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Portada:
«Escumalls», diapositiva premiada amb el 3.®' premi, tema «Valí del Tenes», en el XII Concurs de Fotografíes
Diapositives de la Valí del Tenes, de Josep M- Molist i
Vilanova.

I.G. Santa Eulalia - Santa Eulàlia de Ronçana.
D. Legal: 29.223 - 1986.

PÒRTIC
Una vegada mes aprofito l'oportunitat que em brinda la publicació de
l'Anuari d'enguany, per tal de posar-me en comunicació amò tots vosaltres.
Potser la tasca realitzada durant l'exercici que estem rematant no ha tingut la rellevància que tots nosaltres hauríem volgut assolir. Sempre es porta
dins del cor un munt de projectes i de propòsits que voldriem plasmar a la
realitat, per tal d'aconseguir que el nostre pöble fos ben dotat de totes les infrastructures i els serveis que son necessaris. Però moites vegades, les circumstäncies i les conjuntures no son del tot favorables a l'execució dels objectius que ens bavtem marcat.
Amb tot, creiem que val la pena deixar constància que s'han dut a terme
algunes obres importants i imprescindibles, les quais trobareu reflectides al
present Anuari.
I no volem abusar mes de la vostra paciencia. Solament manifestar-vos
que continuarem en la linia que, en tot moment, ha identificat la nostra manera de ser i d'obrar, amb el convenciment que només aixt podrem dur a
terme, malgrat tot, el programa que ens havíem traçat des d'un bon principi.
Amb gran cor i voler, us desitjo, en nom dels membres de la Corporaciô,
dels funcionaris i personal laboral, i en el meu propi, unes bones festes nadalenques i un molt venturos any 1994.
Ben atentament us saluda.

L'Alcalde,

Josep Uñó i Ciurans

AJUNTAMENT
Resum dels acords presos i temes tractats en els Plens
Municipals des de desembre de 1992 a setembre de 1993

Pie del dia 17 de desembre 1992
- L'Alcalde informa que ha estât denegada la subvenció per continuar la restauració de l'ermita de Sant Simplici.
- Davant les al legacions d'última hora en contra del projecte de neteja del riu
Tenes, l'Alcalde proposa deixar aquest punt sobre la taula i consultar a la Junta
d'Aigües sobre l'impacte ambiental del projecte i sobre tots els extrems que puguin
tenir importancia.
- S'aprova renovar amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya l'operació de tresoreria
vigent, d'un import de 40.000.000 de ptes. i termini d'un any amb la garantia de
l'import anual de l'impost sobre Béns Immobles.
- S'aprova una relació de suplements de crédit amb l'abstendô de les regidores
Alerm i Mascarell.
- La regidora Alerm presenta la proposta «Senyals de Transit a la Sala».
L'Alcalde diu que els serveis tècnics municipals ja están treballant sobre aquesta
qüestió.

Pie del dia 11 de febrer 1993
- La regidora Canet informa del programa de Carnestoltes i de la calçotada.
- Referent a les infraccions urbanístiques a can Sampera s'acorda imposar una
nova multa de 250.000 ptes. per les continuades infraccions i reiterar l'ordre de paralització immediata de les obres i activitats sense permis i que tot seguit sol-liciti les
preceptives llicències.
- S'acorda acceptar una subvenció destinada a despeses en matèria d'abastament d'aigua per un import de 1.638.040 ptes., i una segona per un import de
8.000.000 per a la construcció de vestidors de la piscina a l'aire lliure i de la pista
poliesportiva atorgada per la Secretaria General de l'Esport.

- L'alcalde clona compte de la baixa voluntaria de Jaume Portet, que ha calgut
substituir amb urgència en la persona de Marc Palomino, amb un contraete de tres
mesos.
- S'acorda acollir-se al conveni entre el Conseil Comarcal del Vallès i els Ajuntaments per dotar un fons de Solidarität pel finançament d'una tercera part del servei
de la Casa d'Acollida per a dones maltractades.
- S'accepta la dimissió del regidor Josep M® Bonet Vila i es comunica a la Junta
Electoral Central per tal que expedeixi la credencial a favor de Catherine Charles
regidora electa.

Cobriment de la bassa dels
LI e doners per a dipòsit
d'aigua potable.

Pie del dia 25 de mar? 1993
- Pren possessió la regidora Catherine Charles i s'incorpora al Pie.
- Es sol-licita a Benestar Social una subvenció de 1.066.750 ptes. per al manteniment dels serveis del Casal d'Avis de Sta. Eulàlia de Rongana.
- L'Ajuntament s'adhereix a la campanya per declarar la sardana patrimoni de la
Humanitat.

Pie del dia 29 d'abrU 1993
- S'acorda adjudicar definitivament el contraete a Piedra Natural Leiro, S.A.,
com autor de la proposta més avantatjos^ per la realització de les obres d'Urbanització dels carrers de Can Mallorca, pel preu de 24.845.000,— ptes., d'acord amb el
projecte tècnic aprovat definitivament el 25 de juny de 1992.

Pavimentació de la
Urbanització Can Mallorca.

- S'acorda confirmar l'aplicació obligatoria de contribucions especiáis per a
l'execució de les obres d'urbanització deis carrers de Can Mallorca, el projecte tècnic de les quals fou aprovat definitivament pe! Pie de la Corporació en sessió de 25
de juny del 1992. Fixar el cost de les obres en 34.604.888,— pessetes, d'acord amb
l'informe tècnic.
í

Zona esportiva Pinedes
Castellet. Ampliació edifici
per a vestidors.

*

—

- S'acorda procedir a l'adquisició a J a u m e Maspons i Barbany de la xarxa que
subministra 115 parcel-les del sector Can Marqués, en les condicions detallades en
la proposta de contracte que s'incorpora a aquest acord, valorant en la suma de
4 0 0 . 0 0 0 , — ptes. el preu just de les instal-lacions.
- S'acorda subscriure amb l'Associació de Propietaris de Can Marqués un concert concedint la gestió del subministrament d'aigua potable a les esmentades parcel les.
- S'acorda concórrer a la convocatoria del programa per al foment de la recollicla selectiva de résidus solids urbans, publicada per Ordre del Conseller del Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Sol-licitar la cessió de 10 contenidors de paper, 1 contenidor de piles tipus A (50
litres), 10 contenidors i piles tipus C ( 1 / 4 de litre).
- S'acorda concórrer a la convocatoria per a la formulació del
fic de tractament de résidus solids urbans, publicada per Ordre
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i formular-hi dues
Sol-licitar les subvencions següents:
a) Per a l'adquisició de contenidors afectes al servei general
combraries, 4 2 0 . 0 0 0 , — ptes., d'acord amb les dades següents:
Pressupost d'adquisició de 40 contenidors
Tipus metàl-lic
Subvenció d'acord amb l'article 6.3 (25%) .
Aportació municipal

.

programa especidel Conseller de
sol licituds.
de recollida d'es-

1.680.000 ptes.
429.000 ptes.
1.260.000 ptes.

b) Per al Projecte de la Clausura Progressiva de l'Abocador de la Timba.
Pressupost de l'actuació
Subv. sol-licitada art. 6.3 (75%)
Despesa a càrrec de l'Ajuntament

6.087.700 ptes.
4.565.775 ptes.
1.521.925 ptes.

- S'acorda sol-licitar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
una subvenció d ' I . 6 0 0 . 0 0 0 , — ptes., per a la contractació parcial, per a un any a mitja jornada, de dues persones incloses dins un dels col-lectius següents:
- Disminuíts físics amb possibilitats d'inserció laboral.
- Aturats més grans de 45 anys.
- Altres coMectius en situació de marginació social.
- A instancia del Club Esportiu Santa Eulàlia, es sol-licita a la Generalitat de Catalunya la subvenció parcial de les despeses del Torneig Internacional de Fútbol
Base 1993, per import de 2 5 0 . 0 0 0 , — ptes.
- S'acorda formular dins el programa general de subvencions 1993 de la Diputació de Barcelona les sol-licituds següents:
Codi

Actuació

401 A l
401 A2
401 A2
503 A3
701 A l
801 B 4
A03 A l
A03 A l

Adquisició material esportiu
Torneig Inf. Fútbol Base
Jornades esportives d'estiu
Programa D.D.D.
Música i escena a l'abast
Televisió local
Auditoria energètica
Invers. per l'estalvi d'energia

Subvenció
410.000
250.000
132.000
350.000
(ja sol licitât)
1.500.000
400.000
1.023.540

o/o
100
38
39
50
42
80
50

- Es sol licita a la Diputació de Barcelona la realització del Pía de prevenció
d'incendis de Santa Eulalia de Ronçana el quai, un cop redactat, s'incorporaria als
plans de l'ADF l'Alzina.

Pie del dia 15 de juny 1993
- S'aprova el Pressupost General Unie per al 1993, i la plantilla, amb el segiient
detall:
INGRESSOS Impostos directes
121.700.000
Impostos indirectes
15.000.000
Taxes i altres ingressos
52.200.000
Transferències corrents
48.000.000
Ingressos patrimonials
100.000
Alienació d'inversions reals
—
Transferències de capital
4.000.000
Actius financers
—
Passius financers
5.000.000
Totalingressos

DESPESES

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total Despeses

Enllumenat. C/. Medes,
de Can Font, C/. liles.

251.000.000

83.075.000
82.875.000
25.330.000
25.330.000
23.000.000
—
—
17.670.000
251.000.000

PLANTILLA

Nombre

de places

PERSONAL FUNCIONARL
Amb habilitació de carácter nacional:
Secretari

1

Escala d'Administració General:
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar

1
3

Escala d'Administració Especial
Subescala Tècnica:
Enginyer Municipal 32 %
Arquitecte Municipal 43%
Aparellador Municipal
Delineant

1
1
1
1

Subescala de Serveis Especiáis:
Encarregat Brigada Obres
Auxiliar Policia

1
3

PERSONAL LABORAL
Psicòleg
Bibliotecaria
Conserges Escoles
Acompanyants transport escolar
Professor gimnástica
Vigilants Poliesportiu
Ajudant dispensaris municipals
Electricista
Ajudant electricista
Paletes
Manobres
Dones de neteja

1
1
1
4
1
2
1
1
1
3
3
4

- L'alcalde dona compte al Pie deis acords ais que ha arribat la Mancomunitat
de la Valí del Tenes amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al traspàs de l'Escola de 2on. Ensenyament a la xarxa de la G e n e ralitat.

Pie del dia 23 de setembre 1993
- La regidora Montserrat Canet informa del balanç de la Festa Major d'enguany.
Les dades économiques provisionals donen uns ingressos d'1.500.000 ptes. i unes
despeses de 4.850.000. Es fa una valoració positiva de les festes. L'Alcalde felicita a
la Comissió, especialment a la regidora Mascarell.
- El regidor Valls informa de l'inici de Curs a l'Escola Pública Ronçana. Hi ha un
increment d'alumnes de 30/40. En aquest curs les acompanyants les contracta el
Conseil Comarcal.

- L'Alcalde informa de la situació de l'Escola de Segon Ensenyament. Diu que la
cessió definitiva queda ajornada fins el proper curs. S'ha signât un conveni pel quai
la Generalitat assumeix el 100% de la despesa corresponent a un centre de la xarxa
pública. L'ensenyament serà gratuit.
- S'aprova per unanimitat declarar festes locals per l'any 94 el dia 5 d'agost, divendres de Festa Major i 10 de desembre, Sta. Eulalia.
- Es sollicita una subvenció per obres de captado d'aigua i s'accepten dues
cessions de terrenys.
- Es demana la inclusió al PCAL 94/95 de l'obra «Pavimentació del Carni de Caldes 3- fase», i l'obra d'interès comarcal Reparació del ferm de l'Avinguda dels Lledoners.
- S'ha rebut una subvenció de 400.000 ptes. per a «Despeses» destinades a aconseguir im -estalvi d'energia» i una segona de 50.000 ptes. pel torneig internacional
de fútbol base.

REIACIÓ DE JOVES DE SANTA EULALIA
ALUSTATS L'ANY 1992

Alcalde Martin, Ratti
Ambrós Barhany, Oriol
Barnils Ferris, Pere
Bassa Artés, Joan
Camps Blanco, Sacha
Cárdenas Ramos, Francisco J.
Ciurans Viñeta. Javier
Codina Blasco, David
Coi Pérez, Kilian-Bruno
Duran Flaqiié, José Luis
Fspel Jiménez, Santi
Fuste Castaño, Joan Esteve
García Naveros, Oscar
Gubern López, David
Justicia Anto, Isaac
Luque García, Juan Manuel
Llamas Gómez, Enrique
Martínez Jarque, Sergio

Molist iHadelasala, Esteve
Moyano Casado, Miguel
Peña García, Antonio
Perich Sicilia, José
Poma Pineda, Francisco
Ihtell Masachs, Carlos
Fuidoménecb Criado, Enríe
Queralt Bassa, Arnau
Restori Alberique, Joan Carlos
Ruano Rubia, Daniel
Salgado Font, Antoni
Tura Vizcaíno, Daniel
Uño Gran, Jaume
Valdivieso Roure, Pere-Jaume
Ventura Vázquez, Oscar
Vilaplana Costa, Josep
Zuheros Pérez, Jorge

La nova fesomia de la Plaça Maragall.

Eis carrers de Can Torras amb la nova pavimentació

Sardanes a la Plaça de l'Ajuntament per la Festa Major.

La Festa Major i les altres festes
Ens plau de recordar que, com cada any, les festes populars que celebrarem serán les següents:
—
—
—
—
—
—
—

Festa Major d'Hivern
Cap d'Any
5 de gener: Cavalcada de Reis
Carnestoltes
ler. maig: Tradicional arrossada
Festa Major d'Estiu
Tots Sants: Castanyada

Desitgem i esperem que, a totes elles, hi participi tota la població en pes, amb
veritable il lusió i sincera alegría.
Al mateix temps, aprofitem aquesta avinentesa per parlar-vos un xic de la passada Festa Major d'Estiu.
En primer Hoc, destacar i agrair la gran participació de tots els veins i residents,
la quai cosa ha fet que la festivitat fos, sens dubte, molt més reeixida que altres
anys.

Després volem parlar de la gratui'tat deis actes festius. Eis rectors de la vida pública, en tots els actes i aspectes, hem de ser honestos i dir les coses pel seu veritai:)le nom.
Efectivament: no descobrim res de nou en dir que tots els actes van ser de franc,
o sigui que la gent no va haver de pagar res, perqué l'Ajuntament es féu cárrec del
muntant de tots ells.
Ara bé, d'on surten, com vulgarment es diu, les misses? No cal pas ser molt saberut per endevinar-ho. I, a més a mes, de miracles no se'n poden fer. Tothom sap
cjue eis diners que disposen els Consistoris, els satisfan els respectius contribuents.
Per tant, ja sigui directament, ja indirectament, tot el poblé, tots els residents, han
contribuit a sufragar les despeses que s'han ocasionat amb motiu de la nostra Festa
Major d'Estiu.
I entenem que aixi ha de ser i aixi continuarem fent-ho en el futur. Quan es procedeixi a la fonnació del preceptiu Pressupost de la nostra entitat local, per al proper exercici economic, tindrem molt present de figurar-hi l'oportuna consignado,
per tal de poder atendre degudament tots aquells actes i festes populars que s'organitzin.
D'aquesta manera podrem, com aquest any, seguir la pauta de no fer pagar
ningú, a fi que tots plegats, com una ferma pinya, aconseguim que les nostres Festes siguin les més Iluídes, no sois de la nostra estimada Valí, sinó també de tota la
Comarca.
Comissió de Festes

Festa de Carnestoltes. 1993.
—

11

—

Origen dels habitants de Sta. Eulalia
(Habitants a 1-1-92)

Segons l'actualitzadó de les dades de la poblado local, feta a primer de Gener
de 1992, Santa Eulalia tenia 3.106 habitants.
L'elaboració de les dades existents ha permès classificar els habitants segons la
seva provincia d'origen. El résultats és el següent:
Autonomia i
Provincia

%

Habitants

Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona
Total Catalunya

2.317
19
23
46
2.405

74,60 %
0,60 %
0,73 %
1,49%
77,4 %

Alaba
Guipúscoa
Biscaia
Total País Base

0
2
2
4

0
0,06 %
0,06 %
0,12 %

Navarra

5

0,16 %

La Rioja

3

0,10 %

Cantábria

0

0

Astúries

2

0,06 %

La Corunya
Lugo
Orense
Pontevedra
Total Galicia

2
10
7
4
23

0,06 %
0,33 %
0,22 %
0,13%
0,74 %

Lleó
Zamora
Salamanca
Valladolid
Palència
Ávila
Soria
Segovia
Burgos
Total Castella-Lleó

10
4
8
7
1
3
5
0
7
45

0,33%
0,13 %
0,25 %
0,22 %
0,03 %
0,10%
0,16%
0
0,22 %
1,44 %

Autonomia i
Provincia

Habitants

%

Madrid

19

0,60 %

Toledo
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Albacete
Total Castella-La M a n x a

1
10
11
2
5
29

0,03 %
0,32 %
0,35 %
0,06 %
0,16%
0,93 %

Osca
Saragossa
Terol
Total A r a g ó

2
17
22
41

0,06
0,54
0,70
1,32

%
%
%
%

Castellò
València
Alacant
Total Pais Valencià
Mürcia

9
17
8
34

0,29
0,54
0,25
1,09

%
%
%
%

14

0,44 %

37
22
55
72
7
71
42
42
348

1,20%
0,70 %
1,77%
2,32 %
0,22 %
2,29 %
1,36%
1,36%
11,2 %

15
33
48

0,48 %
1,07%
1,54 %

Ceuta
Melilla
Las Palmas
Tenerife
Balears
Estranger

15
1
1
0
4
65

0,48 %
0,03 %
0,03 %
0
0,13%
2,14%

Població a 1-1-92

3.106

Almería
Cadis
Cordova
Granada
Huelva
Jaén
Màlaga
Sevilla
Total A n d a l u s i a
Càceres
Badajoz
Total E x t r e m a d u r a

MOVIMENT DEMOGRAFIC
El c r e i x e m e n t e n t r e 1 de Gener de 1 9 9 2 i 1 de Gener de 1 9 9 3
(segons la rectificacio del Padro Municipal d'Habitants)
Poblacio de dret a 1 de Gener de 1992: 3-106 habitants
Variadons durant I'any 1992:
a) Naixements:
b) Vinguts d'altres municipis:
c) Inscripció indeguda;
Total ALTES
d) Defuncions:
e) Han deixat el municipi:
Total BAIXES
Poblacio de dret a 1 de Gener de 1993:

25
270
42
337
21
91
112
3.331 haliitants

NAIXEMENTS (periode 20 novembre 1992 - 20 novembre 1993)
Data

Nom deis nascuts

17-11-92 Irene Traslaviña Cortés
13- 1-93 Ariadna Sánchez Uñó
16- 1-93 Sandra Piqué Santos
19- 1-93 Marc Galván López
22- 1-93 Judit Cladellas Pallarés
3- 2-93 Erik de la Cruz Bosch
19- 2-93 Maria Arimany Ollé
20- 2-93 Sergi Sáez Damas
15- 4-93 Alejandro Martín Alvarez
20- 5-93 Célia Legaz Soler
21- 5-93 Santiago Núñez Marín
3- 6-93 Gemma Sánchez Verdugo
28- 6-93 Helena Aymerich Herraiz
16- 6-93 Cláudia Garren Soto
5- 7-93 Alna Lloret Panosa
25- 7-93 Gerard Estrany G a r d a
30- 8-93 Carla Gutiérrez Danti
21- 9-93 Marc Girbau López
2-10-93 Gisel la Pérez Soler
5-10-93 Elisabet Pena Martínez
12-11-93 Laura Parcerisas Girbau

Nom deis pares
Nelson i Teresa
Alberto i Maria Teresa
Miquel i Carmen
Manuel i Silvia
Francese i Ester
Carlos de la Cruz i Maria
Pere i Maria Teresa
Francisco i María Carmen
Octavio i Pilar
Emili Josep i Silvia
Angel i Gloria
Francisco Javier i Encarnación
Ricard i Dolors
Miquel i Joana
Francese Xavier i Margarida
Jaume i Núha
Josep i Carme
Caries i Teresa
José Luis i Lidia
José Luis i Elena
Josep i Concepció

DEFUNCIONS (període 20 novembre 1992 - 20 novembre 1993)
Data
17-11 -92
14- 1-93
17- 1-93
27- 1-93
5- 3-93
2- 4-93
10-4-93
21-4-93
18- 5-93
22- 6-93
30- 7 93
11- 8-93
23- 8-93
30- 8-93
17-11 -93
18-11 -93

Nom deis traspassats
Agustina Tura Lluch
Esteve Planas Carreras
Sebastià Restori Cazorla
Enric Canet Cortinas
Joan Domingo Masdeu
Jaume Poma Badia
Dolors Ribera Maspons
Jaume Uñó Margo
Josefa Pañach Dalmau
Cosme Serrât Torné
Elias Valls Guai
Miguel Aguirre Narín
Ramona Caimons Cabrol
Lorenza Garzón Martínez
María Ortuño Barnada
Genis Vila Puigdomènech
El Jutge de Pau
Enric Torras i Gubern

Cens de vehicles de l'exercici 1993
Autocars

O

Turismes

1.596

Camions

261

Vehicles especiáis
Velomotors
Bicicletes

51
687
27

TOTAL

2.622

SANITAT

La Reforma de l'Atenció Primària
arriba a la Vali del Tenes
L'activitat sanitària als nostres Consultons Municipals, durant l'any 1992, ha estât
d'I 1.729 visites en total. El 67 % de visites al Rieral i el 32 % a La Sagrera. Dels visitats, un 43 % han estât homes i un 57 % dones.
Durant aquest any 93, s'ha construit l'edifici que será el nou Centre d'Atenció
Primària de La Vali del Tenes (que anomenem CAP per abreujar). Actualment està
ja acabada l'obra i s'està finalitzant l'equipament de mobiliari i instrumental sanitari.
Un edifici nou no és res sense les persones que li han de donar vida. Al desembre de l'any 93 es completa l'equip, amb un total de deu metges, entre medicina
general, pediatres i odontòleg. També amb deu infermeres i sis administratius.
Comptarem amb una llevadora i personal de manteniment. En total, una trentena
de persones que formaran l'Equip d'Atenció Primària (EAP).
Un edifici nou i un grup de treballadors, tampoc no és res si no es doten d'una
organització i un programa de treball, que faci del grup un autèntic equip, i del
conjunt d'activitats una atenció de salut integrai (educadora, preventiva, curativa),
capaç de donar a la poblado «una manera de viure joiosa, autònoma i solidària».
Les reunions per aconseguir aqüestes fites ja han començat, i esperem disposar
del minim per obrir les portes als usuaris, a primers de l'any 94; però no cai dir que
l'autèntica qualitat i millora del servei s'haurà d'anar aconseguint amb el temps i a
mesura que l'equip es consolidi, els programes i actuacions es perfeccionin i els
usuaris sàpiguen usar el servei correctament.
Aquests són els reptes que tenim per a l'any 94.

Dr. Francese Puig Busquets

ESCOLA PUBLICA

RONgANA

Final curs 92/93 - Inici curs 93/94
El curs 92/93 va acabar amb una novetat i va ser la renovado de rEc[uip Directiu.
A la festa de final de curs, que varen organitzar eis pares al bosc de l'Escola, es
va despedir l'antic Equip Directiu format per Montserrat Alerm, Magda Román i Elisabet Maspons i es va presentar al nou.
Aquest nou equip està format per:
— Pilar Lara Fenoli, directora.
— jordi Sala Druguet, cap d'estudis.
— M- Assumpció Torras Riera, secretaria.
Aquest curs 93/94 va comengar amb normalitat i amb un cert augment de matrícula, ja tenim quasi 400 alumnes.
Eis cursos han quedat distribuíts així:

Professorat del Centre
P-3

Antonia Guijosa Quintilla

P-4 A

Elisabet Maspons Safont

P-4 B

Montserrat Junyent Alzueta

P-5

Maria Pietät Mesa Domènech

ler.

Margarida Plumé Llobet

2on. A

Montserrat Alerm de Buen

2on. B

Lourdes Guitart Sola

3er. A

Margarida Bonet Galobart /
Guadalupe Pilar Prior Pimpollo

3er. B

Ramon Boixader Ibáñez

4art.

Elisabet Palau Canades

5è. A

Jordi Sala Druguet

5è. B

Andreu Carré Veciana

6è.

Lluísa Rubia Albacete

7è. A

Assumpció Torras Riera

7è. B

Rosa Guillamet Bosch

8è.

Ramón Martín Arévalo

— Pilar Lara Fenoli: amb càrrec de directora i imparteix Llengua Castellana
a 5è. i 7è.
— Magdalena Román Fargues: Edticació Especial.
— Carme Alonso Herranz: Educació Fisica de P-3 a 3er. Reforç.
— Miquel Clot Béseos: Educació Física de 4art. a 8è., contractât per l'Ajuntament.
— Francese Torner Redondo: Música, contractât per l'APA.
— Mireia López Ontiveros: Música, contractada per l'APA.
— Lourdes Bassa Aragay: Psicòloga, contractada per l'Ajuntament.
— Núria Danti Codina: Religió, contractada pel Bisbat.
— M- Teresa Arráez Montaña: Religió, contractada pel Bisbat.

Alumnes
A l'Escola hi ha un total de 390 alumnes repartits de la següent manera:
P-3
P-4A

25 alumnes

4art.

34 alumnes

16

5è. A

22

P-4 B

18

5è. 15

22

P-5

22

6è.

30

1er.

27

7è. A

2on. A

19

7è. B

29
28

2on. B

20

8è.

35

3er. A

21

3er. B

22

390 alumnes

Colonies
Durant el curs 92/93 tots els cursos van fer les sortides de cc^nvivències.
Els alumnes de 8è. van anar de viatge de final d'escola a Mallorca.

Biblioteca
El curs 92/93 es va seguir amb la biblioteca en l'horari lectiu.
Ens van ajudar u n e s mares a folrar llibres i fer fitxes ( g r à c i e s en n o m
de tots).
Aqüestes coMaboraaions ens ajuden molt, i per aquest curs 93/94 també les tenim, es continua amb la feina d'enregistrar, folrar i servei de préstec un dia a la
setmana.
Vani celebrar per primera vegada -La setmana de la Biblioteca» per Sant Jordi i
pensem fer-la també enguany.

Revista
El curs 92/93 vam publicar 3 fulls informatius, una revista monogràfica sobre el
Medi Ambient i una sobre Sant Jordi.
Com que valorem molt positivament el procès d'elaboració dels fulls informatius, per aquest any tenim pensât fer-ne 5, i també la revista sobre el certamen literari per Sant Jordi. Cada un d'aquests treballs té primer la versió escrita i després la
vessant audiovisual ja que fem el programa de Canat Set «El Gárgol Notician». Aixi el
treball és més motivador i entrem a cada casa.

Reforma
El curs 92/93 la Reforma estava implantada fins el Cicle Inicial.
Acjuest curs 93/94 arriba el Cicle Mitjà, o sigui fins el que era 4art. d'EGB. Una
de les novetats que més destaquen és la inclusió de l'idioma estranger a partir de
3er. Pel C ] u e fa al nostre cas, l'anglès.
Altres serveis que tenim són el transport escolar (S autocars) i el menjador, amb
la Juanita com a cuinera i tres monitores.
I. 'Escola

Roiiçana

Escola de
Segon Ensenyament
La Valí del Tenes
Durant el curs 1992-1993 Pescóla ha
funcional amb dues seccions: el matí
s'han impartit els ensenyaments de BUP
i COU i, a la tarda, els de Formació Professional, la branca d'administratiu de
1er. i 2n. grau i la branca de mecánica
de 1er. grau.
La secció del matí ha disposât de 27
professors i un total de 410 alumnes, repartits de la manera següent:
1er. BUP
4grups
118 alumnes
2n. BUP
3 grups
102 alumnes
3er. BUP
3 grups
85 alumnes
COU
3 grups
88 alumnes
A la secció de la tarda hi ha hagut 20
professors i 324 alumnes:
1er. FP
5 grups
155 alumnes
2n. FP
3 grups
91 alumnes
3er. EP
1 grup
31 alumnes
4rt. FP
1 grup
24 alumnes
5è. FP
1 grup
23 alumnes
Per tal de cohesionar el grup classe i
dinamitzar les activitats del curs, des de
fa dos anys, els nois i noies de primer
fan una sortida de dos dies, durant el
mes de novembre. A part dels tutors, hi
i n t e r v e n e n t a m b é els p r o f e s s o r s de
ciències naturals i d'histôria, per a un
major aprofitament de Testada.
Durant el curs s'han realitzat, de forma periódica, diverses sortides d'un dia
o de mitja jornada, integrades a la programació de les diferents assignatures:
Museu de la Ciència, museus i exposicions, biblioteques, coneixement del riu
T e n e s , e m p r e s e s , facultats i e s c o l e s
universitàries...
Com cada any, els dies abans de Setmana Santa s'han fet els viatges de descoberta deis Paísos Catalans, així com
els d'intercanvi de llengües estrangeres i
els d'acabament d'estudis:

lers. de BUP i FP: descoberta del País
Valencia.
2ns. de BUP i FP: d e s c o b e r t a de les
Ules.
3r. FP: descoberta de l'Alguer.
3r. BUP: intercanvi a França, Anglaterra
i Estats Units.
5è. FP: sortida de final d'estudis a Turquía.
COU: sortida de final d'estudis a Holanda i Italia.
(Durant eis mesos de febrer i abril
l'escola va rebre alumnes francesos, anglesos i americans).
L'orientacíó escolar i professional,
adreçada fonamentalment als alumnes
dels cursos superiors, és sempre una activitat important de l'escola i que desenvolupen sobretot els tutors. Enguany
hem tingut l'oportunitat de tenir el BUS
de les Professions que facilitava la Universität Autónoma de Barcelona.
Amb l'objectiu de sensíbilitzar els
alumnes sobre problèmes importants de
la nostra societat, s'han organitzat altres
activitats, com unes sessions sobre l'alcoholisme, amb la coMaboraciô de metges i de la policía de la Vali del Tenes,
acabant amb una xerrada adreçada als
pares; ima festa sobre el medi ambient;
o la campanya de Solidarität amb Bosnia, a m b una recollida de roba i aliments que va tenir molt èxit.
L'objectiu didactic i p e d a g ó g i c del
curs 92-93 ha estât el tractament de la
diversità! a l'aula. En funció d'aquest
projecte, s'han procurât adaptar les programacions de les assignatures i de les
tutories, per poder atendre les diverses
necessitats i nivells de d e s e n v o l u p a ment de cada noi/a.
En aquest curs passat s'han iniciat les
negociacions per tal que l'escola passés
de la titularitat de la Mancomunitat de la
Valí del Tenes a la xarxa de la Generalital de Catalunya, procès q u e s'ha de
realitzar durant el curs 93-94.

Rosa Ribas i Garriga
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PARVULARI SANTA EULÀLIA

Una activitat quotidiana: la conversa
ORGANITZACIÓ
És una activitat que s'inicia a la classe a primera hora del matí. Les criatures ja
han arribat, se'Is ha donat la benvinguda, s'han canviat, (treure's l'abrígall, posar-se
la bata...), comencen a esmorzar.
Ens asseiem en rotllana; les actituds corporals son importants; la rotllana esdevé
un espai que hem d'omplir entre tots.
Cada criatura explica la seva noticia. Els companys hi intervenen; la mestra
també.

Els temes poden ser molt diversos:
—
—
—
—
—
—

Els esmorzars.
La roba que porten.
Els aniversaris.
Els pares, els germans.
La televisió.
Allò que han fet un cap de setmana.

VALORS QUE SE N DERIVEN
La conversa ens permet una manera de començar el dia, tranquils, havent tingut
la possibilitat de saber què ens passa, allò que és bo...
És un espai i un temps en el quai es pot partir véritablement dels interessos dels
infants.
Permet la construcció del llenguatge, educa l'habit de saber parlar i saber escoltar.
El llenguatge del nen, dins del grup, va configurant-se amb més riquesa i precisió.
També significa un mitjà de coneixement per part del mestre, ja que, a partir
d'aquesta expressió espontània, podem saber quins són els seus interessos, els seus
neguits i els valors que ja tenen en arribar a ¡'escola.

APRENENTATGE QUE INTEGRA
Les criatures, en comunicar les seves noticies, no únicament es valen del seu
llenguatge oral, sinó que moltes vegades es recolzen en el llenguatge gestual. La
música i la plàstica formen part de l'àmbit de conversa.
No cal dir la quantitat d'aprenentatges que integra aquesta conversa i les activitats que se'n poden derivar.

Soilint de la Missa de Festa Major.

CASAL D'AVIS
de Santa Eulalia de Ronçana
Ha passat tot un any des que en
aquest mateix anuari exposàvem les
activitats, iniciatives i desenvolupament
del nostre Casal.
També enguany volem ser-hi, estar
présents per donar a conèixer que seguim en la mateixa línia i millorant, en
quant es pot, totes aquelles actuacions
que són al nostre abast.
Hem célébrât l'Assemblea Anual Estatutària per informar deis résultats administratius, comptables i d'activitats del
nostre Centre al darrer exercici, que van
merèixer l'aprovació de la totalitat deis
cent-vint socis que van assistir a l'acte.
S'han organitzat tres festes commemoratives i de reunió al transcurs de
l'any. Per Sant Jordi, es va aprofitar la
diada per fer, albora, un homenatge de

felicitació a sis parelles de socis que
han aconseguit les seves noces d'or.
Se'ls féu entrega de plaques evocadores, pastissos amb la corresponent pare11a de nuvis i altres regáis.
Per Sant Joan, també es va utilitzar la
festa per congregar, a la vegada, l'Assemblea General abans dita i menjar,
acte seguit, les coques corresponents.
Finalment, a la festa del quart aniversari de la fundado del Casal, esdevinguda el dia primer d'Octubre proppassat i
que va tenir Hoc al recinte del nostre locai social, també es van arreplegar un
centenar de persones per escoltar les
diverses intervencions fetes, a càrrec
dels membres de la junta, del Rector de
la Parroquia de Santa Eulàlia, mossèn
Josep Pausas, —qui va dirigir una pre-

gària de gracies— i del propi Alcalde,
que ens va honrar amb la seva presència, tot mostrant la seva satisfaccio pel
bon funcionament del centre, obra social instituida sota el seu mandat.

tuacions de caire religiös, social i d'esbarjo, a l'Església, Biblioteca, Casal Parroquial i Pavelló esportiu, amb força
• concurrència.

Aixi mateix ens plau exposar la nostra complaença per haver contribuït en
alguns dels actes programats per la Festa Major d'enguany: en la utilització del
nostre Casal per l'exposició de quadres
del concurs de pintura ràpida i del corresponent a fotografies i diapositives,
amb les seves passades i repartiment de
premis.

Acabem el nostre comentari tot desitjant que sigui mantinguda la il lusió actual, que ens porta a sostenir aquesta
Associació, integrada per persones de la
tercera edat, amb voluntat i molta marxa.
Volem també felicitar eis nostres
conveins —sense distinció— les properes Festes de Nadal i desitjar a tothom,
un feliç i prosper any 1994.

Per altra banda, va ser nombrosa la
nostra participació en altres actes i ac-

Casal d'Avis

Centre de Cultura Sant Jordi
L'éditorial Anaya, amb la col laboració del Departament de Cultura de la Generalität de Catalunya, ha publicat darrerament algunes guies de viatge en llengua catalana, amb el nom de GUIES COMPLETES PER A VIATGERS, contribuint aixi al
procès de normalitzaciô lingüística.
Son guies molt practiques, en les quais eis lectors-viatgers trobaran una completa informació sobre el pais en qüestió.
Aqüestes guies consten de diverses seccions on s'ofereix informació sobre les caractéristiques historiques, geogràfiques i culturáis del país, eis itineraris i eis llocs
d'interès més importants. Com a complement d'aquesta informació, s'inclouen fotografies, mapes i plànols per orientar correctament el viatger.
L'amenitat dels textos fa que aqüestes guies serveixin, tant per informar als turistes, com per passar una bona estona de lectura.
Seguidament dóno la relació dels títols publicats fins ara, els quais podreu trobar a la Biblioteca:
Franga
Itälia
París

- Roma i Ciutat del Vaticä
- Turquía
- Sutssa

M. Carme

PARROQUIA

Un fill del poblé
ordenat
Mn. Joan Cabot i Barbany.

prevere,
aquest any 93

Quan les ordenacions presbiterals eren molt nombrases, sollen fer-se en gmp.
Uns dies després de rebre l'orde del presblterat, el nou capellà celebrava la primera
Missa a la seva Parroquia. Era una festa molt lluïda i s'ampliava amb un àpat, on
eren obligats els pariaments emotius i les recomanacions al que acabava de ser ordenat.
Ara és diferent. Les ordenacions no son massives, ni de bon tros, com ho eren
anys enrera. És precisament per aquest motiu que adquireix més relleu el fet que
sigui un söl jove que s'ordeni. Adquireix tant o més relleu que la mateixa Missa
nova. Això va succeir el diumenge, 17 d'octubre, a la Parroquia de Sant Sebastià,
del barrí de Verdum, de Barcelona. Un jove de Santa Eulàlia de Ronçana, en Joan
Cabot Barbany, per la imposició de mans del Bisbe de Barcelona, Ricard M® Caries,
rebia el sagrat orde del presbiterat. Fou una celebració vibrant i emotiva, d'aquelles
que deixen petjada. Feia més d'un segle que del pöble de Sant Eulàlia no sortia
cap vocació al sacerdoci. Dos Bisbes més, molts preveres i diaques, i moltissima
gent d'arreu van participar en aquella festa, convidats per en Joan.
També, fa molts anys, en una Missa nova hi fou convidat el mestre Carles Riba.
Algú dels presents recorda, perqué aixi ho va escriure en un seu llibre, que a I'hora
de la sobretaula li toca parlar i ho féu d'aquesta manera: Estic gestant una obra «que
escric amb molt turment». Es referia a l'oratori de «Llàtzer, el ressuscitât». Explica

com veia Crist dempeus davant la tomba i cridant Llàtzer a la vida. Llàtzer, deia eli,
podia respondre si o no al crit del Mestre, era Iliure. I Llàtzer es decidi per la vida.
Llavors, Caries Riba aplica l'escena al nou mossèn: Podies dir si o no a Jesús que
t'invitava a seguir-lo. Més d'un cop t'haurà somogut el dubte. Has dit sí a la Vida;
sortós de tu.
Respondre si a la vida vol dir creure en l'amor. Una cosa i altra són uns serveis
que la societat necessita.
Els joves i els no tant joves necessiten un company que els parli de la vida amb
optimisme, que els refermi en el goig de viure.
Necessiten un amie que els escolti en les hores difícils i els doni certesa que Algú els estima i els digui que l'amor que senten, i no frívolament, els v e d'aquest
Algú.
De joves, n'hi haurà sempre; i d'homes i dones necessitats d'esperança i desitjosos que se'ls parli de l'Amor amb lletres grosses, d'aqui uns anys n'hi haurà més que
ara. Segur que més d'un sent o ha sentit la veu que diu «Qui hi enviareu?». Ditxós
aquell que és prou agosarat per respondre com el profeta: «Aquí em teniu, envieum'hi a mi».

Mn. Josep Pausas i Mas
Rector de la Parroquia

«Distret però no tant», fou representada per actors locals
amb motiu de la Festa Major de 1993.

'1

.1

Casal Parroquial. Teatre

— Per Nadal i Reis, «Els Pastorets»
Com sempre la participació de joves, infants i grans va ser molt nombrosa.
Temps d'assaig? massa poc. Entusiasme? total! De tots és sabut que els papers dels
Pastorets passen de generació a generació amb tota naturalitat. Enguany una munió
de pastorets joves omplien I'escenari. Els personatges de -la cort celestial» (Mare de
Déu, àngels Miquel i Gaiiriel) també eren nous, així com algunes furies de l'infern.
Es fa difícil posar en escena la nombrosa quantitat de persones que hi vol sortir.
Uns per allò de la tradiciô, de la vivencia i el gust de fer Pastorets. D'altres perqué
en son els protagonistes mes importants. Einalment, els més novells perqué pensen
que algun dia tindran el gust especial de ser protagonistes i entrar així a la llarga
tradiciô dels Pastorets al Casai.
No cal dir que en aquest proper Nadal també us hi esperem!

— «Distret... però no tant», de Joaquim Puigbò
Actors del Casal que participen a la Festa Major d'estiu representen aquesta
obra per un públic ben especial i selecte: els avis i avies de Sta. Eulalia. Va ser una
bona experiència que ens agradarla repetir. Creiem que és una manera de participar i fer-nos més propera la Eesta Major.
Aquesta obra còmica ja havia estât repf^fsentada a finals dels anys 70 al Casal.
Ara tornava a provocar la rialla fresca i franca de tot el public. Les situacions inesperades i plenes d'humor varen ser portades amb molt d'encert per tots els actors i
ompliren d'optimisme i d'alegria aquella tarda de Eesta Major.

— «Siau benvingut». Obra original mallorquina escrita
per Alexandre Ballester
Va ser representada els dies 9 i 24 d'octubre. També, amb l'ànim de participar a
les festes de la patrona Sta. Eulalia, la tornàrem a representar el diumenge 12 de
desembre a les 7 de la tarda.
«Siau benvingut» és d'aquelles obres que permet anar descobrint la seva riquesa
de matisos i, alliora, la seva complexitat a mesura que es va assajant. Si hi afegim
que té una llarga durada, comprendrem que triguéssim més de sis meses a representar-la.
Els seus personatges, rics i pobres, ens queden ben propers; els coneixem.
Viuen en la rutina o en I'enginy, en I'avorriment o en la innocent iMusió. Quan la
mort se'ls presenta inesperadament, ressona en la seva soledat I'esperanga d'un horitzó nou en la vida: «En el eel hi deu haver algú que dirà: siau benvingut».
I aixi entre la comedia i la tragèdia, en un ritme marcat per les presses del marxar i la lentitud de qui voi quedar-se, es van dibuixant situacions i reflexions sobre
la vida rica i la vida pobra. Tot, en un mare de tradició folklórica mallorquina.

Han representat el «Distret... però no tant»: Ricard Martin, hnma Casals, Lourdes
Gili, J o s e p Casals, J o s e p Bellavista, J o s e p M- Cachazo, Miquel Espel, J o s e p
Montes, Pilar Cachazo, Teresa Valls i Isidre Bonet.
Han representat «Siau benvingut»: Montse Iglesias, David Duran, Núria Danti, Josep M- Cachazo, Josep Ciurans, Gemma Sánchez, Anna Casals, Pere Bonet, Pere
Prim, Josep Casals, Albert Valls. Han intégrât el cor: Pere Duran, Montse Bonet,
Montse Galobart, Montse Duran, J o s e p M® Cachazo, Marc Queralt.

Una altra escena de «Distret, però no tant»

Una escena de «Siau benvingut».

— Han complétât l'equip tècnic: Pere Ciurans, Jordi Casais, Josep Duran, Jaume
Duran, Xavi Cabot, Lluis Galobart, Patrocini Argemí, Montse I3arbany i Imma
Casals.
Els qui hem treballat en aqüestes obres agraïm la col laboració i l assistènda de
tots els que heu vingut, així com l'interès i els ànims de tots els qui no heu pogut
venir. Sabem que caldria fer més coses. En aquest sentit, procurarem fer més activitats al Casal durant el proper any.
^^^^^^^ ^^^^^^^

La punyent escena final.

Festa de Sant Cristòfol.
Mn. Santi Collell, en la benedicció de vehicles.

FESTA DE SANT
CRISTÒFOL
Per quart any consecutiu hem célébrât la Festa de Sant Cristofol, que ja
temps enrera eis nostres pares i avis celebraven a Termita del Sant que hi ha al
nostre pöble, i que nosaltres hem volgut
tornar a reviure.
Aquesta festa ha estât realitzada gracies als transportistes i persones vinculades al mon del motor.
L'actual Festa de Sant Cristofol és diferent de la d'anys enrera. Actualment,
sortim de les Escoles Publiques (el Rieral) fins a TEsglésia, on el mossèn fa la
benedicció i la Santa Missa.

Segiiidament, es fa un dinar al Pave1IÓ. Després d'aquest, té Hoc una GIMCANA de camions (ja que al nostre pöble hi ha moites families que tenen un
Iligam amb el mon del transport).
S'ha de fer referència d'aquesta coneguda Festa, a la quai assisteix un gran
n o m b r e de gent dels p o b l e s veins i
que, any rera any, augmenta la seva
popularitat.
Tots els que fem possible la Festa de
Sant Cristofol, agraïm la coMaboració de
tothom que hi ha participât. I esperem
que, per molts anys, puguem celebrarla.

Montse Gueldos

L'emotiva cantada de Corais a la plaça de Montserrat,
amb motiu de la Pelegrinació de l'ArxIprestat
de Puiggraclós el dia 5 de Juny. Dirigeix Enric Roca.

C O R A L SANTA EULALIA
Memòria de l'any

De l'any que som a punt d'acabar, en destaquem les activitats següents:
Nadal 1992. - Concerts sota la direcdó d'Anna Casanovas:
12 de desembre: - Coral Santa Eulàlia - Primicia del concert de Nadal.
- Coral l'Alianga i Camerata Buxtehude. - Te Deum, de
Bach.
20 de desembre: - Coral Santa Eulàlia. - Concert de Nadal a casa.
- Coral El Tram de La Garriga. (També dirigida per Anna
Casanovas).
27 de desembre: - Trobada de Corals de la Vali del Tenes, a Riells.
Gener 1993. - Vetllada a Can Maspons de la Vali.
Relleu de director. Nou director: Enric Roca.
18 d'abril 93. - Concert de Pasqua a Sta. Eulàlia. Estrena del nou director.
1 de maig 93. - Excursió anual. Visita i concert a Santes Creus.
Visita a la vila medieval de Montblanc.
15 de maig 93. - Concert a Sta. Maria de Palautordera. Retrobament amb Mn.
Didac Faig, el nostre director durant 10 anys.
5 de juny 93. - Participació al Pelegrinatge a Montserrat dels pobles de l'Arxiprestat de Puiggraciós.

23 de juny 93. - Pa amb tomàquet a Can Maspons. Celebrem Sant Joan i Sant
Pere. La Rosa M- Girbau ens explica qué és el projecte «Música per la Pau» i
ens disposem a participar-hi.
18 de juliol 93. - «Música per la Pau». Concert al migdia, unint-nos ais que es fan
arreu de Catalunya per la pau ais Balcans.
— Coral Santa Eulalia.
— Rosa M- Girbau, piano
— Montserrat Ciurans, violi
Interpretació de l'Adagio d'Albinoni.
7 de setembre 93. - Inici del nou curs.
Octubre, novembre. - Estudi de repertori. Treball de veus.
Nadal 1993. - 19 de desembre: Concert a Sta. Eulàlia. Estrena del Motet de M.
Pretorius, amb acompanyament musical.
2 de gener 94: Trobada de Corals de la Vali del Tenes, a Bigues.

Actualment la Coral compta amb 30 cantaires: 9 soprans, 11 contralts, 4 tenors i
6 baixos. L'assaig es fa cada dimarts, al vespre, a la Rectoría i el nostre director és
l'Enric Roca, de La Garriga.
Per ajudar a fer rutilar la Coral en l'aspecte organitzatiu, tenim una petita comissió, que es reuneix periòdicament i procura, junt amb el director, presentar iniciatives per tirar endavant tots plegats.
També tenim un president, que durant més de 10 anys ha estât l'incansable Josep Ciurans, de qui la Coral ha rebut una eficaç i generosa dedicació, i que ara
deixa el relleu a Pere Duran, un altre baix amb molta corda.
Darrerament s'han elaborat eis Estatuts de l'entitat i tenim previst integrar-nos a
la Federado Catalana d'Entitats Corals. També ens movem per mirar d'aconseguir
alguna subvenció, ja que actualment només comptem amb nostres pròpies quotes i
una aportado anual de l'Ajuntament.
La major part de persones que cantem a la Coral no teníem coneixements musicals, però sí un interés pel cant i una inquietud per aprendre. L'experiéncia és enriquidora, tant en l'aspecte artistic com en l'humà, i això ens anima a seguir endavant, a convidar-hi tothom i a fer del nostre treball una digna aportació a la vida
cultural del pöble.
Margarida Bonet

Colonies a la Vali del Bac. Dia dels pares.

ESPLAI
Hola, gent!
Tot seguii US explicaren! un recali de les activitats que hem dut a terme aquest
any:
Hem començat per organitzar dos grups, un de petits i un altre de mitjans i, a
partir d'aqui, s'han començat a tractar temes que han anat sorgint a les multitudinàries reunions dels monitors, sense tenir un Hoc définit al nostre futur local, per fer
reunions i activitats. Cadires, taules, cordes, llapis, papers, tendes, etc... son traslladats finalment al local polivalent, cedit per l'excel lentissim ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana.
Buff!! Quin començament!! Ja estem cansats abans d'iniciar el curs... Ara però és
qüestió de deixar-ho estar i començar a fer reunions per decidir les activitats de cada grup.
Els petits coneixeran els costums d'alguns altres països, que son:
Àfrica amb el Rally París-Dakar (joc de pistes).
Itàlia-Taller de disfresses, amb paper, i a continuació, un Show que consistirá en
una desfilada.
Sortida a Barcelona: al camp i al museu del BARÇA!!

Grècia; L'activitat està repartida en dos blocs: El primer consisteix en fer un mosaic
amb llegums i altre en un taller de danses.
Estats Units: J o e de paradetes per tal de conèixer productes, personatges i coses tipiques del país.
Xina: Hem fet un taller per construir estels amb paper de seda.
Quant al grup dels mitjans, les seves activitats han estât més manuals i les han
complementades amb sortides:
S'ha intentât crear una mascota per a l'espiai, s'han pintat samarretes.
Hem fet una sortida al Skating a Barcelona i altres amb bicicleta pel pöble.
Com cada an\ In lia hagut activitats conjuntes, de petits i mitjans, com son el
Carnestoltes. Disfressats, hem anal pel poblé veneni bosses de «cotillo».
La següent sortida ha estât la de cap de setmana al Corral del Maiaró, on ens ho
hem passat molt bé, fent diferents i variades activitats. També, unes activitats tan
tradicionals com la vetllada de contes i les Caramelles, dues activitats obertes a tothom. Aquesta darrera ens ajuda a conèixer millor el pöble, amb l'habituai dinar i el
partit de fútbol.
Una activitat molt esportiva ha estât la passejada amb bicicleta a Santa Justa,
amb berenar inclòs.
Per acabar el curs com cal, LES COLONIES a la "Vali del Bac! L'activitat més esperada, més divertida, més fantàstica, més guai, més... més...
I per recordar-les, i per celebrar que tot ha anat bé, hem fet un sopar, com cada
any, amb passejada inclosa i passi de diapositives.
A finals d'octubre hem tornat a emprendre el nou curs, esperant que els infants
s'ho passin d'aliò més bé.

Eis Monitors i les Monitores

El bonic paratge de les colonies.

REVISTA «ronçana
25 Aniversari
Enguany aquesta publicació celebra el 25 Aniversari. Vint-i-cinc anys ja fa que
va aparèixer aquell primer número, molt diferent deis actuals: menys pagines, bilingüe, més senzill tipogràficament... però amb moites iMusions, propòsits i objectius, que en bona part s'han assolit.
Per això considerem que és tot un èxit poder celebrar aqüestes noces d'argent
de «Ronçana», perqué ha fet un servei evident, primer a Santa Eulalia i després tamb é ais altres pobles de la Valí del Tenes. Un servei ais lectors com a vehicle d'informació i organ d'opinió; un servei a les entitats que Than fet servir per informar de
les seves activitats; un servei als diferents redactors i coMaboradors (més de 300 al
llarg d'aquests 25 anys) que els ha permès fer arribar les seves opinions, comentaris
i noticies als lectors, i també ha servit —ens ha servit— als inexperts (la majoria)
per practicar i progressar en aquesta faceta de periodistes aficionats; un servei als
anunciants, ja que ha estât un aparador contemplât per la majoria de gent de la Vali
del Tenes, i de més llunyana, en el qual han pogut trobar una bona varietat d'ofertes de productes i de serveis...
Sense els lectors, redactors, coMaboradors, repartidors i anunciants, però, la revista no hauria estât possible. És, per tant, una tasca de tots el que ha possibilitat
l'existènda i la millora de la nostra publicació, de l'èxit de la qual ens n'hem de sentir tots particips i orgullosos.

Per celebrar aquest esdeveniment s'ha organitzat l'anual SOPAR, amb més solemnitat encara del que és habitual i amb un tema centrai: «La importancia de la
premsa comarcal». L'acte tingué Hoc el dia 20 de novembre —el mateix mes i gairebé el mateix dia que es compilen els 25 anys de l'aparició del primer número—, i
en un marc molt adient, com és el nou i espaiós menjador del Restaurant Can Pareil,
on fôrem acollits amb molt interés i simpatia.
Els convidats d'honor han estât, en aquesta
ocasió,
Mn. Tomás Vergés,
primer director i co-fundador de Ronçana, que encara mai havia assistit a la nostra
festa anual, el Director General de Promoció Cultural de la Generalitat, Sr. Jaume
Serrats, l'historiador i escriptor Mn. Antoni Pladevall, Cap de Servei del Patrimoni
Artistic de la Generalitat, i el periodista i actual presentador del «Telenoticies nit» de
TV3, Jaume Barbera, vei de Mollet del Vallès. Tots i cadascun d'ells, des de diferents
angles, van donar la seva visió i opinió sobre la premsa comarcal i la seva importància i arrelament a Catalunya. També van intervenir Tactual director de Ronçana, Mn.
J o a n Vallicrosa, el primer director Mn. Tomás Vergés, que feu un resum-memòria
dels inicis de «Ronçana», en Joan Ruiz i Calonja, amb una resumida història dels 25
anys de la Revista, i va tancar l'acte en Jaume Farriol amb el seu humor ironic tan
particular, que tothom espera perqué sempre complau, com es va demostrar amb
els forts aplaudiments finals. 186 foren els assistents al Sopar.

Un altre fet per commemorar i celebrar el 25 Aniversari, és la publicació d'un
àlbum de fotografies antigües (anteriors a l'aparició de Rondana) deis quatre pob l e s de la Vali del T e n e s , q u e s'està preparant i v o l e m q u e surti a b a n s de
Nadal. Esperem que resulti ben interessant i atractiu.

Quant al contingut de «Rongana» des de la publicació de l'últim Anuari, cai destacar el fet que ja els números surten regularment amb la portada a tot color, cosa
que incrementa bastant el pressupost però que li dona un atractiu i una presentado
comparable a les millors revistes del mercat. També va ser molt interessant el reportatge sobre els molins de la Valí del Tenes, publicat en el número extraordinari del
Nadal passat. La resta ha seguit més o menys la línia de sempre.
Esperem poder seguir endavant, amb la coMaboració de tothom, i celebrar,
quan toqui, el 50è. aniversari.

Joan Cabot

L'hora dels parlaments. D'esquerra a dreta: Jaume Barberà, Jaume Serrats i Ollé,
Viceng Relais i Casas (que actuava de presentador) i Mn. Antoni Pladevall.

Canal SET. Emissió de l'informatiu.
TELEVISIÓ

Canal SET
Quan rebreu l'Anuarí d'aquest any, Canal Set estarà submergit en plena temporada televisiva.
El nostre balanç no va per anys, més aviat per cursos. Però si que és un bon
moment per analitzar aquesta transició entre la segona i la tercera temporada de la
nostra televisió.
L'impressió que a primer cop d'ull podríem extreure'n seria la de continuitat,
però pensar això és enganyar-se. No és el moment d'explicar-vos tota la programació i el seu horari, ja ho coneixeu; i, en el cas que no siguí així, us convidem a ferhoü
Enguany ens agradarla remarcar un altre fet que creiem força signiflcatiu. Es
tracta del moviment intern de «personal». Perqué una entitat o associació estigui viva, necessita bàsicament una cosa: gent!! Amb ganes de fer coses i treballar, a Canal
Set estem molt contents de la participació (som més de 30).
Però, per sobre d'això, estem contents de les noves incorporacions d'aquest començament de curs. Els vuit nous coMaboradors han donat molta força i dinamisme
ais projectes que tenim engegats i els que us guardem com a sorpresa.

I per acabar, aquest recordatori que fem sempre i que sembla que comenci a
fer-se pesât: tothom amb ganes de fer televisió, que vingui!! Sempre ens falta gent,
gent nova son idees noves i més dinamisme.
També es pot participar d'una altra manera si no teniu temps, facilitant-nos la
feina: truqueu-nos en cas de conèixer alguna informado que pugui ser-nos útil. Será la vostra manera de fer... país!!

LES NOTÍCIES DESTACADES DE L'ANY
(deis Informatius de Canal SET)

Presentem un resum deis fets més destacats que s'han produit al nostre poblé
durant aquest any, elaborat a partir de l'arxiu d'Informatius setmanals de Canal
SET.
SETEMBRE '92: — La sala de Can Rajoler, el local on havien ballat diverses generacions de Santa Eulalia, és enderrocada.
— L'Escola Pública Ronçana introdueix una aula de nens de 3 anys.
OCTUBRE '92: — Mn. Santi Collell entra a formar part de l'equip de mossèns de la
nostra parroquia.
— Se celebra l'ilè. aniversari de la inauguració del Casal d'Avis.
NOVEMBRE '92: — Un projecte de neteja de la llera del riu Tenes, aprovat pel Pie
municipal, crea polèmica.
DESEMBRE '92: — Comencen les obres de condicionament de la Plaça Maragall.
— S'anuncia la desaparició de la policia mancomunada.
GENER '93: — Els 28 treballadors de l'empresa Ibheco, S.A., situada al c/. Verge del
Remei, van a l'atur.
FEBRER '93: — Es produeix un espectacular robatori a la sucursal de la Caixa de
Catalunya.
— El regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Santa Eulalia, Josep MBonet, renuncia al càrrec.
— Diverses entitats de la Vali del Tenes presenten el projecte "Inter-Tenes", amb el propòsit de promoure una més gran interreladó entre els municipis de la Mancomunitat Vali del Tenes.

MARÇ '93: — Cathy Charles comença a ocupar la regidora de Sanitat i Joventut.
— S'intenta, sense èxit, fer una neteja popular del riu Tenes.
ABRIL '93: — Creix de manera alarmant el nombre de robatoris a establiments i
particulars de Santa Eulalia.
— S'inaugura la Plaça 11 de Setembre, construida davant de l'Edifici Catalunya.
— Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'editen tres Ilibres de quatre autors del nostre poblé: Joan Ruiz i Calonja, Jaume Danti, M- Àngels Bonet i
Fina Danti.
MAIG '93: — S'inaugura oficialment la fábrica de reciclatge de plàstics POLIRECICLADOS, S.A.
— Un fort temporal de pluja, vent i pedra malmet les collites de fruita i hortalisses al nostre poblé.
JUNY '93: — S'inaugura una Penya Barcelonista a Santa Eulàlia, amb el nom del
jugador Albert Ferrer.
— S'anuncia la decisió de la Mancomunitat de cedir l'Escola de Segon Ensenyament "La Vali del Tenes" a la Generalitat de Catalunya.
— La peregrinació a Montserrat de les parròquies de l'Arxiprestat de Puiggraciós apiega més de 700 persones.
JULIOL '93: — La Coral Santa Eulàlia s'afegeix a l'acte de Solidarität amb Bosnia,
organitzat per l'associació "Música per la Pau".
AGOST '93: — Molta participació en els actes de la Festa Major d'estiu.
OCTUBRE '93: — Joan Cabot i Barbany és ordenat prevere a l'Església de Sant Sebastià de Nou Barris, a Barcelona.

"Claustre", de Jaume Galobart i Duran,
premi tema Iliure, del Concurs d'enguany.

XII Concurs de Diapositives
de la Valí de Tenes
Com cada any —i ja en fa dotze— va tenir Hoc per la Festa Major el
tradicional concurs fotografie. Enguany, degut al canvi d'estructura que s'ha
volgut donar a la festa, amb la majoria d'actes a la Plaça de l'Ajuntament,
tots han estât més concorreguts i, naturalment, també aquest certamen.
Hem d'agrair les facilitats que ens va donar la junta del Casal d'Avis amb
la cessió del seu local, el patrocini de l'Ajuntament i la coMaboració
d'empreses i entitats donant trofeus per ais premiats. També volem agrair,

especialment, la participació dels concursants, sense els quais no tindria cap
sentit tot el que nosaltres poguéssim fer, i també la dels membres del jurat.
Publiquem a continuació 1'
ACTA DEL JURAT
El jurat, compost per Pere Porcada, de La Garriga, M- Carme Poch, de
Caldes de Montbui, i Francese Casanova, de Lliçà d'Amunt, s'ha réunit al
Casal d'Avis de Santa Eulalia de Ronçana el dimecres dia 4 d'agost de 1993,
a les 10 del vespre, i han puntuat totes les diapositives presentades al
concurs ( l 6 coMeccions de Tema Vali del Tenes i 39 coMeccions de Tema
Lliure).
Una vegada fetes les sumes de les puntuacions deis tres membres del
jurat, n'ha résultat aquesta classificació:
TEMA LLIURE
1er.

"Claustre", de Jaume Galobart i Duran
Trofeu: Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia
2on. "Tardor 11", de Gregorio Garcia Saldaña
Trofeu: Cladellas, S.A.
3er. "Groe", de Josep M® Molist i Vilanova
Trofeus: Esports Escuin
4art. "Sant Malo III", de Montserrat Galobart i Argemí
Trofeu: Associació Prop. Can Mallorca
5è. "El vol de Pelicá", de Malte Danti i Barbany
Trofeu: Ferretería Poma
6è. "Tres flámenes", de Jaume Valls i Barò
Trofeu: Caixa de Catalunya
7è. "Calcila", de Mercè Pujol i Vilardell
Trofeu: Forn Santa Eulalia
8è. "Gira-sol", de M" Àngels Bonet i Galobart
Trofeu: Foto-Cine Batlle
9è.

"Estanyforeat", de Marcel Galobart i Argemí
Trofeu: Montse Fotògraf
lOè. "Figura", de Pere Cabot i Barbany
Trofeu: Foto-Cine Batlle

Millor CoMecció, la de Josep M- Molist i Vilanova
Trofeu: Foto-Cine Badie
TEMA VALL DEL TENES
1er.

"Matt de diumenge", de Lluís Galobart i Duran
Trofeu: Ajuntament de Santa Eulalia
2on. "Per un forat", de Josep Montes i Gravi
Trofeu: Taller Santa Eulalia
3er. "Escumalls", de Josep M® Molist i Vilanova
Trofeu: Farmacia N. Salayet

4art. "Contrallum ", de M- Antonia Danti i Padrós
Trofeu" Assegurances Prat
5è. "Camp espigat", de Ramon Ratera i Angelet
Trofeu: Transports Girpei
6è. "Riu Tenes /", de Gregorio Garcia Saldaña
'["rofeu: Explotació Agricola Can Burgués
7è. "En formació", de Montserrat Font i González
Trofeu: Foto-Cine Batlle
8è. "Església 2", de M- Dolors Rueda Pérez
Trofeu: Foto-Cine Batlle
Millor CoMecció, la de Lluis Galobart i Duran
Trofeu: Foto-Cine Batlle
Felicitem als guanyadors i exhortem a tots a continuar en aquesta afició
artistica i a participar en el nostre concurs, a fi de poder celebrar-lo molts
anys més com fins ara.
J . Cabot

CRÒNICA

HISTÓRICA

La Guerra del Francés
a Santa Eulalia
Entre 1808 i 1814 es desenvolupà la Guerra del Francés, anomenada també de la
Independència, provocada per l'entrada i l'ocupació de l'exèrcit napoleònic. La
guerra va portar al Vallès una gran devastació, sobretot durant els anys 1808 i 1809,
tal com descrivia el Pare Ramon Ferrer «...se observa un continuo tránsito de Barcelona al Vallés i del Vallès a Barcelona... Van recorriendo el Vallès palmo a palmo,
roban cuanto encuentran, queman lo que les antoja, y matan a sangre fría a algunos
de los que tienen la desgracia de caer en sus manos. Los habitantes de las villas y
lugares del llano se han refugiado en las montañas. Allí han retirado las mujeres,
niños y viejos, los víveres que han podido, el vestuario y alhajas más preciosas; pero ni este asilo es bastante seguro».
Entre eis fets de guerra més sobresortints a la comarca hi ha la famosa batalla
que succeí entre Cardedeu i Llinars el l 6 de desembre de 1808, que acaba amb la
derrota deis resistents, encapçalats pel general Vives, i amb moites baixes en un i
altre bàndol (s'ha conservât la referència del «camp dels gavatxos»).
Era molt poc el que sabíem dels efectes de la guerra a Santa Eulàlia, tret de les
noticies del pas de francesos o l'enfrontament que hi haguè en el limit amb Caldes,
el 16 d'octubre de 1812. Gràcies a un llibre de notes, manuscrit d'Anton Marqués,
de can Marqués del terme de Canovelles, copiât l'any 1850, hem pogut trobar algunes referéncies intéressants d'aquells fets al nostre pöble.
A la primavera de 1809 fou quan eis francesos ocuparen més sistemàticament el
Vallés. A. Marqués escrivia «...pujaren los francesos fins a Granollers... no quedava
ninguna persona per las vilas y pobles... los paysans los feyen foc contra dells... ells
si trobaven cualsevol home o dona los matavan».
Fou en aquell ambient, quan el 8 d'abril de 1809 en Maspons de Sant Cristòfol,
de Santa Eulalia, anà a can Marqués dient qué feien allá quan tothom ja era fora i
que anessin a dormir a casa seva (can Maspons) que almenys estarien més ben
acompanyats. L'endemà, al sortir de can Maspons, pujaren sobre la serra i ja veieren
eis francesos que baixaven de can Fabrera. Eis Marqués volien anar a treure el bestiar, però van decidir retirar-se al molí d'en Vendrell i esperar una estona. Poc després anaren a la casa i trobaren les portes obertes i bona part del bestiar perdut: van
tancar portes i tornaren a can Maspons.
La topada amb eis francesos no es va fer esperar. El camí de Granollers a Caldes
devia resultar especialment perillos i, per aquest motiu, la gent de les cases del voltant marxaven cap a Santa Eulalia; així arriba també a can Maspons l'hereu deis ma-

sovers de ca l'Amell de Santa Justa. La intenció era la de marxar plegats cap a la
muntan\.i,però mentre menjaven s'hi presentaren eis francesos. Alguns van intentar fugir entre mig de les baies que eis tiraven, però en el carni de Bigues que passava per Sant Cristòfol, van matar un deis germans Marqués i l'hereu Amell. A un altre
deis Marqués el van agafar a can Maspons i se'l van emportar cap a la l icra. prop
del molí d'en Vendrell, on hi havia la cavalleria. En veure que era petit, se l'endugueren près fins a Figueres i allá el van deixar anar.
L'Anton Marqués va poder fugir, saltant al torrent i pujant cap a la serra, des
d'on va veure com se li cremava la casa i com mataven a l'Esteve de can Maspons.
Eis dos germans havien aconseguit sortir per l'era cap als aiguamolls d'en Burgès,
però eis agafaren en el bosc i eis portaren cap a la Ferreria de Dalt; allá deixaren
fugir l'Esteve però, quan marxava, li tiraren una descàrrega sense que el toquessin.
Després fou la cavalleria que l'encerclà i el mataren.
L'acciò deis soldats francesos no s'acabava amb la violéncia contra les persones,
sino que albora saquejaven tot el que podien. Can Maspons fou regirat de dalt a
baix i també can Marqués, on hi van calar foc i se'n van emportar roba, l'euga i un
calze de Santa Justa.
Tal com escriu Anton Marqués «passarem amb molts treballs fins a 1812» i, mentre intentaven refer-se, les tropes franceses tornaven a fer de les seves. El dos de
novembre d'aquell any eis francesos escometien les tropes espanyoles dirigides per
Manso que estava situât al serrât de l'Ocata, sota Puiggraciós; les destrosses foren
altre cop el seu rastre, van fer fugir a Manso però moriren molts soldats napoleònics.
La guerra contra el francés fou molt dura. Eis saqueigs provocaven l'escassetat i
eis preus de tots eis productes es disparaven. A la penùria que la gent passava, encara s'hi afegien les contribucions per poder mantenir l'exércit espanyol. En aquesta situado, no eren estranys eis casos com el de Jaume Maspons i Tapies, de can
Maspons de la Vali que, l'any 1810, demanava una rebaixa de l'impost de 350 duros que havia de pagar per contribuir a l'alliberament de Girona, justificant que eis
gavatxos l'havien robat moites vegades.
El pöble de Santa Eulàlia va patir, dones, com tot el Vallès aquella maltempsada.
S'iniciava aixi un segle XIX de conflictes, que es tornaren a manifestar, més tard,
amb les guerres carlines. Malgrat tot, l'expansiô agrària i demogràfica també tindrien el seu moment.

Jaume Danti i Riu

Can Sebastià. Abans.
CASES Q U E TENEN

HISTORIA

Can Sebastià. Eis Prims i eis Prim
Abans de comen^-ar el tema d'enguany, són obligades unes paraules que complementin el tema de l'any passat.
Soitiren diverses cases, i la darrera fou Can Roig. En Baltasar em va parlar de la
seva germana Maria i eis seus, de Ca Tignasi. Per diverses causes, vaig oblidar anomenar-losi agraeixo que m'ho liagin recordat.
He anat a Ca Tignasi i he conegut la Maria i eis altres.
La casa és nova. A comengaments de segle la construiren e n j o s e p Pañach Riera
i la Dolors Lluch Fontserè, eis i^añach molt emparentats en el pöble.
La lilla Conxita es casa a Llerona, amb en J o s e p Jordana, i eis avis quedaren sois.
Però el net, en Pepet, de molt petit vingué a viure amb ells a fer-els-hi companyia, i
ja més gran hi seguia, i també anava a treballar a casa eis pares, a Llerona, en bicicleta.
L'avi Pañach, un dia tornant del treball es sentí malalt de cop i veuria l'ombra de
la mort. Era junt a Can Janet, dessota Can Roura. L'assistiren i demanà una creu. Mori alla mateix, en una cadira que li porta la Flora de Can Roura, amb la creu a la
mà.

Casat ja amb la Maria, conviurien quinze anys anib la Dolors vidua. Segueixen la
pagesia. El fill Josep ja té oberts altres camins.
Altra volta a la recerca de papers i tradicions. Cada any és més difícil trobar el
rastre de vides endarrerides i documentadas. Memoria i tradició escrita, dades certes i altres més fosques, fets lligats i altres poc concrets. Si algú coneix nous details,
preguem que els digui i completaran el poc que direm.
No pretenem altra cosa que deixar posades unes bases que ajudin a aprofudir a
altres més coneixedors. Arxius municipals i parroquials i altres fonts d'informació,
però aquest treball surt ja de les nostres intencions.
L'elecció de la casa generalment és per coneixença o conveniència meva.
Aquest any i molt a gust meu, no fou així. Respon a la iniciativa deis actuals estadants i per camí doble. Els Prims i els Prim, començant per Can Sebastià. Perqué el
primer Sebastià es deia Prims.
Una trobada casual amb la Magdalena de Can Sebastià. Em digué que tenia papers veils. A poc de llegir, veient-hi el cognom Prims, per ampliar informació vaig
parlar-ne amb en Joan Prim del Rieral, que jo creia Prims. Tot aclarit, però em digué
que el seu pare es digué Prim i Prims. Tantes similituds i coincidències obligaven a
seguir el fil, trobar possibles connexions i veils parentius, cosa corrent en pobles
petits. És per això que comencem per dos punts ben diferents.

Can Sebastià. Ara.

Pel que fa als Prims, el primer Sebastià es casà amb la pubilla, recent vidua, de
Can Tussell de Lliçà d'Amunt. Situacions complicades, tota una novel la i comença
una nova vida per una velia casa, des de llavors Can Sebastià.
Pel que fa als Prim, el primer és un mosso de Riells que ve de pubill a Ca l'Arcis.
Del Molí d'en Burch, tot el que és ara Ca l'Arcis, Can Burch o Can Carreté, els Prim
en serien els estadants de temps. Un dia en Narcís Vila, l'avi d'en Francisco de la
Casa Velia, comprarla una part del Moli, que en escriptura diu Can Burch i que de
llavors ençà s'anomenaria Cal Narcís o Ca l'Arcis. D'aquestes cases n'havia sortit el
Sebastià d'abans. Perqué la Magdalena té papers que parien d'un Isidre Prims Soler
que s'havia venut Can Burch anys enrera. I altres qiiestions amb Can Carreté, ja més
recents.
D'aqui la relació inicial amb els dos cognoms.

CAN SEBASTIÀ
Mitjans del segle passai. En cinc anys dos casaments de la mateixa núvia.
El nom era Isabel Martí Girambent, filia de Lliçà i llavors veína de Granollers.
Soltera el primer, l'any 1859. Vidua el segon i amb un fill, el 1864. El primer amb
un Tussell de Lliçà, el segon amb un Prims cl'aquí. El primer nuvi sembla en millor
situació que el segon. La núvia sembla de fort carácter.
Cal explicar el primer casament per les conseqüéncies que portaría. Capitols
Matrimoniáis i Cartes Dotais. Tot explicit, detallat, ciar. Lligaments i assegurances,
tant pels nuvis com pels veils que quedaven. El nuvi, Joan Tussell i Sala, I'hereu. Els
pares Carles i Rita, amos de Can Tussell i altres terres. El fan hereu, drets i deures,
reserves d'úsdefruits, manutenció i assistència mentres visquin, aliments, calçat,
vestir, dot de 25 lliures a les noies si es casen, una reserva per a ells, a retornar si no
es gasten...
El pare de la núvia li dona 60 lliures catalanes amb motiu de la boda, en or i
argent. La noia ho aportará al fons de la llar, a recollir si no s'usen o les circumstàncies obliguessin... Responen unes finques de la mare, de Can Sala. Res d'hipoteques, diuen els drets si un dels dos mor, usufructuari en part, junt amb els avis
mentre siguin vius. Hereu el xicot major si sols noies, la major pubilla. Sempre que
no siguin «mente captos» en religions que excloguin. Tot lligat. El 1862 neix un fill,
Jaume.
Però el febrer del mateix 62 mor en Joan. Accident, malaltia... Té temps, apressat, de fer testament davant el Rector de Lliçà, que passarà a Notari. Hereu el fill,
albacees els pares.
Problèmes immédiats, que ja n'hi haurien. La Isabel se n'aniria de la casa potser
l'endemà mateix. Jutjats, homes bons, actes judicials, punts i exigències, drets i
deures, total desavinença. La vidua té l'usdefruit d'uns camps i vinya a Lliçà i a Can
Puig de la Vali; ha de partir-se la collita amb els sogres; no s'entenen.
El nen Jaume serà l'amo, i és amb ella. Si morís abans dels 25 anys la Isabel pot
disposar com a mestressa, també si moren els avis. Un embolie. Dissort d'una familia dins la malentesa.

Antiga fotografia de la casa.
Dos anys mes tard, la Isabel ja s'havia casat de nou. Ella i el fili no vivien amb
eis sogres i ncj sembla amb eis pares. Aquells dcK'uments tant precisos per res de bo
servirien. Lleis sense ànima. Vells tement per la vellesa i joves tement pel pervindre,
gelosies de mare. Interessos escassos i aferrats.
Ms de sLiposar que la Isabel i en Sebastià Prims i Valls es coneixerien ja. Ell, pel
que sembla, era del Molí d'En Burch. Fili d'Isidre Prims Dalmau i d'Antonia Valls
Corné, nascut el 1828. Altres Prims hi havia pel Molí, però no trobo cap referència.
Aquí se'n deien eis de Can Barralo. A principis de segle hi havia almenys quatre
nois dels que dos anirien per pubills a Lliçà, a Can Carnicer Veli i a Can Magrana.
Altre a l'Ametlla i altre a ISarcelona. Potser hi havia de temps relació entre Prims
d'un i altre pöble. Per altra banda, sembla que tots eis Prims venien de Centelles.
El 31 de maig de 1863 en Sebastià compra una casa a La Sagrera de Santa Eulalia, amb terrenys adjunts. Li ven en Domingo Estapé Barnils, ben afincat al pöble i
de temps. Nascut el 1823, fil! de Josep que morí el 1854. I aquest era fili de Vicenç i
Eulalia, que l'havien comprada a Don Lluís de Perpinyà... Comprador i venedor són
d'edat semblant i eis dos estañen en relació amb Can Burch. Perqué en Sebastià
compra casa i terrenys, però una part d'aquests eli creuria que eis comprava, però
no era així, sino que pertanyien al Molí i, passats uns anys, eis hi reclamarien eis
nous amos del Molí, eis Earrés. Per això Can Sebastià diuen que l'havien comprat
dues vegades.
El preu de compra eren 7 unces i 6 duros. En paga 4 i 4 al comptât, es reserven
4 duros (?) i fa una Carta de Pagament per dues unces i onze duros. Tot or i plata.
Poe més tard es valora en 2.800 rais de vello. En endavant, ca l'Estapé será Can Sebastià.
ParaleMament, nuviatges aquí i baralles a Lliçà. Jutjats, concíliadons. La Isabel
vol la meitat del blat, eis avis li neguen perqué són ells qui l'han cuidat; contribucions, li tiren en cara que eis abandonà, sols i vells l'endemà de la mort del fili. Mai
es parla de l'hereuet Jaume.

La casa es compra un any abans del casament, enmig dels problemes. Ara diriem que tot estava planificat.
En Sebastià i la Isabel omplen papers, nous per ell, no per ella. Capitols, dots.
Repeteix la historia de cinc anys abans... però per res hi surt el pare d'ella. El mateix
notari de Granollers; en Sebastià no sap signar, ella si.
La Isabel hi aporta 640 rais de vello, no diu pas que siguin del pare. Eli n'hi
aporta altres 640, ajut de dot. Responen cases i terres, hipotecats. Dona els limits
precisos de Can Sebastià, essent veins en Cases, en Roura amb una caseta que se'n
deia Can Macabeo i que ara queda desdibuixada dins la finca deis Srs. Vázquez, els
Rosàs i en Feu. Es valora en 2.800 rais i es parla d'una altra casa però no diu on és,
dels drets dels fills, dels vidus si hi arribessin, per l'experiència. No es parla del petit
Jaume Tussell, també a casa, a l'esperà de la llunyána majoria d'edat, lluny també
dels avis c¡ue potser mai el veurien.
Del passat d'en Sebastià res sabem de segur. Seria del Molí, potser la mare era
una primera esposa de l'Lsidre i emparentada amb l'Estapé. Sois ens resta un establiment de cens a nom d'Isidre Prims que fa un Josep Pujol. És del 1822 i és l'únic
document en català que té la Magdalena. En Prims, «jobe braser» de Santa Eulalia,
«dos cortans de blat», seria regadiu, paga l'aigua al Genis de Can Feu. Podría ser de
Can Burcii.
Els nuvis es casen, hi hauría esquellots, i ja els tenim a Can Sebastià, pel mes
de maig de 1864.

De llavors ençà, alts i baixos com arreu. Separem tres aspectes. Deis problemes
amb eis Tussell, poc se'n sap. La linia familiar fins ara. La casa que res, o poc, recorda el que fóra aquell niu el 1864.
Eis Tus.sell, veils, viuen ajudats per la filia i el gendre. D'aquest, quan en parlen
judicialment, diuen ignorar el nom.
A poc del casament, mor l'àvia Rita. L'avi arrília al 1875. De llavors, la Isabel és
usufructuària del tot de Can Tussell fins la majoria d'en Jaume, i es fa valer eis drets
legáis. Actes judicials, defensa deis drets del fill, acusacions de robatoris amb la cunyada Josefa que fins llavors cuidarla pares i terres. Una acta definitiva, i la Isabel i
en Sebastià queden amb tots eis drets de tutoria i administració. S'ignora l'ús i formes, de quan en Jaume se n'aniria a Lliçà. Lligat a aquells temps, la Magdalena havia sentit parlar de la intervenció d'un capellà; potser es relacionarla amb la presa
de possessió de l'hereu, res segur. Que també podría ser pel tros de terra que reclamaría en Farrés.
Problemes n'hi hauria, i un document ens dóna dades d'interès.
El 1878, en Sebastià ha de fer un Certificat municipal dels béns que té amillarats,
en propietat, i sôn:
Una peça a la Serra Granada, 3 quartans
Altra a Brustenga, 1 quartera, 6 quartans vinya
Altra a Sagrera, 5 quartans seca
Casa Distrícte 1 n^ 44 (Can Sebastià)
Casa Distrícte 4 n^ 62 (
?
)

2,54 pts. de Liq. Imp.
22,50
5,04
15,—
18,—

No sabem quina era aquesta casa, més gran que la que habitaven. L'Ajuntament
res m'aclareix, d'immediat, dels veils districtes. Si algú coneix aquest número 62
agrairíem que ens ho digués, podría ajudar a aclariments. No és per Can Burch.
Repetint el ja dit, a Can Sebastià guarden un paper significatiu, no document, on
sense citar cap nom, descriu el Molí d'En Burch, amb tres quarteres de terra llindant
amb la Ferreria, Burgués i Bassa, llavors ja propietat de Francese Farrés i Bucosa,
que l'havia comprat a Josefa Soler i Isidre Prims i Soler, mare i fill, que de segur
eren avantpassats d'en Sebastià. És de 1917 i fa referència a abans.
És aixi que el 1926 aquest Farrés ven a la Maria Prims, filia de la Isabel, la peça
de terra al costat de Can Sebastià. La posseïa per la compra de Can Burch i aniria
inclosa a la casa, cosa ben estranya, però que relaciona dalt i baix de temps.

La Isabel i en Seba.stià tingueren tres filles, que convivien amb l'hereu Tussell
com bé recorda el vei, en Vicenç Gili, de Can Cucut. Foren la Maria, la Dolors i la
Rosa, nascudes el 1872, 1875 i 1879.
El febrcr de 1929 la Maria es casa amb en Llorenç Bellavista Dalmau, de Ca l'Enrico i s'acaben els Prims de primer cognom.
La Dolors, de vint anys, demana permis per escrit a la mare per casar-se amb
en Lluis E.strany i Ventura, de cal Bonaparta. Papers i conciliacions. Inconveniències
hi hauria i la Isabel es mantindria com sempre, ferma com una roca.
La Rosa es casa a Can Pau Xic, de Lliçà.
En Sebastià i la Isabel moriren el 1889 i el 1906, sense testament. Pel juny de
1929 en Jaume Tussell Marti, ja vidu, i les dues germanes i descendents renuncien
tots els drets a favor de la Maria.

La sala ben agençada.

Detall de l'interior.

Poc es diu d'aquesta generació. Trelxill i senzillesa. Guarden rebuts de pinsos,
de Lluís Barbany, obres, contractes d'arrendanient, res transcendent.
Una filia, la Isabel, nom de l'ávia, morí prompte. La Dolors es casa amb en Josep
de Can Roure.
El Lluís es casa amb la Magdalena de Can Rajoler. La Magdalena Comas és avui
al front de la casa. Vides de treball, condicionaments conviscuts amb les darreres
generacions. El Lluís pare ja fa molts anys que els deixá, fou el 1959. Filis en foren
la Maria i el Josep. La gran trístor fou la tant recent pérdua d'en Josep.

La María és casada amb en Miquel Batlle. de Can Pecador de Bigues i els segueixen cinc xicots, Lluís, Josep, Andreu, Pere ijoaquim. Lavia té lloances per tots,
treballadors, manyosos i artesans. La unió i l'esperít han transformat la casa.
Són casats en Josep amb la Imma Eont, de Llerona i l'Andreu amb l'Ester Martínez. Ais prímers ja els segueixen l'Albert i l'Anna. Més lloances de l'ávia.

La casa és una prova de l'esforç de la Magdalena, filis i nets. La recordem com
era i ara m'explica amb detall com hi visqué tants anys. Pocs habitatges es trobarien
més petits, humits, insans.
L'actual planta, gairebé quadrada, imagineu-la dividida en quatre parts. Quan hi
vindrien en Sebastià i la Lsabel, i quan la Magdalena, sois s'habitava el quadrat
Nord-Ponent. A baix la portad'entrada, 1'tínica obertura i que donava a Túnica
cambra; a la llar, uns fogons, una taula, unes cadires i ben poc més. Una escala per
pujar al pis, pelada fins dalt. La porta mal tancava i menys encara la que a llevant

portava al celler. I encara bona part de I'espai era ocupat per la pedra penjant inclinada, tal c o m la vèiem encara fora. Canals i canalets cavats per recollir I'aigua de
pluja i humitats que seguien. Els murs, gruixuts, delimiten la vella construcció. El
quadrat Nord-llevant, tot celler. A I'extrem, una «comuna». A mig-jorn llevant. Testable. Davant, res. Dalt, una sola habitació, a m b la única finestra de la casa.
Avui tot és b o i correcte. Res hi manca. Els quatre quadrats, plens i ben distribuits, dalt i baix, res tenen de pagesia. La gran sala repartidor a dalt. Llum per tot,
finestres arreu amb vistes a tot el pöble, camins, església. L'antiga porta d'entrada,
el mur gruixut, és tot interior i altra és la portada. Mobiliari al dia. El jardi, el passeig
d'entrada. Els fruiters, I'horta on la Magdalena s'hi fa de valent.
Res recorda les misèries dels començaments. Si eis veils tornessin, es creurien
en un palau i sabrien valorar tot el que s'hi ha fet. Trobarien en manca aquella vella
pagesia de tradició de segles, de joies i de tristors senzilles, grans treballs i grans
penes, pau i silenci, els Olivers i la vinya, els campets de la rodalia.
Deixem la Magdalena i cal reconèixer-li el mèrit en fer el que s'ha fet, ella i tots
els seus.
Començàrem pels Prims i n'hem trobat al Rieral, a la Sagrera, a la Serra, a Lliçà.
Avui, que ho sapiguem, no queda més que la Teresa Prims Barbany, de Can Magret, i les filles de segon cognom. Havia nascut al Tudó i anaren a Ripollet. El pare
era en J o s e p Prims Bedell i era originan de Can Burch.

ELS PRIM A CA LARCÍS
Tots son lligats al que fou el Molí d'en Burch, partit en Ca I'Arcis i Can Carreté,
perqué en Earrés era carreler. Anys enrera el Molí ho era tot. Vendes i partitions.
L'escriptura que té en Francisco Vila, de la Casa Vella, on l'avi Narcis en fa cessió al
fill Miquel i que es refereix a ca l'Arcis, diu solament el molí d'en Burch. Els Prims
que venien, eren de temps a les dues cases d'ara. Eren aquests l'Isidre Prims i Girbau i la Rosa Esturbo Bcjsch i la part veñuda seria Ca l'Arcis. La part restant, abans
de veñuda a en Farrés, deu tenir relació a m b el nostre Sebastià d'abans.
L'Isidre i la Rosa tingueren una filia, la Rosa Prims Esturbo.
Morí el pare Isidre i, pel que sembla, la vidua es casaría amb en Narcís i vindrien
a viure a la casa, ca l'Arcis.
És ara quan arriba el primer Prim, l'Enric Prim Pineda, de can Prim de Riells. Es
casa a m b la Rosa, és pubill. Tenen dos filis, en J o a n i en Pere. Padrastre, amos. Sorgiria la desavinença i seguiría la separado.
Per allá els 1910-15, els filis deixen la casa i els avis queden sois.
El Pere es casa amb la Maria Puigdomènech Palà i se'n van a Can J o a n e t Pujades. Allá hi vivía una tia de la Maria, també María de nom. Maria Puigdomènech
Soles, de Can Mestret, vidua de J o a n Vilardebó. (És de suposar que en un temps
Can Pujades i Can Joanet Pujades serien tots Vilardebó, provinents de Can Vilardeb ó de Samalús. Els temps els han portât a Can Melcior, Can Figueres...)

Can Carreté i Ca l'Arcís.

L'altre fill, Joan, es quedada on ara és Can Prim i que en deien Can Prim Granada, perqué en Joan havia sigut masover de Can Granada.
Encara que sigui historia apart, recordem que els veils de ca l'Arcís es quedaren
sois. La Dolors Vila, la Lola de ca l'Arcís, neboda d'en Miquel i cosina del Francisco
d'ara, que per llavors eren a Can Ribafort o Can Noguera, anaren a cuidar-los. Si es
quedaven, els farien hereus. Problemes, advocats, tampoc s'avindrien i a la llarga
els avis tornaren a quedar sois.
A poc moría la Rosa i l'avi anà a morir amb els seus a la Casa 'Velia. Fou llavors
que la Lola i els seus tornaren a ca l'Arcís, ja defínitivament.
Allá segueixen i allá els vaig conèixer. La Lola seient al banc de fora i filis, o
nets, i reneta, atrafegats pintant la casa per dintre.
La mateixa historia me l'explicava el Francisco de la Casa 'Velia i l'esposa, dos
joves de tocant els noranta, bons de memoria, salut i empenta, nets d'aquell Narcís
que compra la casa i li dona nom.
Tornem a la nostra historia.
Deixàrem el Pere Prim i la María Puigdomènech a Can Joanet Pujades, amb la tía
i filis. I a en Joan a Can Prim d'ara, sempre solter.
Tíngueren quatre filis. La Rosa, l'Enríqueta, la Josefa i en Joan.
La Rosa es casa amb en Joan Danti.
La Josefa amb en Gregori Domínguez, a Granollers. Morí l'esposa, i el vídu es
casà de nou amb la germana major, l'Enriqueta. "Visqueren el fet tragic de la mort

del pare d'en Gregori, guarda jurat. Havent retirât l'arma de caça a un jove de 13
anys, furtiu, aquest l'esperà poc més tard, oferint-li bolets que portava en un cistell.
Malgrat que l'acompanyava un altra guarda i que ell desconfiaría, d'imprevist del
cistell tragué una pistola i l'assassina fredament. Presó. 30 anys.
En Joan es casa amb l'Emilia Padrós. La mort de l'oncle Joan el 1959 els portà a
la possessio de Tactual casa i terres.
Allá hi son, ell i I'esposa, sols a la casa gran, però junts el fill, nora i nets, en la
nova casa.
Perderen el fill Narcis, ja fa 12 anys quan en tenia 24, un malaurat accident de
carretera, que no obliden. L'altre fill, en Pere, ja de quaranta anys i I'esposa Dolors
García, i els néts Marc i Sara. Estatjats a la casa nova, junt a la velia, on no manquen
terres, hört, dependències i jardins. En Joan segueix tasques d'agricultura, en Pere
és administratiu a Barcelona, la Maria és hostessa titulada. La pagesia, com en tants
altres, va quedant lluny.
Deixem un xic aclarits eis inicis i lligaments deis Prims i deis Prim, cases avui
allunyades.
De Prim en queden una colla. Però de Prims, a Santa Eulalia, se n'esta acabant la
llavor.

Josep Claret

El bonic entorn de Can Sebastià.
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LES URBANIT2ACIONS

P R I M A V E R A
Primavera, petit espai de Santa Eulalia de Ronçana, després d'anys de manifestar
les seves necessitats i inquietuds, es considera ja integrada al municipi.
I ac|uells q u e som de l'rimavera i ens hem mogut per aconseguir tot això, ens
creiem poder tenir el dret d'analitzar acjuests últims anys transcorreguts.
P o d e m donar credit dels treballs cjue han portât a terme les diverses Juntes q u e
han passat per Primavera, per tal de poder ser atesos i obtenir millores q u e com a
contribuents teníem dret, i q u e calia fer entendre a les diferents Corporacions q u e
han regit el desti del pöble de Santa l-ulàlia.
Cai reconòixer q u e eren altres temps q u e el pöble estava format per dos barris,
El Rieral i La Sagrera i ciue, en p o c temps, mes tle trenta urbanitzacions es van formar, i, evidentment, les C o r p o r a c i o n s necessitaven temps i tràmits per reconèix e r aquests espais.
Però si volem ser justos, eis últims anys l'interès de l'Ajuntament per Primavera
ha crescut, ja q u e hem tingut acords per a la modificaciô dels Estatuts, on la denominaciô de «Asociación de Propietarios» s'ha canviat per la d'.Associació de Veïns».
Aixi mateix, la urbanit/.ació «Eis Ametllers» i la nostra «Primavera» veuran asfaltat un
dels seus accessos.
Si tot això ja ho considerem positiu, m é s encara ho sera la molt esperada cessio
d'un petit espai perqué en un futur proper s'hi ubiqui el Casal de la Jimta de l'Associació.
Despré's d'aquests évidents aspectes positius per a Primavera, desitgem la mateixa efectivitat per a la resta del municipi i un bon Any per a tots.

Pere Alaball i Mas
(Per l'Associació de Veins)

Festa anual a «La Campinya».

La Campinya
Com no ignoreu, som una iirbanització que pertany al pöble de Santa Eulalia de
Ronçana.
Si bé ens sentim plenament integrats al municipi, volem deixar constància que,
sens cap mena d'orgull, tenim la nostra propia perscmalitat, la nostra peculiar manera de fer i la nostra forma de divertir-nos.
Bona prova d'això que diem, és la Festa Anual que celebrem en pie estiu, pel
mes d'agost, la qual volem remarcar que és molt concorregucia, ja que el programa
que la integra és força atractiu, farcit d'espectacles i actes que, a més a més de ser
molt diversos, criden bé l'atenció, no sois deis residents de la propia zona, sinó
també de tots els bons amies de Santa Failàlia i dels pobles veins.
Aprofitem, dones, l'edició d'aquest nou exemplar de l'Anuari de casa nostra, per
tal de donar testimoniatge de la nostra vitalitat, i al mateix temps desitjar, de tot cor,
que el proper Any 1994 puguem superar la greu recessió econòmica que tant ens
constreny, i aixi poder donar mostres de la nostra vitalitat, amb més puixança que
mai.
¡xi Junta de Veins

F U T B O L
El primer equip queda sots-campió i perd la promoció
d'ascens a Primera contra el Molins de Rei
L'amateur, en el seu primer any d'existència, puja
a Tercera Regional
La darrera temporada finalitzada, la 92-93, ha estât marcada pel retorn del
primer equip del C.E. Sta. Eulalia a la segona regional i per la creació d'un equip
amateur.
Pel que fa a la direcció del club, és bo recordar que la temporada iniciada
enguany, la 93-94, és la quarta i última de Tactual junta presidida pel Miquel Fàbregas. Per tant, dones, cal anar pensant en el relleu de l'estiu que ve.
PRIMER EQUIP
El primer equip del club ha quedat sots-campió del seu grup de segona regional i ha perdut la promoció d'ascens a primera amb el Molins de Rei. Després
d'una Iluita aferrissada pel campionat amb el Montmeló al llarg de tota la temporada, el nostre equip ha quedat segon i ha disputât l'esmentada promoció. En
aquesta, que va ser molt igualada, el Sta. Eulàlia no va estar al nivell de les saves possibilitats, malgrat demostrar millor joc que el Molins de Rei. Al final, una
derrota i un empat van fer romandre el Sta. Eulàlia a la mateixa segona regional.
Eis números de la temporada han estât els següents. Dels 34 partits jugats el
Sta. Eulàlia n'ha guanyat 20, empatat 9 i perdut 5. Ha aconseguit 49 punts i 15
positius; ha marcat 74 gols i n'ha encaixat 30.
Per tot plegat s'ha de valorar la temporada del primer equip del Sta. Eulàlia
com a molt positiva, pels résultats aconseguits i pel joc realitzat. D'aquesta manera el nostre equip, en el seu retorn a segona, clou un altre any exitós.
Jugadors: Siles, J. Barbany, Carles, Pons, Jaume, Gauchia, Colomer, Pascual,
Faustino, Joanet, Moret, E. Barbany, Torres, Pozanco, Lluís, Toni,
Comellas, Alfons, Pere.
Entrenadors: Diego Garcia i Joan Martinez.
Delegats: Joan Tura i Àlex Gubern.
Massatgista: Manuel Gutiérrez.
Quan a la temporada que som ara, la 93-94, hem de dir que el Sta. Eulàlia
continua la bona marxa dels darrers anys. Amb 13 partits disputais, I'equip té 18
punts i va tercer a 3 punts del líder. L'evolució de I'equip és bona i el joc cada dia
dona més fruits. És interessant ressaltar que l'entrenador d'enguany és en Josep
Galera, Ilicenciat a l'INEF i ex-jugador professional. Segurament un deis entrenadors de fútbol més reconeguts a la comarca i en el qual el C.E. Sta. Eulàlia ha
posât moites espectatives de futur.

Primer equip del Santa Eulàlia, sub-campió del grup

CLASSIFICACIO FINAL
del Grup IV de la Segona Regional
1. Montmeló
2. Sta. Eulàlia
3. Riuprimer
4. LIerona
5. Taradell
6. Voltregà
7. Torello
8. St. Quize B.
9. OAR Vie
10. Bellavista M.
11. Sta. Eugènia
12. Corco
13. Vinyoles
14. St. Julia V.
15. Moia
16. Aiguafreda
17. Inacsa
18. Campdevànol

34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
33
34
34
34
34

24
20
20
18
19
17
17
13
12
11
11
9
11
9
10
8
8
8

4
9
5
8
5
6
4
9
10
10
9
10
5
7
5
7
6
1

6
5
9
8
10
11
13
12
12
12
14
15
18
17
19
19
20
25

84
74
90
80
79
83
62
64
65
65
56
54
66
46
63
46
52
49

41
30
58
54
49
69
61
57
54
56
67
79
70
78
84
79
97
95

52
49
45
44
43
40
38
35
34
32
31
28
27
25
25
23
22
17

+18
+15
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+1
0
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-7
-7
-9
-11
-12
-17

AMATEUR
Pel que fa a l'equip amateur, en el seu primer any d'existència hem de parlar
ja d'un ascens. Al final, en quedar al cinquè Hoc de la classificació, l'equip ha
aconseguit l'ascens a tercera regional.
El balanç de la temporada realitzada és força positiu. L'equip ha fet bastant
bon joc i ha servit sobretot per formar jugadors joves que puguin ser útiis (com
ho son ja enguany) al primer equip en un futur no gaire Ilunyà. Així dones, la iniciativa presa pel club, ara fa un any i mig, de crear aquest equip hem de valorarla molt positivament.
A la temporada actual 93-94 els résultats no acompanyen tant l'equip i ara es
troba a la zona baixa de la classificació. Malgrat aixô, el jocs de l'equip és satisfactori i cal valorar molt positivament el treball que realitza amb el primer equip.

FUTBOL BASE - Benjamí
La temporada 92-93 ha sigut la primera en que els benjamins juguen a 7.
Aixô ha representat un avanç considerable pels més petits, ja que les dimensions del camp, porteries i pilota estan adéquats a la seva complexió.
S'han créât 2 equips, l'A i el B, i el seu paper ha estât immillorable. Entrenador: Lluís Duran.
Alevi B
Equip molt jove i una mica inexpert, però que a la segona volta varen començar a fer-se notar en el campionat. Entrenadors: Joan Borras i Agustí Espinosa .
Alevi A
En aquesta temporada hem vist un equip fort sense massa complexes;
tan sols el Mollet, Martorelles i Sta. Geloni han pogut guanyar-lo. El seu fútbol
s'ha caracteritzat per la velocitat i el contracop. Entrenador: Esteve Torner.
Infantil B
Difícil ho han tingut els d'aquest equip: 3 jugadors destacats de primer any
han participât amb l'equip superior i això ha minvat molt les seves possibilitats.
Entrenador: Manolo García.
Infantil A
Aquesta nois ens han confirmât sobradament la seva vàlua. Han quedat
classificats en 2.°" Hoc darrera el Canovelles i això els hi ha permès entrar en la
lligueta d'ascens a la categoria de Preferent.
En aquesta lligueta varen eliminar al potent C.F. Ripollet, guanyant per 0-1 a
Ripollet i empatant 3-3 a casa.
En la 2- i decisiva eliminatòria varen haver d'enfrentar-se al Canovelles, qui
definitivament va classificar-se i pujar de categoria.
És la vegada que l'equip d'infantiis ha arribat més lluny, ja que l'any passat
tot i quedar campions es va perdre la 1- eliminatòria.
Desitgem molts d'èxits a aquests «nanos». Entrenador: Claudi Olivan.

Aficionáis C. E. Sta. Eulàlia

Juvenil C. E. Sta. Eulàlia

Cadet (A) C. É. Sta. Eulàlia

CAMP MUNICIPAL DESPORTSÄ

Cadet (B) C. E. Sta. Eulàlia
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STA. EULALIA DE ROI

Infantil (A) C. E. Sta. Eulalia

Infantil (B) C. E. Sta. Eulàlia

Alevi (A) C. E. Sta. Eulalia

Alevi (B) C. E. Sta. Eulalia

Equip Benjamí (A) C. E. Sta. Eulàlia

Equip Benjamí (B) C. E. Sta. Eulalia

Cadet B
Bon equip s'ha formant en el Cadet B. Destaca la disciplina i companyerisnne. La segona volta es varen guanyar partits molt disputats i, si tenim en compte
que la majoria son jugadors de
any, podem garantir un bon equip competitiu
per I'any vinent. Entrenador: Juan Morales.
Cadet A
El Cadet A ha sigut I'equip que més partits ha jugat de competició; aquesta
va acabar a la primera setmana de juliol.
Han marcat 142 gols a favor i n'han encaixat 26, han fet 58 punts en 32 partits i, naturalment, han quedat campions i han pujat, a la 1® divisió comarcal de
cadets. Enhorabona. Entrenadors: Joan García i Carles Corbinos.
Juvenil
Aquest equip ha demostrat tenir bones individualitats però el joc de conjunt
no ha estât a gran altura. La temporada s'ha tancat amb una classificació mediocre, tot i que en els darrers partits s'ha millorat notablement. Alguns d'aquests
jugadors I'any vinent participaran de segur en I'equip d'amateurs. Entrenador:
Miquel Morel
Vllè. TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE
Dies 23, 24, 25, 26 i 27 de juny '93. Les classificacions per categories foren
les següents:

Benjamins
1. Martorelles
2. LIerona
3. Sta. Eulàlia «A»
4. Bergara
5. LIiçà d'Amunt
6. Sta. Eulàlia «B»

Alevins
1. Finsobe
2. Bergara
3. Martorelles
4. Sta. Eulàlia «A»
5. Sta. Eulàlia «B>>
6. P. Piscinese

Infantìls
1. Sta. Eulàlia «A»
2. Martorelles
3. Piscinese
4. At. Vallès
5. Sta. Eulàlia «B»
6. Parets

Cadets
1. Sta. Eulàlia «A»
2. Sta. Eulàlia «B»
3. Martorelles
4. Finsobe
5. At. Vallès
6. P. Piscinese
Enríe Barbany
Josep

Ambras

Grup de patinadores del Club Pati Santa Eulàlia.

Club Pati Sta. Eulàlia
L'estiu ha quedat enrera i tots plegáis, petits i grans, hem comengat un
nou curs escolar. Superat ja el caos
dels primers dies (uniformes, cárteres,
llibres...), queda ara la reflexió sobre el
nou curs que acabem d'estrenar. Un
curs marcat possiblement per restriccions econòmiques, però que amb
il-lusió i esforg tirarem endavant.

activitat extraescolar? Per alguns el
més important és I'esbarjo; per altres,
la formació continuada dels nens...

I, com cada any, arriba I'hora també
de pensar en l'oci de la nostra quitxalla, en aquelles activitats al marge de
l'escola que arrodoneixen l'horari diari
dels nostre fills. Qué demanen a una

Possiblement no cal que expliqui
qué és el Club Pati Sta. Eulàlia, ja que
tothom coneix el qué i el com d'aquesta entitat, arrelada de fa tants anys a la
nostra poblado.

Les raons son múltiples. Dones bé,
avui voldríem parlar-vos d'una d'aquestes activitats que es poden fer fora d'hores escolare: Patinatge Artistic.

Però sí que voldria fer-vos esment
de quatre apunts sobre la seva activitat i capital humà.
A c t u a l m e n t al Club hi ha un estol
de 48 patinadores sota el mestratge
de la Noèlia, la nostra entrenadora en
c a p , a j u d a d a a l h o r a p e r la C a r o l i
l'Anna. I, quina edat tenen a q ü e s t e s
n e n e s , us p r e g u n t a r e u ? Bé, d o n e s ,
podríem dir que tenim una nodrida representació de totg la canalla del pöble. Perqué les nostres esportistes van
dels 4 als 14 anys.
C o m alguns ja saben, hi ha diferents
categories, segons la Federació, que
d o n e n la mesura justa del seu nivell
de perfeccionament. Dones bé, tenim
nenes a totes les categories:
i
3- estrella i Seres, categories. Ja veieu
que la continui'tat del club està assegurada.
Fa uns m e s o s , el j u n y d ' e n g u a n y ,
t o t e s elles v a r e n d e m o s t r a r la s e v a
habilitai, coordinació i ritme al Festival
de Final de C u r s . V a ser u n a t e s t a
preciosa, arrodonida pel gran éxit de
públic i la participació de clubs foranis,
c o m Ripollet, C e r d a n y o l a , C a s t e l l a r
del Vallès, Bigues i la campiona d'Europa, Heidi Martínez.

Parlo d'éxit perqué no mereix cap
altre qualificatiu: al pie del pavelló s'hi
v a ajuntar la c o o r d i n a c i ó de les act u a c i o n s , la megafonia; la d e c o r a d o
del recinte portada a cap per un grup
entusiasta de pares, la puntualitat, el
vestuari... Bé, un encert total.
Per al d e s e m b r e p r o p e r t e n i m el
propòsit de fer-ne un altre, potser un
xic més discret i humil, però necessari,
per allò d'anar fent boca i crear expectatives a les nenes de cara al proper
final de curs (la nostra festa per antonomàsia). A més, aixi s'acostumen a
tenir un públic que, per bé que incondicional, no deixa d'imposar-les i els
pares en veuen els progresses, que
també és important!
No queda gran cosa a explicar. Sols
q u e e n s agradarla que, si a q ü e s t e s
ratlles us han fet venir salivera i us
q u e d a el cuquet de conéixer-nos, no
ho demoreu. Som al Pavelló de Sta.
Eulàlia tots els dilluns, dimecres i divendres, de 6.30 a 9, i els dissabtes,
de 10 a 1.
Ahi, i porteu els vostres fills. Potser
hi descobriran I'esport i I'activitat que
sempre havien volgut fer.
EL PATINATGE TÉ MÀGIA. VENIU
A DESCOBRIR-LO.
La Junta

Societat de Caçadors

El mes de gener passai va èsser renovada la Junta Directiva de la Societat de
Ca^adors per un periode de 4 anys (1993-1996), coincidint amb el final dels anys
olimpics.

Composició de la nova Junta
President
Sots-President
Tresorer
Secretan
Sots-Secretari
Comptable
Vocal-Guarda
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Josep Solé i Poma
Josep Valls i Barò
Joan Torres i Castaño
Andreu Pujol i Mir
Elies Valls i Matheu
Pere Vilardebò i Vila
Isidre Riera i Dalmau
Valenti Sans i Pradera
Albert Godeo i Navarro
Joan Serra i Valls
Josep Carrillo i Hermosa

Passant a l'àmbit de les repoblacions, cal dir que han sigut Iliurats al medi natural de Sta. Eulalia de Ronçana, la passada temporada, 400 peces entre faisans i perdius. Quan a l'aspecte de reproducció, els résultats més positius han sigut pels tudons, senglars i conills que, malgrat els seus problèmes sanitaris (mixomatosis-nau,
etc.), han criat bastant bé en alguns indrets del terme.

Pel que fa a la «mitja-veda», al mes d'agost varen ser un èxit les caceres de tudons i, encara que només vam tenir tres diumenges per caçar-los, les captures varen ser nombroses. El setembre el senglar ha sigut el protagonista, en avançar-se
l'autorització per caçar-lo, degut a la bona cria i als danys que feia als cultius. Nombrosos caçadors han sigut afortunats amb una peça de caça major. Doble satisfaccio: trofeu i excel-lent estofat.
Les perspectives de la temporada, a l'hivern, sembla que seran bones. Pels freds
anunciats, es preveu una bona entrada d'aus migratòries, com becades, tords, becadelLs, etc., espècies naturalment autoritzades per caçar-les.
Quan a les espècies protegides, tenim tot I'any la presència al nostre territori
dïnteressants exemplars, com els bernats pescaires, els gruons, els blanets, etc., els
quals, amb la seva presència, decoren les parts més bucoliques ciel nostre paisatge.
Respectem-los, dones son la garantia de què el nostre entorn es conserva,
I per acabar el nostre breu resum, i des d'aquest Anuari que ens brinda l'oportunitat de comimicai^nos amb tots vosaltres, vilatans i visitants del nostre estimât pöble: Un feli^,' i esperançador 94!

Socic'tat de Caçadors

CADA ANY UN

PERSONATGE

Josep Danti i Sala

(Pels més propers, r«Avi Parellada»)

Quan li vaig plantejar el fet de sortir a l'anuari locai, eli, amb la senzillesa que el
caracteritza, va contestar que hi havia molta gent a Sta. Eulalia que era més important, i que li semblava que havia d'ésser una altra persona. Una vegada convenfut,
va donar tot tipus de facilitats per portar a terme l'entrevista.

—Parlem de la vostra infantesa:
—Els meus pares es deien Joan i María i vaig néixer a Can Pou, el dia 1 de juliol
de 1918. J o era el petit de sis germans: la Maria, en Jaume, la Rosa, en Mateu, en
Joan i jo.
La meva infantesa va trancórrer jugant, la majoria de les vegades amb els veins
de Can Sabater: pe.scar i jugar a la Riera, jugar a la «renglereta» i a les pedretes, eren
les principals diversions. També recordo que, amb l'excusa de qué acompanyava a
l'Emilia de Can Sabater quan anava amb el xicot a bailar a La Sala, jo podia quedarme més estona a jugar amb la colla que es formava allá, a La Sala. Un deis jocs que
allí féiem era jugar a «vinyetes». Consistía a fer sis o set forats a terra i en un d'ells hi
tapàvem amb sorra una pilota petita que el que parava havia de trobar. Mentre
buscava, els altres participants li donaven cops i ell, en trobar la pilota, la tirava. El
que locava, pa.ssava a parar.
Vaig fer-me amie del Vado del Moli, que era l'encarregat de netejar el terra de La
Sala i, per ajudar-lo, em donava 10 cèntims. Amb aquests diners comprava caramels de la barretina (eren uns caramelets que anaven embolcallats amb un paper
que portava un home amb barretina).
A casa hi havia una bicicleta però, com que era el petit dels germans, difícilment
em toca va anar-hi. Va ser ais 12 o 13 anys que em van comprar una bicicleta molt
bona i que va costar 7 «duros». Amb aquesta bicicleta ja vaig anar els últims anys a
Pescóla. Abans de la bicicleta anàvem a peu i recordo que no passava quasi ningú

per la carretera. Ens estiràvem a terra i escoltàvem si venia algun cotxe. Amb el sor d i que sentiem, endevinàvem si era molt lluny o no.

—Tens alguna entremaliadura per explicar?
—Jo sempre havia estât un noi més aviat timid i pacifie i no en recordo cap en
especial.

—Parlem de la teva joventut.
—La meva joventut va estar molt limitada per la guerra ja que per a mi va representar, entre el front i el servei militar, set anys de la meva vida. El primer any de
la guerra vaig estar amagat amb altres companys per no haver d'anar al front. Finalment, quan els meus pares van rebre amenaces perqué el fili no es presentava,
ens vàrem presentar. Després de fer instrucció al Figaró, a Martorell (tractats com a
animais), i a un «quartel» de Barcelona, em van enviar a l'Ebre, entre la Serra de Cavalls i la Serra de Pàndols. Allí vaig resultar ferit per un resquill de metralla a la mà i
van traslladar-me a l'Hospital Militar de Tarragona. Ves quina coincidéncia!, em va
atendre el metge Lluis Brustenga de Can Brustenga. Acabada la guerra, vaig haver
de fer la «mili» a Burgos durant dos anys i, en tornar, encara vaig haver d estar un
any més al Regiment 12 d'Artilleria de Barcelona (7 anys perduts misérablement de
la meva vida).
L'any 1945 em vaig casar amb la Rosa Padrós de Can Pareilada, on vaig viure
fins que ens vàrem traslladar a La Sagrera, l'any 1972. Tenim dos filis, en Joan i la
M- Antonia.
A Can Pareilada feia de pages i ramader. En passar a viure a La Sagrera vaig anar
a fer de manobre al costat del meu germa Mateu, pràcticament fins que es va morir.
Actualment estic jubilât i, si faig alguna coseta, és més aviat per distreure'm.

—A part del trehall, quines son les afeccions que tens o has tingut al llarg de la
teva vida?
—M'agradava molt jugar a fútbol i vaig jugar-hi 4 o 5 anys.
La caça també m'ha donat moites hores de satisfaccio; encara ara, durant la
temporada, em dona distracció molts dies.
També he practicat molt el tir al plat i encara vaig a moites tirades. Quan es va
començar a tirar en el camp de Can Donat, dos anys vaig èsser el primer classificat.
També he fet el primer, un any a Granollers de la Plana i un altre a Ribes de Freser.
Q u a n anava a tirar a pobles de fora, sempre m'hi acompanyava la meva esposa i la
M- Antonia.
(Aquí fem una parada i m'ensenya tot un reguitzell de trofeus que ha guanyat
en aquesta modalitat d'esport).

—Et recordes d'alguna anècdota que creguis que pot ser intéressant o d'alguna
cosa que ara no se'n parli?
—Recordo de petit que es sembrava cànem a molts camps i que, després, una
vegada segat, es portava a una bassa que hi havia a la Ferreria, la «bassa cañamera»,
i es posava a remullar perqué s'estovés (els nois ens hi passejàvem per sobre). Una
vegada estovat es posava al ree que passava per allá perqué es rentés i, un cop net,
es posava en piles, dret a «l'estenedor del cànem». Un cop sec es portava a casa i,
amb la «bregadora», tréiem el cànem.

Els camps sembráis de cànem, una vegada segats, eren aprofitats per a sembrar-hi mongetes. S'hi feien d'aliò més bé.

—Com veus el temps actual?
—Molt resumit diría que, abans, es patia per poc i ara es pateix per massa. Vull
dir que de jove teníem moites privacions i poques possibilitats per a fer coses. Però
ara crec que hi ha massa disbauxa i que tampoc és el que seria l'ideai.
Durant tota l'entrevista ha estât amb nosaltres la seva dona, la Rosa que
participava amb la conversa, però m'ha fet notar que del que ella deia no n'havia de
prendre nota. Aixi dones ha estât una conversa força entretinguda; la llàstima és
que, per l'espai que disposera, no puguem reflectir-la en la seva totalitat.
Sap greu de no saber treure moments del nostre temps per a parlar distesament
amb la gent gran. Aprendríem de la seva experiència i retrobaríem unes arrels que
ens farien entendre i estimar més la nostra terra.

Jaume Valls i Bassa
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EL T E M P S

Resum del période Desembre 92 - Novembre 93
TEMPERATURES

LA SACRERA
Màx.
Min.

DESEMBRE 92
GENER 93
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
ShlEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

4,6
2,5
3
4,9
7,4
11,1
15,6
16,9
17,7
13,9
9,3
6,1

10,3
9,6
10
13,1
16,9
21,1
26,2
27,2
27,8
22,2
16,4
11,7

EL RIERAL
Màx.
Min.

LA VALL
Màx.
Min.

12,4
12
12
14,9
19,6
23,3
27
27,8
29
23,3
17,7
13,3

11,7
11,6
11,5
14,4
20,4
24,6
28,9
30,3
31,9
26,9
19
14,8

3,3
0,2
1,8
3,9
5,8
10,1
14,7
15,8
16,4
12,9
8,4
5,1

3,1
0,8
1,3
3,8
7
11
15,5
16,9
17,8
14
9,3
6,3

P L U J A

DESEMBRE 92
GENER 93
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
TOTAL

LA SACRERA
litres/m2.

EL RIERAL
litres/ni2.

LA VALL
lltres/m2.

43,5

31,5
1
26
81,5
79,5
73,5
41,5
53
40,5
120
55,5
36

32,5
0,5
24
83,5
74
79,5
39
26
42,5
115
62
18,5
597

—

26,5
106,5
85
113,5
48,5
50,5
48
116
65
24,5
727,5

639,5

Els darrers dotze mesos, és a dir, el période comprès entre el desembre del 92 i
el novembre del 93, meteorològicament parlant, entra dins la normalitat.
La pluviometria correspon a la mitjana teòrica de la nostra zona i les temperatures extremes, tant les maximes com Ies minimes, no han arribat a valors excessius.
Cal destacar les nevades dels dies 1 i 2 de març, de distribució irregular, que va
donar gruixos d'entre 1 i 10 cm., i la violenta pedregada que va afectar diferentment
eis diversos barris del pöble.
Pel demés, el resum que s'adjunta pot ajudar a comprendre el comportament
atmosfèric d'aquest any.
Dies de pluja quantificable: 83
Dies de pluja inapreciable: 13
Dies de tempesta: 28
Dies de pedregada: 4
Dies de gelada: 52
Dies de lx)ira: 11
Dies de vent fort: 4
Dies de nevada: 2 (1/3/93: 1 cm i 2/3/93: 2 cm)
Dia de màxima precipitació: 23/9/93
(64 lt/m2. La Sagrera
66 lt/m2. El Rieral
62,5 lt/m2. La Vali)
(36" La Vali
Temperatura màxima absoluta: 5/8/92
34" El Rieral
33" La Sagrera)
( - 4 " El Rieral
Temperatura minima absoluta: 1/1/93
- 4 " La Vali
5/1/93
-2" La Sagrera)
Mitjana pluviomètrica: 6 5 j It/m2.
Mes més sec: Gener
Mes més plujós: Setembre.
JosL'p

Margenat

Humor
« f — — 1 — ^ — « — I —

HISTÓRIA D'UN
MORTDEGANÁ

DEL BELL POBLE
DE RONDANA

Com aquell qui no vol res
neix, ccm d'altres, a pages.
A mida que va creixent,
és l'orgull de rrolta gent.

A tot arreu és prijner,
i alguns diuen: Com pot ser?
Pam i pipa fa a tothom
perqué es veu ja gran prohom.

Quan tot ho ha ben aprovat,
se'n va a la Universität
I es posa a estudiar Dret,
perqué seu des de vailet.

Porta piets de tots colors
que 11 causen molts dolors.
Actúa a i T b pobres i rics
i és causa de molts fatics.

No dorm senpre que vol ell
i a cops es juga la pell.
Quan ja es troba jubilât
s'adona que no ha triomfat.

Mjntaria un negociet
i calés a tort i a dret.
O es quedarla al térros.
H o c de jola i de repós.

Mes ara, a esperar només
la Mort, que és l'últim recés

Con que el veuen eixerit,
a col.legi tot seguit.
Un cop l'EGB ha acabat,
a estudiar el Batxillerat.

I quan el titol obté,
es diu: I ara, qué faré?
Munta amb pressa, sense empatx,
un esplenderós despatx.

Perqué ara que ia és veil,
ningú no es recorda d'ell
Si tomés a començar,
no voldria estudiar.

Guía
industrial
1
comercial

CENTRE COMERCIAL DE JARDINERIA
I HORTICULTURA

CULT/U.

^^UflL

STA EULALIA DE RONÇANA
(al costai de l'Ajuntament)
Telèfon 844 80 84
PLANTES
Tenim tota varietat de coníferes. arbusts. planta de temporada, planta
vivaç, planta d'interior

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

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

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

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

Tot

pel

SGU jardí

i

härtet

X

"la Caixa"
CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS
DE BARCELONA

Piaç-a Ajuntanient, 1

- Tel. 844 63 58

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

RETRO SANTA EULALIA, Si.
(Estació de Serve! Santa Eulàlia)

DISTRIBUCIÓ A DOMICILI DE GAS-OIL
PER A CALEFACCIÓI INDUSTRIA

f/ermacnimct

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

VENDA i TALLER D'AUTOMÒBILS
RENTAT AUTOMATIC

ESTACIÓ SERVEI
SANTA EULÀLIA
SERVEI OFICIAL

!CUPIA,S.A.
AIRXftCOSDJCJOMDi ) PARA AUTOMOVILES

AIRE CONDICIONAT
PEUGEOT TALBOT

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

H l

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Construcciones PIRAMIDE S.C.P.

C/. Bonavista, 8

-

Tels. 844 8726 - 841 4048

08187 S A N T A EULÀLIA DE R O N g A N A

TALLER DE SERRALLERIA METÀL LICA

I. DANTI
Bastida Nova

Domicili particular; Tel. 8 6 5 00 36
S A N T A EULALIA D E

RON^ANA

TENDA DE COMESTIBLES - FRUITES ! VERDURES
POLLASTRES - OUS - CARNS FRESQUES
BEGUDES - GELATS

Casa Lola
Vda. de PERE ROURA
LA SACRERA
Telèfon 844 88 57
SANTA EULALIA DE RONÇANA

MOQUETES
MALETERS
FUNDES
AUTOMOBILS
Carni Serra Granada, 71 - Tel. 844 91 80
STA. EULÀLIA DE RONQANA

F U S T E R I A

YDr

- i l

n h
1 ! 1
. l ' I
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
SANTA EULÀLIA DE RONCANA

Telf. 844 82 50

ESPORTS
ORENÇANA
santa eulalia
de ronçana
Tel. 844 82 03 - Plaça de l'Ajuntament, 2
SANTA EULALIA DE RONÇANA

y
•N

Venda de:
Fruits sees
Pomes
Ous
Pollastres de pages
Mató i formatge de cabra
Teléfon: 844 80 07

f e

stes

30
FORN DE PA
PASTISSERIA

La Sagrera
etra. La Sagrera
Telèfon 844 89 54

El Rieral
etra. Sant Feliu
Telèfon 844 81 60

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

CONSTRUCCIONS

M O L I N S, S. A.

TelefonsOFICINA:

844 81 81

PARTICULAR:

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

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

aòia

BAR - R E S T A U R A N T E
BODAS -COMUNIONES
BANQUETES
CONVENCIONES

especialidad

en

pescados

animadas voladas con
(los s á b a d o s
resei've su

€ URBANITZACIÓ

bailo

noche)
mesa

CAN SABATER »

SANTA EULÀLIA DE

TELEFON

RONQANA

8 4 4 9 3 19

CONSTRUCCIONS

(CASA MATEU)
Tel. 844 88 33
SANTA EULALIA DE RONÇANA
V.

FERRETERIA

lilA^POR
etra, de Barcelona. 15 - Tel. 843 00 03
08480

L'AmetlIa

del

Vallès

A

A imentació Bassa
ESPECIALITAT EN EMBOTITS

Pipa. J. Maragall, s / n .
(La Sagrera)
Tels. 844 81 58 - 844 92 19
SANTA EULALIA DE RONgANA
/

V

PERRUQUERIA UNISEX

nOBOHM
Sol-Uva, depilació a la cera,
quiromassatge terapèutic i
reflexoteràpia
Can Corder (El Rieral)
Telèfon 844 93 40
SANTA EULALIA DE RONQANA

AnEUKETC.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)

FERRERIA
de

M i q u e l

B a r b a n y

Especialìtat en ferrar cavalleries
Telèfon 844 81 56
SANTA EULÀLIA DE RONCANA

r

ARTS GRÀFIQUES
IMPREMIA-OFFSET
C / . La Serra, s / n .
Tel. 844 88 91
SANTA EULALIA DE RONCANA
(Barcelona)

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
RÈTOLS I IMITACIONS

PINTOR

INDUSTRIAL

Jaume Iglesias
etra, de La Sagrera

Telèfon 844 89 82

SANTA EULALIA DE RONQANA

EXCAVACIONES
Y

CIMIENTOS

Andrés Cárdenas
Urb. Bosc del Forn, 89
Teléfono 844 82 36
SANTA EULALIA DE RONCANA

TALLER E L E C T R I C I T A T
•

Carregues de Baterías

•

Installació eléctrica d'automóbils i tractors
Reparació de: - Motocultors i Excavadores
— Bombes de Pressió Esfériques
— Motoserres

^oan

^^ilaró

Tel. 844 85 90
«EL RIERAL»

SANTA EULALIA DE RGNQANA

CLA»tLLÀS
.•iocietat

anònima

Venda al major de:
• Articles platja i camping
• Joguines nacionais i importacions exclusives
• Regal informal
• Objectes d'escriptori

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

Fax 844 83 86
Sta. Eulàlia de Ronçana

CONSTRUCCIONES

JAVIER MASEGOSA

Pinedes del Castellet, 16
Teléfono 844 87 81

08187 Santa Eulalia de Rongana

Maria Dolors
Verge del Remei,15
Bloc A, 1 / , 2.'

Telèfon 844 90 11
SANTA EULALIA DE RONÇANA

EXPOSICIOI VENDA DE

•FORJA
•BARANES
•REIXES
•ESTRUCTURES
•AUTOMATITZACIÓDE
PORTES DE JARDI'IGARATGE
•EXPOSICIÓ PERMANENT

• P.V.C.
• BALLESTES
• PORTES IFINESTRES
VENECIANESENFERRO
•PALSDEVALLA
• PORTES TALLA-FOCS
• PORTES TRASTER
• ESCALES ALUMINI
•CARRETONS,etc.

SERRALLERIA F. FRANCK,Ì S. C.
Can Franch, s/n. - Tel. 844 80 10 - Fax 844 63 28

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

RESTAURA

NT Sta Vaie

etra, de Caldes a Granollers, Km. 3,500
Tels. 844 82 58 - 844 63 63 - Fax 844 82 58
08187 SANTA EULALIA DE R O N Q A N A (Barcelona)

DROGUERIA
M A R T I
—

VENDA DE SUROS

—

VENDA DE PAPERS PINTATS

—

PINTURES

—

ARTICLES DE NETEJA

—

ARTICLES DE REGAL

La Sagrera
Telèfon 844 82 59

SANTA EULÀLIA DE R O N Q A N A

P I N T U R E S

VICTOR
SURO - PAPERS - RÈTOLS
I PINTURA EN GENERAL

e t r a , de La S a g r e r a , s/n.
Tels. 8 4 4 89 9 4 - 8 4 4 8 2 5 9
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

SERVEIS DE JARDINERIA
> Projectes i dissenys
> Construcció i manteniment de jardins
i

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
§em €Ostat a les §radÌ€Ìons

Des de sempre hem fet costar a les
activitats profundament arrelades an
la nostM gent.
Des de sempre ens hem identificar
amb les expressions pròpies del
nostre pöble.
Des de 1896 —gairebé cent anys—
que fem costar a les tradicions.

Caixa (b Manlleu

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Tel. 844 80 41
etra, de Barcelona
SANTA EULALIA DE RONDANA

PERRUQUERIA FEMENINA
I ESTÈTICA

MONTSE
Plaga A j u n t a m e n t , 3
Telèfon 8 4 4 6 2 12
SANTA EULALIA DE RONQANA

BAR

-

ALIMENTACIÓ

A SALA
Telèfon 844 87 56
(EL RIERAL)
SANTA EULALIA DE RONÇANA

Papereria MARI
• Revistes i diaris
•

Perfumeria

•

Joguines

• Objectes per a regal
• Générés de punt
•

Tel. 844 64 17

Espardenyeria
Can Ferrer de Dalt
Ctra. de Barcelona, s/n.
STA. EULALIA DE RONQANA

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

ELECTRODOMÈSTICS

CASALS

BARBANY

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS
— LLISTES DE NOCES —
Bateries de Cuina - Vaixelles - Cuines - Neveres
Estufes • Màquines de rentar superautomàtiques
Congeladors - Calefacció
Telèfon 844 81 35
«EL Riera!»

SANTA

EULALIA DE RONgANA

Restaurant
^/vt msrnBr
de Joan Puigdomènech

COMUNIONS I BATEIGS
MENJAR

CASOLA

Telèfon 844 82 07
SANTA EULALIA
DE RONQANA

AIRE

CONDICIONAT

FUSTERIA DE TALLER

COL LOCACIÓ EN O B R E S

Steve i orner
Telèfon

844 80 59

— EL RIERAL —
SANTA EULALIA DE RONQANA

Farmàcia NURIA SALAYET
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIOUES
FORMULES MAGISTRALS

etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala

Tel. 844 89 80

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Can Vila
(ESTAÑO

Perfumería i Escríptori

Telefon 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONQANA

J
r

BONNEMAISON
Correduría d'assegurances
i Admínístracíó finques

C/. Girona, 3 3 ,

- T e l . 8 7 0 11 9 8

08400 G R A N O L L E R S

V

TRANSPORTS

GIRPEI
COMERCIANT EN TOTA CLASSE DE
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TREBALLS DE REBAIXOS
Agent oficial de ROCALLA I PLÁSTIC
OBJECTES DE REGAL
SANITARIS ROCA
CERÀMICA

Verge de! Remei, 2
Tels. 844 82 56 - 844 88 58
SANTA EULALIA DE RONÇANA

G

R-A
I
l>«:UUtl ./M

S

E

TÈCNICS
I ASSESSORS EN
L'EDIFICACIÓ
Polch i Torres, 98
Lli9à d'Amunt
Tel. 841 51 70

V.

i .

g ; .

s t a .

e u l à i l i a i

Indùstria gràfica

Sant Joan Bosco, s/n.
Telèfon 844 80 82
SANTA EULALIA DE RONQANA

Instai.lacions
ANTONI PARERA
AIGUA - ELECTRICITAT - CALEFACCIO
PISCINES - REGS

Carni Serra Granada (Can Pujadas)
Telèfon 84487 82
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

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

manveria
•
•
•
t
•
•
•

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

JOAN DURAN RIERA
etra. Sant Feliu
(Can Rajoler)
Telèfon 844 87 19
08187 STA. EULÀLIA
DE RONQANA

Transports
RECADER

DIARI A

BONET
BARCELONA

BARCELONA:
Badajoz, 135-137 - Tel. 485 41 02
Ali-Bey, 51 - Tel. 225 69 36

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

ALUMINI

VIDRE

CARPINTERIA METÀL.LICA

P.V.C.

FERRO

Exposició í Venda:
C/. Rafael de Casanovas, 58
Tel. 846 57 14
GRANOLLERS

JOMI

Carni Camp de Fútbol
Tels. 844 61 11 -844 83 30
STA. EULÀLIA DE RONÇANA

PORTES ENROTLLABLES, BASCULANTS, BALLESTA

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

îéêàiââêà ;

à^WiÎ

- Portes «trasteros»
- Portes tallafocs

FERRO

C/. Rafael de Casanovas, 58
08400 GRANOLLERS

ALUWIINI

VIDRE

CARPINTERIA METÄLLICA

P.V.C.

JOMI

Cam( Camp de Fútbol
Tels.844 61 11 «844 83 30
08187 Sta. Eulálla de Rongana

Mamparos de Bany
Escales de cargol
i replegables
especial per a golfes

- Escales de cargol
- Escales replegables,
especiáis per a golfes

VIDEO CLUB
STA. EULÀLIA
Révélât 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

J. GIRBAU
C/. Verge de Montserrat, 41, 3 . ^ 2.^ Esc. A
Telèfons 870 34 67 - 879 50 84
GRANOLLERS

FUSTES
BAU
VILA
RAMON BAU TERRAD ELLAS
MAGATZEM:

Poligon Ind. Pía de Llerona - CL 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

D I M E C R E S TANÇAT
LOCAL CLIMATITZAT
Carni de La Serra

Telèfon 844 90 75

SANTA EULALIA DE RONÇANA

PISCINES I TENNIS CAN JULI
— SERVEI DE BAR I FRANKFURT —
Tel. 8 4 4 8 2 81

«Urbanització Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONCANA
TERMINO
SANTA

CASCO URBANO
DE STA EULAUA
DE

RONSANA

MUNICIPAL

DE

|

EULALIA DE RONSANA f

RESTAURANT
Els ofereix amplis i confortahles
salons menjadors per a convits.
¿¡pats i celehracions familiars.
STA. EULALIA DE RON^ANA
Tel. i Fax 844 87 07
844 60 39
Tancat dimecres vespre i dijous

V

P

J
PANOTS JIMENEZ

Cami de la Serra, s/n.

Teléfon

844 93 11

S A N T A EULALIA DE R O N Q A N A
V

y

F O R M DE PA
PASTISSERIA

Telèfon 844 81 80

Sant A n t o n i

de Jaume Peig

SANTA EULALIA DE RONQANA

Construccions
d'obres

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

POMA - PRATCORONA S.C.P
Serralleria en general - Manteniment industrial
Treballs en torn - Tallets i dobiat de planxa 3000x6
Pals de valla i coHocacio 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

fXl^
LIoguer d e pel-lícules
i v e n d a d ' a p a r e l l s d e T.V.C.,
V í d e o i c a d e n e s HIFI
R e v e i a t d e fotos en 2 4 hores
Plaça Ajuntament
Tel. 844 66 12
STA. EULÀLIA DE RONÇANA

Fedra Artificial
Decoracló de Jardins

'/y

Tel. 844 89 21
Serra Granada, s/n.
SANTÁ EULÁLIA DE RONQANA

J.JOI^NI
Instal lacions d'aigua, gas i electricitat
Reparació i bobinatge de motors
Materials eléctrics, sanitaris i grifería
Bombes i equips de pressió
Muntatge de piscines - Productes
Eines de jardi - J A R D I N O

Carretera de Barcelona, s/n.
Edifici Catalunya

Telèfon 844 66 31
SANTA EULÁLIÁ DE RONÇANA

PemiqMeria
LIDIA
Urb. Bosc del Forn
Carrer Pi Gros, 8
Tel. 844 65 34
STA. EULÀLIA DE RONÇANA

r

CONSTRUCCIONS FELIP
PROJECTES I PRESSUPOSTOS

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

STA. EULÀLIA DE RONÇANA
(Barcelona)

Lfmac-fr^
Ignasi Miré 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 FORMA TGE, MA TÓI IOGURT

DISTRIBUCIÓ rvENDA: LA SELECTA
etra, de la Sagrera, s/n.
Telèfon 844 66 30
STA. EULÀLIA DE RONQANA

Carni de la Serra de Can Ballestà, 2
Teièfon 841 46 66
LLIQÀ D'AMUNT

PINSOS
Amb la garantía de

Ebro Agrícolas

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
SaCaCaL*

AGÉNCIA OFICIAL

RENAULT

MECÁNICA, ELECTRICITAT I ACCESSORIS
REPARACIÓ DE TOTES LES MARQUES

US ESPEREM A:

Carni de Caldes, 17 - Tel. 844 6 7 34

SANTA EULÀLIA DE RONCANA

J

CONSTRUCCIONES

Pisos T o r r a s , 5.° b l o q u e , 2° 1." y 2° 4.'
T e l s . 8 4 4 89 5 1 - 8 4 4 86 52
S A N T A EULALIA DE R O N Ç A N A

PEIXATERIA

SANTA

EULALIA

Avgda. Verge del Remei, 15 (bloc A)
Telèfon 8 4 4 64 36
0 8 1 8 7 SANTA EULÀLIA DE R O N Ç A N A
(Barcelona)

FRANCISCO GARCIA SANCHEZ
CONSTRUCTOR DE OBRAS

C'. Bellavista, 3
(Urb. Dr. Vázquez)
Teléf. 844 88 51
STA. EULALIA DE RONSANA

FUSTERIA i MOBLES

MIQUEL VÁZQUEZ VEGA
C/. Bonavista, 1
Telèfon 844 93 79 - Fax 844 93 79
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Construccions

Ca l'Àngel • Tel. 844 89 75

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

CoNsmcaoHES MñRIH
ALBAÑILERIA

EN

GENERAL

C/. P r i m a v e r a , n= 7
Tel. 8 7 0 9 2 2 0 - G R A N O L L E R S

Mercería
Perfumeria

GEMMA

Générés de punt
Papereria

PEPITA MAZARICO PI

Objectes de regal
Díaris

PLAÇA AJUNTAMENT, 3
T E L S . 8 4 4 8 9 31

841 68 42

081 8 7 STA. E U L À L I A D E B O N Ç A N A

TRANSPORTS
BARÒ 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 -

BAR - BODEGA

CAN RAMONET
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS

Urb. La Campiña - Parcela 92
— Calle Aragón —
Teléfono 844 90 51
SANTA EULALIA DE RONpANA

Josep Bau
i TenradeUes

Treballs de histeria

TALLER:

Can Tabaquet
Tel. 844 83 11
08187 STA. EULALIA

PARTICULAR:

Can Bau
Carni de Serra
DE

RONQANA

PERGOLA

ESPECIALIDAD EN

y\RiuTeti« .

d. Ron^anaQ \\ 11 ••|RESTAURANt1
BROCHAS GIGANTES

%\í\

¡Pérgoia}

BODAS Y BANQUETES

STA. EULÁLIA
DE RONQANA

Sortida 2

(Arran del Riu Tenes
A 25 Km. de Barcelona

'BARCELONA

TRANSPORTES

VICENTE BALTASAR
C / . A r a g ó n , n.° 3 0
Urbanización « L a C a m p i ñ a »
0 8 1 8 7 Sta. Eulàlia d e R o n ç a n a

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

-o- .-s-í^

r -•

---

Santa Eulàlia
Bodas
Banquetes
T o d o tipo d e c e l e b r a c i o n e s
M e n ú diario
C e n a baile c a d a s á b a d o n o c h e
En nuestro salón p u e d e c e l e b r a r su b o d a
civil
El viaje d e novios s e r á un o b s e q u i o
nuestro.
Servicio d e b a n q u e t e s a domicilio

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

API

1 S S1

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

LLIBRERIA
PÁPERERIA

SANTA EUULIA
LLIBRES DE TEXT - IDIOMES
MATERIAL D'ESCOLA, D'OFICINA I DE DIBUIX
NOVEL-LES, REVISTES
ENCÀRRECS D'OBRES TÈCNIQUES I ESPECIALITZADES
LLIBRERIA-PAPERERIA
SANTA EULALIA

Caixa Catalunya

Avgda. Verge de la Salut, 6 (davant Caixa d e Catalunya)
Telefon 844 65 91 - 08187 STA. EULÀLIA DE RONÇANA
(Vallès Oriental)

e m O K CATALANA

BAR-RESTAÜRANT

CAN RAJOLER
Menú del dia
Servei a la carta

Tel. 844 66 33
Plaga de I'Ajuntament

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Televisió
Ràdio
Electrónica

JOSEF DANTI
CASA FRANCESC
Telèfon 844 80 57

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

r

ÄRIDS
FORMIGO
• S E R V E I DE G R U A

Fax 844 64 94
Tels. 841 47 35 - 844 82 10

-

SANTA EULALIA DE RONQANA

TARGETES DE CREDIT

Paguì amb
tota comoditat
Jlk

V/SA

CAIXA DE GVTALUNYA
'•SOI ^ n i E

3':-5L- l l ^ j
. J

I^HBBHBBSIMSBII

CAIXA DE CATALUNYA

P U B L I C A C I O
PATROCINADA
PER
L'AJUNTAMENT
DE S T A . E U L À L I A

