs que infestaven la Mediterrània. Gran-
deses i misèries. Un mon que ens és impossible de comprendre com ho fora per a 
la seva gent comprendre el nostre actual. El barri junt a Ca la Pújala, la casa refor-
mada de planta i dalt, tot nou i arrebossat; la casa de la filia Dolors, al costat, amb la 
perruqueria, la placeta plena de cotxes. Sols la pedra sobre les dovelles de la porta, 
també arrebossades, ens parla d'aquells altres i Ilunyans temps. Ningú els recorda ni 
en té esment, ni tradició, ni d'altres pobladors que s'hauran interposât fins avui, ni 
dels noms ni cognoms que l'habitaren. Tot eau dins un passat nebulós on cal ima-
ginar, ja que res se'n sap. 



La casa, com la majoria de les de la plana, amb la rusticitat que eis vells i no tant 
vells recorden, ja que les reformes no son llunyanes, mantingué la fisonomía tradi-
cional, però la historia que l'envolta eau en un gran desconeixement. Sols unes po-
ques dades, tradicions i utensilis artesans. Aquella pedra on s'hi ajunten la professió 
del ferrer, la fe d'una familia i un pöble, una data borrosa, i, sobretot, uns perga-
mins que ens enlairen a mitjans del segle XVI, que deuen haver-los conservât gene-
racions i generacions, ignorant el que deien i el valor historie que tenien. Perqué, 
per aqüestes terres, no havia vist altres pergamins comparables, ni en tamany ni en 
extensió ni en perfecció caligráfica, especialment un d'ells. 

Però si se'n diu Can Corder és perqué, en un temps desconegut, s'hi haurien 
trenat cordes, i se'n té record per tradició. Darrerament eren pagesos, i també tin-
gueren barbería en un quartet junt a la sala d'entrada. Ara, un dels filis té, a Lliçà 
d'Amunt, una indùstria láctica arrelada i ferma. Dit tot això, ningú negará que Can 
Corder és casa amb historia i que eis seus estadants no siguin, abans i ara, gent 
d'empresa. Caldrà, dones, fer unes separacions i dir el poc que es pugui de cada 
época. 

Els quatre pergamins mencionats són molt extensos i amplis, uns 60 per 70 ca-
dascun d'ells. Tots en llatí, tracten dels tipies temes de compra-venda, d'establiment 
de censáis o de l'establiment de la ferrería, drets senyorials del Priorat de Sant Mi-
quel del Fai. Aquells temps, la propietat de l'individu privât era cosa naixent, escas-
sa i sagrada, i qualsevol transmissió de finques o de drets portava abundants i ex-
tensos documents, amb precisions acurades, amb mencio d'autoritats civils i ecle-
siàstiques, notaris especificant i assegurant els drets i els deures per cada costat, tant 
pel donador com pel receptor. En general, els pergamins están ben conservats, amii 
desperfectes a les capçaleres per obra de la humitat, o de mal plegats, o d'alguna 
rata famolenca. 

De difícil traducció, en llatí vulgar i terminología jurista, amb abreujaments, re-
peticions i details amb que s'exposen els fets i, sobretot, molt extensos i de frases 
llargues. Tracten de qüestíons que avui valorem minimes, però que no ho veien pas 
així aquells temps i eren motíu per estendre's a mai acabar. Tots quatre són d'exten-
sió semblant, com també de format; Una primera exposició, molt extensa, la fe no-
tarial, nova exposició redu'ída i nova constancia notarial. En resum, d'unes cinc a sis 
mil paraules cadascun. Exigeixen coneixement del llatí, i práctica de les liéis i nor-
mes del temps. Peta la traducció literal, el legista i historiador donaría un text que 
aclaríria probablement una venda, o un cens, o un permis, plena de nimieses, advo-
cacions i cites anteriors però que, sobretot, ens ajudaria a conéixer la vida i usos 
dels nostres avantapassats. 

Ja que pels avantpassats coneixem els inicis del que será Can Corder també, en 
honor seu, començarem per ells. Però no faré sinó citar noms, espigolant entre mi-
lers de mots Ilegibles que puguin ser més intéressants i, alhora, fonts de coneixe-
ment de la contrada i de la casa en particular. Actualment, són a mans d'en Jaume 
Danti, coneixedor i docte, que els estudiará i hi dedicará el temps que calgui. 

El PRIMER document data del 1567. Pocs anys abans de la batalla de Lepant, 
regnant Felip II, mig segle després que Colom hagués descobert les Amériques... 



Comença pels rituals SIC OMNIBUS NOTUM{sì^ui per tothom conegut) (...) Bernal 
Ahrany •parador' de llana (preparador, rentador) fill de Santa Maria de Ilerona i 
vet de Santa Eulalia i la seva muller Leonor (segurament la propietaria). Seguida-
ment hi ha un tros de text esborrat per les humitats, on s'hi deu consignar el nom 
del comprador, que es repeteix més endavant: Antic Margarit. Un cens, quaranta 
«sólidos» (moneda barcelonesa, que es tradueix per sous (...) details del cens (...) 
censal mort (...) Parla de limits que defineixen l'assentament, amb alguns noms ja 
desconeguts i altres que encara son vigents: Can Codonyer (...) Can Parellada (...) 
el ree (...) Can Sahater (...) Pladolit de l'Ametlla (...). I dona fe en Llorenç Guilla-
mot, Jeta el 15 (esborrat) (...) cens mort (...) hipotecata (...) Feu r...XGeneralment 
aquí i en altres, surt el nom de Can Feu quan s'anomena el ree. Logerio Feu (...) 
Antico Margalif (...) petitionem demandam". 

Tot plegat, vuitanta ratlles d'uns quaranta mots cadascuna (...) Juro animam 
meam, Deu meum et manihus meis at quattor evangelia (juro per la meva ànima i 
per Déu, les mans .sobre els quatre evangelis...). Es repeteix en liarnat Alvany i la 
Leonor, el Sr. Jacob de Plandolit, Cjue sembla vendre o lliberar alguns drets. És a 
Cranullorium i en son testimonis en Salvador Ninou de Montmeló i en Bernât Fal-
gar de Granollers. Dona te en Mic/uel Llojdrt, reial Notan public del Príucipat de 
Cathalonia i Comtat de Rossillo... 

Encara una repetició resumida. Quaranta lliiiras venda... quaranta sólidos 
(sous) a pagar anual. Fe notarial i testimonis, Narcis Fahrern de l'Amelia i Joan 
Comes, d'aqui. 

El SEGON document, de mides semblants, de mitjans del XVI, poc deterioritat, 
caligrafía perfecta en tota la part descriptiva, més propia d'un ascriva religiös o 
monjo, potser de Sant Miquel del Fai. En donem una petita mostra. 

Tema semblant, potser l'anterior es referia a terres i aquest a l'establiment de la 
Ferreria. 

Jo Bernât Ahirany, parador de llana fill de Sta. Maria de Llerona i la esposa 
Leonor (...) venem (...) terra i casa a Antic Margarit (...) Can Parellada (...) ferrare 
(...) Salary (... ) ferrocente (...) ferre (...) ferimendium. Repeteix mots que semblen 
fer referencia a ferro. Dales escrites, 1566 i 1568. Testimonis Llorenç Font, ferrer i 
pages de Sta. Ftdàlia i Salvador Onyó, de la parroquia de Sant Pere de Berti. 

El notari ès Josep Antoni Arhanell, de Granollers, data 21 juny 1574. 

Segueix l'apartat condensât i repeteix eis Ahirany i Margarit, de Can Margarit 
de Sant Vicenç de Kiells (...) deu lliures harcelonines (...) un cens (...) casa, terra, 
hahitatge i data de 10 març 1568. Nova intervenció notarial (...) el pages Margarit 
de Riells i data 21 juny 1571. 

Fl TFRCFR pergami parla de venda, cens, concessió i data de 1599. 

StephanusJacohus Camperai, pagès deManlleu (...) vendo (...) Francisco Servi-
ra ferrarlo i hrasserio (ferrer i bracer) de Santa Fulalia de Ronsana, terme de Mon-
tehovino (Montbuy) (...) terra (...) St. Michaelis desfallio ordinis 'San Benedicto 
(bénédictins). (...) vicari regent Igualada i Vallès (...) totes aquelles cent lliures har-
celonines (...) Ahrany que fou de Bemat Ahrany de Sta. Eulalia (successor d'aquell 
primer Abrany) (...) Gerard Pladelit de Sant Cines dAmigdala (...) vint lliures de 
velló harcelonines (...) cinquanta lliures (...) Can Sant Petra (deu èsser l'antiga ca-
sa deis Sampere, prop de Can Meranges) ..) terres del magnifie Senyor Genaro de 



Plandolit (...) Admetlla (...) Can Ros de Llissano Superioris (...) Can Parellada que 
avui posseix el Burgués (...) la Bastida (...) Areny (...) el Ree (...) casa del dit Bur-
gués (...) Rdo. Prior (...) a occident del Manso Torra. 

Dona fe el Notari Bonet a 17 maig 1599. Testimonis Benedictus Payas, pagès 
de Sta. Eulalia, Antoni, Joan i Rafael Puig (...) el magnifie Sr. Gerard de Pladolit de 
St. Cines de l'Admetlla. Rdo. Sr. Jacoho de Agullana, archidiôcesis Priorato de Sani 
Miguel de fallió. Escriptura publica Miguel de Bonet, 6 abril 1599. 

El QUART PERGAMÍ és ja més nou, lletra poc acurada i senzilla. És del primer 
Cjuart del XVII. És pergami, però té ja adossais rebuts en paper dels anys immé-
diats. 

Jacobo Margarit, pagès, propietari de Can Margarit de San Vicenç de Riells ven 
a Erancesc Castellar de Sant Pere de la Vail de Neu una vivenda a Sta. Eulalia (...) 
quaranta lliures de moneda barcelonina (...) sembla preu de venda (...) quaranta 
.sous de pensió anual. Data 5 octubre 1624. 

Parla encara de Bemat Abrany i de l'esposa Leonor, dAntie Margarit, res de 
ferrer. Dona fe no pas un notari, sino Antoni Joan presbíter beneficiari de l'advoca-
ció a Sant Antoni i Sant Llorenç a Granollers. Reconeix a Francese Castellar que ha 
comprai a Jacob Margarit un censal mort (...) 40 lliures (...) pensions anuals 
(...). 

Amb la lectura d'aquests textos i pels veínatges citats,veiemque la casa era fer-
reria a mitjans del XVI. Que hi bagué un Bernât Abrany que possiblement compra-
ria terra i casa i establiria la ferreria, que poc temps desprès ho compra un Antic 
Margarit, ferrer i pagès; que pel 1599 seguien havent-hi els Margarit i que intervin-
dria, en la casa, un Esteve Jaume Caporat que ven o pacta amb Francese Servira 

Testimoni de la velia professió 



drets de la finca, apareixent drets de nobles rurals i del priorat de Sant Miquel del Fai 
i que, per fi, entrât ja el XVII, un Jaume Margarit ven finca i ferreria a un Francese 
Castellar que ve, suposo, de la Valí d'Àneu, del Fallars Sobirà. 

Aquí s'acaba la historia velia de la Casa. Posteriors estudis deis documents po-
dran confirmar o corregir el poc que he dit, i aixi ho aclariré. 

I comença ja el llarg període indeterminat... 
Sois resta aquella pedra on la ferradura, l'enclusa i les tenalles eternitzaran la llu-

nya professió, on el IHS diu la fe del temps i una data, que sembla 1713. Si fes així, 
els ferrers hi haurien estât almenys una centùria més. 

Quan devien acabar els ferrers? Més cases, nous camins, facilitats o competen-
cies... Un dia es deurien decidir pel treball integre del cànem. Potser començarien 
pel conreu, com tants altres, però no es quedarien acjui i .seguirien el treball de la 
fibra. A més del cultiu malsà, farien cordes i altres estris agricoles, pel carro, pels 
animals, potser espardenyes. Deu ser llavors Can Corder. Els Bassa actuals no re-
corden avantpassats de tal ofici. No fa molts anys, però, ciue darrera la casa tenien 
la bassa cañamera, on es deixava podrir la planta, excepte la fibra, abans de sepa-
rar-ne la resta "im cop sec. 

Tenen encara la hrei>adora, un artifici que separava aqüestes parts seques, que 
en deien la closca i que no eren fibroses. Per acabar, passaven per la pentinadora, 
una placa de fusta amb tres peus mòbils, on hi ha tres rengles de 60 pues. 

Conserven els dos utensilis, màcjuines d'aquells temps. Les pues, malgrat els 
anys, l'exposidó a les humitats i no cuidar-Ies, són tant punyents com quan les deu-
rien comprar. Pot comprovar-se amb els dits. Tècnicament, i tenint en compte l'è-
poca, és rarissim tan bon acer. 

Quan començaria i quan duraría l'ofid de corder? Llavors era principal, avui és 
quasi historia, menjat pel plástic que tot ho envaeix. La tècnica dels nous descobri-
ments substitueix la natura, tal com ha fet amb el Ili, el cisal, molt amb el cotó i la 
liana, trencant una tradició agricola i una vida rural, engrandint ciutats i viles i 
créant noves formes de vida, nous mons amb llurs pros i contres. Millores i enyo-
rances. El cert és que, a Can Corder, s'acabaren les cordes i la pagesia fou el tot... 
No del tot; encara el pare d'en Jaume feia de barber en una petita cambra junt a 
l'entrada. 

La CASA manté restructura primitiva, però està totalment reformada. La planta 
té la sala-rebedor usual i, a ponent, la cuina-llar-menjador. Façana a migdia, ara 
arrebossada tapant el reble primer amb dues finestres al pis. Al fons de la sala, l'es-
cala. Darrera, el rebost i celler i, també darrera i independent, galliner i estable. A 
llevant, quadra i palier d'un temps, ara sense bestiar ni gra, o ben poc. Abans, el pis 
cobria sols menjador i sala. L'actual cobreix també la quadra. De sempre, l'entrada a 
quadres era per tramuntana. Tot és nou, endevinant el veil, i sempre la pedra de 
ferrer sobre la porta principal. Si uns llargs anys la casa fou sola, ara està ben 
acompanyada. A ponent, la veïna Pújala, tan juntes que fan pensar en possibles 
veils parentius. A llevant la casa tota nova de la filia Dolors, amb la perruqueria on 
hi exerceix. 
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La pentinadora 

La bregadora del cánem 



La familia i el record 
Una fotografia de familia d'un mig segle enrera reuneix la mare d'en Jaume amb 

tots els seus germans. 
El pare d'en Jaume era en Joan Bassa Monean, de Can Bassa de la Sagrera, i en-

tra a la casa casant-se amb la pubilla, Maria Torras Masso, la darrera mestressa de la 
línia Torras, filia de Josep Torras Vivé i de Dolors Masso Deulofeu, de Campins, que 
morí el 28 de juny de 1943. 

La foto mostra la mare Maria, en Jaume i en Pere, els bessons de Can Corder, 
que no es diferenciaven en res. En Jaume recorda que el mestre Tramosa no els 
distingia. En Pere morí, solter, ais setanta anys. 

El fill Jcxsep deíxá la casa. D'ofici cambrer, seguí per tot arreu i per llocs de re-
nom. Franga, Montecarlo, els Ritz. Es casa amb Maria Pujalt de Sentmenat, residí i 
mori a Barcelona. 

La Dolors es casa amb en Josep, germà de la Maria Pujáis, i se n'anaren a Sent-
menat. 

La Maria es casa amb en Joanet de Can Peret Manent, de LIiçà, i vivien a Ca 
l'Escjuilel, prop de la Cruïlla. Allá morí l'esposa i ell anà a viure amb una filia. 

En Segimon es casa amb la Conxita Duran, de Can Artigues, de LIiçà. 
En Jaume és casat amb l'Àngela Roca, de Can Noguera de Bigues. Les noies de 

Can Noguera servien a Can Carreres de Bigues. Primer la germana Mercè i, quan 
aquesta es casa amb en Joan de Can Maset, la substituí l'Àngela durant set anys, fins 
cjue vingué casada a Can Corder. 

En arribant a aquest punt, vull tenir un record per la Mercè en especial, i per tots 
els de Can Maset, que foren ajut i bona relació per nosaltres en aquelLs anys cin-
quanta. Molt bon record de la Mercè, els fills, la Lola en especial, ara tots a Caldes. 
Morts el pare i l'avi, molt poc abans de l'accident que s'emporta la Mercè, els quatre 
(juedaren c^rfes i Can Corder foti el refugi i el eamí de tots. 

El Jaume i l'Àngela han tingut quatre fills, dos nois i dues noies, tots casats. 
En Joan amb la Catalina Artes, la María amb l'Lsidre Prat i son a Mollet. En Pere 

amb la Pepita Gensana de Sta. Perpètua, i la Dolors, amb en Lluís Girbau. 
En Pere ha creat una forta empresa del ram lactic, el nom de la quai recorda el de 

la casa pairal on començà el negoci, Can Corder. Emplaçada a LIiçà d'Amunt, indùstria 
i residencia, fabriquen matons, iougourts, formatges i altres derivats làctics. 

No tenen record d'abans dels avis i, per saber-los, caldria l'arxiu del jutjat. 
Sols un pareil de documents ja d'aquest segle. El 12 de febrer de 1906, amb mo-

tín del casament d'en Joan Bassa, fan capítols. La mare Dolors i la filia María. Casats 
el 1905, en Joan aporta 4,500 ptes. i es fan hipoteques sobre una casa i una quartera 
de terra i altra de dues quarteres a Els Pastorets de Lliçà, a Can Ballester, junt a Can 
Eeu, on hi ha un cens; els documents habituais en els casaments de l'època. 

Un altre document diu que el 1907 en Casimiro i en Jacínt Torras Viñeta, de Cer-
danyola í de Sta. Eulàlia respectívament, fan una carta de pagament a la seva nebo-
da Maria Torras Masso. El valor és de 325 ptes. per cadascú i és obeint el testament 
de Josep Torras Vivé, pare de la Maria, a la que ha fet hereva. 



Aquesta és tota la historia que hem pogut treure de Can Corder. Ami:) la familia 
fem els darrers comentaris del que foren temps tan llunyans i tan distints. Quins 
cognoms hi hauria després d'aquells Abrany, Margarit...fins a arribar ais Torras, c]ue 
potser vindrien de Can Torras, i els Bassa. 

Comiats. La porta i la pedra del ferrer. Mentres me n'allunyo, recordo acjuells 
sons caracteristics que s'escoltavem mentre el ferrer ferrava l'animai, aguantant-li la 
pota. El picar del martell mentre clavava els claus ardents, l'olor deis teixits cremats, 
el davantal de cuiro, alguna cosa que s'escapava quan menys s'esperà va, el retruc 
sec de la ferradura sobre la llosa. 

Els ferrers d'ara fan un altre soroll. Ja res s'escolta de tot allò, sois la imagina-
d o pot repetir-ho. Ara és un tractor que sorolleja, sec i ràpid. 

Ja no tornará aquell temps. S'ha perdut el silenci i el ho que tenia, com també 
les penes i misèries que l'acompanyaven. 

Ara la ciència i la tècnica ens fan el món més planer, difícil de tan fácil com és. 
Les mancances d'aleshores són sobres d'avui, i les misèries d'avui són d'altres ti|iLis. 
Cal prendre exemple del passat i valorar el progrés, i aprofitar-lo integrament en la 
bona i plena formació i en la pau real. Equilibris ben difícils. 

J o s e p Claret 

La porta d'entrada, cordial i acollidora 



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

Angela Sampera i Planas 
(L'àvia de Can Burgués) 

Acjiiest any parlarem amli Ángela Sampera, de Can Ikirgiiès, coni a personatge 
de l'anuari. 

Per això m'he traslladat a la masia de Can Burgués i, després de saludar a la Ca-
talina. hem entrât a una sala (̂ n, en im clima amical menjant unes galetes i bevent 
vi dolç, hem començat la xerrada. 

La imatge de l'Àngela és la d'una persona gran, però que fisica i mentalment es-
tà en perfectas condicions. Ella diu que perd la memòria, però la realitat és que té el 
cap molt dar i que, si disposéssim de més espai, valdria la pena de ressenyar molt 
més de les seves vivéncies. 

—Ángela: Parlera una mica de la vostra vida. 
—Tinc noranta-quatre anys, és a dir que vaig néixer en començar aquesta cen-

tùria a Can Carreter Veli. 
Els meus pares eren l'Isidre i la Magdalena i érem sis germans: l'Antònia, la Ro-

sa, en Miquel, la Celestina, el Pepet i jo. 



La meva mare va morir quan jo tenia 2 anys i no en guardo cap record. Al meu 
pare, en canvi, malgrat morir quan tenia jo 10 anys, el recordo molt bé i tine en el 
meu record la gran estimado que ens teníem. 

—Parlent de la vostra infantesa. 
—Recordo molt l'estimació del meu pare. Vaig anar a I'escola a Cal Hostaler 

(avui edifici en ruines) de la Sagrera. La mestra era Donya Enriqueta i I'ajudava la 
Sra. Cinteta. No en tine molt bon record, ja que donaven tractes molt diferents als 
alumnes. Les diferències venien de si els portaves régals o no. Generalment no sor-
tiem al pati, només els dies de molta calor ens deixaven sortir una estoneta a la pla-
ça de Can Bassa. 

Els joes que fèiem eren: «Arri arri tatanet...», «Bernât Bum Bum...» i explicar con-

tes, A mi m'agradava brodar. 

Un cop l'any venien a veure els treballs que fèiem a l'escola, l'alcalde, amb el 
jutge i el mossèn; també els acompanyava l'àvia de Can Cabot. 

Als 12 anys ja vaig plegar de I'escola per ajudar en les feines del camp i de la 

casa. La meva familia en aquella època tenia bastantes dificultats per anar tirant. 

—Parlem de la vostra joventut. 
—Als 16 anys vaig anar a aprendre de cosir a Granollers. Hi anava a peu, anar i 

tornar, i pagàvem a la modista 7 ptes. al mes. Vaig anar-hi uns tres anys. 

De diversions poques. L'única que teníem els diumenges era anar a ballar a I'al-
zinar de Can Burgués. Érem poques parelles però, amb la música d'una pianola 
(«manubrio») i amb la Hum d'acetilè («carburo»), fèiem la nostra festa. 

La missa no l'he considerada mai una diversió; de jove era més aviat una obli-

gado. 

Quan tenia 18 anys es va inaugurar la Sala i ja vàrem poder anar a ballar en 

aquell locai. 

Als 19 anys em vaig prometre amb el Francisco de Can Burgués i ens vàrem ca-
sar quan jo en tenia 23. La diferència social de les dues families era molt gran i, du-
rant els primers anys de casats, jo no era molt ben acceptada. Primer, vàrem viure 
en un pis que hi havia a Can Maranges i, després, a una de les cases del Lluiset. 
Aqüestes dificultats eren compensades per l'estimació que em tenia el meu 
marit. 

Va èsser al començament de la guerra quan la meva sogra va venir a veure'm i 
em va dir: «ara tots cap a casa». Des de llavors que vise a Can Burgués. 

Recordo que la meva sogra tenia un document on s'acreditava que era subdita 
boliviana i, amb aquell document i una bandera boliviana que vàrem posar a la teu-
lada durant la guerra, no vàrem patir ni registres ni vàrem entregar res més que els 
diners. Les joies i objectes de valor no varen sortir de casa. 

Del nostre matrimoni en van néixer 5 fills: l'Emilia, en Josep, la Roser, en Fran-

cese i en Lluís. 

Dels cinc fills tine 14 néts i, dels néts, tine 12 bésnets. 

—Com veieu la societat d'ara? 
—Penso que la vida actual és de molt neguit i que es gasta massa. Cree que ès 



una exageració. Penso que els electrodomèstics han facilitat molt la vida a les cases 
i que es viu molt millor. 

La gent abans potser s'ajudava més, però també vull dir que pel darrera es criti-
cava molt. Potser la gent d'ara és més sincera i no hi ha tantes enveges. Les diferèn-
cies socials tampóc es noten tant. 

—Quins conseils donarieu als joves? 
—Très coses que, quan reso, demano a nostre Senyor pels de casa: que no bé-

guin massa, que no corrin massa en cotxe i que dormin les hores que han de dor-
mir, 

Aqui posem fi a la conversa. Podriem continuar-la durant molt estona més però 
per avui considerem que ja està bé. Donant-nos la mà fortament i amb un a reveu-
re, ens acomiadem. 

Vull donar les gracies a la Catalina i a la resta de la familia pel traete cordial cjue 
hem tingili i, fins a una altra! 

Jaume Valls 



EL T E M P S 

Resum del période Desembre 93 - Novembre 94 

Sense cap mena de dubte, les noticies meteorològiques més destacables d'a-
c¡uests darrers dotze mesos —és a dir, el període comprès entre el desembre del 93 
i el novembre del 9 4 — han estât l'enorme sequera que hem patit durant I'estiu i les 
inundacions de desgraciada memoria cjue, precisament, han conclòs el també des-
graciat període canicular. 

Ha estât im any molt irregular. La mitjana pluviomètrica (619 l/m2), que aparen-
tment podria semillar que entra dins la normalitat, és una xifra enganyosa, ja que 
més de la meitat d'acjuesta quantitat ha caigut solament durant els mesos de setem-
bre i octubre. Del resum adjunt es desprèn que podem parlar d'un any més sec que 
l'anterior (56 dies de pluja enfront a 83 l'any 1993). 

També ha estât un any més càlid (26 dies de gelada davant 52 l'any anterior) i si 
comparem les temperatures mitjanes dels mesos d'estiu amb les de l'any 93, obser-
varem que les d'enguany son notablement superiors. 

En conjunt, crec que pue afirmar que ha estât un any atipie i que, com tot el que 
surt de la normalitat, acostuma a portar molts trencacolls. 

TEMPERATURES 

LA SAGRERA EL RIERAL LA VALI 
Max. Min. Max . Min. Max . Min. 

DESEMBRE 93 9,8 4 12,2 2,2 12,8 3,7 
GENER 94 9,8 3,2 12,3 2,2 13,2 3,2 
FEBRER 11,7 4,1 13,7 2,9 15 3,9 
MARÇ 16,2 7,2 18,3 5,4 20,6 6,9 
ABRIL 16,4 6,3 19,2 5,4 19,9 6,4 
MAIG 22,3 11,9 24,6 11 25,5 11,6 
JUNY 26,9 15,4 28,4 13,8 30 14,8 
JULIOL 31,3 20,6 32,4 18,4 32,8 19,5 
AGOST 30,4 20,1 31,4 18,3 31,8 19,6 
SETEMBRE 22,9 14,4 23,9 14,2 24,2 14,5 
OCTUBRE 18,2 11,7 18,9 11,6 19,3 11,9 
NOVEMBRE 14,1 8,5 16 8,1 17,2 8,8 



P L U J A 

LA SAGRERA 
Utres/ni2. 

EL RIERAL 
lltres/m2. 

LAVALL 
Iitres/m2. 

DESEMBRE 93 _ 0,5 
GENER 94 24,5 31 33 
FEBRER 63,5 57,5 54,5 
MARg 17 15,5 15 
ABRIL 49 43,5 45 
MAIG 76,5 72 51,5 
J I JNY 15 23,5 13 
JULIOL 1 1,5 1,5 
AGOST 9,5 16 11 
SETEMBRE 198,5 176,5 164,5 
OCTUBRE 163,5 123,5 149 
NOVEMBRE 45,5 46,5 47,5 

TOTAL 663,5 607,5 585,5 

Dies de pluja quantificable: 56 
Dies de pluja inapreciable: 27 
Dies de tempesta: 19 
Dies de pedregada: 1 
Dies de gelada: 25 
Dies de boira: 7 
Dies de vent fort: 6 
Dies de nevada: O 
Dia de màxima precipitació: 10/10/94 (76 lt/m2. La Sagrera 

52 lt/m2. El Rieral 
62 lt/m2. La Vali) 

Temperatura màxima absoluta: 4/7/94 

Temperatura minima absoluta: 21/1/94 

Mitjana pluviomètrica: 619 lt/m2. 
Mes més sec: Desembre 93 i juliol 94 
Mes més plujós: Setembre. 

(40" La Vali 
40" El Rieral 
37" La Sagrera) 
( - 3 " El Rieral 
- 2 " La Vali 
- 1 " La Sagrera) 

Josep Margenat 



HUMOR 

ñquest any, 
entre incendis i ai£uats, 
fiem quedat tan atordits, 
que ens troSem sens facuítats 
per poder fer acuditsl 

'Els autors 
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CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA 
i HORTICULTURA 

CULTÍU. 

57A EULALIA DE RONÇANA 
ai cosíat de ¡ 'Ajuntament) 

Teièfon 844 80 84 
PLANTES 
Tenim tota varietat de coniterps arbusts oianta de temporada, planta 
vivac, planta d inienor 

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

PRODUCTES AGROPECUARIS 
Per a qualsevol problema de malalties i d'insectes que li puguin sorgir 
en el seu jardi. terrassa o a I hort. Ii donarem fácil solució. 

COMPLEMENTS DE JARDINERIA 
A mes. també trobara en el nostre Centre, gran assortit de jardineres, 
testos, ceramica, fonts, mimbre, bruc per tancats, etc. 

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

7"o í p e i s e u Jar di i härtet 
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"la Caixa" 
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA 

Plaça A j i i n t a m e n t , 1 - Tel. 844 63 58 SANTA EU1ÀLIA DE RONÇANA 



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

DISTRIBUCIÓ A DOMICILI DE GAS-OIL 
PER A CALEFACCIÓI INDÙSTRIA 

J R J B J R T M 

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



VENDA i TALLER D'AUTOMÒBILS 

RENTAT AUTOMÀTIC 

ESTACIÓ SERVEI 

SANTA EULÀLIA 

SERVEI OFICIAL 

CUPIA,S.A. 
AIRE ACONDICIONAD j 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 RONÇANA 



Gonstrucciooes PIHAMIDE S.C.P. 

C/. Bonavista, 8 - Tels. 8448726 - 841 4048 

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



I. DANTI 

Bastida Nova Domicili particular: Tel. 865 00 36 

S A N T A EULALIA DE R O N C A N A 

TENDA DE COMESTIBLES - FRUITES I VERDURES 
POLLASTRES - OUS - CARNS FRESOUES 
BEGUDES - GELATS 

Casa Lola 
Vda. de PERE ROURA 

LA SAGRERA 
Telèfon 844 88 57 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



MOQUETES 
MALETERS 

FUNDES 
AUTOMOBILS 

Carni Serra Granada, 71 - Tel. 844 91 80 
STA. EULÀLIA DE RONQANA 

F U S T E R I A 

r — I l 

PZÍ 
f f l 
1 ! 1 

C / . La Serra, s / n , 
Telèfons 844 89 74 - 844 93 40 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



TOSSINERIA — CARNISSERIA — COMESTIBLES 

Josep Flaqué Galobart 

El Rieral Telèfon 844 82 83 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

d'en Carles de la Salud i Rubio 

• Centre Comptable 

• Assessorament Fiscal i Laboral 

• Assegurances 

Oficina: Galeries Catalunya Telf. 844 82 50 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



ESPORTS 

ORENÇANA 

santa eulalia 
de ronçana 

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

SANTA EULALIA DE RONÇANA 
y 
•N 

Venda de: 
Fruits secs 
Pames 
Ous 
Pollastres de pagès 
Mató i formatge de cabra 

Telèfon: 844 80 07 



FORM DE PA 
PASTISSERIA 

La Sagrera 

etra. La Sagrera 

Telèfon 844 89 54 

El Rieral 

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 



aóia 

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

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

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 o 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 r v e s u m e s a 

« URBANITZACIÓ CAN SABATER» T E L E F O N 8 4 4 9 3 19 

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 

niA^POR 
etra, de Barcelona, 15 • Tel. 843 00 03 
0 8 4 8 0 L - A m e t l l a del Va l lès 



r 

A imentació Bassa 
ESPECIALITAT EN EMBOTITS 

Pica. J. Maragall, s /n . 

(La Sagrera) 

Tels. 844 81 58 - 844 92 19 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

\ 

PERRUQUERIA UNISEX 

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

Can Corder (El Rieral) 

Telèfon 844 S3 40 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



AnEUKE?,C.3. 
i l . l u m i n a c i ó 

Ponent, 4 
08187 Sta. Eulàlia de Rongana 

Tel. (93) 844 81 93 
(Barcelona) 

" N 

F E R R E R I A 
d e 

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

Especialitat en ferrar cavalleries 

T e l è f o n 8 4 4 81 56 

S A N T A E U L À L I A DE R O N C A N A 



d u r a n 
a r t s g r à f i q u e s 

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

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

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTAIS 
RÈTOLS I IMITACIONS 

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

Jaume Iglesias 

etra, de La Sagrera Telèfon 844 89 82 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



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

Y C I M I E N T O S 

Andrés Cárdenas 

Urb. Bosc del Forn, 89 

Teléfono 844 82 36 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

FUSTERIA i MOBLES 

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA 

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



r 

CLA»bLLÀS 
societal anonima 

Venda al major de: 

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

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

Fax 844 83 86 
Sta. Eulàlia de Ronçana 



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

JAVIER MASEGOSA 

Pinedes del Casteltet, 16 
Teléfono 844 87 81 08187 Santa Eulalia de Ronpana 



Maria Dolors 

Verge del Remei,15 Telèfon 844 90 11 
Bloc A, 1/, 2.» SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

•FORJA 
•BARANES 
•REIXES 
•ESTRUCTURES 
•AUTOMATITZACIÓDE 

PORTESDEJARDilGARATGE 
•EXPOSICIÓ PERMANENT 

EXPOSICiOIVENDADE: 

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

VENECIANESENFERRO 
• P A L S D E V A L L A 
• 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 
SANTA EULÀLIA DE R O N Ç A N A 



R E S T A U R A N T ^ a (Ta^ 

e t ra , de Caldee a Granollers, Km. 3 ,500 
Tels. 844 82 58 - 844 63 63 - Fax 844 82 58 

08187 SANTA EULALIA DE RONQANA (Barcelona) 



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 RONCANA 

P I N T U R E S 

VICTOR 
SURO - PAPERS - RÈTOLS 

I PINTURA EN GENERAL 

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

SANTA EULÀLIA DE R O N Q A N A 



j g i g s m ) 

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

• Projectes i dissenys 

• Construcció i manteniment de jardins 

í Col-locació de bruc 

• Tractament fitosanitari de jardins 

FRANCESC PINEDA i ANDRADES 

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

Fax 844 65 95 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Des de 1896 
fem €Osiat a les fradhions 

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

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

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

Caixa tä Manlleu 



MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

Tel. 844 80 41 

etra, de Barcelona 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

PERRUOUERIA FEMENINA 

I ESTÈTICA 

MONTSE 

J 

Plaga A juntament , 3 
Telèfon 844 62 12 

SANTA EULALIA DE R O N Q A N A 



B A R - A L I M E N T A C I Ó 

A SALA 

Telèfon 844 87 56 

(EL RIERAL) 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

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. EULÀLIA DE RONÇANA 



E L E C T R I C I T A T ELECTRODOMÉSílCS 

CASALS BARBANY 

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS 

— LLISTES DE NOCES — 

Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines - Nevares 

Estufes • Màquines de rentar superautomàtiques 

Congeladors - Calefacció 

Telèfon 844 81 35 

«EL Rieral» 
SANTA EULÀLiA DE RGNQANA 

Xi,€Staurant 
^p^i msTHEr 

de Joan Pui^domènech 

COMUNtONS i BATEIGS 

MENJAR CASOLA 

AIRE CONDICIONAT 

Telèfon 844 82 07 

SANTA EULALIA 

DE RONQANA 



FUSTERIA DE TALLER COL LOCACIÓ EN OBRES 

; Eiste ve Torner 

Telèfon 844 80 59 

— EL RIERAL — 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Famàcia NURIA SALAYET 
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIOUES 

FÓRMULES MAGISTRALS 

etra, de Barcelona, s/n. 

Edifici La Sala Tei. 844 89 80 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



Can Vila 
( E S T A Ñ O 

Perfumeria i Escriptori 

Telefon 844 90 33 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
V J 

X 

BONNEMAISON 
Correduría d'assegurances 

i Administració finques 

CA Girona, 33, 3.®' - Tel. 870 11 98 - 870 10 54 
08400 GRANOLLERS 



TRANSPORTS 

GIRPEI 

COMERCIAN! EN TOTA CLASSE DE 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

TREBALLS DE REBAIXOS 

Agent oficial de ROCALLA I PLÁSTIC 

OBJECTES DE REGAL 
SANITARIS ROCA 

CERÀMICA 

Verge del Remei, 2 

Tels. 844 82 56 - 844 88 58 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



Transports BONET 
JAUME BONET RIBERA 

C/. St. Joan Bosco, s/n. 
Telèfon 844 80 55 

08187 Sta. Eulàlia de Ron9ana 
(Barcelona) 

i. s* sta. eulàilia. 
Industria gràfica 

Bant Jean Bosco, s/n. 

Telèfon 844 80 82 

SANTA EULÀLIA DE RONCANA 



Instai.lacions 
ANTONI PARERA 

AIGUA - ELECTRICITAT - CALEFACCIO 
PISCINES - REGS 

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

Carni Serra Granada (Can Pujadas) 
Telèfon 844 87 82 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

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

JOAN DURAN RIERA 

etra. Sani Feliu 
(Can Rajoler) 

Telèfon 844 87 19 

08187 STA. EULÀLIA 
DE RONQANA 



Transports BONET, S. L. 

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

Badajoz, 135-137 - Tel. 485 41 02 
Ali-Bey,51 - Tel. 232 48 59 

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



Ferretería Transports 

POMA 

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

TONI 
PINTOR 

etra. L'Ametlla, 20, 2n., 2a. 
Tels. 871 54 28 - 871 67 49 
LA GARRIGA 

Ferretería Poma 
Tel. 844 80 60 

STA. EUIÀLIA DE RONQANA 



BAR-RESTAÜRANT 

CAN RAJOLER 
Menú del dia 
Servei a la carta 

Tel. 844 66 33 
Plaga de l'Ajuntament SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Televisió 
Ràdio 
Electrónica 

JOSEP DANTI 
CASA FRANCESC 
Telèfon 844 80 57 SANTA EULALIA DE RONQANA 



ARIDS 

FORMIGO 

• SERVEI DE GRUA 

Fax 844 64 94 

Tels. 841 47 3 5 - 8 4 4 82 10 - SANTA EULALIA DE RONpANA 



VIDEO CLUB 
STA. EULÀLIA 

Revelat de Fotos 

Edifici La Sala, baixos 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

CARNISSERIA # CANSALADERIA 

CAN MARANGES 

Telèfon 844 81 57 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 



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

FOUS D'AIGUA 

— : (M ^ ^ — ' ' - •• V tK" 

J. GIRBAU 
Cf. 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 
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 

Garni de La Serra Telèfon 844 90 75 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



m m 
PISCINES I TENNIS CAN JULI 

— SERVEI DE BAR I FRANKFURT — 

Tel. 8 4 4 82 81 

«Urbanització Can Juli» 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

CASCO URBANO 

OE STA EULAUA 

DE RONSANA 

TERMINO MUNICIPAL DE | 

SANTA "ULALIA DE RONSANA f 



mmmm penoTS 
JimEOEZ 

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

y 



Sant Antoni de Jaume Peig 

Telèfon 844 81 80 SANTA EULALIA DE RONCANA 

Construccions 

d'obres 

Pere Barnils 

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



POMA - PRATCORONA S.C.R 

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

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

Automatitzacio de portes 

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

VIDEO CLUB 

L Ioguer de pe l - l í cu l es 
i v e n d a d ' a p a r e l l s de T. V. C., 

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

Se rve i de Fo tocôp ies 

Plaça Ajuntament 
Tel. 844 66 12 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



Pedra Artificial 
Decoració de Jardíns 

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

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

r 

J.JOVÀH\ 
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 

SANTA EULÁLIA DE RONQANA 



Perruqueria 
LIDIA 

Urb. Bosc del Forn 
Carrer Pi Gros, 8 
Tel. 844 65 34 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 



CONSTRUCCIONS FELIP 

PROJECTES I PRESSUPOSTOS 

C/. València, 15 
(Sector Vázquez) 
Telèfon 844 61 74 

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 
(Barcelona) 



fmac-frTnJ L 
Ignasi Mirô Pepiô 

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

Ctra. de Sentmenat, km. 0,9 
Tel. 725 09 09 - POLINYÀ 



Can Corder 
PERE BASSA 

ELABORACIO ARTESANA 
DE FORMATGE, MATÓI IOGURT 

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



PINSOS 
Amb la garantía de 

COMPANYIA D'INDÚSTRIES AGRÍCOLES, SA 

Fábrica a 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Distribuidor per a la Vali del Tenes: 

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

Productes pel camp i pel ¡ardí 



RENAULT 

AUTO RONCANA 
S.C.C.L 

AGENCIA OFICIAL RENAULT 

MECÁNICA, ELECTRICITATI ACCESSORIS 

REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES 

US ESPEREM A: 
Comí de Caldes, 17 - Tel. 844 6 7 34 
SANTA EULÀLIA DE RONDANA 



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

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

Tels. 844 89 51-844 8652 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 

À Q L À R I 
VARIETAT I QUALITAT 

PEIX FRESC 
ES SERVEIX A DOMICILI 

Avinguda Prat de la Riba, 19 Verge del Remei 
Telèfon 8 6 5 61 11 Telèfon 8 4 4 64 36 
BIGUES I RIELLS SANTA EULALIA DE ROIMC^ANA 



J^ CALCO 

COPISTERIA TECNICA 

•PLOTEJATS 

•CÒPIES B/N 

'CÒPIES COLOR LÀSER 
(ADIIBSIUS I TRANSPARJÈnCIES) 

•CÒPIES DE PLÀNOLS 
(VEQETALS I REPRODUCTIBLES) 

•PLASTIFICACIONS 

•TRAMESSA I RECEPCIÓ DE FAX 

•ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES 

•TREBALLS D'IMPREMTA 

•PUBLICITAT 

•EINQUADERNACIONS 

•DELINEACIÓ 

•MAILING 

•AUTOEDICIÓ 

REAUTZEM SERVEIA DOMICILI 

E S T E N A O R A n O L L E R S C/ J O A N VIDAL I JUMBERT 1 0 1 « 7< 

T E L F . 8 4 6 7 1 0 4 



Construccions 

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



Taller: 
c/. Anna Mogas, s/n. 

Teléfon 865 84 90 
08410 BIGUES 



CoKsmcciom MARIM 
A L B A Ñ I L E R I A E N G E N E R A L 

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

y 

Merceria 
Perfumería 

Générés de punt 
Papereria 

Objectes de regal 
Diaris 

G E M M A 
PEPITA MAZARICO PI 

P L A Ç A A J U N T A M E N T , 3 

TELS. 8 4 4 8 9 31 - 841 68 42 

0 8 1 8 7 STA. EULÀL IA DE R O N Ç A N A 



TRANSPORTS 
BARO BONET, S.A, 

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

CARNISSERIA 
I 

CANSALADERIA 

TEL. 8 4 1 6 2 8 4 

SUPERMERCAT 

La Cruilla - Ctra. de Caldes 

— LLISSÀ D'AMUNT -



B A R - B O D E G A 

CAN RAMONET 
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS 

Urb. La Camp iña - Parcela 92 

— Cal le A ragón — 

Te lé fono 844 90 51 

SANTA EULALIA DE RONCANA 

Josep Bau 
i Terradelles 

Treballs de histeria 

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

08187 STA. EULALIA DE RONQANA 



Compri joies a 
Joieria i Rellotgeria FORTUNA 

Pagará poc a poc o deixarà de pagar 

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

Telèfon 844 66 37 
08187 SANTA EULÀLIA DE RONDANA 



T R A N S P O R T E S 

VICENTE BALTASAR 

C/ . Aragón, n.° 3 0 
Urbanizac ión « L a C a m p i ñ a » 

0 8 1 8 7 Sta . Eulàl ia d e Ronçana 

TEL . 844 85 15 

TRAILER 
BAÑERAS 
CAMIONES VOLQUETES 
CAMIONES NORMALES 

CAMION GRUA CON CESTA 

REPARTO PARA TODA CATALUÑA 
DKW — 2 CV 

EL MEJOR SERVICIO Y AL MOMENTO 



RESTAURANT 

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

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



FINQUES STA. EULALIA 
API ISSI 

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 



L L I B R E R I A 
PÁPERERIA 

SANTÁ EUULIÁ 
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES 

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

ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUESI ESPECIALITZADES 
LLIBRERIA-PAPERERIA 
SANTA EULALIA ^ 

Est. Semel nu 
Forn Sla. Eulàlia • • a Bigles i Riells -

Caixa Catalunya 

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

(Vallès Oriental) 





T M i G E T E S D E C R E D I T 

Pagui amb 
tota comoditat 

r 
m m m i 

VISA 1 

CAIXA DE CATALUNYA p i " " ' ! 

';-5ni 3':-5L-I^C J 
r ì ^ T T " 

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 


