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Per tercer cop m'adreço a vosaltres, veins i estadants, per mitjà de I'Anuari
que editem cada any.
I, en primer Hoc, crec que s'imposa posar de manifest algunes de les tasques
que hem dut a terme, des de l'any passat. Potser no son tan brillants com tots
els membres del Consistori hauríem volgut, però crec sincerament que han vingut a solucionar, o bé solucionaran, en un période no massa Ilunyà, algunes
de les mancances que patim.
Aixi, pue dir-vos que anem posant remei a l'angoixós problema
delsubministrament d'aigua potable. Hem de reconèixer que encara ens queda un carni
força llarg i cantellut a recorrer, però considero que, amb bona voluntat i amb
el desig de resoldre els problèmes que inspira la nostra labor, arribarem a disposar d'un Servei Municipal d'Aigua Potable que estigui a l'altura de les circumstàncies, dins de les possibilitats del nostre pöble.
També hem adquirit uns terrenys que confronten amb I'Escola Pública
Ronçana, per tal de fer-ne 1'ampliado. Sabem que el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat ens ajudarà, mitjançant una subvenció, a la realització
de les obres i espero que les mateixes no trigaran a començar-se.
Hem acabat el primer tram de les obres del Cami de Caldes, aixi com les
del Sector Can Marqués i Urbanització Eis Ametllers. Esperem, ara, dur a
terme les de Can Juli (Piscines) i Dr. Vázquez.
Dintre de poc podrem trametre, finalment, les Normes Subsidiàries de Planejament del nostre terme a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per a la
seva aprovació definitiva. Quan això sigui un fet, disposarem, llavors, d'una
eina molt eficaç per al normal desenvolupament urbanístic del nostre pöble, i,
d'aquesta manera, evitar-ne infraccions de tota mena i poder esmenar aquelles
deficiències que s'han observât fins ara.
I no vull cansar-vos més. Abans, però, com cada any i amb una il-lusió
plena i alhora renovellada, vull invitar-vos a prendre part, d'una manera ben
real i animosa, en tots els actes que compaginen la nostra Festa Major, els
quais novament es faran a la Zona Esportiva Municipal.
Espero que el programa us sigui plaent, i desitjo, de tot cor, que gaudiu de
bona salut i entusiasme per a fer que la nostra Festa Major sigui la plasmado,
ben sentida, d'uns dies ben curulls de germanor i de joia.
Us saluda amb gran cor i voler.
L'Alcalde,
JOSEF U Ñ Ó i CIURANS

AJUNTAMENT

S'ha acceptai una subvenció de 150.000'—pessetes per atendré els equips psicopedagògics.
S'ha aprovat el padró de I'impost sobre solars sense edificar i sense tancar de
I'exercici 1988 i que importa el següent: Impost sobre solars 7.145.317'— ptes.
Impost sense tancar 4.153.500'— pessetes.
Atès el deute pendent de liquidar amb la MUNPAL acumulat fins el 31 de
desembre de 1986, vist el conveni de pagament aplaçat presentat per l'esmentada
Mutualität i sabedors que es podria procedir a la seva cancelació mitjançant compensació en la participació municipal en el FONS NACIONAL COOPERACIÓ
MUNICIPAL, es signa el mateix, essent la seva modalitat de càrrec el següent:
— Venciment trimestral 1.261.520'— ptes. inclòs import principal més interessos.
S'ha adquirit un vehicle (turisme-furgoneta) per èsser destinât al servei de la
Brigada Municipal d'Obres, i vistes les diferents ofertes presentades, s'ha comprat
un CITROËN model C-15E1360 benzina. L'import total de la compra és de
1.048.660'— pessetes.
S'ha aprovat el padró de l'impost municipal de circulació de vehicles de I'exercici 1989, import total del Padró 7.198.400'—ptes. N.° contribuents 2.001.
S'acorda concedir les següents subvencions:
— Coral Sta. Eulàlia . . . .
50.000'— ptes.
— Grup Geganters
. . . .
50.000'— ptes.
S'ha aprovat la liquidació del pressupost de I'exercici 1988 amb el següent
résultat:
Existència en Caixa a 31 de desembre de 1988 .
17.042.142 ptes.
Fendent de cobrament
188.355.029 ptes.
Suma
205.397.171 ptes.
Pendent de pagament
170.652.604 ptes.
SUPERÁVIT
34.744.567 ptes.
S'ha contractât a l'empresa Mercantil del Vallès, S.A. pels treballs i material
d'instal-lació del nou enllumenat públic del Camp de Fútbol municipal.

S'han aprovat les Bases i Barem espccílij i la provisió de la plaça SecretariInterventor (funcionari amb habilitació de carácter nacional).
S'han aprovat les bases pel concurs d'uiia plaça de Recaptador executiu.
S'ha instruit el corresponent expedient d'aplicació de Contribucions Especiáis
per a la realització de l'obra «Reforç del paviment en eis carrers del Sector de Can
Marqués».
S'ha procedit a l'adquisiciö del Servei d'Abastament d'Aigua Potable de l'empresa J. Valls, un cop acceptât l'estudi de les condicions mitjançant les quais la
mateixa el cediria a l'Ajuntament. Pel Departament d'Obres Hidràuliques de la
Generalitat s'han fet dos pous, un dels quais sense èxit. Pel que fa a l'altre, té les
següents caractéristiques: 180 metres; diàmetre pou 18 cm. Durada dels treballs: 3
dies. Cabal obtingut 40.000 1/h., ampliant-se posteriorment el diàmetre en 10 cms.
mes, a fi d'obtenir major cabdal d'aigua.
S'ha donat suport a la iniciativa de crear un segon canal de televisió catalana
per part de la CCRTV.
S'han créât noves Ordenaiices Fiscals: n.° 40 Prestació de Servei d'aigua potable. n." 41 Drets per utilització de les piscines i instal-lacions esportives municipals.
S'ha soMicitat del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la
Generalitat, una subvenció de 3.397.553'— pessetes, per obres destinades a assohr
la provisió d'aigua de la població, havent-se rebut la quantitat de 1.535.405'— ptes.
S'han acceptât unes subvencions de 85.000'—pessetes per l'adquisiciö de material esportiu, 100.000'— ptes., per a la contractació de la Companyia del Teatre
Popular Català de Barcelona i 16.500 per a la contractació de Sardanes, incloses
aqüestes dues Ultimes, dins la Campanya Escena i Música a 1'Abäst.

Nova pavimentació
a Can Marqués.

S'ha acordat:
— Procedir a l'ampliació de l'actiial Escola Pública Ronçana; adquirir el
terreny de I'escola de superficie 46.071,25 p.^ al seu propietari Sr. Josep Danti i
Sala al preu de 100,— ptes. p.^ sumant un valor de 4.607.125'— pessetes.
S'ha aprovat el Pressupost General Ordinari, confeccionat per l'exercici 1989,
per un import de 195.000.0(X) ptes.
S'ha adjudicar a l'Empresa Agusti i Mas Oliver l'Obra «Reforç i Paviment del
carrer del Sector Can Marqués», per un import de 17.390.000'— pessetes
Es jubila amb carácter forçôs el funcionan Josep Casanovas i Barbany en data
30 d'abril de 1989, per haver complert l'edat de seixanta-cinc anys.
S'han resolt les al-legacions presentades en l'aprovació inicial de les Normes
Subsidiàries de Planejament del Municipi, en el Pie de 16/2/89, modificant-se algunas d'elles, així com també s'han introduit noves variacions; actualment s'estan
dibuixant per part dels Serveis Tècnics Municipals, a fi de poder-se aprovar provisionalment.
S'està acondicionant el locai del costat de la Caixa de Manlleu, per a ser destinât
al funcionament d'una llar d'avis al nostre pöble, havent-se facilitat per part de la
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu l'ús gratuit d'aquest local.
S'ha aprovat el projecte de Reforma i pavimentació dels carrers de Can Juli
(Sector Piscines) per un import de 15.389.932'— pessetes.
Aprovar el projecte tècnic de les obres d'ampliació de I'Escola Pública Ronça,na, per un import de 65.503.150'— pessetes.

El nou Carni de Caldes
va avançant.

A m p l i a d o del
Cementiri Municipal.

S'ha adquirit a Plástic Omnium contenidors d'escombraries per un import de
1 . 0 0 0 . 0 0 0 ' — pessetes, amb un nombre de 44 contenidors.
S'ha acordat adherir-se i donar suport a l'associació per a la Delegació Olímpica
de Catalunya, A D O C , p e l seuobjectiu de promoure la creació del Comité Olimpie
de Catalunya.
Proposar a la Sala de govern del Tribunal Superior de Justicia el nomenament
del Sr. Enric Torras Gubern per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau Titular d'aquest
municipi.
S'ha contractât amb carácter provisional un recaptador executiu.
S'ha aprovat el Padró sobre subministrament d'aigua del 1er. trimestre/89 que
importa la quantitat de 1 . 7 2 5 . 0 2 3 ' — pessetes.
Han finalitzat les Obres de Pavimentació del Camí de Caldes, í . " Fase.
S'ha adjudicat les obres a Agustí i Masoliver de l'asfaltament del Camí de la
Serra.
S'han sol licitât subvencions del P C A L I P U O S (1989-1991) per les següents
obres: Acondicionament del Camí de Caldes, 1." Fase, 2.^ Etapa; Acondicionament Camí de Caldes, 2." Fase 1.^ E t a p a ; Acondicionament Camí de Caldes, 3."
fase, 1." Etapa; Adequació Xarxa Distribució Aigua Potable i enllumenat PúbHc
Zona Urbana Dr. Vázquz; Reforç Paviment carrers Can Juli, Sector Piscines.
S'ha contractât un ajudant d'electricista.
S'ha contractât un paleta i un peó.
S'ha ampliat el Cementiri Municipal amb un total de 20 nínxols.

H a près possessió el dia 29 de juny el nou Secretari de l'Ajuntament, Artur
Obach i Martínez.
S'han acabat les obres, a la Urbanització deis Ametllers, de la xarxa de subministrament d'aigua potable.
S'ha contractât a David Florejachs peí manteniment de les instal-lacions municipals de Pinedes del Castellet.
Rectifícacíó Padró d'Habitants a l ' l de gener de 1989, amb el següent resum de
variacions:
P o b l a d o de dret a 1-1-89
2.647
Altes
211
Baixes
58
Població de dret a 1-1-89
2.800

RELACIÓ DE JOVES
DE STA. EULÀLIA ALLISTATS
L'AN Y 1988

Barò Bonet, Josep
Barò Tiboll, Jaume
Brustenga Badia, Alexandre
Brustenga Barbany, Josep
Cárdenas Ramos, José Andrés
Casals Barbany, Josep
Castro Gómez, Feo. Julián
Duran Pi, Josep
Espel Casanovas, Miguel
Espina Sayol, Xavier
Gimeno Espinosa, Josep Miquel
Girón Ortega, José Ignacio
Gol Gili, Ignasi
Gubern López, Alexandre
Guerrero González, Marcos
Gutiérrez Morilla, Antonio

Jofré Viñas, Albert
Martínez Vidal, Antonio
Maspons Perpiñá, Damià
Mateo Jurado, José Manuel
Mordillo Morante, Miguel Angel
Parra Alvarez, Juan
Pérez Pérez, Oscar
Prats Avila, Oscar
Rodón Martín, Carlos
Rovira Bosch, Joan
Sánchez Pérez, Xavier
Sanz de Mesa, Martín
Sanz López, José Antonio
Valls Matheu, Marc
Vizcaíno Torres, Daniel

JUTJAT DE PAU
Aprofitant l'avinentesa que ens dona la realització d'aquest Anuari Local, em
dirigeixo a la nostra comunitat amb el fi d'explicar breument les diferents tasques
que es porten a terme en aquesta institució, la quai represento; així com voldria
donar a conèixer en línies generals un dels temes dels que més informació s'han
demanat últimament.
Les diligències que es practiquen son cada vegada més nombroses, tant en qüestions de dret civil (embargs, desnonaments, remocions, proves testificáis, etc.), de
penáis (accidents de vehicles, impagats, amenaces, etc.). Registre Civil (naixements, matrimonis, defuncions, canvis de nom, matrimonis civils, etc.).
El tema a que em referia és el de «Justicia gratuita». Intentaré donar-hi una pinzellada de forma senzilla i comprensible.
L'Estat, fent efectiu el principi constitucional d'igualtat davant la Ilei (art. 119),
preveu i regula el dret d'administrar gratuítament la justicia a aquelles persones
que acreditin la falta de mitjans economics per a conduir litigis. Aquest dret és
denominat Justicia gratuita. Ara bé, per poder-hi optar cal que sigui reconegut per
un Jutge o Tribunal.
Per tant, aquelles persones que acreditin tenir uns ingressos o recursos economics que per tots els conceptes no superin el doble del salari minim interprofessional, podran sol-licitar, i el jutge concedir, aquest benefici.
En alguns casos, i solament considérant determinades raons (nombre de filis,
estât de salut, cost del procès, etc.), el jutge podrá concedir aquest benefici, excepcionalment, a aquelles persones que no superin el quàdruple del salari minim interprofessional.
En aquest supòsit, la persona que se'n benefici! haurà de pagar l'advocat i el procurador que l'assisteixi i la defensi.
El fet que la persona que el sol licita visqui en un pis de propietat no és obstacle
perqué se li pugui reconèixer aquest dret.
L'atorgament d'aquest dret comprén les taxes i els dipòsits judicials, que son
gratuits, la gratuitat de publicació, ais periòdics oficiáis, d'edictes i anuncis referits
al procès; la designació d'un advocat ito procurador d'ofici, sense l'obligació de
pagar els honoraris i els drets.
El procès s'inicia omplint l'imprès corresponent a la sol licitud d'advocat i/o
procurador d'ofici, els quals, juntament amb la demanda principal, demanaran al
mateix jutjat que es reconegui al sol licitant el dret a litigar gratuítament.
Per acabar, i una vegada més, sabeu que podeu disposar d'aquest jutjat en tot
allò que us sigui adient.
Que tingueu tots una bona FESTA MAJOR!
El Jutge de Pau
Enric Torras i Gubern

L^actualitat 50 anys enrera
Resum de les coses més intéressants del llibre d'actes corresponent a I'any 1939.
Sessìó del dia 7 de gener
A Ronçana del Vallès a set de gener. L'Alcalde En Joan Francàs dona compte
que malgrat èsser moltes centes de tones la llenya treta per la Subsecretaría d'Armament dels hoscos d'aquest terme municipal, no han pagat ni una sola pesseta.
Proposa es traslladi una comissió a Barcelona a l'objecte de requerir a I'esmentat
organisme que faci efectiu l'import de la llenya i fusta.
Sessió del dia 24 de gener
A Ronçana del Vallès a vint-i-quatre de gener. L'Alcalde En Joan Francàs dona
compte que per efectes de la recent mobilització ha d'incorporar-se a files, així com
també els consellers Vicenç Quintana, Ramon Ferrer, igualment el Secretari i agutzil, per tant proposa continuïn en el càrrec els consellers no mobilitzats assumint
totes les responsabilitats pròpies del càrrec, i nomenar com a Secretari interi En
Josep Pujal Perich.
Seguidament es procedeix a fer arqueig de caixa que dona un résultat de vint-idues mil quatre-centes una pessetes amb setanta vuit cèntims, i una llibreta de la
Caixa de Pensions a nom de «Hermandad de San Cristóbal» amb un saldo de tres
mil dues-centes cinc pessetes.
Sessió del día 26 de gener
A Ronçana del Vallès a vint-i-sis de gener, sota la presidència de l'Alcalde En
Pere Codina.
El Secretari Sr. Pujol diu que per una solució ràpida dels assumptes extraordinaris que sense interrupció passen en aquesta població, és un obstacle la intervenció i consultes a la Corporació Municipal. Per tant, invita a l'Alcalde i Conseller
Sr. Ventura Girbau a que renunciin ais seus respectius càrrecs i que el Sr. Pujol
(Secretari) quedi com a única autoritat local per solucionar els actuals conflictes.
L'Alcalde i conseller no troben raons solides per oposar, i renuncien ais seus respectius càrrecs.
Acta de constitucíó
En Santa Eulàlia de Ronsana a veintitrés de febrero de mil novecientos treinta
y nueve, a las dieciseis horas, y hallándose presentes los señores que a continuación
se indican, queda formada la Comisión Gestora del presente pueblo de Santa Eulàlia de Ronsana por D. Juan Durán Rocasalbas como Alcalde, auxiliado por D.

Elias Valls Guai, D. Pedro Soler Armengol y D. Carlos Torras Sayol, los cuales
juran desempeñar los cargos con todo celo y patriotismo, presentando todos ellos
el correspondiente nombramiento expedido por la Comandancia Militar de
Granollers.
Sessió 24 de febrer
En Santa Eulàlia de Ronsana a veinticuatro de febrero de mil novecientos
treinta y nueve.
El Sr. Elias Valls Guai presenta un acta de escritura librada por el notario de
Granollers acreditativa de la forma en que ha sido abierta la caja de caudales que
existía en el Ayuntamiento y que no podía abrirse por sus medios por haber desaparecido las llaves. Según consta en dicha acta han sido hallados algunos objetos,
libretas y 61.878'— ptas. en billetes del Banco de España, todos ellos sin ningún
valor nacional.
Se nombra como secretario interino a D. Santiago Argemí, que se halla en esta
población accidentalmente y a consecuencia de la guerra, por haber estado escondido durante diecisiete meses.
Se delega a D. Carlos Torras como consejero de Abastos y encargado de hacer
las gestiones que le sean posibles para abastecer a la población civil de los géneros
que le son imprescindibles.
Sessió 25 de febrer
En Santa Eulàlia de Ronsana a veinticinco de febrero de mil novecientos treinta
y nueve.
Vistas las dificultades que existen para el abastecimiento de la población y la
carencia absoluta de medios económicos de la Corporación, se acuerda incautarse
de todos los géneros y objetos pertenecientes y hallados en el sindicato local de «rabassaires», y proceder a la venta de los mismos, habida cuenta el carácter eminentemente marxista de dicha institución y de que los principales cabecillas y dirigentes
de la misma han huido, dejándolo todo abandonado.
Seguidamente y hasta tanto no se presente el Alguacil titular que fue detenido
por los rojos, se acuerda designar a D. Pedro Tura Grau con el jornal de siete pesetas diarias.
Sessió 27 de febrer
En Santa Eulàlia de Ronsana a veintisiete de febrero de mil novecientos treinta
y nueve.
Visto el estado de abandono y suciedad en que se encuentra la Iglesia, se
acuerda proceder de una manera rapidísima a dar las órdenes oportunas para la
limpieza de la Iglesia para ser habilitada para el Culto.
Asimismo se acuerda proceder a la limpieza y reparaciones de la Casa Rectoral
para el Sr. Cura párroco, pues debido al estado en que la han dejado los refugiados
ha quedado completamente inhabitable.
Sessió 1 de mar?
En Santa Eulàlia de Ronsana a primero de marzo de mil novecientos treinta y
nueve.

Se acuerda designar a D. Severo Lluis Camadias para ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento, con un sueldo anual de seis mil pesetas.
Sessió 12 de mar^
En Santa Eulalia de Ronsana a doce de marzo de mil novecientos treinta y nueve, Año de la Victoria.
Se concede a D. Jaime Moré Rocasalbas la cesión del nicho número 1 de la
Serie A. del Cementerio Municipal.
Sessió 22 de mar?
En Santa Eulalia de Ronsana a veintidós de marzo de mil novecientos treinta y
nueve. Tercer Año Triunfal.
Vistas las dificultades para el normal abastecimiento de la población se acuerda
proceder, en la forma que se crea más conveniente, a la rápida repatriación a sus
respectivos puntos de origen, de las numerosas familias que en concepto de refugiados residen en este pueblo.
Sessió 2 d'abril
En Santa Eulàlia de Ronsana a dos de abril de mil novecientos treinta y nueve.
Año de la Victoria.
El Sr. Alcalde se congratula de la inmensa alegría y satisfacción que sienten
todos los españoles por la feliz terminación de la guerra con victoria total y absoluta
de las tropas nacionales, cuya solemnidad ha quedado plasmada en el último parte
de guerra que en el día de ayer firmó el propio Generalísimo Franco. Expone
cuanto ha de agradecer la nación española al genio de un Caudillo y de su invicto
Ejército que nos ha librado a todos de las garras monstruosas del marxismo. Dedica
un recuerdo a los que cayeron por Dios y por la Patria, y exhorta a todos para que
en apretado haz alrededor del Caudillo, laboremos para que la paz conquistada a
fuerza de tantos sacrificios sea fecunda.
Se acuerda remitir sendos telegramas de felicitación y adhesión al Caudillo y a
todas las superiores autoridades militares y civiles de la región, y para perpetuar
tan fausto acontecimiento, se acuerda que en su día sea colocada una lápida en la
fachada de la Casa Consistorial en la cual quede transcrita la redacción íntegra del
último Parte de Guerra.
Se acuerda asistir en Corporación a los actos religiosos que con motivo de la
terminación de la guerra y ceremonias de Semana Santa, se celebrarán en la Iglesia
Parroquial.
Sessió 5 d'abril
En Santa Eulàlia de Ronsana a cinco de abril de mil novecientos treinta y
nueve.
Se acuerda informar en el sentido de que se conceda a los mozos del Reemplazo
de 1939, José Arimón Falgá y José Barò Oliveras, las prórrogas de incorporación
a filas de primera clase que solicitan.

Sessió 8 de maig
En Santa Eulàlia de Ronsana a ocho de mayo de mil novecientos treinta y nueve, Año de la Victoria.
Se acuerda aprobar en principio el proyecto de presupuesto municipal ordinario
formado para el ejercicio de 1939.
Sessió 25 de maig
En Santa Eulàlia de Ronsana a veinticinco de mayo de mil novecientos treinta
y nueve, Año de la Victoria.
Se acuerda proceder a la adquisición de crucifijos, banderas y retratos del Caudillo, con destino a las escuelas nacionales.
Sessió 22 de juny
En Santa Eulalia de Ronsana a veintidós de junio de mil novecientos treinta y
nueve. Año de la Victoria.
Se acuerda aprobar el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1939, cuya
cuantía queda fijada: en Ingresos un total de cincuenta y cuatro mil cuatrocientas
treinta y siete pesetas noventa y ocho céntimos, y en Gastos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientas treinta y siete pesetas y noventa y ocho céntimos.
Seguidamente se acuerda asistir en Corporación a los actos organizados por las
Delegaciones locales de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. y Sindicato Agro-pecuario, con motivo de la bendición de las imágenes de San Isidro y
San Juan, así como la bendición y entrega de banderas a las milicias, organizaciones juveniles y Auxilio Social.
Sessió 3 de desembre
En Santa Eulalia de Ronsana a tres de diciembre de mil novecientos treinta y
nueve.
Se acuerda a los efectos de tributación por el concepto de contribución rústica
de este término, sean considerados como vecinos todos los contribuyentes que figuran en la Sección segunda del Repartimiento de la expresada contribución, formado para el año 1940.

LES NOSTRES PROFUNDES
ARRELS CRISTIANES

Una colla d'actes, celebráis a la Vali del Tenes i arreu de Catalunya, han donat
ocasió de prendre mes consciència que el nostre pöble és un pöble mil lenari. Actes
de tipus cultural, d'altres més aviat recreatius, també d'un caire més religiös, com
va ser la conferencia pronunciada pel Dr. Joan Bada, a Lliçà d'Amunt, sobre
l'aportació de l'Església en el mil lenari de Catalunya. També la magna exposició
d'objectes religiosos a la Pia Almoina, el Saló del Tinell i la capella de Sta. Águeda,
de Barcelona. La Parroquia de Sta. Eulàlia ha deixat la seva magnifica custòdia,
una peça d'orfebreria de l'any 1591, per a ser admirada. Tot plegat per posar de
manifest que som un pöble veli, veli amb «b» baixa, però, també, bell amb «b» alta.
Tot i així, som un pöble dissortat. Ho veiem repassant la nostra historia. Amb
mil anys encara no hem aconseguit de reeixir tal com voldríem. Moites vegades
hem estât a punt de morir a causa de les circumstàncies politiques adverses i dels
nostres propis errors. Amb una sabata i una espardenya hem anat avançant, però
no hem arribat encara a aquella plenitud de vida i de llibertat a la quai tenim dret
com el tenen tots els pobles de la terra. Sempre hem estât més un somni que no pas
una realitat. No hem pogut, ni podem encara, desistir de l'esforç i de la Iluita per
sobreviure, per defensar-nos dels atacs exteriors, per no dividir-nos entre nosaltres
mateixos, per fer-nos respectar, per reafirmar-nos com a poblé d'acord amb la nostra historia, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra idiosincràsia. Tenen
molta rao els responsables del Full Diocesà de Tarragona, Vic i Solsona, quan afirmen que no n'hi ha prou ballant sardanes i portant la senyera al cotxe. Aquesta
imatge últimament la veiem bastant sovint, sobretot a la capital i en alguns pobles,
després d'una victòria esportiva...
Potser el que ens manca, però, és consciència de pöble i de pöble diferencial.
La consciència de la propia Identität. L'honor, l'orgull i el compromis de ser catalans. Amb unes P R O F U N D E S A R R E L S CRISTIANES que no podem oblidar ni
traïr. Però que no basta tampoc recordar ni reivindicar, sinó que hem de regar i
fertilitzar perqué donin avui aquells fruits esponerosos que donaren en altre temps
i que, sobretot, promet eren.
Mn. Josep

ESCOLA PUBLICA RONDANA.
CURS 88-89
Si el curs passai havíem de parlar de vagues, aquest hem de dir que el curs ha
seguii el seu rilme normal, que no s'ha trencal per cap moliu ni esdevenimenl especial; només les fesles mòbils imposades han Irencal mínimamenl el viu rilme d'un
curs que no ha fel pausa ni per preparar les fesles populars.
Alumnes: El lolal d'alumnes malriculals al Cenlre aquesl curs ha eslal de 371,
dislribuils en els diferenls nivells així: 30 ais dos grups de parvulari, 26 a Ir., 38 a
2n., que és el cicle inicial; 77 alumnes a cicle miljà, que són els de 3r. i 4l.; 100 a
cicle poní que són els 5è. i 6è. i 100 a cicle superior que són els de 7è. i 8è. Els
nivells de parvulari. Ir. d ' E G B i 3r. han siguí els que han lingul un sol grup d'alumnes per nivell, els allres han eslal desdobláis. Com podeu comprovar la malrícula
és més elevada en els cursos superiors menlre que en els primers nivells és sensiblemenl reduída, això és degul a dos fels ja crònics com són la baixa nalahlal i el fel
que les families que fixen aquí la seva residència lenen fills ja grans i que van inflanl
els nivells a mesura que van avan§anl. Fel que ha provocal que la malrícula que de
fa uns anys disminueix paulalinamenl hagi frenai aquesla davallada, de manera que
pel proper curs el número lolal es preveu que sigui aproximadamenl el maleix o
superior al curs anlerior.
Mestres: Hem siguí 18 meslres nomenals pel Deparlamenl, d'aquesls 15 amb
luloria, una meslra de reforg, Nuria Alberc, el Director i la Cap d'Esludis, Elisabel
Palau, que no lé luloria per haver demanal reducció de jornada. Complelen l'equip
de meslres el professor d'E.F. Miquel Clol, el psicòleg, Enric Garrido, els meslres
de música, Josep Subirana i Rosa Maria amb càrrec ais pressuposlos de l'Ajunlamenl i la meslra de religió Reyes Linares nomenada pel Bisbal. Aquesl equip será
pràclicamenl el maleix pel proper curs. Degul a la seva siluació adminislraliva
eslan pendenls del seu nomenamenl i no lenen segur on será el seu Hoc de Ireball
Màxim Diez, lulor de 5è., Rosa Fo, lulora de 4l. i Núria Alberc, meslra de reforg.
Pel proper curs l'Escola lindrà una unilal menys i per lanl un meslre menys, però
és posiliu que es manlingui en la major pari el maleix equip, perqué ja coneix lol
l'enlorn de l'Escola i es poi seguir una maleixa línia d'Escola.
Pares: Han col-laboral eficagmenl amb l'Escola sempre que s'ha soMicilal la
seva ajuda, ja sigui a la classe o per ajudar en la preparació de les fesles que celebrem. També s'han inlegral a toles les comissions que l'Escola obre a la seva parlicipació. Hi ha els seus represenlanls organilzals en una APA i com a represenlació
deis pares hi ha els seus membres al Consell Escolar.
Ampliació. Dol haver de lornar-ne a parlar sense haver-hi cap obra reahlzada
ni iniciada.
L'u de juny es va convocar a lols els pares a una reunió informativa sobre l'ampliació; l'assislència fou escassa. Considerem que és molí imporlanl per poder disposar d'una sèrie de serveis que permelin millorar la qualilal d'ensenyamenl.
L'Ajunlamenl ha afirmal diverses vegades que les obres s'iniciaran aquesl any.

Qüestions organitzatives i pédagogiques. L'Escola elabora a principi de cada
curs un Pía de centre, és allá on consten els objectius prioritaris pel curs; al final
s'elabora una memòria per valorar-lo. Aquí només enumeraré algunes realitzacions:
— H e m acordat una normativa d'ordre intern per a l'organització dels cicles i
la distribució de les tutories, per l'assignació dels mestres a cada grup d'alumnes.
— Hem disposât, per primer cop en molts anys, d'una mestra de reforç per ajudar els alumnes amb alguna deficiència; aquests han centrât repetidament l'atenció
de l'equip de mestres, organitzant l'activitat de reforç, valorant repeticions, establint-ne criteris, proposant i fent actuacions concretes.
— Hem anat a colonies tots els cursos, des dels de vuitè, que van anar al curset
d'esqui nòrdic a St. Joan de l'Erm, fins als de Cicle Inicial que van anar tots junts
acompanyats d'una escola de Terrassa, a Canyelles.
— Hem célébrât amb notable lluïment les diferents festes populars; cal destacar-ne la gran col labració dels pares.
— Hem entregat les notes i informes personalment dues vegades al llarg del
curs, fet que valorem com a molt positiu i que ajuda a conèixer més a l'alumne i a
estrènyer més la coordinació i col-laboració pares-mestre per ajudar més a créixer
el fill-alumne. En relació amb aquest punt de notes cal dir que de 52 alumnes que
han acabat vuitè d ' E G B , 29 han aprovat totes les assignatures pel juny i que per
tant han obtingut el graduat escolar; en queden per tant 23 pel setembre pendents
de poder augmentar aquesta xifra.
— Hem continuât el ritme acostumat de reunions per coordinar-nos en reunions de cicle, d'àrea i de claustre.
— Hem publicat dues revistes d'«El Cargol Notician».
— Des d'aquestes pàgines voldria demanar un record i una pregària per les
dues nenes Anna i Gloria Martínez Palau, alumnes de parvulari que varen morir
junt amb els seus pares en un tràgic accident a Mèxic.
A part de ser un curs laboralment normal, cal recordar que és el tercer des de
l'aplicació de la L O D E . Aquest Ilei diu que el director que s'elegeix és per tres
anys, la qual cosa vol dir que, el que signa cada final de curs aquesta breu ressenya
per l'anuari, ha complert ja aquest période i que, a més, ha decidit no presentar-se
per a la reelecció d'un càrrec que ja feia nou anys que exercia. Des d'aquestes ratIles agreeixo profundament les mostres de suport i d'adhesió rebudes i demano que
siguin més per la mestra que m'ha de substituir en el càrrec: Montserrat Alerm, a
qui desitjo tota mena d'encerts per desenvolupar aquesta tasca, tan a ella com a tot
I'Equip Directiu i a tota la institució per aconseguir I'Escola que volem. Personalment continuaré estant a la vostra disposició, ara com a mestre-tutor de la classe
de cinquè.
Jordi
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L'EscoIa la Vali del Tenes curs 1988-89

Si s'hagués de definir ràpidament e! curs que hem acabat podríem dir que ha
sigut el del carivi i també el de la dissort. Canvi perqué s'ha estrenat direcció,
enguany compartida inicialment per tres persones i finalment per dues. Un curs de
dissort, perqué hem perdut per desgraciats accidents de carretera a la professora
de gimnástica, la Dolors Palau, juntament amb el seu marit, les seves filles i la seva
germana, i també a tres ex-alumnes de Pescóla, l'Alex Lorenzo de Lliçà de Vali, i
en Santi Barbany i en Ricard Montes del nostre pöble.
Les experiències poc reeixides, però sobretot la pérdua sobtada de Companys i
amies, ens fan mirar endarrera amb rec.mça. Malgrat tot, hi han hagut també
motius de satisfaccio i d'esperança: els objectius assolits, les activitats realitzades,
la sortida de la Universität de la segona promoció d'aiumnes de l'escola.

l. - Estadística
Alumnes

matriculáis:

Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
Lliça de Vali
Santa Eulàlia
Poblacions veïnes

75
126
87
122
59
Total: 4o9

BUP 282 (106 de Ir., 94 de 2n., 82 de 3r.)
C O U 48
FP 139 (50 de Mecànics, 34 de Ir. i 16 de 2n.; 89 d'Administratiu, 61 de Ir.
i 28 de 2n.)

Per al curs vinent la previsió de matrícula ja fa superar els 500 alumnes, nombre
que la Mancomunitat de la Vail del Tenes ha decidit finalment com a màxim per a
l'escola.
Ifi —

AVALUACIONS:
Els résultats son del mes de juny, descomptant-hi ja els alumnes que han sigut
baixa abans del mes de març:
BUP Ir. curs aproven net 42, passen curs 73 68%
2n. curs aproven net 28, passen curs 61 67%
3r. curs aproven net 33, passen curs 57 72%
COU
31
66%
FP Ir. curs aproven net 47, passen curs 72 78%
2n. curs aproven net 22, passen curs
51%
Pel que fa a instal-lacions, s'han hagut d'utilitzar dos môduls prefabricats de 4
aules, estalviant-se aixi de fer obres. Fer al curs vinent està previst que es pugui
disposar ja de cinc aules noves i que alhora comenci la darrera fase de construcciô
de l'escola amb la que s'haurien de cobrir les necessitats d'espai que durant aquests
anys s'han trobat a faltar.
II - Associacíó de Pares d'Alumnes
Com gairebé cada any s'ha rénovât la Junta i darrerament s'ha escollit un nou
president. S'han célébrât, també, eleccions al Conseil Escolar amb una participació
força més elevada que l'any passat. L'APA ha organitzat dues conferències, una
sobre «mètodes d'estudi» feta pel pedagog J. Castellseguer, i l'altra sobre «relacions pares-fill» a càrrec del conegut psiquiatre Dr. J. Corbella, llàstima que l'assistència no hagi estât la desitjable. Tal com ja és habitual, l'Associació ha coMaborat
en les diverses activitats extraescolars. Com a cloenda i amb molt d'encert, s'ha
donat un record de l'escola als alumnes que han acabat COU i FP, aixi com també
per als professors. Es tracta d'un triptic amb les fotografíes de les dues promocions
i del claustre.
III - Aspectes pedagogics
En el projecte educatiu d'aquest curs s'havia plantejat com objectiu general el
d'incidir més en la responsabilitat personal i col lectiva dels nois, tant en la seva
vida a l'escola com a fora, i alhora aprofundir en la catalanitat mitjançant les activitats entorn del MiMenari i vetllant per l'ús coMoquial de la llengua.
Després d'haver treballat en la major part de matèries alguns aspectes referents
als 1.000 anys de Catalunya, s'ha participai en una festa de cloenda organitzada
conjuntament amb les escoles d'EGB dels pobles de la Mancomunitat. Va tenir Hoc
el dia 21 d'abril, coincidint alhora amb la celebració de Sant Jordi, en el recinte de
l'escola i del Pavelló poliesportiu.
S'ha continuât oferint la possibilitat de realitzar uns seminaris de temes diversos
els dimecres a la tarda. Han sigut una trentena, repartits entre els tres trimestres.
Pel que fa a les activitats extraescolars subratllem.
— La sortida de descoberta dels Països Catalans. Hem anat a «la Catalunya de
l'any 1000», és a dir als comtats catalans d'aleshores. S'han repartit els alumnes en 23 grups, corrent les terres dels comtats: Pallars, Ribagorça, Urgell,
Cerdanya, Confient, Rosselló, Besalú, Girona i Empúries.

— L'intercanvi amb I'escola francesa de Sain André de I'Eure.
— Les festes de l'any: castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi-MiMenari.
Com a final de curs s'ha fet una diada de l'esport «Memorial Dolors Palau».
— Viatges de fi d'estudis: eis alumnes de C O U a Italia i Suissa; els de 2n. de
FP. a Andalusia.
El curs vinent comentará un nou ensenyament que anomenem Curs d'Aprenentatge d'Oficis. Es tracta d'oferir una nova alternativa per a aquells nois i noies que
no estan disposats a fer BUP ni tampoc tenen clara cap especialitat de la Formació
Professional. A m b aquests cursos es coneixeran oficis diversos i albora es treballaran de forma practica les bases essencials d'expressió, cálcul o ciéncies.
Tot aixö ha sigut, dones, aquest any de traspás. I si en el darrer Anuari en Joan
Ruiz s'acomiadava amb aquellas noticies de l'escola, enguany el que signa també
ho fa, no pas per jubilació sinó per motius professionals. Pensó que amb aquests
nou anys tots plegats, alumnes, professors, pares i ajuntaments, hem treballat perqué l'Escoia la Valí del Tenes fos de veritat una escola diferent i sobretot nostra.
Ben segur que en endavant tothom v^tllará per la mateixa il lusió.
Jaume

HUMOR, per Bonet

Dantí
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Parvulari Santa Eulàlia

TREBALLAR
A PARVULARI

El parvulari és una de les etapes éducatives on més es treballa l'expressió en
tots els seus aspectes, tant de forma oral (contes, cançons), corn corporal (dansa,
psicomotricitat, joc) i gràfica (dibuix Iliure, grafismes...)
Per poder entendre bé el treball que es realitza al parvulari, cal seguir el procès
anterior a la realització de la fitxa.
Sempre que es presenta una activitat o un concepte nou cal introduir-lo mitjançant un conte o una cançô, ja que aquesta forma d'expressió oral atrau molt l'interès dels infants i fa que ho visquin d'una forma alegre i engrescadora.
Un pas posterior a aquesta presentació pot ser una vivenciació, amb el seu propi
eos primer, i després ajudant-nos d'algun tipus de material.
El pas següent seria representar-ho de forma gràfica en un espai ampli, com pot
ser el terra amb pintura o guix, després a un mural, a una pissarra petita i al final
d'aquest procès ès quan el nen realitza la fitxa concreta. Per tant, cal entendre la
fitxa no com un treball únic i totalment dirigit,sinó com una activitat més dins
d'aquest procès, en el que s'hi treballa: l'expressió oral, la psicomotricitat i el
dibuix.
És per això que la fitxa realitzada d'aquesta manera és el résultat vivenciat i verbalitzat de l'aprenentatge.
Dolors Barbany

BIBLIOTECA

CENTRE DE CULTURA SANT JORDI

Per a anar a la biblioteca, som 6 milions!
El llibre, cosa de tots.
La novel la, més que mail
Endavant amb la lectura!
Llegir, més que «guai»!

Ciències sociais (sociologia, politica,
economia, ensenyament, costums):
8%.
Filologia. Lingüística (català, altres
llengües, diccionaris): 4%.
Ciències pures (matemàtica, astronomia, fisica, química, geologia, biologia): 4%.

Amb aquests eslògans, encara que
altres ens els hagin copiât, us convidem
a la biblioteca. Aquest any la biblioteca
ha seguit creixent com sempre, amb
nous lectors i més llibres, i des de fa poc
també ampliant en mitja hora més l'horari.
Recordem que tothom pot utilitzar la
sala de lectura tant per a llegir com per a
treballar-hi, fent els deures per exemple.
També que, fent-se el carnet, amb el servei de préstec pot emportar-se llibres a
casa, tal com poden fer 320 persones
que tenen el carnet actualment. Ara
mateix hi ha 4.903 llibres a disposició de
tothom, la majoria deis quals es poden
deixar. Per a donar una idea del contingut podem dir aproximadament com es
reparteixen aquests llibres, indicant el
tant per cent de cada grup segons les
matéries:
Obres generals (enciclopèdies): 3%.
Filosofia (filosofia, psicologia, parapsicologia): 4%.
Religió i teologia (cristianes, no cristianes, mitologia): 2%.

Ciències aplicadas (medicina, fisiologia, jardinería, cuina, informàtica, arts
i oficis): 3%.
Belles arts. Esbarjos. Jocs. Esports
(historia de l'art, arquitectura, dibuix,
pintura, música, jocs, esports): 5%.
Literatura (narrativa, novel la, teatre,
poesia, historia de la literatura, teoria
sobre diversos aspectes): 38%.
Aquest 38% és la suma de r i 1 % de
literatura catalana, el 10% de literatura castellana, i el 17% de les altres
literatures.
Hlstòria i geografia. Biografia (historia
catalana, espanyola i universal, geografia, viatges, biografia, atles. Secció del Vallès Oriental): 9%.
Secció
infantil
(contes,
comics,
novel-Ies, llibres de coneixements;
per ais més petits fins ais adolescents
i joves): 20%.
Aquest 20% està repartit entre el
16% de llibres de lectura o il-lustració
i el 4% de llibres de coneixements).

Com es pot veure, sumant el 38% de
literatura d'adults amb el 16% de literatura infantil dona un 54%, més de la meitat de tots els llibres. I ja que la gran
majoria d'aquests és de novel-la (o
narrativa en general), voi dir que us
podem oferir més de 2.000 titola de
novel les o d'històries diferents per anar
triant 1 remenant.
A continuació, d'entre aquests més de
2.000 titois, hem fet una selecció de les
novetats de l'ùltim any:
Barcelona connection; Andreu Martin.
La veu melodiosa; Montserrat Roig.
La balada del cafè trist; Carson McCullers.
En busca del unicornio; Juan Eslava
Galán.
El coronel no tiene quien le escriba; G.
Garcia Márquez.
El jaqué de la democràcia; Maria Aurèlia
Campmany.
El complot dels anells; Assumpció
Maresma.
Gami de sirga; Jesús Moneada.

Howards end; E.M. Forster
Amado amo; Rosa Montero.
Un submari a les estovalles; Joan Barril.
Remei d'amor; Louise Erdrich.
Retratos de ambigú; Juan Pedro Aparicio.
El mossén; Isabel-Clara Simó.
Miramar; Naguib Mahfuz.
Amors iguals; David Leavitt.
Wilt, els alternatius i els terroristes; Tom
Sharpe.
Un negre amb un saxo; Ferran Torrent.
Mil anys i més d'un dia; Josep M. Bailarín.
Tot o nul; Manuel de Pedrolo.
La passio; Jeanette Soulieres.
La nit vermena; Isidre Grau.
Viure i veure; Avel-li Artis-Gener
El jardí deis set crepuscles; Miguel de
Palol.
Les mentidos de la nit; Gesualdo Bufalino.
La foguera de les vanitats; Tom Wolfe.
La magnitud de la tragèdia; Quim Manzo.
Groucho i Chico, advocats; Germans
Marx.
Joan Montes

Can Turell.

.CASES Q U E T E N E N HISTÒRIA

LA

SAGRERA

Tornarem a La Sagrera i començarem just on vàretn acabar, el torrent de Can
Cases, i tornará a sortir aquella olivera que hi havia quan encara no hi havia pont,
on la gent s'hi agafava per passar el torrent, més fort quant més aigua hi baixava,
perqué tampoc hi havia carni.
Tot això ho va revivint el Manel de Can Turell. Fa molts anys va caure un llamp
a Can Xena i va matar l'avi a la vora del foc. Precisament a Can Turell hi havia el
metge Bassa, de l'Ametlla. Ho sabien i el cridaren. Per arribar-hi prompte i salvar
la torrentada, el metge tingué d'enfilar-se dalt l'olivera. El Manel no ho recorda, li
explicava el pare. La Trinitat de Can Cases, li sembla, tindria vint anys anys o poc
menys.
L'olivera fou tallada, es feu el pont i el camí; els Cases hi plantaren una ahra
olivera, que va creixent.
A m b la imaginació travessem el torrent, però pel pont, i ja som a Can Turell.

Cases que no están molt documentades. Foques pedres i pocs papers, la qual
cosa no vol pas dir que no tinguin la seva historia.
No totes les cases velles tenen papers veils, però poden tenir molt a contar. Com
poden tenir-ne moites de joves, sense ser velles. Corre tant de pressa tot, ara. Tindrien fets que el temps s'ha endut, queden espais buits i dubtosos. Però sempre
queda alguna cosa a dir. Deixarem que la imaginació corri un xic, remarcarem bé
el poc que ens dirán i ho posarem al dia.
Son cases planeres de pöble, ni a dalt ni a baix, el pöble mig, el que fa i poc se'n
parla, la pagesia senzilla que passava el dia al camp i a la quadra, ni gana ni abundors, més el primer. Vida encerclada i limitada, cada casa, cadascuna d'elles, cada
jornada per no dir cada instant, és ja tota una historia, i no cal anar lluny, ni en el
temps ni en l'espai. No feien diaris, ni eis veils les memòries, però les realitats hi
eren i fer-les reviure, si bé a nosaltres, eis ja veils, ens deixa una certa melangia,
també ens reporta el plaer de fer conèixer uns altres temps, tant diferents, on gairebé tot era pitjor que avui, però no tot, també hi havia quelcom de millor.
No faré una enfilada de dades, fredes i feixugues, com aquells llibres que enganxen reis i batalles amb batalles i reis. La nostra història deu ser humana i sentida, lligar la societat amb l'individu, sospesar l'evolució progressiva, valorar el passat, fer-lo conèixer i preveure el futur, que també ho será. I viure intensament
l'avui amb il-lusió, esforç i constància, que quan ens llegeixin diguin el que voldríem que diguessin.

Paret de tàpia,
feta amb terra pastada.

A i g u a a la casa. La tinestra que dona al pou.

CAN TURELL, RECORDS
Hi trobo la Brígida i el Mane!. J a no hi ha el bestiar que uns anys hi havia, ni
es mouen per la pagesia, el carro, el farratge, les vaques. S'han anat fent grans i la
vida té altres solucions que abans no tenia. Els anys son un regal,quan els tenim
son satisfaccio; però son feixucs, quants més, més pesen.
Parlem de la familia. Els Turell vindrien a Santa Eulàlia a mitjans del segle passat. E l cognom no és freqüent. Saben que son originaris de Sant Feliu del R a c ó , un
pöblet prop de Castellar del Vallès, llavors petit i pagès, ara engrandit per torres i
estiueig. E n certa ocasió coincidiren amb veins, fa anys, s'anomenaren i saberen
que hi havia Turells, nom conegut allà. Si són parents, almenys eis separen quatre
o cinc generacions.
No en coneixen d'altres, fora la familia. Una curiositat: quan tallaven eis plataners per les vores de Cardedeu, la casualitat eis feu saber que l'enginyer forestal
encarregat es deia Turell... potser eren parents. R e s en saben.

En Manel creu que el primer Turell a Santa Eulàlia fou el besavi.
No recorda el nom. Vingué per mosso de la Rectoría, la seva missió era conrear
les terres del Rector. Fins fa pocs anys el camp del camí de la font, ara en part plaça, i l'hort on hi juguen eis infants, llavors ben regat amb l'aigua del safareig, una
riquesa que ara no es comprèn.
Altres missions tindria lligades a parroquia i església, oblidades, però una queda
i ben clara, i dona idea de la data de vinguda. Acompanyar el Rector a Granollers
a agafar el tren, o ón fos, amb la mula, i retorn llavors a cavali. I anar a recollir-lo.
Tañada a cavali, al revés. El tren seria a Granollers a mitjans del segle.
Pares i avis li contaven records, a la vora del foc. Li deien que ací a Santa Eulàlia s'hi feien reunions per tractar afers i coses del poblé, al Casalot del Rieral, com
si fós un Ajuntament, temps passats. Que s'hi feien votacions, i que es votava, i
això té interés, amb faves, faves blanques i faves negres. Velia democràcia, dos
camins a escollir. No sap més détails. El Casalot, encara el recordem, runes de
tàpia que hi eren fa uns quaranta anys. Fou enderrocat i l'emplaçament va esfumant-se. Eren altres temps; avui difícilment s'hauria tret.
La infantesa, coses de l'església. Parla de la Creu d'or, com tants me n'han parlat. Jo crec que aquesta era la segona. Fou pagada per Can Granada, Can Falgar i
Can Torras. Quan moria algú d'aquestes tres cases la Creu acompanyava l'enterrament, i era lluny i a peu. El Manel era escolà. La Creu pesava molt.
Eis Turells tenien fama d'alts i valents.
També parla de la guerra... i en reviu uns fets que us eis tinc de contar.
Eren eis dies de la revolta i, sense saber-ho, es començava una guerra llarga
amb tota la seva tragèdia. Es treien eis objectes sagrats de l'Església. En sortien
imatges, vestimentes, mobles... Amagar-ho... prop...? Hi havia molta por, no hi
havia temps... ràpid, no vinguessin eis de fora... on?... sota el que fos, palla, boli,
fems... (no s'havien inventât encara eis plàstics, faltaven 25 anys)... Ja podeu imaginar-vos com acabañen moites coses. Una casa, eis Turell, tenien l'armònium,
crec el que encara hi ha actualment... en un racó del quarto gran de dalt, empolsinat i mig amagat. Són eis darrers dies de la guerra, el Lister volta per aquí. Recordeu que hi hagué una contraofensiva per aquesta zona i aquests poblcs canviaren
de mans... EU i tropa s'hi allotgen. Can Turell, és la casa que tenen el telèfon...
soldats van per dalt, al quarto gran, i un soldat el trobaria... Sap tocar i toca... el
«Pange Lingua»... el Lister i eis de la casa ho oien... suposo que no coneixeria la
música...
Per arribar aquí, tanta sang? Qué pensarla aquell soldat, que de temps es tutejava amb la vida i la mort? Perqué tanta dissort, tant roig i tant blau, per acabar
per on deuria haver començat? Sense pensar-ho, el soldat trobava el difícil equilibri: la convivència, un apartament d'aquest masoquisme de bons i dolents que fou
causa i que potser ens plau massa entretenir. Tenia experiencia per voler-ho i valor
per expressar-ho. Cercava una pau, pau que politiques demogògiques i oportunistes no ens havien ensenyat tot al llarg de segles i que ara desitgem i confiem trobar.
Tot perqué un soldat deis uns, tocava una música deis altres.

LA FAMÍLIA
Recorda els avis, no el besavi, el primer que vingué aquí. Caldria veure I'arxiu
del pöble. Aquests avis paterns eren:
Josep Turell Pratcorona
Dolors Viaplana, de Bigues
i els matems eren Manuel i Liúda, de Calatayud.
Els Viaplana son freqiients a Bigues. Prop de I'Ametlla hi ha Can Viaplana, un
dels descendents de la pairal. Aquests avis tenien uns cosins dobles, Pratcorona i
Turell, ja que s'havien casat uns germans dels pares.
Una germana de l'avi era la tia Maria Turell. Es casà a Barcelona amb un advocat, i no tingueren fills. Allá faria coneixenga amb la famüia Ramogosa, que vivien
al carrer del Rech, i es cuidaven del transport de mercaderies pesades al port, mitjangant carros i mules.
Els avis tingueren quatre fills. En Joaquim, la Francesca, el Josep i la Colometa.
Al Josep li fou donada la casa velia darrera Can Turell i terreny al voltant, és a Can
Pepet Turell, el carter del pöble quan nosaltres vinguérem eis anys 50, casat amb
la Maria de Can Mataporcs. La Francesca es casà a Barcelona i, ja grans, ella i el
seu marit Domingo venien a passar l'estiu a Can Turell.
En quant al Joaquim, cai que tornem a aquella tia Maria de Barcelona, i a
l'amistat amb eis Ramogosa. Aquests moriren molt joves, deixant una nena de sis
o set anys, la Teresa. Dins la dissort, seria viva i de naturai decidit. Quan el pare
era difunt, al carrer, veient l'arribada de la funerària i algún dubte, s'hi dirigí i els
digué: «El difunt és aquí...». Anècdota que conta el Manel. Veient-la sola, la petita
orfena deis carreters del Moll, fou adoptada per la tia Maria. No seria sois adopció,
vindria per Can Turell i amb el temps es convertí en l'esposa del Joaquim. La
segona generació fou, dones:
Joaquim Turell Viaplana
Teresa Ramogosa Mateu, barcelonina
Filis en foren la Maria, en Manel, la Roser i la Núria.
En Manel no ho recorda, fóra en la seva primera infantesa, però aquella tia
Maria, vidua, sola, velia, vingué a passar eis darrers anys a Can Turell, la cuidava
la mare, que un dia fou la seva afiliada.
La Maria es casà amb Joan Batlló, de Can Federic, que morí d'accident a no
molt tardar, quedant una nena, la Maria Teresa que també morí als 22 anys. Ara
és a Barcelona. La Roser és germana dominica. La Núria es casà a Can Xico, tingueren dos fills i morí el marit, i de nou es casà amb en Salvador de Can Fàbregas,
de I'Ametlla. En Manel es casà amb la Brígida de Can Valls de la Serra. Així que
la tercera generació són:
Manuel Turell Ramogosa
Brígida Duran Rodés, de Can Valls
Són filis: la Maria, en Josep i en Joaquim.
La Maria, alumna al coMegi quan nosaltres hi érem, la darrera vegada que la
varen veure fou casualment en creuar-se les tele-cadires a Baqueira, a la Valí
d'Aran i oir uns grans crits de: «Senyoreta, Senyoreta...». En Josep que e's a casa

Les velles parets, l'escala a l'antiga pallissa.

i treballa a La Tèrmica del Besos i en Joaquim casat amb la Rosa Bausà de Palau
de Plegamans, que viuen a Granollers i són pares d'un nen i una nena.
Aquí acaba la historia deis Turell. El Manel recorda els pares, ell morí el dos
d'octubre de 1953 i la mare el 1961. Té memoria de la mort de l'àvia, ni eli ni la
Maria hi anaren, eren massa petits. Eren a Can Mataporcs i d'allà els portaren a
veure l'enterrament des deis col legis. Veien com pujava, pel carni de Can Vila i
Can Colom, l'únic que hi havia, a coll dels familiars i veins.
Ara recorda i diu que, quan hi hagué carruatge d'enterrament, era guardat al
Casalot, al Rieral. Allá calia anar a cercar-lo cada defunció.

LA CASA

La casa és més velia que eis Turell. Ara habiten l'antiga Can Bartra, de la que
el pöble gairebé desconeix el nom.
El conjunt de l'edifici el formen dues cases, la gran on es viu i l'adjunta, més
reduída, on ells sempre hi han vist les dependències, corráis, quadra, galliner, o
darrerament conillers, quants molts en tenien.
Quan vingueren, el Sr. Rector eis deixà eis quartos per compra o cens, no ho
saben. Era ja l'edifici amb les dues vivendes, que serien ruinöses, i de moment
escolliren la petita, que eis costaría menys d'arranjar, i allá hi visqueren anys. Mentrestant anaven acondicionant la gran, que segurament comprarien. Can Bartra.
Encara darrera hi havia la caseta que passà al Pepet Turell.

Fou el pare qui mes hi treballà, potser també hi comribuiria aquella tia Maria
que hi acabà la vellesa. Un dia vingueren a la casa gran, que abans seria pel bestiar.
Aquí, diferent de tantes altres cases, segons em contaven, mai amo i mula van
entrar per la mateixa porta. Els darreres es comuniquen i allá hi havien les vaques,
l'animal, celler, rebost, serveis, que gran és i Hoc no en manca.
Pati i flors al davant, beh orientada a migdia. La façana deu ser l'original, el
baleó no hi seria; el rellotge de sol, però esborrat. Els finestrals de pedra ben treballada. Sobre un d'ells, ara balco, la inscripció.
16 IHS 17.
El portal és de punt de rodó, no pedra dovellada, rajols en plec de Uibre. L'atri
és ampli i acollidor. Al fons l'escala que va al pis, i a l'esquerra la porta que comunicava a les quadres. Sobre la porta, una imatge de Sant Antoni que l'avi carreter,
a Barcelona, la tenia i venerava a la quadra i no hi faltaven els dos ciris e! dia de la
seva festa. Tampoc li van faltar mai aquí, en vida de la seva filia, ni ara.
El menjador-cuina a l'esquerra. Ha sigut molt modificat, adaptant-lo al dia.
Resta l'envà que abans separava la llar, amb el gran fumerai i els escons, on s'hi
escalfaven les panxes i s'hi refrescaven les esquenes, venien les pulmonies i els avis
no veien la primavera. Abans, el fumerai seguia per l'habitació de sobre, ocupantne una bona part, però també escalfant-la. Junt a la paret de ponent del menjador,
el pou, aigua abundosa a vint métrés.
L'escala porta al pis i dóna al corredor, que el parteix de nord a sud. A dreta,
paret mestre, a l'esquerra, envà. Molt probable que al principi fós una gran sala, i
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La imatge de la Verge.

que després s'hi aniñen fent quartos, ara a dreta i esquerra, mobles bons. Una
imatge de la Verge, també gran devoció de la mare i nostra. No té golfes, el cel-ras
tapa la teulada.
Una casa gran, sòlida i espaiosa.
A i x í deixem Can Turell i els seus, repòs el Manel i tasca la mestressa; casa més
velia que no pensava en principi i que, segurament, en temps més llunyans, seria
una d'aquelles tantes cases que formarien Tentorn de la Sagrera.
En l'anar-me'n passo uns moments per Can Pepet Turell, on sobressurt la gran
casa nova que s'hi han fet els fills i néts d'aquell Turell carter.
Parlo amb la Montserrat Martí, de Can Sardanet de Lliçà d ' A m u n t , casa que
jo havia conegut gairebé fa cinquanta anys, visitant una seva tia impossibilitada,
amb la que llavors era la promesa...
A r a la Montserrat és vidua i ben recent, després de la mort sobtada i tan imprevista d'en Quimet, que fou tan sentida.
La vida, però, va seguint; té prop tots els seus. L a familia del Josep a casa, la
de la Maria a Granollers.
A l l à al fons, la velia i petita casa, la que també hi era quan els Turell vingueren,
potser habitada... N o en queda esment.
Josep Claret
(Fotografíes de Joan Danti)

VII CONCURS DE FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES
DE LA VALL DEL TENES
Agost de 1988

Com cada any, per la Festa Major, l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia va
organitzar aquest anual Concurs, que va esdevenint cada vegada més important i
conegut a la nostra Vali del Tenes.
Enguany, els actes principals de la festa, van fer variar també el Hoc de projecció de les diapositives, que va tenir Hoc a la Sala d'Actes de l'Escola de Segon Ensenyament «Vali del Tenes», cedida amablement pel seu Patronat, quin canvi ha estât
positiu, dones el fet de disposar d'un Hoc tancat en bones condicions, és millor que
no pas a l'aire Hiure, com s'havia fet sempre.
La participació va ser important, dones si bé no va arribar a l'assolida l'any anterior, va èsser de 28 concursants del Tema Lliure i 18 del Tema Vali del Tenes, amb
més participants dels pobles veins, especialment de Lliçà d'Amunt, el qual confirma el que pensàvem.
El résultat del Concurs, segons Acta del Jurat compost per Dolors Garcia de
Santa Eulàlia; Pere Forcada, de La Garriga i Francese Casanova de Lliçà d'Amunt,
va èsser el següent.

TEMA LLIURE
ler. Premi: A la foto «Fa 100.000 anys», d'Eduard Casanova i Pérez, donat per
l'Agrupació Fotogràfica de Santa Eulàlia.
2on. Premi: A la foto «Tuareg» de Josep M." Bonet i Vila, donat per Diana Pinsos.
3er. Premi: A la foto «Retrato» de Joan Ignacio i Herraiz, donat per Sports Escuin.
4art. Premi: A la foto «Carrero» de Ramón Chiva, donat per la Caixa de Catalunya.
5è. Premi: A la foto «Contrast» de Carmina Izuel i Jovani, donat per Àrids Nomtes.
6è. Premi: A la foto «La Barca» d'Eva Pujada i Mombardo, donat per Transports
Girpei.
7è. Premi: A la foto «Núvols al cim» de Josep Lluis Negredo i Serrano, donat per
«Ferretería Poma».

8è. Premi: A la foto «Oh! És aquí! del Grup d'Espiai, donat per «Llibreria i Papereria Carbó».
9è. Premi: A la foto «Treballant la peli» de Manuel Roca i Domingo, donat per
«Montse Fotograf».
lOè. Premi: A la foto «Capvespre» de Francese Romeu i Torrents, donat per FotoCine Batlle.
Millor Col-leccio: A la d'Eduard Casanova i Pérez, donat per Foto-Cine Batlle.

TEMA VALL DEL TENES
ler. Premi: A la foto «Tardor 3» de Rosa M." Batlles, donat per Ajuntament de
Sta. Eulàlia.
2on. Premi: A la foto «Neu i Foc», d'Eduard Casanova i Pérez, donat per Farmàcia
Dolors Sans.
3er. Premi: A la foto «Conversa» de Pere Bonet i Galobart, donat per «Associació
de Propietaris de Can Mallorca».
4art. Premi: A la foto «Gegants 1» de la Colla de Geganters, donat per Subministres Cladellas.
5è. Premi: A la foto «Matiner» de Joan Cabot i Pañach, donat per «Taller Santa
Eulàlia».
6è. Premi: A la foto «Primavera» de Josep M.® Molist i Vilanova, donat per Assegurances Prat.
7è. Premi: A la foto «Cel rogent a Sta. Eulàlia» d'Eliseta Escobairó i Boix, donat
per «Explotació Agricola Can Burgués».
8è. Premi: A la foto «Fins Demà» de Carmina Izuel i Jovani, donat per Forn Santa
Eulàlia.
9è. Premi: A la foto «Can Donat II» de Joan Cabot i Barbany, donat per Foto-Cine
Batlle.
lOè. Premi: A la foto «Perspectiva» de M.^ Àngels Bonet i Galobart, donat per
«Foto-Cine Batlle».
Millor CoMecció: La de Rosa M.'' Batlles, premi donat per «Foto-Cine Batlle».
A Santa Eulàlia de Rongana, 10 d'agost de 1988.

G. Izquierdo Castejón

vili CONCURS DE DIAPOSITIVES DE LA VALL
DEL TENES - 1989

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

B A S E S

P A R T I C I P A N T S : Tots els afeccionats a la fotografia, veins fixos o de temporada,
dels pobles de Bigues i Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Valí i Santa Eulàlia
de Ronçana.
C A R A C T E R I S T I Q U E S : Temes «Vali del Tenes» i «Lliure» per a fotografíes diapositives, presen-tades en marquets de plástic o cartró en formats de 24 x 36.
C A L Q U E L E S D E L T E M A V A L L D E L T E N E S , SIGUIN F À C I L M E N T
IDENTIFICABLES PEL LLOC O E L FET FOTOGRAFIAT.
O B R E S : Col leccions de 3 fotos per Concursant i Tema. Cada concursant podrá
presentar, si ho desitja, una col leccio de cada tema. Naturalment, les diapositives no poden haver participât en concursos anteriors.

PREMIS: S'adjudicaran un minim de 6 Premis per Tema, consistants en trofeus
donats per entitats o cases comerciáis. Cada concursant podrá optar al Premi
a la millor coMecció i a la millor foto.
JURAT: Estarà format per tres persones compétents en la matèria.
IDENTIFICACIÓ: Les diapositives hauran d'ésser numerades de l'I al 3 en la part
anterior del marquet, portar escrit el títol de la mateixa i les iniciáis del nom
i cognom de l'autor.
LLIURAMENT: Podran ser Iliurades fins el diumenge 6 d'agost a:
Santa Eulàlia: MERCERIA G E M M A o membres de la Comissió Organitzadora.
Bigues i Riells: MIQUEL MAS (adrogueria)
Lliçà d'Amunt: MONTSE, Fotògraf
Lliçà de Vali: NÚRIA SEGUER, Ajuntament.
Cada col-leccio anirà dins d'un sobre, acompanyada d'una relació amb el
Tema, números i títols de les Fotos. En la part exterior del sobre, es farà
constar complet el nom i adreça del Concursant, i el Tema de les diapositives
que conté.
PROJECCIONS: Hi hauran diverses projeccions públiques de les diapositives concursants. La primera, en la qual actuará el Jurat Qualificador, tindrá Hoc el
dimecres 9 d'agost a 2/4 de 10 del vespre al Casal Parroquial. Les altres, els
vespres deis dies de la Festa Major de Santa Eulàlia, a la Sala d'Actes de
l'Escola de Segon Ensenyament de la Vali del Tenes.
L'entrega de premis tindrà Hoc al diumenge dia 13, a 2/4 de 2 del migdia, a
l'Escola de la Vali del Tenes, on hi haurà una projecció de les obres concursants.
DEVOLUCIÓ: Passais 8 dies de la cloenda del Concurs, es podran recollir les diapositives presentades, ais llocs on foren entregades.
IMPREVISTOS: Serán decidits pel Jurat Qualificador i la Comissió Organitzadora.
En nom de la Comissió
G, Izquierdo Castejón
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«Catalunya, tres moments». Escena de la Conquesta de Mallorca.
(Foio Pere

Bonel)

CASAL
Si ara fa un any escrivíem a l'anuari que convindria alguna iniciativa teatral per
a la vida del Casal, ara estem molt contents de poder dir que n'hi ha hagut més
d'una, i molt reexides, al llarg d'aquest curs.
Per Santa Eulàlia es va preparar un Festival Infantil en el quai hi va participar
molta gent, actors i assajadors, organitzats per grups; hi va haver diverses peces de
teatre («La casa del mariner», «Tocar el ñas del rei», «L'aigua de la vida», «La
gallina»...), niímeros de màgia, de play-back, acudits..., tot moh ben Iligat i conduit per tres joves presentadors que no van arribar a perdre el fil. El Casal es va
omplir novament i els actors no van pas decebre ningii.
Encara que no s'havia reposât de tantes setmanes d'assaig, la cosa no podia
parar perqué venia Nadal i calia endegar els nostres estimats Pastorets. Només faltaría! I amb aquest planter d'actors que s'havia descobert en el festival, encara més.
Com que quedaven pocs dies no es van poder fer gaire canvis ni innovacions però
sí una repassada general, aiguns papers nous i teló amunt!
Mentrestant anava madurant, discretament, una idea concebuda arran de la
celebració del Mil lenari de Catalunya, i que portaría més de cinquanta persones a
l'escenari per representar l'obra «Catalunya, tres moments». Això ha estât pel juny,
després de dedicar-hi moites hores i molt entusiasme. L'autor, en Lluís Galobart,
bon coneixedor de la Historia, ha sabut combinar fets i personatges importants amb
divertides anécdotes, tot ordenat i iligat d'una manera molt original. Així l'obra

resulta d'interès per a tothom, grans i petits; és distreta però al mateix temps ens
apropa al coneixement de la nostra historia, de la més recent i enrera cap ais inicis.
Fent teatre s'aprenen moites coses: a conviure i treballar amb gent més gran i
més petita, a donar valor a cada gest i a cada paraula, a acceptar els encerts i errors
de cadascú, a tenir molta paciència en els assaigs... Però a més aquesta vegada hem
après qué passava al segle X I X , al X V I , al X , aquí a les nostres terres, quines cases
hi havia, com vivia la gent i també com es vestia. Cal dir que en això del vestuari
s'hi ha posât una atenció especial, procurant que cada personatge i cada època quedés ben caracteritzat, i s'ha aconseguit molt bé. També hi ha hagut molt bon treball
en la decoració, simple però encertada i significativa. E l mateix hem de dir en qüestió de Hums i miisica.
A r a fem vacances, que també convé, però hi ha ganes de fer una segona representació d'aquesta obra, potser cap al setembre.
Sembla ciar que durant aquest curs el Casal ha rebut una nova empenta, i ve de
part d'alguns pares i mares joves i decidits a no desaprofitar aquest punt de reunió
i esbarjo que podem tenir a Santa Eulàlia.
Ens n'alegrem molt i agraím el temps i l'esforç que hi dediquen. Per molts anys!
Margarida Bonet

«Catalunya, tres moments». L'episodi de Flandes.

(Foto Toni Ferrer)
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COLLA DE GEGANTERS
Durant aquest últim any, des de la Festa Major '88 fins a la d'enguany, l'activitat de la colla de Geganters ha estât molt semblant a la dels altres anys, tot i que
cada trobada en la que participem té el seu encant particular i en totes pots gaudir
de la màgia d'aquests personatges que fan passar estones tant agradables a xics i
grans.
Fent un repàs a les trobades en que hem participât durant aquest últim any,
podem començar per la nostra, que tingué Hoc el 13 d'agost de 1988, en la quai
molts de vosaltres ja ens vàreu poder acompanyar. Aquel! dia poguérem comptar
amb la presència dels gegants d'Andorra amb la seva Marxa incansable, els gegants
de Ribes de Freser —Padrins de casament dels nostres gegants—, els de Montmeló,
els de Mora d'Ebre i els de Sta. Coloma de Gramenet. Tot i que la nostra intenció
era la de poder comptar amb més colles de gegants, a causa de certs contratemps
d'ultima hora no fou possible, però això no va èsser pas motiu perqué la festa no
estigués animada. Totes les colles participants es varen volcar en la festa, i el résultat fou força satisfactori.
Bé, però no tot s'acaba amb la nostra trobada, ja que la funció dels nostres
gegants és la de viatjar i compartir juntament amb molts d'altres gegants, les diferents festes que es celebren arreu de Catalunya, i també en alguns casos fora de les
nostres fronteres.
Deixant a part la nostra trobada, durant l'últim any hem participât en les
següents trobades:
— 21 d'agost de 1988
Mora d'Ebre
— 3 de setembre de 1988
Aiguafreda
— 10 de setembre de 1988
Lliçà d'Amunt
— 24 de setembre de 1988
L'Ametlla del Vallès
(Residéncia d'Avis)

— 1 i 2 d'octubre de 1988
— 9 d'octubre de 1988
— 23 d'abril de 1989
— 20 de maig de 1989
— 2 de juliol de 1989

Molins de Rei
(IV Ciutat Gegantera)
Caldes de Montbui
Lliçà de Vall
St. Feliu de Codines
(Aldeas S.O.S.)
Montmeló

D'aquestes trobades caldria parar-ne atenció en algunes, com fou la visita a la
Residència d'Avis de l'Ametlla el dia 24 de setembre de 1988. Encara tots recordem les cares que feien aquells ancians, molts d'ells segurament mai no havien vist
uns personatges com aquells saltar i girar al compás de la música. Va ser un dia que
tots recordarem amb molt bon record.
També cal esmentar la trobada a la IV Ciutat Gegantera de Catalunya que tingué lloc a Molins de Rei eis dies 1 i 2 d'octubre de 1988, en la qual hi participaren
un centenar de parelles de Gegants. Encara que durant la trobada hi va haver
alguns problèmes d'organització, —eis quais afectaren més a les colles participants
que als propis ciutadans de Molins de Rei que presenciaren la festa—, no es poden
veure cada dia tants gegants junts, i aquest fet, per si sol, ja omple la celebració
d'una festa com aquesta.
Per acabar voldríem felicitar des d'aquí al poblé de Lliçà de Vall, i particularment a la colla de Geganters, ja que des del dia 23 d'abril d'enguany tenen
Gegants, en Joan i na Violant, eis quais tinguérem el goig d'apadrinar en un dia
tant significatiu per a tots eis catalans com és la diada de Sant Jordi. Ara ja són tres
les parelles de gegants que tenim a la Vall del Tenes, tant sols falta que el jovent
de Bigues i Riells s'animin i posin fil a l'agulla per a construir eis seus gegants.
De moment aixô és tot; sols esperem que la fal-lera gegantera segueixi com fins
ara, i que poguem seguir passejant juntament amb eis nostres gegants, en Gerd i
na Maduixa, amb la mateixa marxa com ho hem fet aquests quatre anys que portem
funcionant.
Colla de Geganters de
Sta. Eulàlia de Ronçana

m-

CORAL STA. EULALIA
A l'hora de resseguir i transcriure les activitats que la Coral Sta. Eulàlia ha dut
a terme al llarg d'aquest curs, ens adonem que potser han estât menys nombroses
que en eis anys anteriors, malgrat el treball assidu i progressiu de cada dimarts al
vespre.
Per les festes de Nadal vam participar a la Tiobada de Corals de la Vali del
Tenes, aquest any a L'Ametlla, i el dia de St. Esteve vam fer el concert al nostre
pöble; pocs dies després pujàrem a Puiggraciós i vam cantar unes quantes cançons
de Nadal, acollits agradablement, com sempre, per la comunitat benedictina.
Vam dedicar el segon trimestre a aprendre unes quantes cançons noves que
estrenàrem, juntament amb el repertori d'altres anys, el dia de Pasqua. Després,
l'I de maig, com cada primavera, vam fer l'excursió de la Coral, aquesta vegada a
Cardona; T ' i n t e r è s historie i geogràfic d'aquesta vila, amb el seu castell, les muntanyes de sai, eis carrers, el museu, etc..., va omplir-nos gairebé tot el dia, fins a
l'hora de l'assaig i el concert. A Cardona també hi ha una coral, la Coral Cardonina, que canta amb un considerable nivell de qualitat, del qual vam poder gaudir el
dia 11 de juny, quan ens tornaren la visita i ens oferiren el seu concert a l'església
de Sta. Eulàlia.
El curs s'acabava, i vam decidir cloure'l amb un bon dinar; el primer diumenge
de juliol vam fer una fantàstica arrossada i, després de diverses espontànies actuacions i acudits, ens vam acomiadar fins al setembre.
Al darrer trimestre ha tornat a funcionar regularment la comissió de la Coral,
molt important a l'hora d'organitzar les activitats del curs però sobretot el treball
de cada setmana; en aquest sentit, s'ha intentât que les sessions de tècnica vocal
fossin périodiques i que l'assistència no minvés, s'han repartit circulars per tal que
tota la gent de la Coral estigui ben informada d'horaris i novetats i, entre altres
coses, s'ha decidit que el curs que ve no assajarem eis dimarts, sino els dijous, per
poder combinar vocalització i treball de les peces en l'assaig de cada setmana. La
Coral Sta. Eulàlia, dones, té ganes de tirar endavant, i ara que ja fa vuit anys que
cantem sabem prou que val la pena.
Aquest any ha deixat de funcionar La Coraleta, que a principis de l'estiu passat
va celebrar el seu cinquè aniversari; al començament de curs l'assistència d'infants
era tan migrada que vam decidir deixar eis assaigs; algunes veus han passat a la
corda de les soprans de la coral gran. També ha vingut altra gent nova, aquest curs,
i esperem que quan ens tornem a trobar, a mitjans de setembre, descobrirem algún
nou fixatge. Recordeu, però, que no será cada dimarts, sinó cada dijous, a quarts
de deu del vespre.
LA COMISSIÓ

El Temps

RESUM DELS 12 DARRERS MESOS

Heus aquí el resum, més o menys
casolà, del període de temps que va
entre juliol del 1988 i juny del 1989.
Com ja va essent habituai en eis
darrers anys, el comportament meteorologie és molt irregular i passa amb relativa freqüéncia d'époques extremadament plujoses a époques excessivament
seques. Igualment, les temperatures ens
sorprenen amb el seu riqor o amb la seva

TEMPERATURES MITJANES

JULIOL 88
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER 89
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY

LASAGRERA
M». Min.

EL RIERAL
Max. Mill.

LA VAU
M». Min.

28'9
29'6
24'4
19'1
12'6
9'9
9'9
12'9
17
16'6
22'6
25'9

297
30'9
26'6
21'1
14'2
11'1
11'8
15
19'2
Iffi
24'3
27'9

31'2
32'3
27'5
21'6
13'8
11
11
145
187
187
25'1
28'9

18'1
18'6
15'1
12'6
7
3
2'9
3'9
6'9
67
11'8
15'3

16'5
16'6
13'1
10'9
5'2
-0'3
0'5
1'6
4'8
5'4
107
15

16'6
177
13'9
11'4
5'6
ri
1
2'9
5'8
5'8
10'6
14'2

benignitat en moments on «teòricament»
tocarla registrar uns valors termomètrics
diferents als que s'estan vivint.
Com a fet insôlit cal destacar la forta
inundado que hi va haver el dia 12 de
novembre, seguida, paradoxalment, d'un
període de cinc mesos amb absència
gairebé absoluta de precipitado, cosa
que pot provocar problèmes seriosos en
les reserves d'aigua per aquest estiu.
Pel demás, les xifres canten.

PLUVIOMETRIA
LASAGRERA EL RIERAL
litres/m.'
litres/m.^
J U L I O L 88
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER89
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
TOTAL

3'5
4
126
61
217
—

6'5
15'5
37
90'5
62'5
27
650'5

UVALL
litres/m.'

4'5
4
110
60'5
235
0'5
9
11'5
24
76
54
26

5
5
80'5
43'5
229
0'5
9
11
20'5
85'5
57
24

615

570'5

MITJANA PLUVIOMÈTRICA: 612 litres/m.= _

Dies de pluja quantificable: 48
Dies de pluja inapreciable*: 23
Dies de tempesta: 17
Dies de pedregada: 0
Dia de màxima precipitació: 12 novembre:
207 lt/m.= al Rieral

(*) HI ha hagul dos dies de pluja de fang

Mitjana anual pluviomètrica: 6 1 2 It/m.^
Mes més plujós: Novembre: 2 2 7 It/m.^ (mitjana)
Mes més sec: Desembre: 0 It/m.^
Temperatura màxima absoluta: 35°C (diversos
dies d'agost)
Temperatura minima absoluta: - 4 ° C (31 gener,
1 de febrer)
Dies de gelada: 4 0 aproximadament
Dies de vent fort: 12
Dies de boira: 10

Josep Margenat

Equip Infantil 1988-89: Ruano, Gregori, Duran, Hernández, Mas, Molina, Pons,
Fanlo, Rodés, Ouesada, Massegosa, Jordan.

ESPORTS

FUTBOL
C.E. SANTA EULALIA
La crònica del nostre primer equip de
fútbol d'aquest anuari, és molt semblant
a la de l'any passat, pel que es refereix
al desenvolupament esportiu de la temporada.
Un any més l'equip sortia amb aspiracions de pujar de categoria, i de veritat
que ho va demostrar durant una bona
part del campionat quan fou el líder
vàries jornades. Es preveía una Iluita afe-

rrissada amb el Sta. Perpètua, Vilanova i
St. Feliu fins al final. Però, especialment
a la segona volta, es van perdre punts
importants i l'equip perdé motivaciô. Al
final l'equip ha quedat 6.^ classificat amb
39 punts, minorant en 3 punts la classificació de l'any passat. El campió, i per
tant nou segona regional, ha estât el
Santa Perpètua, que ha demostrat ser
superior als altres equips amb una gran
regularitat durant tot el campionat, amb
tan sols 2 derrotes i 3 empats, dos dels

quais a mans del Santa Eulàlia, 0 a 0 a
fora l í a l a casa.
Destacar el cesament de l'entrenador
Manuel Pérez ja ben entrada la segona
volta i la seva substitucló fins al final de
la temporada per Manel Valeta, ex-jugador del club.
I, per últim, recordar la noticia que
destrossà a tot l'equip, així com a moites
altres persones i la mort del company i
amic Ricard la nit del divendres 5 de
maig en accident de cotxe.
Plantilla 88-89:
Porters: Javi, Manuel, Alex.
Defenses: Franchi, Barniis, Ángel, Cendus.
Mitjos: Riera, Jaume, Forcadell, Caries,
Ricard.
Davanters: Lluís, Pere Montes, Torres,
Andreu.

TERCERA REGIONAL
Grup Vili
Classíficació

1.
2.
3.
4.
5.

Sta. Perpètua
Vilanova
Palutordera
St. Feliu
Pitres

6. Sta. Eulàlia

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Les Franqueses
At.Vallès
Sentmenat
La Tórrete
Almerienc
Inacsa
L'AmetlIa
Miqüelenc
Gualba
Palou
La Roca
Sp. Sentmenat

33 28
32 20
33 20
32 18
34 17
31 10
32 15
33 13
34 10
34 12
29 11
33 11
33 9
31 9
32 7
32 9
33 6
31 7

2
6
5
7
6
9
7
9
14
8
8
8
7
6
9
4
3
0

3
6
8
7
11
12
10
11
10
14
10
14
17
16
16
19
24
24

91
81
87
93
84
59
88
63
51
68
53
55
65
50
64
50
31
46

25
40
60
43
54
64
64
59
55
58
58
61
93
73
84
89
94
105

58
46
45
43
40
39
37
35
34
32
30
30
25
24
23
22
15
14

+24
+ 14
+ 11
+ 13
+ 6
+ 3
+ 3
+ 1
- 2
- 2
- 4
- 9
- 4
- 7
-10
-17
-16

Classíficacions Fútbol Base:
JUVENIL:
Iloc
INFANTIL «A»: 5.® Hoc
ALEVÍ «A..: 8.® Hoc

Torneig internacional de Futbol-Base.
Un moment emocionant.

Ill Torneig Internacional de
Fútbol Base
RESULTATS FINALS
Benjamins:
MAUGUIÓ - STA. EULÀLIA
(Partit sense acabar)
Campió el Mauguió per decisió del
comité
Alevins:
MAUGUIÓ - CANOVELLES
Campió el Canovelles a la tanda de
penáis.
Infantas:
RIVAROLO - STA. EULÀLIA
Campió el Rivarolo per 1 -O
Josep Montes

SOCIETÀ! DE CAÇADORS
TEMPORADA 1988-1989

La darrera temporada ha estât climatològicament parlant quasi una repetició de
l'anterior, però amb una mica més de
fred. Aquest fet va facilitar la presència
d'algunes becades, becadells, papelines, etc., que animaren el final de les
caçeres.
La mitja veda va ser bastant abundant,
amb tudons i algunes tortores. En els
cinc dies permesos es van tirar força
trets, encara que a les parts altes de
l'acotat, que era on es concentraven
gran quantitat de tortores, era privât
cagar, dones s'havia repobiat recentment
amb perdius.
Durant la temporada general, a la tardor, per primera vegada després de bastants anys, les caçeres del conili han

anat una mica millor. A vegades deixant
la naturalesa tranquil-la i sense la Intervenció de l'home, els problemes s'arreglen per si sois. Això ja ho deia el nostre
anterior President, en Salvador Gimeno,
i die anterior perqué després de vint anys
de tasca, en Salvador no es va presentar
a les eleccions de renovado de la Junta
Directiva que es van celebrar el desembre de 1988. També varen deixar els
seus càrrecs, Jaume Danti, Francese
Socles i el Sr. Molina. A l'assemblea
general de socis es va fer constar en
l'acta l'agraTment de tots per la tasca
duta a terme per aquests companys de
Junta, tots aquests anys. Esperem veure'ls moltes vegades cagant pels boscos
i torrenteres de la nostra estimada Sta.
Eulàlia.

Tots els federats esperem molt
d'aquestes noves juntes, i també volem
fer constar des d'aquí l'eficaç, constant i
sempre humana activitat del Sr. Ordeig
durant tot el temps que ha estât al capdavant de la Federació, defensant els interessos dels caçadors de Catalunya.

També donem la benvinguda, des
d'aquestes pàgines de l'anuari, a la nova
junta presidida per en Josep Solé desitjant-li a elli a tota la Junta molta sort en
els treballs socials i federatius que els
esperen.
A la primera assemblea de la nova
junta es va retre un petit homenatge al
nostre antic President Salvador Gimeno,
Iliurant-li un Ilibre de caceres signât per
tots els membres assistents, com a reconeixement d'aquests 20 anys de directiu
i de caçador (que per molts anys el disfruti i nosaltres ho poguem veure).
També a les reunions generals de la
Federado Catalana hi ha hagut novetats;
s'ha fet renovació de juntes com diuen
els estatuts esportius i coincidint amb els
anys Olimpias, és a dir, cada 4 anys. A la
Catalana s'ha retirât el durant tant de
temps president, el Sr. Ordeig de Vic i
I'ha substituït el Sr. Jordà, anterior president de Barcelona, i la de Barcelona ha
quedat presidida per I'Artur Monés del
Prat de Llobregat.

Finalment, l'assemblea general es va
celebrar el dia 11 de juny de 1989, als
locals de la Biblioteca St. Jordi. A banda
dels temes propis de la Societat, com
son els extractes de comptes, presentado de la nova junta i resum d'activitats,
es va informar de la repoblado duta a
terme la darrera temporada: 150 faisans,
150 colins, 56 perdius i 45 conills, i després, en l'apartat de Precs i Preguntes,
es va votar a favor de tancar la cacera
del conili el 2.°" diumenge de gener, així
com el d'establir un concurs de cacera
de garces, amb un trofeu i diversos premis els dies de la mitja-veda o sigui el 15,
17, 20, 24 i 27 d'agost (donada la seva
abundància que perjudica les cries d'altres espécies i els cultius d'horts i fruiters). També es recorda la limitació

d'usar escopetes de més de tres cartutxos a partir de l'I de setembre.
Espérant la col laboració de tots els
caçadors en el compliment de les normes de sequretat, la protecció a les

especies protegides i un comportament
esportiu, necessaris per fer del nostre
esport un deis que obtingui una imatge
social, tradicional i de futur, ens acomiadem desitjant una bona temporada 19891990 a tothom.

NOVA JUNTA DE LA SOCIETAT
DE CAÇADORS DE STA. EULÀLIA
DE RONÇANA (29 desembre de 1988)

President:
Sots-president:
Secretan:
Sots-secretari:
Tresorer:

Josep Solé i Poma
Alberto Godeo i Navarro
Andreu Pujol i Mir
Antonio Vallejo i Romero
Josep M. ^ Maspons

Vocal (guarda):
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Isidre Riera i Dalmau
Joan Torres i Castaño
Valenti Sans i Pradera
Josep Valls i Barò
Bies Valls i Matheu

CONCURS DE DIBUIX
MOSTRA DE TREBALLS MANUALS

Agraeixo a:
Pintor Iglesias; Girpei, S.A.; Peix Martí; Forn Sta. Eulàlia; Subministres
Cladellas; Francisco Montes; Restaurant Can Nomen; Tallers Sta. Eulàlia;
Bar Modesto; Construccions Molins; Assessoria Sta. Eulàlia i a l'Ajuntament, la seva col laboració aportant trofeus i d'altres, que van fer possible la
celebració l'any passat, del XII Concurs de Dibuix.
M'agradaria també agrair a l'Ajuntament i a totes aquelles persones que,
amb el seu treball,van ajudar-me a construir un projecte que jo sempre havia
volgut fer i que trobo que és un bon carni per ensenyar l'art desconegut de
molta genti la Mostra de treballs manuals.
C. Martin

La revista «RONÇANA»
Ronçana —revista de la Vall del Tenes— ha continuât un any més la tasca difusora d'informació i d'opinió respecte a fets locáis i comarcals que ens afecten a tots
i que, per aquest motiu, també ens interessen a tots.
Hem arribat al número 148, amb més de 20 anys ininterromputs des del seu inici, i aixô ja dona una certa estabilitat i permet seguir una línia més o menys definida, sense massa alts i baixos ni sorpreses.

Podríem destacar, d'aquest últim any, l'estudi i reportatge sobre les ermites de
la nostra Vall del Tenes, publicat en el número de Nadal, que ha descobert, o
almenys ampliat, uns coneixements sobre la nostra comarca que molts dels que hi
hem viscut sempre ignoràvem, i encara més desconeixien per tant, els que s'han
anat incorporant a la nostra comunitat aquests últims anys.

EL «Sopar» d'enguany el vam celebrar el dissabte dia 3 de juny, al Restaurant
Can Nomen, que per primera vegada acollia aquesta festa. El tema principal a tractar era «El futur dels mitjans de comunicado en català», i els convidats que havien
de comentar-ho eren: en Vicenç Villatoro, director i presentador del programa
«Crònica 3», de TV3, que va parlar del tema referit especialment a la televisió; en
Santiago Ramentol, director del diari «AVUI» fins fa pocs dies, que ho va enfocar
referint-se als periòdics d'àmbit nacional; i en Jordi Molet, director «El 9 Nou»,
publicado molt consolidada a la comarca d'Osona i Ripollès, que ara també es vol
establir al Vallès, que va tractar el tema respecte a la premsa d'àmbit comarcal, que
és el que més coneix i el que a nosaltres més ens afecta.
Algún parlament de redactors de Ronçana va arrodonir la vetllada, per cert
molt concorreguda, ja que prop de dues-centes persones ens hi congregàrem.

Només ens resta agrair un any més als subscriptors, lectors, anunciants i redactors la seva coMaboració, sense la qual seria totalment impossible mantenir el nostre «Rongana».
Joan Cabot

A c t u a c i ó d e l g r u p d ' a n i m a c i ó d u r a n t l a c a m p a d a del Mil l e n a r i .

(Foto Pere Cahot)

ESPLAI
Novament us farem cinc centims del què ha anat succeint durant aquest curs.
Algunes activitats han estât, com ja és tradicional, la Castanyada, la Vetllada de
contes, el Carnestoltes, les Caramelles, o bé l'anada a la Molina.
Però també hi ha hagut una sortida al Palau de Gel a patinar, una altra al Montseny on, entre altres coses, vàrem poder gaudir del muntatge audio-visual sobre el
massís, i altres activitats d'espiai al poblé: festa d'inici de curs, jornada d'esports,
mini-curset de danses, recuperació d'antics jocs «de pati», sessions dedicades a la
decoració del cau...
A més d'això aquest any, dins dels actes del Mil lenari, s'ha célébrât una acampada amb la participació dels grups d'Espiai dels quatre pobles de la Vali del Tenes
i la col laboració dels corresponents ajuntaments. Aquesta acampada va ser els dies
1 i 2 d'abril, a Can Feu de Lliçà d'Amunt. Hi assistiren uns 209 nois i noies els quais
varen disfrutar d'un grup d'animació, una vetllada preparada per ells i un matí de
jocs relacionats amb la historia de Catalunya. La festa es va acabar amb la recollida
del campament i una gran arrossada.
Com a última activitat del curs s'estan celebrant aquests dies les Colonies d'Estiu. Enguany el campament s'ha instal lât a la Pobla de Lillet, en un indret del camí
que va cap a Sant Jaume de Frontanyà. S'han réunit en una sola tanda 30 infants
de diferents edats, conduits per un grup de monitors amb noves i joves incorporacions. Per aquests que s'estrenen eis desitgem que eis vagi molt bé l'experiència i
els quedin ganes de tornar-hi.
Eis Monitors

CADA ANY UN PERSONATGE

L'Elies Vaììs
i Guai
Enguany, he pensât que el personatge podia èsser l'Elies, el meu pare, un home
molt conegut per tothom i que té un munt de coses per exphcar. Una vegada decidit
H ho comento i comercem l'entrevista. Val a dir que he tingut problèmes a l'hora
de resumir-la, ja que 1 extensió de què disposem no permet allargar-me massa.

—Parlem deis primers anys de la vostra vida
—Vaig néixer a Can Lluc del Tossal el dia 8 de desembre de 1905. Els meus
pares es deien Josep i Pilar. Al meu pare, pràcticament, no el vaig conèixer ja que
va morir jove i jo era molt petit. Va morir com a conseqûència d'un mal gest que
va fer carregant i movent pedres, quan feien la capella del Santissim. Com que a
casa hi havien molts problèmes, la meva mare no va poder criar-me i va haver-ho
de fer una dida.
Els meus germans eren en Jaume, l'Assumpciô i l'Eulàlia, die eren per que
malauradament son morts.

—Etapa esrolar
—Vaig anar molt poc a l'escola; una temporada a les escoles que hi havia a caí.
Mallorca i, finalment, a les escoles noves que es van construir a La Sagrera. Eren
de les millors de la comarca i es van construir quan era alcalde en Josep Riera, de
can Puig, i el capellà era mossèn Francisco Riu. Ells sempre deien que l'escola
havia d'estar al costat de l'església, ja que es complementaven la tasca de l'educació. Vaig teñir per mestre en Joaquim Tramosa i en guardo molt bon record.

—Alguna anècdota?
-La canalla sempre ha fet entremaliadures; potser una cosa que passava i que
ara no es fa eren les batalles de rocs. Moites vegades les batalles a cops de roc es
feien entre els de dalt i els de baix (Sagrera-Rieral).

-Continuem amb la vostra joventut
—L'escola la vaig deixar aviat i vaig començar a treballar al camp, anar a buscar
bolets per després vendre'ls a Caldes o a Granollers, abastar pinyes, anar a jornal...
El diumenge, per divertir-nos, jugàvem a cartes, a bitlles i, més endavant, anant
a bailar.
La meva vida ha anat molt lligada a la Parroquia. Des dels 18 anys que he col laborat estretament amb el capellà. Als primers temps amb mossèn Francisco Riu,
del que guardo molt bon record; va haver de marxar de Sta. Eulàlia poc abans de
la guerra, l'ambient que s'havia ja créât al pöble no el va convèncer. Va venir després Mossèn Manel Solà, amb qui vaig treballar tota la seva vida.

—Parlem una mica de la guerra civil
—Els anys prévis a la guerra i els de la guerra varen destrossar el país. Un fet
que recordo, que va passar ais voltants del 1932, és el míting que hi va haver a la
plaça de l'església. El presentava un partit comunista, adherit als rabassaires. En
el moment que més mal deien de l'església i deis capellans, jo, cridant, vaig dir al
conferenciant «embustero». El conferenciant va parar un moment, va mirar-me
fixament i va continuar sense ficar-se més amb l'església. Va parlar deis propietaris
i deis parcers.
Durant la guerra no vaig anar al front, vaig estar de mosso d'esquadra i si vaig
passar vertaderes dificultats va èsser per ajudar a capellans i a persones perseguidas, però jo sempre vaig defensar els meus ideáis, per sobre de tot.
Quan mossèn Manel va deixar la rectoria per anar-se a amagar, jo vaig endurme'n cap a casa tots aquells objectes de valor que vaig poder: La custodia d'or, la
Sta. Eulàlia de plata, la Verge del Roser de piata, els calzes d'or, copons, els portapaus, els reliquiaris, els sants olis i la talla de la Verge del Roser. Gràcies a tenir-ho
amagat es va salvar el trésor que ara té la Parroquia. Vaig jugar-m'hi la vida i, acabada la guerra, mai ningú m'ho va agrair.
Seguim parlant de mil anècdotes però seria inacabable d'explicar.
—Parlem de Sant Simplici
—La capella de Sant Simplici pertanyia a l'església de sempre, i és una llàstima
que ningú es preocupi de salvar aquest patrimoni. Santa Eulàlia i Sant SimpHci eren
«advocats» per la parròquia. He fet moites gestions per a salvar i concretar de qui
— .so —

és aquest patrimoni, però la fredor dels représentants de l'església i la poca voluntat
dels governants i veins, fa que es vagi détériorant de tal manera l'edificació que si
no s'hi dedica esforç per part de tots es perdrà. A través de la timba es podria tornar a accedir-hi i tornaríem a poder anar-hi. (En aquest moment han tancat el cami
d'accès, amb una cadena).

—Com veieu ara les coses?
—Jo, ja ho he dit, he sigut sempre h o m e d'església i estic més d'acord amb el
Sant Pare que amb molts capellans. El Sant Pare encara canonitza sants, mentre
que molts capellans sembla que tinguin interés en arraconar-los a les golfes. Els
actes liturgies ara son més viscuts que abans.
Socialment els avis estem millor que abans, cobrem les pensions i amb els petits
estalvis vivim amb dignitat. Molts avis han passat d'ésser una càrrega pels filis a una
ajuda per anar tirant. No obstant, a nivell general hi ha una disbauxa i un descontrol ¿ r i b el que no puc pas estar-hi d'acord.

Deixo aquí l'entrevista. Com cada any, penso que seria bo que busquéssim el
temps per escoltar i parlar amb la gent gran que ens envolta. D ' u n a manera viva i
directa viuríem la nostra historia més recent. No perdem les arrels, ja que perderíem la identitat.
Fins l'any que ve.
Jaume Valls i Bassa

MOVIMEN
NAiXEMENTS
Data
1313320561930727-

7-88
8-88
9-88
9-88
1-89
2-89
3-89
5-89
6-89
6-89

Nom dels nascuts

Nom deis pares

Anna Maria Montes Cabot
Maria Teresa Pascual Godali
Anna Bonet Jordà
Victor Umbert Medina
Gerard Corbi Campmany
Gisela Guai Cortiella
Sandra Delgado Poma
Robert Guai Andújar
Jordi Huguet Restori
Gemma Riera Gibernau

Joan-Rosa María
Josep Maria i Montserrat
Pere i Maria Carme
Lluís i Dolors
Ricard i Montserrat
Esteve i Rosa Maria
Manuel i Teresa
Mateu i Alicia
Gregori i María Consuelo
Miquel i Elena

DEFUNCIONS
Data
5- 9-88
19-10-88
31 -10-88
7-11 -88
4- 1-89
21- 1-89
16- 2-89
8- 4-89
6- 5-89
19- 6-89
16- 7-89

Nom dels traspassats
Ana María Ranella Aldrufeu
Juan Cachazo Bonito
Josefa Serra García
María Concepción Pujol Matabosch
Sebastián Badia Flaquer
Josefa Martí Marti
María Dolores Avila Guilabert
Santi Barbany i Bassa
Ricard Montes
Josefa Martí Möllns
Encarnación Roe Juncar

Oomicili
Barcelona
c/. Juan Batlle, s/n.
c/. Maragall
c/. Solellada
Can Puig Vali
Can Cucut
Plaça Ajuntament
L'Hostal
c/. La Sagrera
Casa Peraire
Pisos Tenda Nova

DEMOGRÀFIC
MATRIMONIS

Data
22- 7-88
16- 7-88
30- 7-88
2- 7-88
23- 7-88
4- 9-88
10- 9-88
10- 9-88
18- 9-88
18- 9-88
17-12-88
25- 2-89
4- 3-89
18- 3-89
22- 4-89
29- 4-89
6- 5-89
20- 5-89
27- 5-89
1- 6-89
10- 6-89
28- 6-89
13- 7-89

Nom dels contraents
Ramon Maria Gay Escoda i Verònica Truliàs Paulet
IVIaties Caries Casado i María José Barroso Indiano
Joan Iglesias Vives i Nuria Costa Blanch
Caries Girbau Peirotén i Teresa López José
José Antonio Pérez Pérez i Luisa María Ortega Martos
Joan Fornieles Soley i Maria Teresa Herráiz Viaplana
Ferran Miralles Sabadell i Begoña Pilar Hernández Ferrer
Antoni Paris García i Olga Ribé Senent
Gabriel Simón Campos i Rita Barniis Solé
Juan Miguel Saiz Sorrín i Montserrat Alexandre Martí
Jordi Tobeña Gasso i Julia Mata Curia
Patricio Cortés Ranchal i Vicenta Escribano Ignacio
Manuel Surroca Macia i Àngels Vega Mendoza
José María Llauradó Navarro i Beatriz Bárcena San José
David Paradís Mulero i Lucía Lalaguna Cuartero
Miquel Cornelias Puig de Fàbregas i Montserrat Bonet Riera
Xavier Marc Català Estopa i María Teresa Dordal Culla
José Luis Ribas Muñoz i Francisca Porras Caballero
José María Cañas García i Antonia Díaz Caballero
José María Mérida Turell i Montserrat Uñó Casanovas
Manuel Ramírez Alaya i Elvira Ordóñez Gombau
Francisco Vivet Rivera i Mariana Rosado Florencio
Juan Daniel Lara Fenoli i Carolina Giménez García

Programa d'Actes
DIUMENGE. DIA 6 D'AGOST
A les 9 del matí, a la zona esportiva
TIRADA GENERAL DE TIR AL PLAT.
DIMECRES, DIA 9
A 2 quarts de 10 del vespre, al Casai Parroquial
Acte de qualificació, per part del Jurat, de les obres presentades al XIII
Concurs de Fotografies-Diapositives de la Vall del Tenes.
DIJOUS. DIA 10
A les 6 de la tarda
CERCAVILA
(sortida de les Escoles del Rieral i arribada a la Plaça de l'Ajuntament,
on hi haurà eis Tres Trons i un breu refrigeri)
A les 8 de la tarda, a la Biblioteca
Inauguració de la MOSTRA d'Artesania Local.
A les 10 del vespre, a la Zona Esportiva
SARDINADA i projecció d'una pel licula.
(Preu: 100 pessetes, als més grans de 14 anys)
DIVENDRES, DIA 11
A les 12 del migdia, a l'Església Parroquial
CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA,
amb participació dels avis del pöble.
A la 1 del migdia, a la Plaça de l'Ajuntament
Inauguració i Benedicció de la LLAR DELS AVIS. Es clourà amb un
aperitiu.
Seguidament
DINAR per a tots els avis del pöble al Restaurant Can Nomen.
(Els acompanyants podran reservar el seu tiquet al preu de 1.000 pessetes).

FESTA MAJOR 1989
A les 6 de la tarda
Visita dels avis a la MOSTRA D'ARTESANIA.
A les 7 de la tarda, al Pavelló Municipal
CONCERT, amb l'orquestra MIRAMAR.
(hi haurà serve! d'autocar)
A 2 quarts de 10 del vespre, a l'Escola de Segon Ensenyament de la Vall
del Tenes, projecció de les diapositives presentades al Concurs d'enguany.
(Seguidament, passi del vídeo amb un resum dels actes celebráis
durant el dia.
A les 11 de la nit, al Pavelló
DESFILADA DE MODELS.
(Amb la col laboració de Mercería Gemma)
Seguidament
BALL amb l'orquestra MIRAMAR.
Preu: 800 pessetes.
DISSABTE, DIA 12
A 2 quarts de 10, a les instal lacions municipals de les Pinedes Castellet
TORNEIG DE PETANCA.
A les 11 del matí, a l'espianada de í'Estació Servei Santa Eulàlia
GIMKHANA DE COTXES.
A les 11 del matí, a la Parroquia
CELEBRACIO DE L'EUCARISTIA en sufragi dels fidels difunts.
A les 5 de la tarda, a la Masía Can Manent
CONCURS DE DIBUlX INFANTIL.
A 2 quarts de 10 del vespre, a l'Escola de Segon Ensenyament de la Vall
del Tenes, projecció de les diapositives presentades al Concurs d'enguany.
Seguidament, passi del vídeo amb un resum dels actes celebrats
durant el dia.

Programa d'Actes
DISSABTE, DIA 12
A les 10 de la nit, al Favellò Poliesportiu
SOPAR I REVISTA SHOW amb:
lvot7, La Vicenteta, Sarlma, Ballet Sara va Show, Santi Sans 1 Carles Torres.
Tíquets sopar: A l'Ajuntament, abans del dia 8 d'Agost.
Preu: Sopar i espectacle: 2.000 ptes. Espectacle sol: 1.000 ptes.
Menú del sopar: Entremés, vedella amb bolets, geiat, vi i cava.
DIUMENGE, DIA 13
A 2 quarts de 10 del mati, a les Pinedes Castellet
Semifinals i Finals del TORNEIG DE PETANCA.
A les 10 del mati, a la Zona Esportiva
Tirada Local i Social de TIR AL PLAT.
A les 10 del mati, al Camp de Fútbol
Cursa de COTXES per RÀDIO CONTROL.
Categories Benzina, 4x2, 4x4. Gran Espectacle de destresa!
A les 11 del mati, a l'esplanada de la Gasolinera
GIMKHANA DE TRACTORS.
A 2 quarts d'una, a la Parroquia
MISSA DE FESTA MAJOR.
Cant dels goigs.-de Santa Eulàlia.
A 2 quarts de dues, a la Biblioteca
Entrega de PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX.
A les 6 de la tarda, a la Biblioteca
Demostrado de les PUNTAIRES DE SABADELL.
A 1es 6 de la tarda, a la Plaça de l'Ajuntament
GRAN FESTIVAL DE L'«ESCUMA DELS FARSANTS»
per a la mai nada i GRAN XOCOL ATADA.

FESTA MAJOR 1989
A continuació, a la mateixa Plaça de l'Ajuntament
AUDICIÓ DE SARDANES
A 2 quarts de 10 del vespre, a l'Escola de Segon Ensenyament de la Vali
del Tenes, projecció de les diapositives presentades al Concurs d'enguany.
Seguidament, passi del video amb un resum dels actes celebrats
durant tota la Festa Major.
A 2 quarts d'onze de la nit, a la zona esportiva
GRAN CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI
A les 11 de la nit, al Favellò
BALL DE FI DE FESTA
amb l'orquestra CONSTELLATION.
Preu: 500 pessetes.
DILLUNS, DIA. 14
A les 9 del mati, al Favellò Esportiu TORNEIG DE PING-PONG
DIMARTS, DIA 15
A les 9 del mati, al Favellò esportiu
SEMIFINALS i FINALS DEL TORNEIG DE PING-PONG.
Categories: Fins a 15 anys: Infantil
Més de 15 anys: Senior
Inscripcions a l'Ajuntament o al mateix Pavelló el dia 14.
NOTES:
— Al recinte del Pavelló Esportiu hi haurà servei de Bar.
— Venda de llotges: a l'Ajuntament, en hores d'oficina.
Preu: 2.500 pessetes per persona, amb dret a cadira i sopar del dissabte.
— Abonaments: Venda a l'Ajuntament, en hores d'oficina.
Preu: 1.500 pessetes per persona, amb dret a tots els actes, sense el sopar del
dissabte.

El boíl humor d'

NO TENE/N
CASBTESAN\3
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Humor

Guia
industrial
1
comercial

FESTA MAJOR

La nostro a l e g r í a ,
la nostra festa,
la nostra identitat;
perqué lúcids, oberts i riollers,
siguem el pöble que hem de ser..
CAIXA DE MANLLEU; La festa feto simbol

Caìxa ck

Manlleu

LA

CASA

DELS

PLANTERS

DE

îy/r/z/^UflL
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
TOTA CLASSE DE:

Arbres fruiters (Diferents

varietats)
Oliveres, palosantos, magraners, ametllers,
presseguers, pomeres, pereres, etc.

Planters d'hortalissa

(oei temps)

Cebes, enciams, tomaqueres, pebroteres,
alberginieres, cols, maduixers, etc.
PLANTES PER TANCATS
PLANTES ORNAMENTALS
PLANTES de TEMPORADA
LLAVORS
TOT P£L SEU JARDÍ I HORTET

Cultius

GUAL

EtUiU Strvtl
Iti. EulUli

•
•

•II

BITMIOII

a St*. Ealàlla d« lonfua

Pltçi IJunttmint
' di Sta. Eulilli
a Sant Fallu

STA. EULÀLIA DE RONÇANA
Carretera La Sagrara, s/n.

sscsioria
SIA.EIJLA1IA
d'en Carles de la Salud I Rubio
Centre Comptable
Assessorament Fiscal i Laboral
Oficina: Galeries Catalunya
SANTA EULÀLIA DE RONCANA
Telf. 844 82 50

MIQUEUNTONI
FUSTERIA I MOBILIARI

Bonavista, 1

Telèfon 844 93 64

SANTA EULALIA DE RONÇANA

GALERIES CATALUNYA

®ar

5Franckfm{

MODESTO
TAPES VARIADES
ESMORZARS I BERENARS
SANTA EULALIA DE RONÇANA

P a p e r e r i a «MARI»
REVISTES I D I A R I S

JOGUINES

OBJECTES PER A REGAL
GÉNÉRÉS DE PUNT

Carretera de Barcelona

PERFUMERIA

'

SANTA EULALIA DE RONÇANA

Tel. 844 84 59

Farmàcia D. Sans
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES
FORMULES MAGISTRALS

Plaça de l'Ajuntament, 2

-

Tel. 844 89 80

SANTA EULALIA DE RONÇANA

CONSTRUCTOR

D'OBRES

LLORENÇ BELLAVISTA

C / . Sant Esteve, 18
Tel. 844 84 07

STA. EULALIA DE RONÇANA

aóia

ftait tfhtHe^

SANTA

EULÀLIA

DE

RONQANA

« U R B A N I T Z A C I Ó CAN SABATER»
T E L E F O N 8 4 4 9 3 19
BAR - RESTAURANTE
BODAS -COMUNIONES
BANQUETES
CONVENCIONES

especialidad en pescados
a n i m a d a s voladas c o n baile
(los s á b a d o s

noche)

reserve su mesa

SALON DE PELUQUERIA

M / Antonia
UNISEX

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

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

Alìmentdció Bassa
ESPECIALITAT EN EMBOTITS

PIça. J. Maragall, s/n.
(La Sagrera)
Tels. 844 81 58 - 844 92 19
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
jiC

PERRUQUERIA UNISEX

DOBOMtS
Can Corder (El Rieral)
Telèfon 844 93 40
SANTA EULALIA DE RONÇANA

Eléctrica

^Zon^ana

— ANTONI AIXELÀ

InstaHacìons d'aigua i electricitat
Industrials i domèstiques
IHuminació de jardins i piscines

Jaume I, 27
Telèfon 844 82 09
SANTA EULALIA DE RONQANA

FERRERIA
de

Miiquel Ba.rba11.3r

Especialitat en ferrar cavalleries
Telèfon 844 81 56
SANTA EULALIA DE RONQANA

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

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
RÈTOLS 1 IMITACIONS

PINTOR

INDUSTRIAL

Jaume Iglesias
etra, de La Sagrara

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 RONQANA

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

Carregues de Baterías

•

Installació eléctrica d'automòbils i tractors
•

Reparació de Motocultors i Excavadores

•

Reparació de Bombes de Pressió Esfèriques

^oan

^^ilam
Tel. 844 85 90
«EL RIERAL»

IlZZZZiZ

SANTA EULALIA DE RONQANA = : Z Z I = :

Subministres

m

m

Venda al major de:
— ARTICLES PLATJA
—

PESCA SUBMARINA
—

JOGUETERIA EN GENERAL

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

PERRUQUERIA DE SENYORES

Maria Dolors
Verge del Remei, s/n.
Bloc A, 1.', 2.'
Telèfon 844 90 11
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

^

^

^

CONSTRUCCIONES

JAVIER M A S E G O S A

Pinedes del Castellet, 16
Teléfono 844 87 81

08187 Santa Eulalia de Rondana

^

Restaurant LA

VALÍ

SALONS PER BANQUETS I CASAMENTS
PEIX I MARISC

•Km. 3'400 de la Ctra. de Caldes a Granollers
Telèfon 844 82 58

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Serralleria en general
•

Forja

SERRALLERIA F. FRANCH, S.C.
Can Franch, s/n.
Telf. 844 80 10

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Vallès Oriental
(Barcelona)

PERRUQUERIA FEMENINA
I ESTÈTICA

MONTSE
Plaça Ajuntament
SANTA EULALIA DE RONÇANA

BAR

-

ALIMENTACIÓ

,A SALA
MIGUEL MASPONS

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

•

PINTOR

•

DECORACIÓ

•

COL.LOCACIÓ SÖLS

•

MOQUETA

•

PLASTIC

•

RÉTOLS

•

EMPAPERAT

F.

BLANCA
Telefon 844 90 18
Verge del Remei, s/n.
SANTA EULALIA DE RONCANA

PANOTS JIMENEZ

Camí de la Serra, s / n .

Teléfon

SANTA EULALIA DE RONQANA

844 93 11

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 RONQANA

TOSSINERIA —

CARNISSEWA

—

COMESTIBLES

Josep Flaqué Galobart
El Riera!

Telèfon 844 82 83
SANTA 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 Rieral»
SANTA EULALIA DE RONgANA

Xt^csìaurant
OBERT TOT L'ANY
de Joan

Puigdomènech

AIRE
:

COMUNIONS I BATEIGS
MENJAR CASOLA

Telèfon 844 82 07
SANTA EULALIA
DE RONQANA

CONDICIONAT

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 EULALIA DE RONQANA

P I N T U R E S

JO VI
SURO - PAPERS - RÈTOLS
I PINTURA EN GENERAL
etra, de La Sagrera, s/n. - Tel. 844 89 94
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
Provenga, 37,
- Tel. 849 45 35
(Barri Bellavista) LES FRANQUESES

FORN DE PA
PASTISSERIA

El Rieral

La Sagrera
etra. La Sagrera
Telèfon 844 89 54

etra. Sant Feliu
Telèfon 844 81 60

SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONS

M O L I N S , S. A.
Carrer Pi Gros - Urb. Bosc del Forn
SANTA EULALIA DE RONQANA

Telefons:
OFICINA:
844 81 81
PARTICULAR:
844 82 82
844 90 10
844 81 74
844 88 77
r^f^firjftfjjp ri^r^rif^rip

FUSTERIA DE TALLER

COL LOCACIÖ EN OBRES

Steve i orner
Telefon

844 80 59

— EL RIERAL —
SANTA EULALIA DE RONQANA

COMESTIBLES I CARNS
COMERQ DE PINSOS I PATATES

Tenda Nova de
Pere Tura
SANTA EULALIA DE RONgANA

Telèfon 844 81 09

L

0

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

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

TRANSPORTES

Vicente Baltasar
C a m i o n e s de g r a n tonelaje,
volquete y repartos
para t o d a Cataluña.
El mejor servicio y ai momento.
C/. Aragón, 30
Urbanización «La Campiña»

Tel. 844 85 15
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Can Vila
(ESTAÑO

Espardenyeria

—

Objectes Regal i Escriptori

Telèfon 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONÇANA

^nack - Bar

Restaurant

Can RAJOLER

Servicio
a la Carta # Menú del día
Pescados
y Mariscos
# Platos
combinados
Bocadillos
calientes y fríos • Tapas
variadas

" VEN A TU PUNTO DE REUNION
Disponemos
de: Billar Americano,

PLACA DEL AJUNTAHENT, S|N.

•

"
Máquinas

de fuego

SANTA EULÀLIA DE RONCANA

TRANSPORTS

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

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

Televisió
Ràdio

JOSEF DANTI
Electrónica

CASA FRANCESC
Telèfon 844 80 57
SANTA EULALIA DE RONQANA

MERCERIA =
—

—

=
—

_

OBJECTES PER A REGAL

PERFUMERIA

Qasa

=

=

=

=

=

las

Plaça de l'Església - Telèfon 844 81 95
SANTA EULALIA DE RONÇANA

grayma
PROJECTES I GESTIÓ IMMOBILIARIA
Assegurances la Catalana

Pl. Ajuntament, 2

Sta. Eulàlia Ronçana

Telf. 844 9292

Polch i Torras, 8

LIiçà d'Amunt

Telf. 841 63 70

Transports B O N ET
RECADER DIARI A BARCELONA

BARCELONA:
Pallars, 129 - Tel. 300 18 34

Ali-Bey, 51 - Tel 225 69 36

SANTA EULÀLIA DE RONQANA:

C/. Dr. Severo Ochoa, n.° 8

Telèfon 844 89 98

F U S T E R 1A

C / . La Serra, s / n .
Telèfons 844 89 74 - 844 93 40
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

i* g. sta,,

eulàilia.

Indùstria gràfica

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

TENDA DE COMESTIBLES

•

POLLASTRES

-

CARNS FRESQUES

BEGUDES

GELATS

•

OUS

-

FRUITES I VERDURES

Casa Lola
Vda. de PERE ROURA

LA SAGRERA
Telèfon 844 88 57
SANTA EULALIA DE RONpANA

Ferreteria
POMA
TRANSPORTS GENERALS
Ctra. de Barcelona - Tel. 844 80 60
SANTA EULALIA DE RONQANA

TERRASSA - BILLAR - AMBIENTACIO MUSICAL
TAPES I ENTREPANS

Carrer Divina Providència, 1
Urbanització Font de St. Joan

Tel. 844 87 98
Santa Eulàlia de Ronçana

CONSTRUCCIONS

(CASA MATEU)
Tel. 844 88 33
SANTA EULALIA DE RON^ANA

Construccions
d'obres

II i l

II

!•

'

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

TALLER DE SERRALLERIA METÀL LIGA

I. DANTI
Domicili particular: Tel. 8 b 5 0 0 3 6

Bastida Nova

SANTA EULALIA DE

RONCANA

SUPER SANT JOAN
J. Morillas
Distribució exclusiva de
Cava PARXET
Formatges FORLASA
C/. Divina Providèndia, 2
Tal. 8 4 4 8 7 0 8
STA EULALIA DE RONQANA
(Barcelona)

LIenyes selectes J M

F U S T E S

BAU-VILA
Especialitat en fustes nacionals

MAGATZEM: C/. Corró, 171
Telèfon 840 09 72
GRANOLLERS

CARNISSERIA

C/. de Santa Justa, 1
(El Rieral)
STA. EULÀLIA DE RONQANA

•

CANSALADERIA

CAN MARANGES
Telèfon 844 81 57
S A N T A EULALIA DE R O N Q A N A

CONSTRUCCIONES

Pisos Torras, 5.° bloque, 2°

y 2.° 4/

Tel. 844 89 51

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

ARTIFICIAL
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Tel. 844 89 21
Serra Granada, s/n.
— Lado transformador —
S A N T A EULALIA DE R O N Q A N A

í

g

u

e

z

PERGOLA

Varatge natural at costat det
matei(c riu Tienes
amb amplia zona d'esbarfo
Especialitat a la brasa
Banquets - Bodes - Bateigs - Comunions
Menjars ease ans - Sopars amb Ball
Frankfurt
Aparcament prop! • Espaiosa terrassa
Reserves de taula al tel^fon 844 81 32
STA. EULÄLIA DE RONQANA
Arran de

Riu T e n e s "

A 25 Km. de Barcelona

SONDEOS
PROSPECCION
Y
EXPLORACION
• •••••••
POZOS DE AGUA

CONSTRUCTOR DE
POZOS Y MINAS
V I R G E N DE M O N T S E R R A T , 27 y V I R G E N DE
M O N T S E R R A T (Esquina Comercio), 3.o 2.a Esc. A
'
G R A N O L L E R S
/ Teléfono 870 34 67
SANTA EULALIA DE RONÇANA :
C/. Verge del Remei, 2 - Tel. 844 82 56

SANTA EULAUA
ESTACIÖ DE SERVEi
COMPRA-VENDA D'AUTOMÖBILS
TALLER DE REPARACIONS
SERVEI OFICIAL

Carretera de Barcelona, s/n.
Telefons:
Taller: 844 88 06
SANTA EULALIA DE RONQANA
Est. Servei: 844 82 31
(Barcelona)

Supermercat PITARCH
CARNISSERIA
•

CONGELAIS
•

POLLASTRES A L'AST
•

DROGUERIA
•

FRUITES I VERDURES

Mn. Cinto Verdaguer
Urbanització Can Juli, 107
SANTA EULALIA DE RONQANA
w w v v w w ww'V'w\\a' v'W'v\'"'.'V'v\'V'V'ww'v\\Aa'\^vw'va''.A'\ v.wia\'w\'v\w'\.'wvw
FORN
DE
PA
PASTISSER I A

Telèfon 844 81 80

Sant

Antoni

de Jaume Peig

SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONS

Lluis Moré Barbany
Carni de Can Videi, 12 (Els Pins)
Tel. 844 82 88
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

JAUME DALMAU
es compiau en oferir-los els seus serveis en:
ELECTRICITAT
GAS
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

Telèfon 844 80 52

J.JOIi«NI
GALERIES CATALUNYA
Carretera de Barcelona, s/n. — Tel 844 92 96
SANTA EULÁLIA DE RONQANA

DISTRIBUIDORS DE

CORBERO
PHILIPS

MOULINEX
ESPA

Electrodomèstics
Energia solar
Calefacció amb llenya
Muntatges i productes de piscines
Instal lacions d'aigua, gas I electricitat
Reparació i bobinatge de motors
Materials elèctrics, sanitaris i grifería
Bombes i equips de pressió

cuines, congeladors, neveros i renta-plats

PISCINES I TENNIS CAN JULI
— SERVEI DE BAR I FRANKFURT —
T e l . 8 4 4 8 2 81

«Urbanització Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONQANA

TERMINO
SANTA

CASCO
DE
DE

STA

MUNICIPAL

i^ULALIA

DE

DE R 0 N 5 A N A -

URBANO
EULALIA

H0N5ANA.

ilo.

d RBANIZAC
_ | _ C A N JULI

l\

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
L O C A L CLIMATITZAT
Carni de La Serra

Telèfon 844 90 75

SANTA EULALIA DE RONÇANA

SALÖ DE
PERRUQUERIA
DE SENYORES

DOLORES
TRANSPORTS

D A N I E L
Virgen del Remedio (Pisos Torras)
Tel. 844 88 85
SANTA EULALIA DE RONQANA.

Fonda Maria
— Casa DURAN

MENJARS

CASOLANS

OBERI TOT L'ANY

Carretera de La Sagrera

Telèfon 844 82 60

SANTA EULÀLIA DE RONCANA

Josep Bau
i TerradeUes

Treballs de histeria

TALLER:
Can Tabaquet
Tel. 844 83 11

PARTICULAR:
C/. Verge del Remei, s/n.

08187 STA. EULALIA DE RONQANA

'Wí

...

í4 f '

FUSTERIA

METÀL.LICA

EN FERRO, A L U M I N I , VIDRE

JOMI
de Josep TORRELLAS

St. Josep, s / n .
Tel. 844 83 30
STA. EULÀLIA DE RONgANA

Merceria

SANTA EULÀLIA
• Gèneres de punì
• LIanes
• Perfumeria

Edifici La Sala
Telèfoci: 844 88 36
Sta. Eulàlia de Rongana

PINSOS
Amb la garantía de
COMPANYIA D'INDÚSTRIES AGRÍCOLES, SA

Fábrica a

VILAFRANCA DEL PENEDÉS
Distribuidor per a la Valí del Tenes:

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

L a festa, renovada cada any,
expressa la voluntat humana
de convivència i d'esperanga

Tir
CAIXA D'E5TALVI5
DE CATALUNYA
cXfxA
.

DE TOTS

comparteix la festa annb els
seus amies i tots els veins

PUBLICACIÓ
PATROCINADA
PER
L'AJUNTAMENT
DE STA. EULÀLIA

