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POR

TIC

De nou, aprofitant l'avinentesa de l'edició d'aquest Anuari, em poso en
contacte amb vosaltres, amò una gran voluntat de servei al nostre pöble.
Avui —encara que potser ja n'estareu assabentats— podem ja parlar d'algunes realitzacions que hem dut a terme des de la nostra presa de possessio.
Així, podem dir que han començat ja les obres de condicionament del
Carni de Cuides, així com les que fan referència a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
Hem adquirit i col-locat diferents contenidors per a una millor recollida de
les deixalles, i hem arrodonit, del tot, les negociacions per tal que les ins tal-lacions esportives del Club Tennis Castellet passessin a formar part del patrimoni
municipal, i poguessin, per tant, èsser utilitzades per tots els nostres veins i residents.
Igualment hem començat la tasca d'informatització de les oficines municipals, per tal d'agilitzar-ne els treballs de tota mena que cal realitzar, i ens hem
imposât —per damunt de tot— una política de veritable austeritat en les despeses, a fi i efecte d'aconseguir regularitzar, dins del nostre mandat, la situado
econòmica que presentava la Hisenda local quan ens en vam fer càrrec.
Esperem, amb fe i entusiasme, reeixir, de mica en mica, en la nostra
empresa, tot comptant —això sí, ja no cal dir-ho— amb el vostre escalf i necessari suport.
I ara, ja no em resta res més que invitar-vos a participar activament en la
nostra Festa Major, la quai, aquest any, a més a més d'altres innovacions intéressants, presenta la molt important de celebrarse, per primera vegada, a la
Zona Esportiva Municipal.
Us hi invitem amb gran cor i voler. 1 estem segurs que voldreu compartir
amb nosaltres, l'alegria d'aquests dies tan xirois.
A vui i sempre, dones, bones festes i millor salut.
L'Alcalde,
JOSEF UÑÓ i CIURANS

AJUNTAMENT
— S'aprova la liquidació del Pressupost ordinari de 1986 i que és la següent:
Existència en caixa 31-12-86
46.828.187'—
Pendent cobrament
81.990.159 —
Suma

128.818.346'—
99.823.388'—

Pendent de pagament
Resten

28.994.958'—

— S'aprova el nou horari dels funcionaris per tal d'acomplir la jornada de treball establerta en 37 hores i 30 minuts a la setmana, essent el següent: de 2/4 de 9
a 3/4 de 3 de dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda un dia a la setmana i de 9 a 1
els dissabtes (alterns).
— Essent necessari proposar dues festes locals del nostre municipi, s'acordà
fixar les següents: 12 d'agost (Festa Major) i 10 de desembre (Sta. Eulàlia).
— Es proposa que el projecte d'ampliació de l'Escola d'Ensenyament bàsic,
s'ubiqui en un altre Hoc, ja que per la seva proximitat al bosc, no és possible l'anterior proposta.
— S'ha contractât l'assistent social, en la persona de N'Enriqueta Vidal,
essent el seu horari de treball de quatre hores a la setmana, concretament, el dimecres al mati.
— L'Empresa Funerària Encarnat posa en coneixement d'aquesta Corporació, que els seus serveis experimentaran un augment, a partir del primer de gener
del 1988, equivalent al 7,28%.
— S'aprova la liquidació de comptes de la Festa Major de l'any 1987, amb el
següent résultat:
Secció d'ingressos
1.365.485'— ptes.
Secció despeses
4.362.393'— ptes.
Dèficit a aportar

2.996.908'— ptes.

— S'aprova la modificació de les següents ordenances fiscals:
n.° Ord.
Concepte
1
10

Segell municipal
Cementiri municipal

11
17
20
22
23
31
32
19

Recàrrec llicència fiscal
Llicències urbanistiques
Llicències d'obertura d'establiments
Recollida d'escombraries
Impost circulació vehicles
Arbitri sobre solars sense tancar
Entrada de vehicles a edificis particulars
Taula de valors de l'Impost de Plus Vàlua

És llegida una moció de i'Alcaldia relativa a un expedient d'habiiitació i suplements de crédit, mitjangant aplicació del superávit de la liquidació de l'exercici de
1986, a introduir en el pressupost de i'any 1987, amb el següent detall:

1. — Habilitacíó
Concepte

Import

Treballs d'auditoria
Credits reconeguts per la Corporació

620.000'— ptes.
24.750.000'— »

. . . .

Total

25.370.000'—

»

2. — Suplements
Hores extres
Conservació d'edificis
Prestació de serveis
Pestes
Imprevistos
Amortització credit Caixa de Catalunya
Total

.

.

.^

1.000.000'— ptes.
700.000'—
170.000'—
500.000'—
250.000'—
236.520'—
2.856.520'—

S'aprova per unanimitat.

— S'acorda adjudicar a l'empresa Faura-Mustarós, l'auditoria de Testât de
comptes de l'Ajuntament, per haver estât la més favorable. S'adjudica per la quantitat de 620.000'— ptes.
És llegida i aprovada una proposta de I'Alcaldia relativa a acordar l'aplicació
de Contribucions Especiáis, a les obres corresponents al projecte d'urbanització del
Carni de Caldes; d'acord amb allò que disposa l'article 219,1 i 2 del Reial Decret
Liei 781/86, amb aplicació del percentatge del 30 per cent del pressupost de l'obra
a càrrec dels particulars, i mòdul de repartiment, superficie edificable en m.^. Continuar la tramitació de l'expedient, d'acord amb allò que preveu l'article 224.4 del
R . D . L . 781/86 de 18 d'abril.
El Sr. Alcalde, dóna coneixement d'un informe elaborat pel Sr. Joan Ferrer i
Calonge, Enginyer municipal, relatiu a la modificació de tarifes de l'enllumenat

public, amb l'empresa Estabanell i Pahisa, S A . , i de conformitat al mateix, en base
a que la seva realització comportará una disminució important en la facturació de
l'energia eléctrica, aprovant-se per unanimitat.
Es dona coneixement de l'existència de dos convenis signats entre l'Ajuntament i els Srs. Lucino García i Isabel Carbajo, sobre la cessió a perpetuítat a
l ' A j u n t a m e n t , d'una porció de terreny, de superficie 126,17 m . ^ situats a la parceMa n." 43 de la Urbanització Salve Regina, i en concepte de vial. L'altra conveni,
és entre l'Ajuntament i el Sr. Josep Bonet i Ciurans, sobre la cessió a perpetuítat
a l'Ajuntament, d'una porció de terreny de superficie 2.561,88 m.^ situats al carrer
Canigó, en concepte de zona verda.
Es proposa la seva acceptació, i facultar al Sr. Alcalde-President, tan àmpliament com en dret sia possible, per la seva signatura i altres documents necessaris.
— S'ha realitzat un curset de català per adults, amb la col laboració de la
Diputació de Barcelona, essent la professora del mateix, M." Dolors Font, veina
d'aquest municipi.
— S'adjudica l'obra de condicionament del Carni de Caldes 1." fase, a l'empresa Agusti-Masoliver, S . A . , per la quantitat de 33.693.985'— ptes., igual que el
que figura en el projecte tècnic.

Obros de condicionament
del Carni de Caldes

— S ' a p r o v a la liquidació de la confecció de l ' A n u a r i local any 1987, essent la
Ingressos
Despeses

322.850'332.865'—

Déficit

10.015'—

— S ' a c o r d a sol-licitar del d e p a r t a m e n t d e serveis d ' o b r e s hidràuliques d e la
G e n e r a l i t a t de C a t a l u n y a , la realització d ' u n estudi hidrogeolôgic, per tal d'assenyalar les possibilitats de captació d'aigües, essent les despeses a càrrec del d e p a r tament esmentat.
— E s c o m p r a una m á q u i n a f o t o c o p i a d o r a , C a n o n N P 35-25 a m b color i n d o s ,
essent el preu de la c o m p r a : 1.000.035'— p t e s . , a b o n a n t - n o s de l'antiga, NP-300,
3 0 0 . 0 0 0 ' - ptes.
— A t è s q u e l ' A j u n t a m e n t , a m b la col-laboració de la D i p u t a c i ó de B a r c e l o n a ,
va a c o r d a r instal-lar contenidors en d i f e r e n t s llocs de la localitat a fi de recollir les
deixalles de vidre.
A t e s de q u e s'ha de contractar una e m p r e s a , per la seva rccollida i t r a n s p o r t a
la planta de t r a c t a m e n t .
A t è s , q u e Tofcrta p r e s e n t a d a per A N F E V I (Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio), és considera la millor p r e s e n t a d a .
S ' a c o r d a , signar un conveni de col-laboració e n t r e l ' e s m e n t a d a e m p r e s a i
P A j u n t a m e n t que bàsicament constará de:
1.

La recollida del vidre será m i t j a n ç a n t c o n t e n i d o r s , essent a carree de
l ' A j u n t a m e n t les despeses de recollida i t r a n s p o r t .

2.

A N F E V I , a b o n a r á a l ' A j u n t a m e n t , la q u a n t i t a t de 4,909 pessctes per kg.
de vidre, i aquest preu será actualitzat a n u a l m c n t .

3.

A N F ' E V I . a b o n a r á m e n s u a l m e n t les q u a n t i t a t s c o r r e s p o n e n t s ais kgs., de
vidre recoliit.

4.

El termini de vigencia d'aqucst conveni será en principi de cinc anys, prorrogables.

— S'acorda cedir al J u t j a t de Pau, el despatx situât a la planta baixa de la C a s a
Consistorial, per destinar-lo a oficines.
— S ' a p r o v a el Pressupost G e n e r a l O r d i n a r i de 1988, a m b el següent r e s u m
per capítols:
Ingressos:
Import
Capítol
»
»
»
»

1. —
II. —
III.—
IV. —
V. —
VII. —
IX. —

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes
Transferències corrents
Ing. patrimonials
Transferències de capital
. . . .
Variacions passius financers
. .
TOTAI

67.396.000 Ptes.
5.415.861 »
56.702.154 »
23.442.000 »
500.000 »
75.800.000 »
25.193.985 »
254.450.000

»

Despeses:
Capítol
»
»
»
»
»

I.
II.
III.
IV.
VI.
IX.

—
—
—
—
—
—

Remuneracions personal
Béns corrents i serveis .
Interessos
Transferències corrents .
Inversions reals
Variacions passius financers
TOTAL

41.174.400 »
48.923.737 >>
9.997.544 »
24.700.(K)0 >>
122.993.985 »
6.660.334 »
254.450.000

»

— És signât un contracte entre l'Ajuntament i la Societal Esportiva Castellet,
S . A . , sobre la cessió de les instal lacions de l'esmentada societat al municipi.
— S'acorda executar l'obra «Millora de la xarxa d'abast d'aigua potable»,
inclosa en el Pía d'Obres i Serveis de Catalunya 1987, amb un pressupost de
6.000.000'— ptes. directament per administració, donada l'evident necessitat i
urgència de la realització de les mateixes.
— Es signa un conveni entre la corporació i el Sr. Jaume Falgà, relatiu a la
cessió a perpetuítat, a favor de TAjuntament, d'una porció de terreny de superficie
170 m . ^ llindants a la Ctra. BV-1435.
— S'acorda l'adquisició de diversos contenidors d'escombraries i deixalles,
per un import maxim de 2.0(K).()00'— ptes.
— S'assumeix a partir de l'exercici 1988, la cobrança, tant en període voluntari, com executiu, de les contribucions territorials i llicència fiscal.
— Es concerta un préstec de 13.000.000'— ptes. amb el Banc de Crédit Local
d'Espanya, per finançar parcialment l'obra de condicionament del Camí de Caldes
1.^' fase.
— Es sol-licita del Departament de Governació, que s'inclogui en el Pía
d ' O b r e s i Serveis de Catalunya any 1988, l'obra « C O N D I C I O N A M E N T D E L
C A M Í D E C A L D E S 2.-' FASE», d'acord amb el projecte redactat pels serveis teenies municipals, que importa la quantitat global de 37.146.596'— pessetes.
— S'aprova la rectificació del padró municipal d'habitants al 1 de gener de
1988, amb el següent resum de variacions:
Població de dret a 1-1-87
Altes
Baixes
Població de dret al 1-1-88

2.512 habitants
195
60
»
2.647

— S'aprova la liquidació del pressupost general ordinari municipal de 1987.
d'acord amb el següent resum:
Existència en caixa al 31-12-87
34.227.784'—Ptes.
Pendent de cobrament
99.772.635'— »
Suma
Pendent de pagament
Romanent

134.000.419'—
116.773.185'—

»
»

17.227.234'—

»

Obres al Camí de Caldes

— S'adjudica a l'empresa SPAl el subministrament de l'equip d'ordinadors i
programes per un import total de 4.000.ODO'— ptes. a m b la finalitat d'informatitzar
les ofieines municipals.
— Atesa la manganea d'aigua que afecta eis municipis de: Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Sant Quize de Safaja, Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà
d ' A m u n t , s'acorda:
— Sol-licitar a la Direeció General d ' O b r e s Hidràuliques una subvenció destinada al finançament del cost del projeete d'ubicació d ' u n a presa al Riu Tenes, així
com el suport tècnic necessari per a realitzar eis estudis i executar les obres a les
que fa referencia el mateix.
— Es contracta a Josep Miquel C a l v a n , com a responsable de les diferents
activitats esportives.
— T a m b é es contracta a Jaume Boix, com a responsable del manteniment i
conservació de les instal-lacions esportives de Pinedes del Castellet.

— G r e a t el Pia d e C o o p e r a c i ó i Assistència Locai ( P C A L any 1988), es
d e m a n a les s e g ü e n t s inversions:
—
—
—
—
—
—

Adquisició contenidors.
Mobiliari u r b à .
B e n s m o b l e s ( c a m i ó escola)
Adquisició material esportiu.
S u p o r t tècnic ( n o r m e s i p r o j e c t e Escola E G B )
A d q u i s i c i ó d e sòl u r b à .

— R e d a c t a t el p r o j e c t e tecnic de l ' o b r a « R c f o r ç del p a v i m c n t en els c a r r e r s
del s e c t o r C a n M a r q u e s » d ' u n p r e s s u p o s t de 2 2 . 6 7 9 . 1 6 0 ' — p t e s . S ' a c o r d a :
1.

A p r o v a r el p r o j e c t e tecnic de « R e f o r ç del p a v i m e n t en els c a r r e r s del sector Can Marques».

2.

A p r o v a r l ' e x p c d i e n t d ' a p l i c a c i ó d e C o n t r i b u c i o n s Especiáis, p e r les
e s m c n t a d c s o b r e s , a m b a t r i b u c i ó del p e r c e n t a t g c maxim provisi a l'article
221.1 del R . D . L . 781.

3.

A p r o v a r el m ò d u i d e r e p a r t i m e n t s e g ü e n t : Superficie terreny + s u p e r f i c i e
e d i f i c a b l e : 2.

4.

E x p o s i c i ó p ú b l i c a , p e r e x a m e n i rcsolució de reclamacions.

Relació per ordre alfabètic, dels joves allistats l'any 1987:

Barbany Bages, Joan
Barbany Molero, Jaume
Cabrerizo Ibáñez, Francisco
Campillo Campbell, Carlos
Ciurans Viñeta, Josep
Cladellas Danti, Francese
Cruz Pozo, Feo. José
Deumal G u b e r n , Jordi
Gol Ciurans, Xavier
G u e r r e r o González, Jorge-Antonio
Imedio Bernardo, José Eloy
Izquierdo Fusté, Joan
Jovani Pérez, Jordi
López de la Rubia, Víctor Manuel
Lloverás Núñez, Caries
Madurga Martínez, R o b e r t o
Mejías Leiva, Daniel

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mercadé Barbany, Josep Lluís
Mollet Sánchez, Jordi
Parra González, Andreu
Pernia Ramos, Amador
Pozanco Lancho, José Antonio
Puigdomènech Villegas, Miquel
Sanees Mezcua, Miguel
Sanmartín Gómez, Abel
Ruano Rubia, Pablo
Segovia Encinas, Enrique
Suñé Ibarra, Manuel Enrique
Torras Cabello, Carlos
Torrellas de Mesa, Xavier
Tura Poma, Pere
Urtiaga Baonza, Jaume
Valls Matheu, Elias
Viñeta Pou, David

JUTJAT DE PAU
Per primera vegada escric o, millor dit, intento escriure aqüestes línies, a fi i
efecte d'explicar breument les diferents accions judicials del nostre Jutjat de Pau,
que sens dubte les he trobades molt canviades de fa uns anys fins ara.
Com ja sabeu, el dia quinze d'abril de l'any en curs vaig prendre possessio de
Jutge de Pau del nostre municipi. El motiu fou l'òbit de l'amie Josep Valls
(q.e.p.d.) predecessor meu en l'esmentat càrrec.
Les tasques que desenvolupen en l'actualitat els Jutjats de Pau, en relació als
anys setanta son d'una notable diferència, tant en la quantitat d'assumptes —civil,
penal, Registre Civil— que ens remeten els Jutjats i Tribunals superiors, com en la
seva complexitat. Si a més hi sumem les qüestions que es resolen en les dependències del nostre Jutjat sense recorrer als estaments superiors, és ciar que els Jutjats
de Pau han passat de ser una institució municipal que tenia la finalitat suprema d'intentar la conciliació entre les diferents postures deis individus de la societal, a la
d'aplicar i fer executar la Ilei, sense menysvalorar la conciliació, que és, sens dubte,
la base fonamental per a resoldre de forma amigable les diferències entre les persones.
Si bé crec que és bo pel municipi que els Jutjats de Pau tinguem cada vegada
més competències, també el Ministeri de Justicia tindria de dotar-los deis mitjans
personals i materials adients, dones si no fos per la coMaboració deis A j u n t a m e n t s ,
aquests no podrien funcionar.
Actualment l'Associació Catalana en Pro de la Justicia, en la que están integrals tots els Jutges de Pau d'arreu de Catalunya, — a m b l'ajut de la Conselleria de
Justicia de la Generalitat— està promovent una sèrie d'accions, tant a nivell de reunions amb membres del Consell General del Poder Judicial com en els mitjans d'informació i en publicacions de la mateixa Associació, a fi i efecte de fer arribar la
nostra opinio sobre l'articulat del projecte de Liei Planta i Demarcació, que fou
aprovat pel Consell de Ministres el 25 d'abril d'enguany, i que en l'actualitat es
troba en fase de discussió en el Congrés deis Diputáis.
Un deis articles confliclius del projecte de Liei esmental és el que es refereix
a l'elecció del Jutge de Pau, dones segons el maleix,es diu «que el Jutge de Pau té
de ser nomenal pel Pie de l'Ajunlamenl».
Això —en la meva opinio—, comportarla una politització de la justicia de tal
forma que repercutirla negativament en la societal. Per evilar-ho, es proposa que
eis Jutges de Pau que es vulguin presentar per tal càrrec sigui elegils pel poblé
direclamenl, mitjangant el vol.
Per acabar, i aprofitanl aqüestes pàgines de l'Anuari, poso a disposició del
nostre poblé, per tot allò que H sigui adient, la capacitai i mitjans disponibles del
nostre Jutjat de Pau.
Només em resta desitjar-vos felicitáis, bon humor i una bona Festa M a j o r .
El Jutge de Pau
Enric Torras i Gubern

L^actualitat 50 anys enrera
Resutn de les coses més intéressants del llibre d'actes, corresponent a I'any
1938.
Sessió del dia 22 de gener
El Sr. Joan Francàs (Alcalde) dona compte de les gestions fetes a Barcelona
per poguer fer un projecte d'Escoles al Rieral.
Sessió del día 15 de març
La presidència dona compte de que es deu als réfugiais el subsidi corresponent
al mes de febrer, i no havent-hi existència de caixa per tal de fer-ho efectiu, es deuria sol-licitar una anticipació de deu mil ptes. a la Generalitat de Catalunya.
Sessió del dia 13 d'abrii
El conseller Miquel Moret, proposa al Conseil Municipal que s'enviï un telegrama d'atenció i demostració de la més ferma confiança al Govern de la Generalitat de Catalunya, en commemoració del catorze d'abrii, data de l'adveniment de
la República. Així s'acorda pel pie unànim de l'Ajuntament.
Sessió del dia 8 de juny
En la sala de sessions de l'Ajuntament es reuneixen eis ciutadans, Miquel
Moret Auferil, Vicenç Quintana Ràfols, Ramon Ferrer Verdolet, Pere Codina
Torruella, Ventura Girbau Relats, Marti Bellavista Marti, Francese Farrés Rucosa, Rafael Salvador Carbonell i Joan Francàs Ventura, en representació dels seus
partits politics i organitzacions sindicáis, d'acord amb el que disposa de Decret de
Governació i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de
reorganitzar la Corporació Municipal, en atenció a les vacants ocasionades pels
últims incorporaments a files, i que és com segueix.
Pel partit Socialista Unificat: Miquel Moret Auferil, Vicenç Quintana Ràfols i
Ramon Ferrer Verdolet.
Per Esquerra Republicana de Catalunya: Pere Codina Torruella, Ventura Girbau Relats i Martí Bellavista Martí.
Per la Confederació Nacional de Treball: Francese Farrés Rucosa, Rafael Salvador Carbonell i Ángel Tasa Ventura.
Per la Unió de Rabassaires de Catalunya: Juan Francàs Ventura.
Fa ús de la paraula el représentant de la U . R . C . , Joan Francàs, el qual manifesta que, al seu judici, eis représentants de la C.N.T., están incapacitats per poder
ostentar el cárrec de Conseller d'aquest A j u n t a m e n t , per estar inclosos en l'article
segon del Decret de Governació i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya.

S'entaula discussió sobre aquest particular en la que intervener! varis assistents
a l'acte. Després de llarga discussió sobre aquest mateix extrem, diu el représentant
de la C.N.T., Rafael Salvador, que té ordres de la seva organització de retirar-se
del Saló, cas d'haver-hi dificultáis per l'admissió de tots els seus représentants,
aixecant-se seguidament i abandonan! el Saló.
Sessió del dia 11 de juny
L'alcalde dóna compte de que per haver marxat el Secretari, han quedat en la
Secretaria tots els serveis sense complimentar, i amb el fi de despatxar tots aquells
de major urgencia, ha habilitât a tal fi al ciutadà Enrié Allué Escartín, el qual des
de fa vuit dies treballa a ordres de l'Ajuntament. El pie de l'Ajuntament queda
enterat i aprova la gestió de l'Alcaldia per tal de que dit ciutadà sigui habilitât com
a Secretari fins quan vingui el Secretari en propietat.
Sessió del dia 15 de juny
L'Alcalde manifesta que degut al gran treball que requereix atendre degudament a molts refugiats de les zones de guerra, que en I'actualitat tenim el nostre
càrrec, deuria nomenar-se un Conseller que ostentés la Delegació de la Presidència
per totes les relacions amb Assistència Social i un altre Conseller per tot el relaciona! amb el subministre de queviures pels habitants d'aquest pöble. Per la Presidència es dóna compte que havent-se acabat el plaç de validesa de les targes de racionament de pa pels veins d'aquest pöble, cal fer entrega de la nova tarjeta, i que es
cobri la quantitat de deu pessetes per tarjeta. A continuació s'acorda no entregar
la nova tarja de raccionament de pa a tots els ciutadans que tinguin per liquidar
algún deute amb el municipi.
Sessió del dia 30 d'agost
Pren la paraula el Comissari de Guerra, que diu: Vine en nom i representació
del C.R.LM. n.° 15 de Terrassa a sol-licitar d'aquest Ajuntament de Ronçana del
Vallès, la sessió en usufruit, pel temps que duri la guerra, de la casa Brustenga i
terres de cultiu i forestáis pertanyents a la mateixa. El pie de l'Ajuntament, després
de llarga discussió, acorda per unanimitat cedir al C . R . L M . , n.° 15 de Terrassa, la
casa Brustenga pel temps que duri la guerra. Facultar a l'Alcaldia per tal que habiliti local per l'Escola.
Sessió del dia 22 d'octubre
L'Alcalde dóna compte al Pie, que a la reunió d'Alcaldes de la comarca, celebrada a Granollers, que la Direcció General d'Abastos havia disposât que tots els
productors de «moresc», deuran entregar al Sindicat Agrícola el 30% del recollit
en la present campanya.
Sessió del dia 5 de novembre
L'Alcalde dóna compte que el Comissari Delegat de la casa Brustenga ha
donat avis a aquesta Alcaldia que en una de les habitacions de dita casa, s'hi han
trobat varis objectes religiosos i utils de cuina, els quais previ inventari, han estât

posais a disposició d'aquest A j u n t a m e n t . Després d'examinar detingudament l'inventari, s'acorda per unanimitat dipositar dits objectes en una de les habitacions
del Sindicat Agrícola.
Sessió del dia 19 de novembre
Per la Presidència es dona compte d'una comunicació rebuda de la Confederació Nacional del Treball d'aquesta localitat, denegant la petició feta per aquesta
Alcaldía, en el sentit que deuen cedir el saló que existeix en el mateix edifici del
seu domicili social per instal-lar provisionalment les escoles.
Sessió del dia 24 de desembre
Es faculta al Conseller de Cultura perqué efectui, per compte de l'Ajuntament, les obres necessàries a la Sala, a fi que puguin obrir-se ràpidament les classes
de primera ensenyança en el Rieral.
Josep

HUMOR, per Bonet

Casanovas

TEMPS
PER A PRENDRE
ALE
De tant en tant és bo de fer una parada en el carni de la vida. Els neguits de
durant l'any se'ns mengen; el ritme del curs i de la feina ens converteixen en màquines d'aprendre, d'escriure, de fer avaluacions, de fabricar teixits... i ens convé de
prendre alè de nou; sino, en sortirem malparats. Se'n ressentiran el nostre jo interior, la salut, les relacions amb els altres, el treball, la familia.
No hem de deixar mai que les activitats «programades», «necessàries», «controlades» es mengin tot el nostre temps. Cal que deixem «espais Iliures» per a refernos de la rutina diaria, per a respirar aire no contaminai, per a carregar-nos de
combustible. Si un cotxe té el dipòsit buit, és impossible que funcioni bé. Igual
passa amb nosaltres. Neccssitem proveir-nos d'aliò que ens fa sentir joiosos, Iliures, serens.
És llastimós de sentir dir a molta gent: «No em queda cap estona lliure per a
fer el que m'agradaria de fer», o bé: «M'agradaria molt dedicar-me a la familia,
però no tinc temps», etcétera. Per a ells, l'important és produir, guanyar, consumir,
anar d'un cantó a l'altre... i la resta, «feines inútils». Però, tant se vai, ho va perdent tota la sensibilitat espiritual.
De tant en tant ens convé que fem una parada en el cami de la vida. Una
parada per a pregar, per a asseure'ns sobre un prat i mirar, per a llegir un llibre o
escoltar un disc, per a fer esport o passejar, per a dansar o cantar, per a conviure
amb la familia o anar a veure un amie... una parada per a altres mil coses mitjançant les quais esdevindrem més homes i dones.
L'estiu és un temps propici per a crear, sense presses i sense crispacions, espais
de diàleg sincer i de serena convivéncia entre els esposos, amb els filis. Si no els
porta, perilla de no complir-se un deis objectius més importants de tota familia.
Que aquests dies de Festa Major ho aconsegueixin.
Mn. Josep

El grup d'alumnes de vuitè amb els tutors.

ESCOLA PUBLICA RONÇANA
Curs 1987-88
Ben segur que si haguéssim de donar nom a aquest curs, aquest seria el
de la vaga. Efectivament, els disset dies que n'hem fet la majoria de mestres
de l'Escola han marcai el curs. Sens dubte que ha sigut, a nivell laboral, el
més conflictiu dels liltims anys, però que no ha sigut tan negatiu com a vegades es vol fer veure. Personalment crec que la vaga, encara que va trencar el
ritme de mestres i alumnes des que es va iniciar, pot afectar només minimament els aprenentatges, però que la manca d'uns dies de classe segur que no
marca tota l'escolaritat d'un alumne basada en una sèrie de cursos. Per altra
part crec que també ha tingut aspectes positius; a més aquest fet no ha comportât cap trencament de relacions ni entre els elements ni entre els estaments
que integren la comunitat educativa, ja que sempre s'han respectât les diferents maneres de pensar i aixó demostra un grau de convivència i de tolerància.

La matrícula total de l'Escola el curs passai hä sigut de 381 alumnes,
quantitat que fluctua al llarg del curs degut a les altes i baixes que es produeixen. D'aquests 381, 89 eren a cicle inicial, 137 a cicle mitjà i 155 a segona etapa, d'aquests últims 54 cursaven vuitè, dels quais 30 han aprovat totes les
assignatures ara pel juny i obtenen per tant el titol de graduat escolar; esperem que pel setembre aquesta quantitat es pugui veure incrementada.
La baixissima natalitat que hi ha a tot Catalunya, i de manera especial al
nostre pöble, fa que els primers nivells siguin réduits i per tant amb un sol
grup per nivell, mentre que a mesura que avancen els cursos aquests grups
van augmentant a causa de les families que fixen aquí la seva residència. Pel
proper curs, per exemple, hi ha 20 nous alumnes que han iniciat l'escolaritat
en un altre municipi. Això ajuda a què eis cursos dels més grans siguin els més
nombrosos.
L'equip de mestres pel proper curs, per primera vegada que jo recordi,
estarà format possiblement pels mateixos mestres que hi hem treballat aquest
curs. L'única que encara en aquests moments està pendent de nomenament
és la Mercè Pérez, tutora de 3r. B . Aquesta continuïtat de l'equip crec que és
positiva perqué els mestres ja coneixem l'Escola, el pöble, l'entorn i per tant
és molt més fácil mantenir una mateixa línia i millorar encara la coordinació
que fins ara portem a terme. A més també continuaran eis mestres que subvenciona l'Ajuntament, o sigui, el psicòleg, el de música i el d'educació física.
Poca cosa hi ha a dir de l'ampliació de l'Escola, de la que tant s'ha parlat
i tant poc s'ha fet. Suposem que les gestions que du a terme l'Ajuntament
fructificaran i que finalment es farà, no al bosc tal com en un principi s'havia
projectat, sinó al costat de la pista poliesportiva, o sigui que donará al carrer
de St. Francese de Paula. De les mancances de l'edifici actual i per tant de la
necessitai de l'ampliació ja n'hem parlat a bastament en altres ocasions. Sense
haver-hi hagut ampliació hem tingut ja aquest curs sala de professors i sala de
reunions, entre altres, ja que hem pogut utilitzar una de les vivendes de mestres.
Al començament del curs el claustre de professors va elaborar un pia
anual on s'hi reflectien eis objectius que ens fixàvem per aquest curs i ara, a
la fi, n'hem fet la memoria valorant-ne eis diferents aspectes. De les coses
aconseguides, destacarla el tema de les recuperacions; eis alumnes que no
arriben al nivell mig de la classe son eis que han de centrar la nostra atenció
i això s'ha fet als diferents cicles, en hores escolars, en horari d'exclusiva i com
a extraescolar.

S'ha consolidât la utilització de les «lletres de colors» a cicle inicial i s'ha
considérât un recurs molt vàlid que p e r m e t als alumnes manipular les lletres
i classificar-les per colors segons els sons.
H e començat dient que era el curs de la vaga; contradictòriament potser,
ha sigut també el curs de débat de la R e f o r m a , débat que hem fet a la nostra
Escola i n'hem enviât les conclusions a la Comissió Organitzadora. Aquesta
R e f o r m a té com a trets més caracteristics que allarga l'escolaritat dels tres
anys fins als setze, i que els cursos que ara son primer i segon de B U P i FP
q u e d a r a n fusionats en un de sol. E n t r e altres mesures també importants però
que aquí ens farien allargar massa. Cal dir, però, que si es vol dur bé a terme
calen molts recursos i pel que fins ara s'està veient només hi ha discursos.
Jordi Sala

NOTICIES DE L'ESCOLA LA VALL DEL TENES
—

—Curs 1987-88

1. Aspectes estadístics
Alumnes matriculats
Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
LIiçà de Vali
Santa Eulàlia
Poblacions veines

66
105
74
121
82
448

(33
(53
(39
(64
(34

nois
nois
nois
nois
nois

i
i
i
i
i

33
52
35
57
48

noies)
noies)
noies)
noies)
noies)

(223 nois i 225 noies)

BUP
COU
FP

286 (101 de Ir. + 102 de 2n. + 83 de 3r.) en 9 grups
63 (34 de Ciències i 29 de Lletres) en 2 grups
99 57 d'Administratius (32 de Ir. i 25 de 2n.), 2 grups
42 de Mecànics (24 de Ir. i 18 de 2n.), 2 grups
Es preveu per al curs que ve una matrícula entorn dels 470, dels quais tots els
alumnes nous son de la Vail del Tenes, amb un increment considerable dels de FP
que obligaria a desdoblar els dos primers cursos.
Avaluacions
Els résultats académies del mes de juny son els següents, descomptats ja els
que van ser baixa abans del mes de març.
Ir. curs aproven net 26 passen curs 63
BUP
63%
2n.
28
56
56%
3r.
23
48
58%
Ir.
FP
19
38
74%
2n.
23
32
74%
COU
36
57%
Selectivitat: presentats: 35 aprovats: 35
100%
Personal
Docent: Càrrecs directius unipersonals
1 Director, amb funcions de Secretari
1 Cap d'Estudis
Professors amb dedicació exclusiva
Professor amb dedicació parcial
No docent: Administrativa a dedicació parcial
Conserge i manteniment
Neteja

20
7
1
1
2

Associacíó de Pares d'Alumnes
S'ha renoval la Junta i s'han organitzat i celebrai eleccions per a represenlanls
al Conseil Escolar. La parlicipació va ser moll reduïda (un 6%). En canvi, hi va
haver força assislència a la conferència sobre Orienlació professional que va fer a
l'Aliança de Lliçà d'Amunt el senyor Miquel Reniu, Director de l'Inslilut Calalà
de Noves Professions. A més de les se ves ja habituais i valuoses coMaboracions en
la dislribució de Ilibres i en lotes les festes, l'APA ha patrocinai la parlicipació en
rOlimpíada de Fensenyament secundari d'Esplugues de Llobregal i ha comprai per
a l'escola un equip de so.
InstaMacions
A la ressenya de l'any prevèiem que no hi hauria espai suficienl. Per començar
el curs es va construir una aula al porxo, destinada en el futur a ampliació del taller
mecànic, el qual ha hagul de passar obrinl uns espais a la paret que el parteix. Així
i tot, s'ha funcional alapeidament: 18 alumnes en una aula pelila; una biblioteca
que serveix de sala de música, de conferències, d'exposicions i de reunions, a més
de vídeo; els equips d'informàtica enlaforals al laboratori de física; sense aula de
mecanografía, etc. Un cop més ens hem de plànyer de la falta d'cspai.
2. Aspectes pedagogics
Tal com era previst en el projecte educatiu d'aquesl curs, s'ha posai l'accent
en el reforç de la metodologia de les diverses assignalures, amb la doble finalitat
de proporcionar «procedimenls per aprendre a aprendre», i d'aprofitar la maleixa
dinàmica de la classe per aprofundir en els valors de formació personal.
Una experiència que considerem important, malgral les limitacions amb qué
s'ha hagul de fer, és el funcionament durant el tercer trimestre d'una aula-taller,
destinada ais alumnes amb dificultáis d'integració ais ensenyamenls regláis. Les
classes leòriques s'han fel a Can Joan , gràcies a la cooperació de la parroquia
de Santa Eulàlia, i les pràcliques professionals a les brigades municipals de la Vali
del Tenes.
A part de la funció de les hores lectives, s'ha prosseguit amb activitats extrascolars, com les que esmentem:
— La sortida anual de descoberla dels Països Catalans. Enguany han anal a
les nies (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) 20 grups amb un total de 380
persones entre alumnes, professors i ex-alumnes com a monitors.
— Seminaris, és a dir, activitats optatives, que aquesl curs s'han concentrai
en les hores del dimecres a la tarda per poder oferir un ventali més ampli. Cada
alumne havia de fer almenys un seminari trimestral, a triar entre els següents: Funcionament de la calculadora, Inlroducció a la guitarra, Socorrisme, Bail de saló,
Tècniques àudio-visuals. Mitologia, Tealre, Rellolges de sol, Dansa, Mecanografía, Arqueología, Dietètica, Cuina, Enquadernació, Maqueta de la Vail del Tenes,
Escalada. Hi ha ha hagul un seminari especial sobre Països Catalans, i un d'Ortografía recomanat ais alumnes que en lenen deficiències.
— Intercanvi amb l'escola francesa de Saint André de l'Eure.
— Parlicipació en 1'Olimpíada de l'Ensenyamenl secundari d'Esplugues de
Llobregal.

— Viatges de fi d'estudis a Itàlia dels alumnes de C O U i de 2n. de FP.
— Inici d'una borsa de treball per relacionar antics alumnes amb empreses de
la Vall de! Tenes.
— Les festes habituais de l'any; Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi
(amb el III Certamen literari i una Manifest sobre el Mil-lenari de Catalunya) i la de final de curs.
— Com a extra, la festa oferta al director amb motiu de la seva jubilació.
3. Reflexió
Després d'aquest curs, l'Escola La Vall del Tenes fa la impressió de trobar-se
en un final d'etapa de la seva historia. Per aqüestes raons:
1. Sembla que ha optât definitivament per un creixement il-limitat, en comptes de fixar uns limits màxims. Aixô comporta una tendència a la massificació que pot ser una dificultat per aplicar els criteris pedagogics que van presidir la creació de I'escola i ais quais no ha pas de renunciar.
2. Aquest mateix creixement és causa i efecte alhora d'uns canvis sociologies
en l'alumnat, ja que hi van agafant increment families incorporades de poc
als pobles de la Mancomunitat, poc o gens integrades i amb poques facilitats d'integració, pels tipus de poblament dels municipis, disgregats dels
nuclis urbans.
3. El relleu en la direcció, per jubilació del que hi ha estât fins ara. El nou
equip dirigent haurà d'enfocar la seva tasca tenint present el repte que
representa aquest tipus de creixement.
4. La sortida de la primera promoció d'antics alumnes de I'escola de les Facultats universitàries. Alguns poden incorporar-se progressivament a I'escola
com a professors, on han fet ja classes de suplencia i reforç.
Si els dos primers punts poden ser motius de preocupació, els dos altres, amb
l'empenta de joventut que representen, fan concebre esperances.
4. Comíat
El que signa, per darrera vegada, aquesta ressenya no pot fer sinó agrair ben
de cor les mostres d'afecte púbHques i privades que ha rebut de tothom: companys
de claustre, alumnes, pares i ajuntaments, d'ara i d'anys passats, i deis pobles de la
Vall del Tenes en general. Cosaria demanar que aquesta adhesió no sigui únicament personal sinó institucional; és a dir, que l'adrecin des d'ara a l'Escola i als que
la portaran perqué pugui ser sempre I'escola que hem volgut.
Joan Ruiz i Calonja
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Parvulari Santa Eulàlia

ELS POEMES DELS NENS
Per iniciar els nens en la poesia no hi ha fórmulas, ni codis, perqué és quelcom que es mou en el nivell de les emociona, dels sentiments...
De la mateixa manera que a les classes de parvulari els expliquem coses, els
cantem cangons, els expliquem contes... els diem poemes, ja siguin d'altres nens
de I'escola, ja siguin d'algun autor.
Ben aviat les criatures s'animen també a fer-ne. Son poemes orals comunicats al grup-classe, llavors els escriuen en un paper.
Tot fent poemes van aprenent a fer-ne. Potser la clau per al desvetllament de
la poesia en les classes dels petitons és, únicament, donar la possibilitat ais nens
d'expressar la realitat després d'haver-la observada amb uns ulls diferents de
quan fem conversa.

L'unica finalitat dels poemes, avui, és la seva comunicació.
La poesia a l'escola ha de tenir un Hoc instituìt dins del context escolar; dir
poesies, fer-ne, han de ser situacions habituais en la dinàmica de treball. L'actitud
del nen és, alhora, oberta i protagonista.
En fer una primera lectura d'aquests poemes aviat ens adonarem que per
algunes criatures son elements poètics alguns fenòmens de la naturalesa que no
entenen (el dia, la nit, el sol, la Iluna, els estels...) i ais quais doten de vida i de
comportaments humans:
Però, per damunt de tot, hi ha el goig de dir, de comunicar-se.

Xî/M.^'- '^ftAfcj

ni^ùJ,

BIBLIOTECA

CENTRE DE CULTURA SANT JORDI

La noticia que podem oferir és que e! nombre de ¡libres segueix augmentant,
gràcies a l'aportació que mensuaíment fa la Caixa d'Estalvis de Catalunya, i a la
Generalitat que proporciona lots gratuits de Ilibres, dois quais n'acabem de rebre
el quart (un lot conté entre 50 i 80 Ilibres).
Recordem que, com cada any, l'horari d'estiu és de 10 a 1, els matins, de
dilluns a dissabte; que es torna a obrir a la tarda quan comença el nou curs escolar, i que a l'agost sera tancat per vacances.
Ja en pie estiu, recomanem una activitat d'esbarjo, relaxada, distreta, estimulant i refrescant. Com ja s'endevina, aquesta activitat és: llegir. Us hi ajudarem en
el que estigui al nostre abast; de moment amb una reflexió sobre la lectura de l'escriptor Pierre Gamarra al Ilibre «Llegir: per qué?»:
«Qué és, dones, llegir?
En una reunió qualsevol, a la televisiô, quan un adult es veu en l'obligació de
llegir un text, observem com ensopega a vegades, enganxant-se en una síl-laba
determinada, vacil lant, saltant una puntuado que no ha advertit, fent la impressió
de trobar-se perdut en el text, descobrint-lo amb dificultat... Sens dubte, no es
tracta d'exigir a tothom de llegir amb el talent d'un gran actor de teatre, sino que
sigui capaç de superar l'etapa de desxifrar per tal d'expressar un text amb un minimum de qualitat, que provi que es comprén allò que es pretén llegir.
A aquesta lectura mecánica sempre aleatoria pot oposar-se, dones, la lectura
que jo anomenaria profunda o vivent, aquella que permet d'expressar un text, si
no en la seva plenitud, almenys en una gran part de la seva riquesa, de percebre
de bon començament si és rio o és pobre, de gaudir-ne eventualment de la substància i de transmetre-la ais altres. El fet de llegir profundament no és pas surar
per damunt del text, lliscar o trontollar en la superficie deis mots, sino penetrar en
aquest text, per tal de descobrir-hi les belleses, o les manques de bellesa, i fins i
tot els paranys. La lectura acompanya aquí l'esperit crític. La lectura és crítica,
examinadora. Podría dir-se que no és sinó crítica?
Es veuen així els diversos interessos i les diverses possibilitats de la lectura
veritable: permet una comunicació plena i valuosa, ens informa; permet un judici
crític i, per aquest fet, té un valor cívic; permet l'accès a l'àmbit immens deis Ilibres
i de la creaciô literària.

Si és Verität que l'home pot ser i restar analfabet, és veritat també que pot
progressar en l'adquisició de la lectura, anant de la malaptesa a l'habilitat, de l'habilitat a una facilitat sempre més delicada: no s'acaba mai d'aprendre a llegir, al
mateix temps que el lector pot mesurar-se infinitament en les gran obres que el
geni humà li proposa.
El fet d'oposar lectura mecánica i lectura profunda corre el rise de crear una
ambigüitat: aquesta lectura mecánica és necessària al començament i continua
essent sempre necessària. Més tard, funciona sense la intervenció conscient del
lector com un instrument ben oliat 1 sempre al seu servei. És veritat, en efecte, que
un lector, fins i tot experimental, no ho llegeix tot o no fa la impressió de llegir-ho
tot. Un començament de frase o de paràgraf li dona la ciau de la continuado. No
és pas la lectura superficial de l'analfabet, sino la lectura superficial d'aquell qui
sap. Pot tenir també els seus perils. Tant la presumpció com la ignorància poden
fer males passades.
De la mateixa manera, no es llegeix pas tot en un récitât o en una novel-la.
Se salten passatges i fins i tot a vegades pàgines senceres: tot seguint l'edat, Testat, l'humor, les preocupacions personals. A una edat ulterior, amb interessos
modificats, es llegirà d'una manera diferent, descobrint allò que s'havia rebutjat
primerament, negligint allò que ja no ens apassiona... Així, en el transcurs de
l'existència es pot procedir a diverses lectures de la mateixa obra. Amb això es
veu que la lectura va Iligada estretament a la vida i que només es penetra en un
text en la mesura que ens mou i ens commou.
En la satisfaccio proporcionada per la lectura, en totes les edats, hl ha allò
que nosaltres rebem, però també hi ha allò que nosaltres hem cercat i descobert.
Tot és sempre posât en qüestió per la nostra facultat de descoberta. Quan s'experimenta la necessitat de rellegir un llibre conegut i apreciat —el final del qual es
coneix aparentment—, no és pas per tornar a caminar per un cami obert, ja explorât, sino per descobrir més per nosaltres mateixos i en nosaltres mateixos, gràcies
a una facultat creixent de veure i de sentir.»
Joan Montes

Can Genis

ELS ROSAS A LA SAGRERA. CAN GENÍS

El cognom Rosàs s'estén en una zona àmplia de la Sagrera. Can Genis, Can
Joanet, els amos de ca I'Espardanyer, els Portussach —Rosàs, els Ciurans— Rosàs
de Can Sabaté, prop de l'Ajuntament. Té interés trobar el lligament entre tots ells,
l'origen i llur entroncament amb la masía pairal de Rosàs.
A Can Genis s'evidencien, per tradició i per documentado, les pedres fonament d'aquests Rosàs. Documentació que fa poc fou avaluada i ordenada per en
Joan Rosàs Reverté, historiador, un deis Rosàs actuals, descendents i amos de Ca
I'Espardanyer. Aquests documents serán la base d'aquest treball, juntament amb
tradicions, anècdotes i records que ajuden a donar vida a la fredor histórica. Cal
recalcar l'expressivitat d'alguns d'aquests veils papers, retrat d'uns temps passais i
no pas per aixo pitjors, originals pel contrast amb els equivalents d'avui dia, i que
procuraré remarcar.
A Can Gem's, I'Alfons i la Maria omplen les parets velles i repetidament restaurades d'una més vella casa, plena de vida tan sols en els meus records, ara més
sola, que la dissort i els temps Than anat fent més sola. Ara ja té la companyia de
la nova casa que es construí el fill, en Sadurní, casat amb la Rosa Valls de Lliçà
d'Amunt i pares de dos fills, la Montserrat i l'Albert. Casa i quadres en aquell espai
que, molt aprofitat, es conreava quan els primers avantpassats s'hi establiren a
principis-del segle XVIII.

1700?

Tot començaria per aquests anys.
Un fadristern de Rosàs, en Genis Rosàs, vé a La Sagrera i s'afinca en
aquesta casa, llavors anomenada Can Vidal, molt possible en relació amb
Tactual Can Vidal, que en aquells temps formava ja part del patrimoni de
Rosàs. Aquest Genis era germà d'en Joan Rosàs, batlle de la baronia de
Montbui i a la parroquia de Sant Feliu de Codines. La casa estava emplaçada en una peça de poc més de tres quartans, i seria petita, velia, descuidada i gairebé inabitable, àdhuc per aquell temps. Es casà amb Susagna
Ferrés, i se'n coneix sols un fili, en Joan.
Els començaments son sempre difícils però esforçats. Bons treballadors i
familia unida i una època econòmicament bona, els temps de les unces i els
xinxons, malgrat que ells sempre compten amb lliures, sous i diners.
Tenien poca terra; junt a la casa era poca, potser algun conreu a Rosàs.
Però, poc a poc, s'espavilen; veurem com compren terres i fan les primeres
obres.

1738

En Genis arranjà la casa i en deixa constància a la finestra de ponent, tal
com era, i ha seguit igual.
El nom Genis és a l'esquerra, però a la dreta hi consta el del fill, Joan Rosàs
Ferrés, amb l'any, 1738. Son proves de la unió i dels primers temps d'assentament i reformes, que anirien fent habitable el que serien les runes primitives de Can Vidal.

1747

El 3 de novembre adquireixen un censal a n'Anton Plantada de l'Amedla.
Un establiment a la parroquia de Santa Eulàlia, a cens de 4 lliures, 10 sous,
a pagar cada any, per la Mare de Déu d'agost.
Document en llati, omplint quatre folis per ambdues cares, on no crec que
hi quedi ni un punt ni una coma a remarcar. Una traducció parcial indica
«una peça de terra amb aigua per regar... amb pruneres... junt a una quartera per sembrar-hi forment... pertanyent al mas Radissa que forma part del
meu Plantada». Termeneja amb «la riera d'Atenas... i terres de Josep
Fàbregas, amb Can Féu de la Codina... i amb Coromines».
No s'oblida el càrrec de dos capons i dues gallines que per Nadal cal portar
al Sr. Rector de Santa Eulàlia, que es cuidin bé les terres, que les millorin i
no les descuidin. En Plantada signa de «la propia mà». No en Genis, que no
en sap i ho fa un testimoni. Però el fili Joan, pocs anys més tard, ja sabia
signar ben sol. Hom pensa quin concepte tindria en Genis d'aquell plec de
llatinades, que no podria entendre-hi res, ni tampoc que fossin en català,
que ni signar pogué, però que en seria orgullos, tindria la propietat d'un oue
sabia firmar però no conservar. Home del temps, ho compliria en tot i per
tot, i recordada fins el menor detall el que li hauria llegit el Notari, home
de paraula, amb millor memòria que gent d'altres temps més recents i més
il-lustrats.

1750

En dóna i en rep coneixement el Sr. Rector de Santa Eulàlia, D. Romuald
de Gad i Serra i el 28 de desembre 1783 s'inscriu al Registre de Granollers.

1770-73

Possiblement mor en Genis.

El veil finestral

1772

U n a nova compra, el 22 de novembre 1772, escriptura ja en català.
En Joan Rosàs Ferrés, bracer, compra un erm i una vinya a Salvador Torres
i Teresa Vidal, aquesta la mestressa. De nou surt Vidal, fa pensar en una
possible parenta seva que ven o cedeix un dot. Consta d'una entrada de 50
Iliures i també d'una colla de càrregues i deures, minims, però curiosos de
conèixer. Per una part 8 diners i per altra 15 sous a ITl-lustre Capítol de la
Santa Catedral Iglesia de la Seu de Barcelona, al Patronat de les Onze mil
verges i la Casa de Caritat. Complicat.
Es ven per necessitat... Inclouen cens, establiment, rabassa morta.
L'extensió era més o menys una quartera i pertanyia al Mas Ragassol. Diu
limitar amb Isidre Parera, sastre, fins el camí de la font de Ragassol, amb
l'Esteve Barò, mestre d'obres de Santa Eulàlia de Rondana.
Tot es compra per 28 Iliures, en paga 20, les altres ja tenien rebudes; els
venedors renuncien a uns drets de tipus medieval, el Beneí de noves constitucions, l'Epistola del Divi Adrià... millors coneixedors opinaran. En Joan
Rosàs ja signa «amb la pròpia mà». El Notari de Granollers, Manuel d'Argemir, dona fe, en llatí.

1747

Encara un nou document notarial de tots els mateixos; sembla que és la
mateixa finca però no és segur, liquidant uns censos i lluhismes al Priorat de
les Verges de la Casa Caritat de Barcelona. El Rosàs paga 4 lliures, 3 sous,
4 diners...

1773

La vidua Susagna atorga poders amplissims al fili Joan. Escriptura en català,
no sap signar, però respira unió i pau, amb aquest fili Joan, que fóra ja gran
i casat de temps amb Mariagna Busquéis.

1760

D'aquest matrimoni sols tenim coneixement de l'hereu, en Josep RosàsFerrés i Busquets, nascut el 1760. Tot fa pensar en gent quieta, senzilla i treballadora.

1772

S'arranja de nou la casa, des del 1772 al 1781, i per les obres que s'hi fan,
molt malament deuria estar encara.

1784

Els treballs de restauració es liquiden amb un document notarial d'una
minuciositat extrema. En Joan Barò, mestre de cases de Granollers i en Ward's Parera, fuster de Santa Eulàlia, declaren rebudes 357 lliures, 16 sous i 6
diners per les obres fetes per ordre d'En Gem's i en Joan des de 1772 a 1781
en la casa abans dita Vidal i avui Rosàs, «que vostre pare posseía a La Sagrerà».
^ I

Testimoni del passai

Alçar parets exteriors, donar vessant a teulades, dins i fora. L'escala, els tres
primers graons, «primers de pedra» (ara ja no hi són), sostres, xemeneia,
forn, portals... i cavalls, bigues, liâtes, portes. Són molts diners.
El final és el més intéressant. Se'n deuria prendre exemple en els temps que
correm i exigir-ho a tot empresari. «Jurem per la nostra ànima, a Déu Nostre Senyor Jesucrist i a sos Sants Evangelis, sobre la Creu, que tot es va fer
com es manà, que es gastà el que es diu, que tot era necessari per conservar
la casa i l'habités la familia, i que ha millorat d'acord amb el que s'ha gastat»...
Ciar que les obres acabaren el 81 i es paga el 84; alguna cosa deuria haver-hi
que hi calgués el Notari. Mai res nou sota les boires.
Detalla i especifica al màxim. Transport i coMocació d'aquelles tres pedres
a l'escala, 1 Iliura i tres sous. I així tot.
1815

Corrien els anys. En Josep es casaria amb Maria Fàbregas del Bosc, de
l'Ametlla. Sols sabem d'un fill, Joan, nascut el 1815, inscrit Joan RosàsFerrés i Fàbregas. Res consta de la vida d'en Josep, però si una tràgica tradició lligada amb la seva esposa Maria. Acabaven els temps de la guerra de
la Independencia, la guerra del francés. Un germà de Na Maria, de 18 anys,
un resistent, fou afusellat per les tropes de Napoleó. Permetien ais condemnats de resar el «Cree en un Déu». En el moment de dir «se'n pujà al cel»
va sonar la descàrrega i caigué mort.Per la familia, creient, sempre els fou
un consol.

1822

Mor en Josep, el 14 de desembre, ais 60 anys, de forma impensada i intestat.

1838

E n Joan Rosàs va a casar-se i estableixen Capitols Matrimoniáis amb Antonia Duran i Artigas, de l'Hostal de la Serra, Can Duran, filia de Francese i
Maria. Seria ja un nuviatge distint. Can Genis s'havia consolidât i la núvia
era de casa bona. Els capítols són complets i complicats, molt explicits; els
comentarem.
La núvia aporta 200 Iliures, una calaixera de roba blanca, tres vestits nupcials amb tot detall, un de cúbica negra, un d'indiana i «panyo», altre de
coto, seda i satí, les dues-centes Iliures a pagar en quatre anys. Joan accepta
i li assegura 66 Iliures. Si l'esposa mor amb filis a l'edat de testar, pot disposar de tot. Però si mor sense fills, o si són petits i no tenen edat de testar,
no pot disposar-ne, deurà tornar-ho als donadors o successors, sols es queda
les 66 Iliures. Això vol dir calaixera, vestits, Iliures, de nou als Duran. L'Antonia ho dóna tot al matrimoni, però si fineix cai assegurar la restitució.
Estableixen ordre de succesió: «filis máseles procreadors, per ordre, filles...
Viu encara la mare Fàbregas, que és usufructuària, però les rendes deuen
quedar dins la familia. I també ella en queda en cas que mori primer en
Joan, com succeí.
Sembla que es pugui deduir que una noia molt jove i d'una casa arreglada
entra a una casa de treball i poques rendes; l'hereu i marit sols un any major,
sense pare i la sogra vivent. Tindran sis fills i ella el sobreviurà quasi 40 anys.
Són un munt de circumstàncies que crearien situacions dificultoses.

1853

La mare Fàbregas del Bosc mor el dia de Sant Josep.

Son sis fills a mantenir, els ingressos no arribarien. En Joan s ' e n d e u t a i lliura
una Carta de Pagament a un tal F. M o n t a n é de Granollers. Son 400 lliures
i en responen les finques, gairebé totes, a m b c o m p r o m i s de terminis i interessos, 6 % . U n a d'elles, la casa, el n ù m e r o 35, encara el mateix avui. El
deute no és molt i potser no hauria sigut m a j o r p r o b l e m a , p e r ò les desgràcies
no vénen soles i
1870

el 10 juliol de 1870, mentre es batia a l'era de Can Naps, el Joan al centre
de la batuda i tenint les regnes de la mula, la va f u e t e j a r o el que fos, l'animal va donar-li una cossa que el feri mortalment. Era el dia de Sant Cristòfol. E r a casualment a Can Naps; els pagesos s'ajudaven a cada casa, un altra
dia els Naps serien a Can Genis. Però a l'era d'aquests, mai més es va batre
per Sant Cristòfol.
La vidua, l'Antonia D u r a n , té de fer-se càrrec de tot, als 54 anys, a m b els
sis fills i els deutes. Alguns dels fills serien molt petits. No hi havia testament.
Fa immediatament Inventari, molt detallat tot el mobiliari.
De l'immobiliari es detallen quatre finques, dues hipotecades, d ' u n a de les
altres no s'ha vist comprovant de c o m p r a , però és pel Rieral, llindant a m b
Can Féu i Can Cases. Hi consta la hipoteca, el seu dot i altres deutes a veins
que amb noblesa reconeix notarialment, malgrat siguin de paraula i sense
document. Passaria males temporades, però de carácter ferm se'n sorti.

1892

El 28 de juliol de 1892 en Francese Rosàs D u r a n , fill tercer del matrimoni,
cancel-la la hipoteca que gravava les finques, ja en poder de mans distintes
deis primers. Detallen el valor, no seria el real, 1.044 ptes. i es fa acta notarial. Sembla que aquest Francese portava la marxa de la casa, malgrat no
èsser l'hereu.

1900

L'onze de febrer de 1900 Antònia D u r a n fa testament de tot el seu, davant
el Sr. Rector Francese Riu. Es sent malalta i creu morir... que no succeirà
fins el 1907. Encara la Rosàs més velia, l'àvia de Can Portussach, na Maria
Rosàs, als 89 anys, recorda quan molt petita anava a veure l'àvia Duran de
Can Genis... Tenia por, feia passar davant d'ella a En J o a n e t , el g e r m à . . .
Ja llavors, tindrien entre cinc i deu anys, en Joanet carregava el feix. Era
molt velleta, sempre a la vora del foc, la cara arrugada, aquelles barbetes
punxegudes que tenien els veils d'abans, genives que trencaven crostons,
però que no sabien, o no volien, o no podien saber de postissos. Deixa hereu
de tot al fili Francese, siguent albacees testamentaris aquest i el seu g e r m à ,
el futur Espardanyer.

1907

Mor Antònia D u r a n , als 91 anys, el 28 de febrer, després de 37 anys de
vidua i 69 de casada. Fou sebollida en terra, el cementiri veil, al peu del
campanar; potser hi reposa encara.

1909

El fill primogènit, J a u m e , reclama els drets d ' h e r e u , basant-se en els Capitols matrimoniáis dels pares. Diligencies judicials i testimonials duren un
any i queda hereu i amb pie domini de Can Genis. Tot seguit fa inventari de
les possessions, on es veu que la pesseta valia molt.

1909

El 21 de maig del mateix any ven tots els seus drets al germà Francese, per
quantitat molt inferior a l'inventari, presents tots els germans com a testimonis, en Josep, en Joan i les germanes Maria i Mariagna.
Tot el quai vol dir que no mancarla el comú acord entre tots, que en Jaume
reclamaria segons Ilei i sense exagerar, que en Francese hauria portât sempre la casa amb la mare i que aquesta hauria aguantat fort la direcció mentre
va poder, tot al llarg del seu llarg viure.

1910

Encara aquest any en Francese liquida eis drets als successors d'una de les
seves germanes, eis nebots Emili, Dolors i Carme Ribera Rosàs, 250 ptes.
que reben «del abuelo Juan Rosàs Fàbregas». Ara en castellà.

1910

Per aquests temps faria ja 72 anys que s'havien casat eis pares, i en Francese
seria ja quasi veli. Casat de temps amb Anna Lluch, tenen tres fills, l'hereu
Joan i dues noies, la Mercè i la Maria, casades amb Salvador Girbau i amb
Hilari Mora i Pagès, de Caldes i professici picapcdrer. Habilidosos foren en
altre temps els picapedrers a Caldes, eis adoquins de granit eren coneguts
arreu. Com que els carros destrossaven el camí del Remei, l'Ajuntament
imposà el tribut d'un adoquí per carreta de bous que en transportés per dit
camí cap a l'Estació del tren. S'empedrà i en sobraren. L'Hilari i la Maria
moriren joves i deixaren dos filis, en Lluís i l'Assumpció. Quedarien força
desvalguts i pujarien entre Can Genis (com veureu oncles dobles, que sense
abundàncies sempre tenien la porta oberta), i ca l'Espardanyer. Anaven a
l'escola, en Lluís amb el Sr. Batlle. Passats els anys, la noia fou mestressa,
en Lluís s'instruí en pastisseria i fundà les Dolceries Mora i Rosàs, avui
entre les més afamades de Barcelona.
En Joan es fa càrrec de Can Genis, i també era competent en altres aficions.
Era ensenyant del Ball de Gitanes i havia composât lletres per caramelles,
que assajava amb eis cors del pöble.
Per aquella època i segur d'abans, com altres cases del poblé. Can Genis
tenia banc a l'església. Era justament a l'entrada de la capella del Santíssim, davant la trona, a primera fila d'ella i feia angle. Lloc preterit en tot
sermó i cerimonial. En Joan es casà amb Carme Mora i Pagès, germana del
seu cunyat. Foren dos parelles de germans i cunyats. Tingueren l'Alfons i
altres tres germans. En Sadurní, que morí a la guerra i que l'àvia demanava
que si tinguessin un fill li continuessin el nom. Acceptât, però si fos nena es
diria Carme. En Joan casà amb Maria Bonet, que havien estât a Can Maspons de la Vali i l'Hilari que ho feu amb Mercè Xicota, de Can Quirn de
Lliçà de Vali. Aquest Hilari morirla precisament a les poques hores del casament d'un de llurs fills, en Josep Maria.
L'Alfons es casà amb Maria Gudiol i Ricart, de Vie. Nom i familia molt
conegudes: el seu oncle era M n . Gudiol, fundador del Museu Diocesà de
Vic. El seu germà Josep estigué al front de la Fundació Ametller, la primera
de les tres famoses cases del Passeig de Gràcia-Aragó, cree el 41, la façana
escalonada. Creada per la darrera descendent dels tan coneguts xocolates i
quina Fundació té objectius i finalitats exclusivament culturáis i socials.
Encara més coneguda és la neboda, la Montserrat Gudiol, pintora de la Barcelona sentida i tradicional, l'enyorança de la ciutat que fou, els seus racons,

les seves arts i costums. Almenys, és l'art que li conec, suposo que també
deu fer perdurar la ciutat que ara és.
Tingueren dos fills, la Carme, la nena alta que bé recordo des que venia a
l'escola i que tant jove deixà els pares, el marit i les filles, ara ja quasi
grans... i en Sadurni, que prop de la llar pairal, ell i els seus tenen de ser
l'ombra d'uns pares sempre lligats al record i a la casa que aquell Genis va
aixecar del no res i li donà el nom, ja fa tant temps, gairebé tres-cents anys.

LA CASA
La casa no s'aparta del tipus de les cases d'aquesta part de la Sagrera.
Cara a migdia, davant el pati que en altre temps seria l'era, porxo i quadra;
més avail la casa nova d'en Sadurni i familia, la quadra gran. Tot això serien els
primers camps de conreu. Limits, el torrent de la Font, ca l'Espardanyer, la via
principal, el carni antic, can Sebastià.
Al dret de la porta, la gran figuera, que comptarà més de cent anys.
La façana, abans de pedra vista, ara arrebossada. Queda una finestra originai,
on son inscrites les lletres I H S. Just la teulada, la petita volada i l'ornamentació
formant arcs donen acollença a molts nius d'orenetes, ja escasses. Ciar que les dei7v
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«Les orenetes están contentes i xisclen d'un cap de dia a l'altre».
J. M. de Sagarra

xalles poden afectar a propis i estranys, però també donen una nota d'alegria i
soroll a la casa; el seu vol és companyia. L'Alfons, pel primer que he dit, sembla
no creure-ho així, i potser ha tingut algún pensament expeditiu i no recordar que
fa segles que hi nïen. La Maria escombra cada dia el rastre i no les vol pas treure.
(Això em recorda que al Parlament de Reykyavick, a Islàndia, els diputats deuen
no sols aguantar ço que eau, sino també els paràsits que les acompanyen, i rascar,
que fins els insecticides son prohibits, i perdoneu l'incís).
La sala d'entrada, ara disminuida amb un envà al fons, abans un sol eos que
arribava a l'escala, que començava pels famosos tres esglaons de pedra.
A la dreta, la cuina, també modificada. La llar ja no té el gran faldar, ni els
escons que acollien aquells avis. Les gruixudes parets permeten les capelletes,
armaris i rentamans, que hi continúen. Scguidament el celler, encara de terra endurida.
A l'esquerra, abans hi havia la quadra de la mula o l'euga, ara és habitació.
En els bons temps, gent i animal entraven per la mateixa porta. Al costat, altra
habitació que era el galliner, l'aviram tenia sortida a ponent, el pis tot fonament de
pedra viva.
A m b dos trams es puja dalt, la gran sala, en altre temps de façana a fons, ara
retallada per altra habitació a que hi foren obligats. A ambdós costats, altres quatre
habitacions, una era per la matança, pis de fusta encara. Cara a migdia, finestres
amb els festejadors; una originai, com també la de ponent, on consten els noms dels
primers Rosàs. Una porta i una escala de fusta, molt rústegues certament les primeres, porten a la golfa, pis de fusta. La golfa, l'anhel del jove Albert, hi veu la sala
d'espiai o de treball, la visió d'avui, tan diferent de la d'aquells primers Genis i
Joan, que l'omplirien de suors i d'il-lusions.
Ja hem parlat de Can Gem's, però cal que ens aturem un temps per allá el 1900,
on hi deixàrem en Francese i els seus cinc germans.
Una noia es casa, no l'altra. Dels nois, en Jaume i en Josep restaren solters,
no en Joan.
Aquest Joan comprà la casa veina i com que coneixia I'ofici d'espardenyer i
allá hi exercí, fou ca I'Espardenyer. Casa que abans se'n deia Can Berga i el cognom dels amos era Mas. En Joan era força il-lustrat, autodidacta, de formació pròpia, tenia molts llibres. Es casà amb Caterina Solé i Vails i tingueren quatre fills,
la Maria vivent, vidua Portussach. De tots en parlarem.
Però primer direm que era molt donat a la política, liberal, propagandista. En
una ocasió parlarla amb el diputat de la comarca, li diria que no sois amb paraules
es conquería la gent i els vots, i que calien raons més palpables. L'altre creuria

entendre la situado i li donà, diuen, 5.ÜÜÜ ptes., potser menys. Es fa la campanya,
es guanya per la Sagrera però no en la resta del pöble. El résultat és que no surt el
diputat. Ell torna a veure'l i lògicament no és gaire ben rebut, en principi. E n Rosàs
li diu que ve a tornar-li les pessetes, integres, perqué en no haver guanyat no li serveixen de res, no deuria pas donar-les als contraris. És de suposar que el diputat
ho contaria tota la vida.
No es parava aquí. Després de molta Iluita aconsegui, per allà el 1910, la concessió del Correu a Santa Eulàlia, i amb la primera tartana començaria el primer
transport deis pocs viatgers, correspondència i repartiment pel poblé.
Conseqüent al carácter honrat i dur que ja hem dit, repetia una i altra vegada
a filis i familia, que compartien com a missatgers, el secret del correu i de la carta;
ningú devia saber adreça, desti, remitent, molt menys donar-la a qui no era destinada, ni la menor referència. Recorden deis menuts la por que passaven en anar a
masies allunyades. Negoci que continué ajudat deis filis i després passà a en Joanet,
que es féu amb les tartanes i després eis cotxes. Ja possiblement pensant amb això.

Eis festejadors i el bell horitzó

procurà educar, millor en Joanet, que va anar als Maristes de La Garriga junt amb
en Joan U ñ ó . No cal dir, añada i tornada a p e u , a les 6 del matí, les gelades. Era
donar-li un carni.
La mainada tenien tan ficada al cap la idea del secret de la correspondència,
tan repetida, que recorden que a un deis filis, o potser nét, de quatre anys, portador
d ' u n a carta a un veí de la Sagrera, un altre veí massa curios li demaná: «A qui portes aquesta carta?». La resposta, ben apresa, fou clara: «Amb que ho sàpiga jo ja
n'hi ha prou». El mateix ho contava, poc després, al mateix Espardenyer.
En morir, el Sr. Rector Mn. Riu, que coneixeria l'índex, aconsellà a la familia
que cremés eis Ilibres dolents o perillosos, perqué la seva poca cultura no eis permetria interpretar-los com feia el pare. Eis cremarien; entre ells una història-recull
que havia anat fent de la Casa Rosàs.
Els quatre fills que dèiem foren en Claudi, en Joan, la Maria i la Montserrat;
la Maria encara vivent, nascuda el 1899, que recorda l'àvia.
El gran, en Claudi, es casà amb Pilar Salas Castillo, de Pinseque, provincia de
Saragossa, germana de l'Aurèlia de Can Mestret. Canviaren l'espardenyeria per
posada, i foren els pares i avis de Tactual amo de Ca l'Espardenyer, el pare resident
a Badalona i el fill Joan Rosàs Reverté a Barcelona, amb esposa i dues nenes i al
front d'una Dependència Cultural-Històrica a la Generalitat. No cai dir que a eli
es deu gran part d'aquest escrit.
D e l'altre noi, en Joan, no cal dir-ne res. Era en Joanet. EU i la Rosa, tant
lligats al pöble i que tants bons records hi deixarien.
D e les noies, la Montserrat es casà amb en Josep Ciurans, a Can Sabaté, finca
que després fou d'en Joanet. La Maria amb eis Portussach, tots ells afincats temporalment a Santa Eulàlia.
Josep Claret

El Temps

R E S U M DELS 12 D A R R E R S

MESOS

MITJANA DE TEMPERATURES

Juliol1987
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener1988
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

LA SAGRERA
Min.
Max.

EL RIERAL
Max.
Min.

LA VALL
Màx.
Min.

277
28'6
2r7
18'6
12'4
11'3
11'2
12'6
15'2
167
20'9
24'4

28'4
297
297
19'8
13'4
12'5
12'6
13'5
16'6
18'9
21'8
24'1

30'4
31'3
30'9
20'6
14'1
12'4
12'2
13'9
16'9
197
23'3
25'6

18'1
187
17'2
11'6
5'9
5'3
4'9
2'9
4'8
7'9
11'5
14

17'2
18
16
10'6
47
4'1
4
2
2'6
5'3
97
127

PLUVIOMETRIA

1987Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
1988 Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

LA SAGRERA
Litres/m.^

EL RIERAL
Litres m.^

LA VALL
Litres m.^

89
4'5
28'5
215
48'5
102'5
131
0
9
58
142
96'5

86'5
4
8'5
190'5
41
85
101'5
0
12
55
120
100

102'5
5'5
8'5
170
44
87'5
90
0
9'5
51'5
130
95

942'5

804

794

MITJANA: 847 litres/m.^
— 35 —

17'3
18'2
16'4
ll'l
5
4'4
4'2
1'9
3'8
7
10'6
14

Mitjana de pluja quantificable: 86 dies
Dies* de pluja inapreciable: 27 dies
Mitjana de pluja anual: 847 litres/m.^
Dia de màxima precipitado: 4 d'octubre: 89'5 litres/m.^ a La Sagrera
Màxima absoluta: 15 d'agost: 39° a La Vali
Mínima absoluta: 2 de març: -5° al Rieral
Dies de gelada: 13
Dies de tempesta: 40 aprox.
Dies de boira: 4
Mes més sec: Febrer
Mes més plujós: Octubre
* Hi ha hagut dos dies de pluja de fang
Si observem les dades que figuren ais quadres, queda ja bastant ciar el que
han estât els dotze darrers mesos meteorològicament parlant.
Cal constatar, com ja passa des de fa bastants anys, que el temps es comporta amb molta irregularitat.
Malgrat que l'aigua caiguda és força superior a la mitjana de la nostra geografia, també hem patit sequeres en époques inusuals —mes de febrer— i períodes
humits també inusuals —juiiol 87 i juny 88—.
En quant a I'estiu 87, aquest ha estât benigne al mes de juliol i extremadament sec i calorós els mesos d'agost i setembre.
Ens hem trobat també amb un hivern molt benigne i una primavera molt llarga
i inestable.
En resum, podem dir que es tracta d'un periode de temps més càlid i plujós
del normal, però sense faltar-hi algún espai de temps massa sec.

Josep Margenat

VI CONCURS DE FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES
DE LA VALL DEL TENES 1987

A m b el suport del Honorable A j u n t a m e n t de Santa Eulàlia de Ronçana, i per
iniciativa de l'Agrupació Fotogràfica de Santa Eulàlia, formant part dels Actes Culturáis de la Festa Major de 1987, va celebrar-se el «VI C O N C U R S D E F O T O G R A F I E S D I A P O S I T I V E S D E LA V A L L D E L T E N E S - 1987».
Al tancar-se la inscripció, varen comptar-se 44 concursants en el Tema «LA
V A L L D E L TENES» i 41 en el « T E M A L L I U R E » , amb un total de 171 fotos,
lleugerament inferior a les de l'any anterior, probablement a conseqiiència d'haverse réduit a 3 el nombre de fotos a presentar per cada concursant.
A tots els concursants, com també ais 17 atorgants de Premis, encapçalats per
l'Honorable Ajuntament de Santa Eulàlia i l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia,
la Comissió Organitzadora del Concurs agraeix llur coMaboració i els estimulem
per a continuar-la.
La primera projecció qualificadora va tenir Hoc el dimecres 6 d'agost, a les 10
del vespre, a la Biblioteca Municipal, i altres 3 projeccions destinades al públic en
general, com de costum, foren a l'aire Iliure, davant del «Taller Santa Eulàlia» a la
zona de l'envelat, els dies 8, 9 i 10 d'agost en la Festa Major.
El Jurat Oualificador, fou intégrât pels Srs. Pere Forcada de La Garriga; Francese Casanova de Lliçà d'Amunt, i Jordi Iglesias de Santa Eulàlia, que varen qualificar les fotos, a la primera projeccció esmentada. I per l'ordre de la puntuació
assolida per cada foto i col-leccio, la Comissió Organitzadora va atorgar els premis
de la següent manera:

TEMA VALL DEL TENES
Premi a la foto «Esbarjo Diferent» de Margarida Bonet i Galobart, donat per
«Taller de Santa Eulàlia».
2.""

A la foto «Cara a Cara» de la Colla de Geganters, donat per «Subministres
Cladellas».

3.°'

A la foto «Creu» de Dolors Sans i Gesa, donat per «Àrids Montes».

4.""

A la foto «Senyera d'ous» de Josep-Lluis Negredo, donat per «Pinsos
Diana».

5.^
6.^
1}
8.^
9.'

A la foto «Eis Convidats» de Josep M . ' Molist i Vilanova, donat per «Ferretería Poma».
A la foto «Mal Final de Curs» de Joan Cabot Pañach, donat per «Foto Cine
Batlle».
A la foto «Signes de Pau» de M / Àngels Bonet i Galobart, donat per «Cine
Foto Batlle».
A la foto «Nadal i Lluna» de Rosa Sans i Gesa, donat per «Foto Cine Batlle».
A la foto «Panoràmica» de Gonial Izquierdo Castejón, donat per «l'Associació Propietaris de Can Mallorca».
Premi a la millor Col lecció, a Margarida Bonet i Galobart, donat per «Sports
Scuin».
TEMA LLIURE

1."

Premi a la foto «Marina III» de Joan Cabot Pañach, donat per l'Ajuntament
de Santa Eulàlia.
2.°" A la foto «Carrer de l'Escudella» de Josep Lluís Negredo, donat per «Farmàcia D. Sans»
3.®' A la foto «Preparant el bany III» de Joan Cabot i Barbany donat per «Foto
Cine Batlle».
4."" A la foto «MÖNCH» de Dolors Sans i Gesa, donat per Llibreria Carbó.
5.^
A la foto «Basarda» de Jaume Galobart i Duran, donat per l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia».
6.^
A la foto «Carrer» de Magda Palà i Margenat, donat per «Transports
Girpei».
7.'
A la foto «Tradició» de Jordi Chiva i Bou, donat per «Assegurances Prat».
8.^
A la foto «Quadrícula n.° 2» d'Antoni Puig i Banús, donat per la «Caixa d'Estalvis de Catalunya».
9.'
A la foto «L'Aneto des del Pía de Beret» de Pere Prim i Padrós, donat per
«Foto Cine Batlle».
Premi a la millor col lecció, a Joan Cabot i Pañach, donat per «Foto Cine
Batlle».
Quant al repartiment de Premis, va teñir Hoc al Casal Parroquial el diumenge
10 d'agost, a la sortida de la missa del migdia, últim de la Festa Major, i els guardonats varen rebre eis seus Premis amb forces aplaudiments.
La Comissió se sent satisfeta per l'èxit assolit enguany pel Concurs, el que
demostra que a la Valí del Tenes, l'afecció a la fotografia es creixent, i com que
l'assistència a les projeccions pot incrementar-se, creiem que successivament es
desbordaran totes les previsions.
G. Izquierdo Castejón

VII CONCURS DE FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES
DE LA VALL DEL TENES 1988

Com cada any, s'està préparant el Concurs de Fotografíes Diapositives que té
Hoc per la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana, i que reuneix un bon nombre
d'afeccionats a aquest art.
Ultimament va ampliar-se la participado a l'àmbit de la Vali del Tenes, amb
el propòsit que tots els afeccionats d'aquest quatre pobles puguin mostrar públicament les seves obres i prendre contacte amb els seus col legues veins, a part de fer
més variada i important la mostra. Creiem que l'experiència fou positiva, però voldriem encara més participado de fora de Santa Eulàlia, perqué estem segurs que
hi ha molts afeccionats que no coneixem.
Regirán el Concurs les següents

BASES
PARTICIPANTS: Tots els afeccionats a la fotografía, veins fíxos o de temporada,
dels pobles de Bigues i Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Valí i Santa Eulàlia de
Ronçana.
CARACTERISTIQUES: Temes «Vali del Tenes» i «Lliure» per a fotografíes diapositives, presentades en marquéis de plástic o cartró, en format de 24 x 36.
Cal que les del Tema Valí del Tenes siguin fàcilment identifícables, pel Hoc o
el fet fotografiat.
OBRES: Col leccions de 3 fotos per Concursant i Tema. Cada concursant pot presentar, si ho desitja, una col lecció de cada tema. Naturalment, les diapositives
no poden haver participât en concursos anteriors.
PREMIS: S'adjudicaran un mínim de 5 Premis per Tema, consistents en trofeus
donats per entitats o cases comerciáis. Cada concursant podrá optar al Premi
a la millor col-leccio i un altre a la seva miHor foto.
JURAT: Estarà format per persones compétents en la Matèria, en nombre a determinar.

I D E N T I F I C A C I Ó : 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 del autor.
E N T R E G A : Podran ser entregades fins el diumenge 2 d'agost a:
Santa Eulàlia: M E R C E R I A G E M A o ais membres de la Comissió Organitzadora.
Bigues i Riells: Miquel Mas (droguería)
Lliçà d'Amunt: Fotos MARIUS.
Lliçà de Valí: CASAL SOCIAL (l'Àngel)
Cada coMecció anirà dins d'un sobre, acompanyada d'una relació amb el
Tema, números i títols de les fotos. En la part exterior del sobre, es farà constar el nom complet i adreça del concursant, i el Tema de les diapositives que
conté.
PROJECCIONS: Hi hauran diverses projeccions públiques de les diapositives concursants. La primera, en la qual actuará el Jurat Qualificador, tindrà Hoc el
dimecres 10 d'agost a 2/4 de 10 del vespre al Casal Parroquial. Les altres el
vespre deis 12, 13, 14 i 15 d'agost, dies de la Festa Major, a l'Escola de la Vali
del Tenes.
L'entrega de Premis tindrà Hoc el diumenge dia 14, a 2/4 de 2 del migdia, a
l'Escola de la Vali del Tenes, on hi haurà una projecció de les obres concursants.
D E V O L U C I Ó : 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.
G. Izquierdo Castejón

Per Nadal... «Eis Pastorets»

CASAL
Amb gran interés i col laboració de diverses persones ens vam decidir a posar
en condicions l'habitació del Casal que dona a la part de davant. Sens dubte será
molt útil com a Hoc de reunió, arxiu d'obres, vestuari, etc... A l'hora de fer els Pastorets no estava acabada i, de fet, encara no s'ha estrenat. Eis Pastorets es varen
representar eis dies de Nadal i Reis i hi va prendre part molta gent. Aquest any, a
més de fotografíes, es va fer un vídeo que vàrem poder veure tots junts un diumenge del mes de febrer.
Al llarg del curs el Casal ha acollit diversos actes i celebracions com son: la
tradicional Vetllada de Contes de l'Espiai, la representació de l'obra «Beatles contra Rolling Stones» per alumnes de l'Escola de la Vali del Tenes, una altra obra a
càrrec del Grup de la Font d'AbriI, les sessions de cinema infantil a cura de l'APA
de l'Escola Ronçana, el concert de corals del dia 15 de maig i, darrerament, el 5è.
Aniversari de la Coraleta de Santa Eulàlia.
QualsevoI d'aquests actes, 1 altres que se'n poden anar fent, són ocasió de
xerrada, festa i convivència i això sempre afavoreix el pöble. Caldria encara afegii hi l'excursió que s'organitza cada estiu, des de fa cinc anys quan celebràrem ol
Cinquantenari, i que enguany ha portât una quarentena de persones cap a Andalusia.
A tots ens agradarla que, de cara al curs que ve, sortis alguna iniciativa més
en el camp del teatre; de fet hi havia un projecte però ha anat passant el curs i
s'ha quedat a la capsa. A veure si passat l'estiu hi ha ànims per tirar-ho endavant.
De moment, bon estiu i bona Festa Major!
Margarida Bonet

La Coraleta. Cinquè aniversari

CORAL STA. EULÀLIA I LA CORALETA

Ja fa una colla d'anys que la Coral Sta. Eulalia va comengar el seu camí; i al
llarg d'aquest temps hi ha passat un bon nombre de gent ben diversa, la majoria
del nostre poblé. Al costat de la coral gran, la coral infantil també ha anat fent historia, i estem contents perqué hem acabat aquest curs celebrant amb tots els ets
i uts el 5é. Aniversari de La Coraleta.
Però, ben mirât, val més que comencem pel començament.
Iniciàrem el curs un dels primers dimarts de la tardor. Ais primers assaigs ens
proposàrem seguir unes sessions de técnica vocal, objectiu pel quai calia que ens
resérvessim un altre vespre de cada mes; malgrat els bons propòsits, hem de
reconèixer que hem estât poc constants, i aquest és un deis punts que cal que
revisem de cara al proper curs.
Per les testes de Sta. Eulàlia vam fer un discret concert al local de la Caixa
de Manlleu; va ser com un assaig general pel concert de Nadal, força més reeixit.
La Coraleta va participar també en aquests concerts, tot i que aleshores el nombre
de cantaires havia minvat molt. I tot just sortint de testes, el darrer diumenqe de

gener les coráis van anar d'excursió, aquest cop per terres de La Segarrá: St.
Guim de Freixenet és un petit poblé d'encara no mil habitants, on sembla ser que
tothom canta; i cal dir que ho fan molt bé, sobretot la Coral infantil que aplega una
seixantena de cantaires.
El nostre proper compromis es va escaure el diumenge 13 de març; de bon
matf agafàrem un autocar que ens dugué de dret als estudis de TV2, a St. Cugat,
per participar en la Missa del Diumenge.
I aixi que la vam tenir a punt, vam fer l'excursió que cada any ens porta a cantar a un o altre pöble de Catalunya; enguany, el dia 24 d'abrii anàrem a Llivia; després del concert a l'església, i havent dinat, tinguérem temps d'admirar, cami de
la Seu d'Urgell, la bellesa del paisatge de la Cerdanya en plena primavera. I, camí
de tornada, a l'autocar més d'un ja tenia al cap la data del 15 de maig; i és que
resulta que aquest dia tinguérem convidats: la coral de St. Guim va tornar-nos la
visita del gener, i a més vingueren eis de St. Pere de Riudebitlles. Fou un dia dedicat sobretot a la música, però també a la coneixença mùtua dels nostres pobles;
l'arrossada del migdia ens hi va ajudar considérablement.

La nostra Coral, a T.V.

I ja som a final de curs. Aquest any ha calgut allargassar els assaigs fins
entrât el juliol, perqué la festa del 5è. Aniversari de La Coraleta va quedar fixada
pel dia 2 d'aquest mes. Abans d'aquesta data La Coraleta va tenir un altre comprom i s important: la 21.^ Trobada de Corals Infantils de Catalunya, organitzada pel
SCIC, aquest any en forma d'intercanvi; els de Sta. Eulalia, juntament amb les
corals de Llerona, Granollers i Martorelles, vam acollir la coral «Petit estel» del
Vendrell, i a mitjans de juny fórem rebuts allá; va ser un altre cap de setmana pie
de cançons, i sobretot d'abundants coneixences i amistats entre els infants.
Només tres dies després, La Coraleta participava en l'Acte d'Homenatge a Joan
Ruiz i Calonja, a l'Escola de 2.°" Ensenyament. Estem molt contents perqué a La
Coraleta hi torna a haver, després de la depressiô d'aquest hivern, una vintena de
nois i noies amb ganes de cantar, i és amb aquesta il-lusió que hem célébrât els
primers cinc anys de vida de la nostra coral infantil.
Ara cal esperar que, després de l'estiu, començarem amb la mateixa empenta. I aixo també va per la coral gran, per la Coral Sta. Eulalia.
Fins aleshores, bon estiu i bones vacances!
Montserrat Bonet

Quin espiai!

GRUP D'ESPLAI
Un nou curs d'espiai ha passai sense gairebé adonar-nos-en; sembla mentida però ja som a la fi del seu recorregut i a l'inici d'unes noves colonies. Qué en
podem treure d'aquestes activitats quinzenals? Que ens mereixem un bon sopar!
Però qué ha estât aquest curs? Ha estât un seguit d'activitats diverses per
assolir eis objectius que ens havíem proposât a l'inici, com:
— El contacte directe amb la natura.
— Fer diverses activitats manuals per fer córrer la imaginació.
— Fomentar l'amistat i la companyonia a través de les activitats en grups.
— L'aprofitament del temps Iliure.
Les activitats més importants del curs han estât:
— La castanyada.
— El pessebre a la plaça, per Nadal.
— La vetllada de contes.
— La sortida a la Molina.
— El «Simposi 88», amb visita a l'Ajuntament i Iliurament a l'alcalde de diversos projectes de millora del nostre pöble.
— Joes de pistes, gimcanes...
— Un mini-curset de bail de saló.
— Carnestoltes.
— Participació a la testa del 10é. aniversari de l'Espiai de LIiçà.
— Festa Major de l'Espiai per Sant Jordi.
— Excursions: amb bicicleta a Sta. Justa, a peu al castell de Montbui, en tren
a Barcelona.

COLONIES
Aquest any l'Espiai marxa de colonies a LA COMA, comarca del Solsonès.
— TORN DE PETITS:
Dies: del 16 al 24 de juliol
Edat: de 3.«' a 5.^ d'EGB
— TORN DE MITJANS:
Dies: del 24 al 31 de juliol
Edat: de 5.^ a 8.^ d'EGB
NOTA: Antigament a l'Espiai es seguia la tradició que, a I'acabament de les colonies, qualsevol pare dels nens convidava els monitors a sopar a casa
seva. Nosaltres no volem obligar ningu, però ens sap molt greu que es
perdin les tradicions.
Tot esperant que surtin bé les colonies, ens acomiadem fins I'any que ve.
Gent de l'Espiai

El Pessebre de l'Espiai

GEGANTS

Gegants i Geganters

La noticia documental més antiga coneguda fins ara sobre gegants és del
segle XIV i es refereix a la ciutat flamenca de Poperinghe, circunstància que féu
creure al distingit etnòleg Van Gennep que els gegants processionals van originarse a Flandes, des d'on es van estendre per d'altres paisos, i argüeix en favor
d'aquesta opinio el fet que allá on més abunden aqüestes representacions sigui a
Flandes. Quan el bon amie publicà la seva obra «Folklore de la Fiandre» no coneixia la gran abundor que n'hi ha a casa nostra. Amb al-lusió al suposat origen dels
gegants i basant-se en l'obra refenda, el filòleg i etnòleg Krüger, també bon amie
nostre, fa observar que només se ls troba en els nuclis ciutadans i en els centres
industrials importants, detall que indueix a pensar en una procedència gremial i
urbana derivada de l'expansió medieval dels gremis.
Aquests focs van difondre's per Europa a les darreries de l'Edat Mitjana, a
free de l'establiment de la festa del Corpus, i molt aviat hi foren adaptats. La interveneió deis gremis va donar certa riquesa i opuléncia ais elements anteriors que
van afegir-se a la festa, i segurament arribà un moment que va doldre d'haver-los
de cremar i destruir i fer-los nous cada any. La crema de les figures fou probablement suplerta pels focs grecs posats en la boca dels dracs i de la mulassa, que

devien resultar més del gust de les gents d'aleshores, per raó de la seva novetat.
Aquesta innovació degué salvar de la crema eis veils entremesos, que van esdevenir perennes, pogueren adquirir més riquesa i van oferir un bon motiu de lluíment i d'ostentació ais gremis que eis regien.
Des deis temps de més esplendor de la festa, a la tarda s'organitzava una
comitiva integrada pels principals entremesos, la qual feia una passada i seguia
tot el curs que l'endemà havia de fer la processò. Hi anaven els tabalers de la Ciutat, eis diables, que engegaven gran espetec de —carretilles— i focs petadors, el
drac, els cavallets, els gegants, i encara d'altres elements, que han variat amb el
curs del temps. Aquesta passada se n'emportava {'entusiasme del pöble tant com
la mateixa processò, puix que arreu del seu pas escampava l'alegria i la bullida,
i congregava gran gentada al seu entorn. Aquesta passada es por dir que encara
perdura, reduída a la volta que fan eis gegants, eis quais, fins just ahir, encara
anaven precedits de les trampes, continuadores dels antics tabalers de la Ciutat.
Eis Gegants i les Bèsties del Comú anaven a visitar les principals autoritats.
La sortida aquesta era esperada i molt celebrada pel veïnat, especialment per
la mainada, que feia tots els possibles per poder veure el pas dels gegants. Fins
fa molt poc temps, subsistí el costum que eis gegants anessin a fer una bailada
davant dels edificis de les autoritats i davant de casa de tots els regidors. Per
donar una idea de la prodigalitat dels magnes personatges, en el sentit indicat,
bastará dir que l'any 1820 van fer fins a 50 ballades davant de les cases de tants
altres ciutadans distingits.
Aquesta passada també la feien la major part dels gegants de les poblacions
on n'hi havia.
Les colles, llogades essencialment per fer música a la processò i fetes venir
sovint de poblacions foranes, en algunes localitats importants havia estât costum
que, al vespre, anessin a les cases de les principals autoritats a tocar albades, que
venien a equivaler a la bailada dels gegants.
El Corpus té un petit refranyer:
De prop 0 de Iluny,
Corpus pel juny.
No és bon Corpus
si la ginesta
no va parar a mar (És a dir, si no plou força)

Si vols llocada per Corpus,
posa eis aus per ÍAscensió.
Oui dejuna per les quatre festes anyals
no li doten eis queixals.
taronges no son bones
fins que han vist els gegants.

Actualment aquest últim refrany resulta equívoc, perqué les taronges, per
Corpus, ja han passat.
del Costumar! Català"
Joan Amades
Colla de Geganters

1er. equip del C.E. Santa Eulàlia

FUTBOL
C.E. SANTA EULÀLIA
Una temporada més els nostres equips, amb sort diversa, han lluitat per aconseguir la millor classificació possible. Destaquem per sobre de tot, el primer Hoc
aconseguit per l'equip Alevi A, que al final superà al Granollers per tan sols un
punt de diferència. Una gran temporada d'aquests nois que han demostrat tenir
un gran pervindre futbolistic. Igualment, també mereix tots els elogis l'excei-ient
campionat de l'equip infantil, que amb un increíble promig golejador, quasibé cinc
gols per partit, s'han classificat en segon Hoc, darrera 'del Vilamajor.
El primer equip, que començava amb fortes aspiracions a aconseguir I'ascens, ha decepcionat una mica, especialment després del seu excel-lent inici de
campionat que el portà a ser el líder del grup per unes jornades.
La primera volta va ser molt bona i es preveía una Huita final amb el Bellavista,
que al final ha aconseguit el campionat, i el Pitres. Però a la segona meitat, després de cinc derrotes consecutivos i l'allunyament deis primers ilocs, l'equip es
desmotivà força i això feu que al final es perdessin molts punts.

L'entrenador ha estât en Manuel Pérez, que les temporades anteriors dirigía
l'equip juvenil del club. Pérez ha sabut ser un company més i ha conjuntat una
plantilla molt jove, amb una mitjana de 22 anys i en la seva totalitat, sense comptar
en Pere Riera ex-jugador del Barça Atlètic i el Vio, de jugadora que han sortit dels
equips inferiors del club.
Plantilla 87-88:
Porters: Alex i David.
Defenses: Franch, Barnils, Pedro, Manel i Ángel.
Mitjos: Riera, Jaume, Forcadell, Carles, Ricard i Pérez.
Davanters: Liu is, Pere Montes, Josep Montes, Torres i Andrea.
Màxim golejador: Pere Montes amb 16 gols.

CLASSIFICACIONS

Tercera Regional - Crup VII!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bellavista
33 20 8 5 79 43 48 +16
34 19 7 8 65 46 45 + 11
Franqueses
34 18 9 7 81 53 45 + 11
Pitres
Sta. Perpètua 34 20 4 10 79 41 44 + 10
32 17 7 8 74 47 41 +11
Vilanova
34 15 7 12 54 48 37 + 3
Inacsa
34 14 8 12 59 49 36 + 2
Sta. Eulàlia
AmetllaVallès 34 13 8 13 61 79 34
34 14 6 14 47 52 34
Palou
St. Feliu
33 14 4 15 61 60 32
Gualba
33 13 5 15 66 74 31 - 3
34 12 6 16 59 69 30 - 4
Miquelenc
Palautordera 32 11 5 16 64 75 27 - 5
Sentmenat
31 8 10 13 44 48 26 - 6
Almerienc
32 7 12 13 47 72 26 - 6
31 9 7 15 38 46 25 - 7
At. Vallès
Martorelles
33 8 5 20 42 76 21 - 1 3
SP. Llinarsenc 34 5 4 25 57 99 14 - 2 0

Juvenils 2.' Divisió - Crup XII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Granollers
St. Perpètua
Palautordera
LI. d'Amunt
Lllnars
Montmeló
Mollet
P.Vaso
Montornès
Zona Sud
LaTorreta
LIerona
CaldesM.
Sta. Eulàlia
P.B. Biava
At. Vallès

29
30
29
29
30
29
29
28
29
29
29
29
28
29
29
27

25
18
17
15
17
14
12
11
11
9
9
7
6
6
6
4

2
5
6
8
2
5
8
9
5
5
4
6
6
6
6
5

2 91 23 52 +22
7 92 46 41 + 11
6 73 49 40 + 10
6 73 43 38 + 8
11 85 58 36 + 6
10 62 61 33 + 5
9 57 55 32 + 4
8 65 55 31 + 3
13 74 70 27 - 1
15 59 85 23 - 7
16 50 80 22 - 6
16 45 94 30 - 8
16 59 75 18 - 1 0
17 57 82 18 - 1 2
17 49 84 18 - 1 2
18 37 78 13 - 1 3

Infantíls 2.' Divisió ' Grup XV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vilamajor
Sta.Eulàlia
Franqueses
Vilanova
0. Garriga
P.B. Biava
Canovelles
Ametlla Vallès
Palautordera
St. Geloni
At. Vallès
Extremenya
La Torrefa
La Roca
Martorelles

24
25
25
24
21
24
22
21
22
19
23
24
20
19
19

19 2 3
17
4
16
5
12
5
5
14
7
13
11
8
9
10
10
10
15
15
6 1 14
16
16

97
123
117
113
77
68
70
49
57
70
64
48
25
17
22

34
50
53
54
42
51
50
67
61
69
78
115
76
97
120

40 +16
38 +14
36 +10
31 + 7
30 +14
30 + 6
25 + 1
20 - 2
18-2
16 - 4
14 - 6
14 - 1 0
11 - 1 3
5 -15
4 -16

Alevins «A» 2.' Divisió - Grup Xili

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sta.Eulàlia
Granollers
Cardedeu
Vilanova
LaTorreta
Llinars
Franqueses
St. Geloni
Gànoves
P.B. Biava
AL Vallès
Martorelles
LIocBell
Ametlla V.
Canovelles
La Roca

Equip B e n j a m i «A»

."SI —

27
27
25
25
26
27
25
21
24
19
23
19
25
21
21
15

20
20

4
3
5
5
7
13 3
11 6
4
4
3
2
6
3
3
2
1 0

3
4
4
7
8
11
8
6
11
8
15
9
17
14
16
14

86
79
69
57
55
62
57
65
55
33
37
24
55
16
28
19

24
31
35
46
44
66
37
36
66
31
44
46
93
62
82
54

44 +18
43 +15
37 + 13
31 + 5
29 + 3
29 + 3
28
26 + 4
22-4
19 - 1
14 - 1 4
14 - 2
13 - 1 1
11 - 5
8 -12

2 -14

Alevins «B» 2." Divisió - Grup XIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bigues
Castellar
Extremenya
LI. d'Amunt
StFost
CaldesM,
Sentmenat
U. de Valí
Montmeló
Mollet
A. Polín.
LleonsN.
Sta. Perpètua
Parets
Sta. Eulalia

25
26
26
26
26
26
26
25
25
24
24
26
24
26
23

50
20
13
10
11
11
11
11
11
11

86
64
42
51
45
56
51
39
46
39
45
45
39
27
O 19 12

22
25
21
33
39
52
52
32
44
43
55
51
57
78
83

43
42
32
30
28
27
27
25
25
25
20
19
15
12
8

+21
+14
+ 6
+ 4
+ 2
- 1
+ 1
+ 3
- 1
+ 1
- 4
- 9
- 7
-14
-16

Equip Infantil

Il TORNEIG INTERNACIONAL
DE FUTBOL BASE
Els dies 21, 22 i 23 de maig es celebrà, organitzat pel club local, el II Torneig
Internacional de Fútbol Base, en les categories Benjamf, Alevf i Infantil, amb
aquests equips i résultats:
BENJAMÍ:
Hi participen Canovelles, Ripollet, Parets, Les Franqueses, Sta. Eulàlia «A» 1
Sta. Eulàlia «B». Va resultar campió el Parets que demostré ser el millor en imposar-se clarament per 2 a O al Ripollet en la final.
Els equips de casa varen ocupar la quarta plaça r«A» i la sisena el «B».
ALEVÍ:
Els equips participants foren: Toac (França), Les Franqueses, Ripollet, Canovelles, Sta. Eulàlia «A» i Sta. Eulàlia «B».
El Canovelles es va fer amb amb el títol del campió en vèncer a la final al
Ripollet per 2 a O, després d'haver éliminât en semifinals al Sta. Eulàlia «A», que
al final va ocupar la quarta plaça al perdre per penáis en el partit per al tercer i
quart Hoc.
INFANTIL:
Hi participaren: Toac (França), VIschesse (Itàlia), At. Lorquense, Canovelles,
Les Franqueses i Sta. Eulàlia.
En aquesta categoría, s'imposà a la final l'equip local arrodonint així ia seva
excel lent temporada. Aconseguí la victoria final per penáis ais Italians de
VIschesse.
En resum, una magnífica organització la d'aquesta II edició del Torneig malgrat que, a darrera hora, no va confirmar la seva presència un equip estranger per
la qual cosa es velé reduída la participació internacional.
A la jornada de cloenda del dilluns 23, es feu Iliurament de les medalles i trofeus corresponents, davant del nombrós public que assistí a veure els partits.
Josep Montes

SOCIETAT DE CAÇADORS
Temporada 1987-88
Aquesta última temporada ha estât molt diferent de les altres, dones no ha fet
pràcticament hivern. La tardor va ser bastant normal i es van veure bastants
tudons els primers dies, també perdius a les parts altes del terme, que són les més
tranquil-Ies. La perdiu necessita poc soroll, poques carreteres, sembrats de
cereals i alguns boscos per refugiar-se i criar. Del conili, molt poc; les repoblacions
no han donat el résultat esperat i les colles amb gossos pe! conili, no han pogut
exercitar gaire la seva afecció, (sort que, a mitja veda, es varen poguer tirar bastants trets ais tudons i tortores).
Cap el mes de desembre es va repoblar el terme amb faisans i colins de Virginia, que varen animar una mica les caceres, dones la falta de fred va absentar
del nostre terme les tan esperados becades, becadells i papalines, que altres anys
han fet les delicies cinegètiques i gastronomiques dels caçadors i de les seves
families i amies. Esperem que aquesta propera temporada no faltin; que les caceres son com les collites, n'hi ha de bones, de dolentes i, també, anys d'anyada com es diu en la cria deis vins.
El dia 19 de juny es va celebrar l'assemblea general de la Societat de Caçadors de Sta. Eulàlia de Ronçana a la Biblioteca Sant Jordi. Es varen repassar tots
els assumptes propis de la Societat, destacant entre ells, la decisió d'incrementar
les repoblacions un 50% més que l'any passat, de faisans i colins; les perdius ja
es varen augmentar l'any anterior i també es comentà la dificultar d'aconseguir
éxits amb el conili i d'estudiar el trobar-hi solucions.

Es va fer saber els socis que el Medi Natural i la Federació Catalana ha publicat un intéressant Ilibre sobre les espècies protegides, per a un major coneixement pels caçadors de la fauna salvatge de Catalunya i la seva continuïtat. També
s'informà de l'ampliació de la granja cinegètica destinada a repoblacions a Sta.
Perpètua, per, en el futur, poguer augmentar la capacitat de cries, sobretot de perdiu.
Després a l'assemblea es va decidir fer aquest any dos concursos de caça,
amb dos trofeus, el primer pel que puntuï més peces i el segon pel que porti més
garces. Aquest Dia del Soci será el proper 6 de novembre, començant a les 8 del
matí i acabant a les 2 del migdia al local social del Patronat d'Esports (Can Rajoler) on serán Iliurats els premis. El trofeu de les garces s'estableix a fi de controlar
el seu excessiu nombre, ja que fan molt de mal a les altres espècies, aixi com
també ais fruiters i cultius. Esperem, dones, molta participació i esperit esportiu en
aquesta diada.
Aquest any començarem la temporada amb la mitja veda, el dia 14 d'agost
per tortores, tudons, guatlles i també còrvids (garces, gralles, gaigs, etc.) a la riera
del Tenes. Amb els limits com cada any, es podrá caçar tots els diumenges i
dijous fins al 4 de setembre inclòs; després totes les escopetes tornaran a quedar
silencioses fins a l'obertura de la veda general el 2.°" diumenge d'octubre, per a
poguer cagar tot l'autoritzat per la Ilei fins el 1 d i u m e n g e de febrer.

Amb l'esperança i il-lusió de tornar a casa amb una bona caçera qualsevol
dia, desitgem a tots els socis molta sort 1 als veins de Sta. Eulàlia una mica de
comprensió pel nostre esport, que si bé és força actiu i sorollós, crea també un
ambient tradicional, heretat dels nostres avantpassats i que s'ha de conservar respectant sempre naturalment les normes.
Molta sort a tots i fins l'any vinent!

La revista «RONÇANA»
La nostra publicado ha continuât al llarg de l'últim any transcorregut si fa no
fa com sempre. Podriem destacar-ne, com a fets sobresortints, quatre: la mort del
nostre company de redacció, corresponsal a Riells del Fai, Miquel Vilamajor; l'edició d'una nova guia telefònica de Santa Eulàlia; el «Sopar», i el fet de celebrar
enguany el 2 0 / aniversari de la revista.

El dia 19 d'abril va morir, a Riells del Fai, el nostre veli amie i company de
redacció, Miquel Vilamajor i Tarradellas, després d'una llarga malaltia que va
suportar amb molt coratge i resignació. Des d'aquí volem expressar novament als
seus familiars, especialment la seva esposa Pepita, la nostra més sentida condolen§a.

Per Nadal es va publicar una nova Guia Telefònica de Sta. Eulàlia. L'anterior
estava ja molt incompleta i feia temps que es parlava de la necessitat d'una d'actualitzada. Creiem que és un bon servei a tots els usuaris locals d'aquest mitjà de
comunicació, i la prova és que se n'han venut prop d'un miler, amb un preu especial
als subscriptors de Rondana. Si algii encara no en té, o en necessita més exemplars,
les pot adquirir a l'Ajuntament, al preu de 100 ptes.

Quant al «Sopar», aquest any vàrem estrenar Hoc de celebració: el Restaurant
Masia Ragasol, prop de Caldes però pertanyent al terme municipal de Bigues. Els
convidáis d'honor foren els historiadors i politics Josep M." Ainaud i de Lasarte i
Josep Lluís Carod Rovira. També s'hi afegí, a última hora, l'escriptor i filòleg
alguerès Rafael Caria. Val a dir que ha estât un deis sopars més reeixits, segons
opinió majoritària, dones totes les intervencions assoliren un nivell molt considerable. També el servei del Restaurant complagué a la nombrosa concurrència.

Enguany s'acompleix el 20.' aniversari de l'aparició del primer número de
Ronçana. Será exactament el mes de novembre i coincidirá amb el número 145.
Creiem que és una bona fita assolida, a més si tenim en compte que aquest llarg
període ha transcorregut sense interrupcions de cap mena, que no vol pas dir sense
problèmes. És una bona ocasió, dones, per agrair a tots els qui ho han fet possible,
la seva coMaboració, i també, naturalment, per sentir-ne una sana satisfacció
col-lectiva.

Només ens resta insistir novament, com sempre, perqué ningú no es cansi: ni
els redactors, ni els administradors, ni els anunciants, ni els lectors, ni els repartidors... perqué de tots i de cadascun d'ells depén l'éxit i la supervivencia de «Rondana». És una obra de tots i tots en som responsables.
Joan Cabot
\

CADA ANY UN PERSONATGE

En Francese
Vila i Bonet
Quan em varen demanar que fes iapartat de l'anuari «Cada any un personatge», vaig repassar mentalment la llista de les persones que podlen ocupar aquest espai
i, d'una forma quasi espontània, vaig pensar que en Francese de la «Casa Velia» era
un bon candidat. Sense pensar-ho dues vegades vaig preguntar a la Rosa —la seva
esposa— si hi tenia algún inconvenient, i de forma totalment natural van accedir-hi.
Un diumenge a mig matí várem quedar en trobar-nos i, parlant parlant, va sorgir aquest escrit. Val a dir que en Francese té una gran memoria i que he hagut de
resumir molt, ja que no disposem de tot Vespai que necessitaríem.
El meu nom complert és Francese Vila i Bonet. Vaig néixer el dia 7 de setembre del 1907 aquí, a la Casa Velia. Els meus pares eren en Miquel i la Rosa. Érem
dos germans més, la Teresa i la M."" Antonia.
Vaig començar a anar a l'escola que hi havia a Can Mallorca i al segon any
d'assistir-hi varen traslladar-nos tots a les Noves Escoles de La Sagrera. Vaig anarhi fins als quinze anys. En deixar l'escola, com que el meu avi i el pare ja eren suficients per a fer la feina de casa, anava a jornal. La primera feina va èsser la de
manobre, construint la resclosa que hi ha a la Riera, més o menys al dret de casa.
Després les feines que feia eren jornals al camp (segar i batre) i treballar al
bosc. Guanyava 10 ptes. de jornal, i, si segàvem, a més a més ens feien la vida.
L'any 1931 vaig casar-me amb la Rosa Viaplana i Vila i ja vaig treballar a casa.
Amb les dues mil ptes. que tenia estalviades vaig comprar dues vaques-, el meu pare
va tenir-ne un gran disgust ja que no volia que arrisqués tots els meus estalvis fent
aquesta inversió, no obstant jo vaig continuar amb la meva dèria i várem començar
a complementar les feines del camp amb les de ramaderia.

L'any 1938 em varen cridar al front i amb els de la meva «quinta» vàrem deixar
la familia. Va èsser la Rosa la que va haver de tenir cura de les vaques, ja que el
meu pare no volia saber-ne res. Com a màxim, recollir el menjar que ella els hi
repartia.
Als 9 ó 10 mesos d'estar al front, van ferir-me a la cara, un tros de metralla va
fer que estés primer ingressat a l'hospital de Cervera i després al de Manresa. De
resuites d'aquesta ferida vaig perdre la visió d'un ull. En donar-me d'alta i incorporar-me novament al front només pensava en tornar cap a casa, i així, al cap d'uns
dies, abandonava i d'amagat retornava a casa. El retorn va ser molt arriscat, i si no
hagués estât per l'ajuda de la bona gent que trobàvem, no hauria pas estât possible.
Acabada la guerra tornava la normalitat i seguíem treballant i engrandint la
granja. No hem tingut filis, però sempre hem estât acompanyats i ajudats per mossos i minyones que hem i ens han estimât. En Joan de Granollers, en Josep de Can
Plantadeta, la Consol, la Pili. De tots en guardem molt bon record.
Després va venir a ajudar-nos la nostra neboda Nuria Viaplana. En casar-se
amb l'Esteve Herraiz i quedar-se a viure amb nosaltres vàrem formar una nova
autèntica familia.
Poca cosa més que el treball i la familia he fet a la meva vida.

Parlem una mica de com veieu la situació de la nostra societat.
En el món del treball puc dir que les màquines fan molt més suportables les
feines del camp. Les feines són feixuges però la mecanització les fa molt més suportables. Ara es fa molt més treball amb menys esfor?.
De la politica no en vull ni parlar, només diré que no hi entenc res ni vull
entendre-hi. L'ùnica cosa que puc dir és que amb l'entrada de la democràcia vaig
comentar a cobrar una quantitat mensual com a ferit de guerra.
Del jovent diré que, per una banda, són potser més sincers, però que hi ha
alguns aspectes en la relació nois-noies que penso que es passen una mica. En la
nostra joventut hi havia poca llibertat, però ara en tenen massa, s'ha passai d'un
extrem a l'altre.
Deixem ['entrevista aquí, m'acomiado d'ells i, tot marxant cap a casa, penso
amb la Rosa, la dona d'en Francese, que ha estât tota Vestona asseguda al seu costai
i amb Núria, la seva neboda que també estava en la tertúlía, i pensant en elles se m'ha
ocorregut que hi ha un munt de mestresses de casa que, sense fer massa remor ni
haver reivindicat mai res, ni tan sols reclamar part del mèrit en fer possible el tirar
endavant les families, han fet possible que les nostres cases i pobles hagin tirât endavant.
És bo fer una pausa en el nostre camí i parlar amb la gent gran. En fer-ho, sentim més amor per les nostres coses i valorem més les nostres arrels.
Jaume Valls

MOVIMENl
NAIXEMENTS
Data
24- 6-87
13- 8-87
15- 2-88
12- 4-88
19- 4-88
18- 5-88
4- 7-88

Nom deis nascuts
Juan Ignacio Godeo Bau
Marta Margenat Dordas
Francisco Javier Vilas Barros
Marina Candeal Danti
Meritxell Cortés Sala
Marc Barrera Martínez
Antonio Gabriel Robles Pérez

Nom deis pares
Alberto-María Angeles
Josep-Dolors
Francisco-Ana Julia
Josep-Encarnació
José-Rosa María
Josep-Ovidi i Trinidad
Antonio-Gabriel i Rosario

DEFUNCIONS
Data
6- 6-87
14- 7-87
4-10-87
13-10-87
27-10-87
3-12-87
2- 1-88
22- 1-88
4- 3-88
30- 3-88
18- 4-88
25- 4-88
6- 6-88

Nom deis traspassats
Emilia Coca Núñez
Encarnación Domeñe Arnedos
Rosa Barniis Mas
Magdalena Riera Campins
Joaquim Turell Flaqué
Jaime Sayol Barò
Isidro Bonet Barniis
Pedro Tura Valls
Josefa Mariné Boada
Juan Gubern Maranges
Eugenio Lazo Franco
Concepción Riera Dalmau
José Tura Valls

Domicili
Sant Isidre, 19
Font Lleó, 22
Can Roig deis Pins
Can Roig Nou
Casa Turell
Casa Espina
Carni Serra Granada
c/. Mig, 8
Lligà d'Amunt
Casa Bruno
Can Rey
etra. La Sagrera
Edifici Catalunya

DEMOGRÀFIC
MATRIMONIS

Data
20- 6-87
11 - 7-87
25- 7-87
18- 7-87
8- 8-87
8- 8-87
22- 8-87
12- 9-87
12- 9-87
19- 9-87
24- 9-87
24-10-87
25-11 -87
28-11 -87
19-12-87
5- 3-88
26- 3-88
27- 5-88
28- 5-88
9- 7-88

Nom dels contraents
Joan Montes Gravi i Josefa Espuña Vila
Francisco Ruiz Ortega i María Nieves Do-Nascimiento Ortiz
Jordi Matabacas Oferil i María Concepción Enebral Lucas
José María Martín Quintana i Antonia Cladellas Pou
Manuel Nicomedes Carnnona i Susana del Pozo Hinojo
José Luis Gómez Fernández i Margarita López Quesada
Jordi Gallemí Barnet i Antonia Gástelo Gómez
Manuel Fernández Navarro i Montserrat Francás Guyàs
Francese Franch Castellarnau i María Neus Gabedo Ferreiro
Rere Guri Casallachs i Immaculada Gabot Vila
José Peñaranda Jo i Maria Mercedes Llauradó Navarro
José Félix Aguado Gutiérrez i María Teresa Aguilera Sánchez
Francisco Teruel García i Dolores Morales Mena
Josep Manaut Glusella i Montserrat Forns Ruig
José Cladellas Pou i Rosa Xicola Matas
Daniel Galán Riera i Florentina Hidalgo Martínez
Julio Graña González i Nuria Serna Meco
Manuel Gómez Sanz i Maria Sonia Tobajas Vázquez
Rere Grau Pi i Elisa Ruigdomènech Castella
Víctor Manuel Climent Sanjoan i Marta Moreno Fernández

FESTA MAJOR 1988
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DIMECRES. dia 10 d'aqost
A 2/4 de 10 del vespre
al Casal Parroquial
VI CONCURS DE DIAPOSITIVES
Acte de qualificació per part del Jurat

DIJOUS. dia 11
A íes d del vespre
TRES TRONS
per anunciar l'inici de la Festa Major
Seguidament,
a la Biblioteca, Inaugurado de la
MOSTRA D'ARTESANI A LOCAL
que estarà oberta tots els dies de la
Festa Major
A les 10 del vespre
a la Plaça Maragali
SARDINADA POPULAR amb animació
1 CINEMA DE PANTALLA GEGANT
• Actes gratuits
DIVENDRES, dia 12
A les 12 del migdia
TROBADA D'AVIS
a la Plaça de l'Església
i seguidament
MISSA SOLEMNE
a continuaciô
Visita dels avis a la
MOSTRA D'ARTESANIA LOCAL
A 2/4 de 2 dei migdia
DINAR per a tots els avis amb sobretaula i animaciô
A les 6 de la tarda, al Poliesportiu
Concert amb l'orquestra COSTA BRAVA

VWW

A les 7 del vespre, al Poliesportiu
Passi de models i Elecció de la
PUSILLA de Santa Eulalia
• Actes gratuits
A les 10, a l'Escoia Vali del Tenes
Passi de DIAPOSITIVES i VÍDEO
A les 11 de la nit, al Poliesportiu
BALL amb l'orquestra COSTA BRAV/
• Preu del Bail: 700 ptes.
DISSABTE, dia 13
A les 10 del matí, ais Pins de les
Escoles del Rieral
FESTIVAL INFANTIL
A les 4 de la tarda, al Forn del Bosc

CONCURS DE DIBUlX INFANTIL
A les 5 de la tarda:
Arribada de les Colles de Gegants a I
plaça Maragall
A les 6:
Cercavila des de la plaça Maragall fin
a la plaça de l'Ajuntament
A les 7:
Arribada a la plaça de l'Ajuntament
presentado de totes les colles.
Entrega d'obsequis per a totes le
colles participants, i seguidamei
BERENAR-SOPAR per a tothom qui
desitgi al preu simbòlic de 300 ptes.
Les colles que-ens visitaran serán:
—
—
—
—
—
—
—

ANDORRA
ARENYS DE MUNT
LLIÇÀ D'AMUNT
MONTMELÓ
MÒRA D'EBRE
RIBES DE FRESER
STA. COLOMA DE GRAMENET

PROGRAMA
WVW

D'ACTES
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A les 10 del vespre,
a l'Escola Valí del Tenes
Passi de DIAPOSITIVES i VÍDEO

A les 10 del vespre,
a l'Escola Valí del Tenes
Passi de DIAPOSITIVES i VÍDEO

A2/4d'11 de la nit,
A les 11 de la nit,
al Poliesportiu
Actuado de DUNCAN DHL), actuació al Poliesportiu
de diversos grups de rock fins altes Gran actuació espectacle
BELLE EPOQUE
hores de la matinada
• Preu: 1.200 ptes. venda taquilla
• Preu recital: 1.200 ptes., venda anticipada Ajuntament1.500 ptes. venda taquilla
DILLUNS, dia 15
DIUMENGE, día 14
A les 12 del migdia,
a l'esplanada de la Benzinera
GIMCANA AUTOMOBILISTA
A 2/4 de 2, a l'Escola Valí del Tenes
Entrega de PREMIS del concurs de
DIAPOSITIVES
A les 2
BALL DE DANSA, rigorosa etiqueta
• Entrada gratuita
A les 7 de la tarda, a la Plaça de
l'Ajuntament
SARDANES

A les 10 del matí, a l'esplanada de la
Benzinera
GIMCANA DE TRACTORS
A les 10 del vespre,
a l'Escola Valí del Tenes
Passi de DIAPOSITIVES i VÍDEO
A 2/4 d'11 de la nit, a la Zona Esportiva
GRAN CASTELLde FOCS D'ARTIFICI
seguidament, al Poliesportiu
FI DE FESTA
amb l'orquestra HUAPACHA COMBO
• Preu: 800 ptes.

FESTA MAJOR ESPORTIVA
Dies 6 i 7 d'agost
TIR AL PLAT a ies Vinyes Noves
PING-PONG ai Club Tennis Castellet

Üia 14
FUTBOL amb els primers equips del
CANOVELLES i el STA. EULÁLIA, a
les 7 de la tarda.

Dies 13 114
Dies 27 i 28
FUTBOL: Trofeu Josep Brustenga
Semifinals i Final de PETANCA a
Pinedes Castellet
Oiler, amb els equips: Lligá d'Amunt,
Semifinals i Final de FUTBOL SALA
Bigues, Llerona i Sta. Eulália.
63 - -
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STA. EULÀLIA DE RONÇANA
TOTA CLASSE DE:

Arbres fruiters (Diferents

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

Planters d'hortalissa

(Del temps)

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

Cultius

GUAL

EsUiM S i m l
•ta. Eulillt

•

a larMlMa

•
II

a Sta. Eulàlla dt lonçua

a (ant Fillu

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

ucMorIa
fTA.EUAUA
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 EULÀLIA DE RONÇANA

GALERIES CATALUNYA
Bar

2Frnnfkfurt

MODESTO
TAPES VARIADES
ESMORZARS I BERENARS
SANTA EULALIA DE RONÇANA

GALERIES CATALUNYA

Papererìa «MARI»
— REVISTES I D I A R I S

JOGUINES

OBJECTES PER A REGAL
G È N E R E S DE PUNT

Tel. 844 84 59

PERFUMERIA

SANTA EULALIA DE RONÇANA
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Farmàcia D. Sans
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES
FÓRMULES MAGISTRALS

Plaga de rAjuntament, 2

-

Tel. 844 89 80

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

CONSTRUCTOR

D'OBRES

LLORENC BELLAVISTA

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

STA. EULÀLIA DE RONQANA

aòta

SANTA EULÀLIA DE RONQANA
«URBANITZACIÓ
TELEFON

CAN

SABATER»

8 4 4 9 3 19

BAR - RESTAURANTE
BODAS -COMUNIONES
BANQUETES
CONVENCIONES

especialidad en

pescados

a n i m a d a s voladas con baile
(los s á b a d o s
reserve su

noche)
mesa

SALON DE PELUQUERIA

M/ Antonia
UNISEX

C/. Jaume I, n.° 27 - (Antes Super Sta. Eulàlia)
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

PEIXATERIA

P. MARTIN
Especiaiitat en peixos de costa
i marisc de tota classe

(O

Servei de Restaurant
Plaga de rAjuntament
STA. EULÀLIA DE RONQANA

Alimentació Bassa
ESPECIALITAT EN EMBOTITS

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

^ ^

^ ^

^

^

^ ^ ^

PERRUQUERIA UNISEX

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

Eléctrica

^^on^ana
ANTONI AIXELÀ

InstaHacions d'aigua i electricitat
Industrials ¡ domèstiques
iHuminació de jardins i piscines
Jaume I, 27
Telèfon 844 82 09
SANTA EULALIA DE RONQANA

FERRERIA
de

MEiquel

Barbansr

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

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

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
RÈTOLS I IMITACIONS
PINTOR

INDUSTRIAL

Jaume Iglesias
etra, de La Sagrera

Telèfon 844 89 82

SANTA EULALIA DE RONQANA

EXCAVACIONES
Y

CIMIENTOS

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

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

Carregues de Bateries

•

Installació eléctrica d'automoblls i tractors
•

Reparació de Motocultors i Excavadores

•

Reparació de Bombes de Pressió

^oan

^^ilaró
Tel. 844 85 90
«EL RIERAL»

HZZZHH

SANTA EULALIA DE RGNQANA '

Esfériques

Subministres

m

m

Venda ai 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

ESPORTS

ORENÇANA

santa eulalia de ronçana
Tel. 844 82 03 - Plaça de l'Ajuntament, 2
^

^

^

^

SANTA EULALIA DE RONÇANA
^
^
^
^
^
^
^

^

^

^

CONSTRUCCIONES

Muñoz

Urb. «Can Met» (parcela n.° 1)
Tel. 844 91 30
SANTA EULALIA DE RONQANA

Restaurant LA

VALI

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 EUi-ÀLIA 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 SÒLS

•

MOQUETA

•

PLÁSTIC

•

RÈTOLS

•

EMPAPERAT

F. BLANCA

Telèfon 844 90 18
Verge del Remeì, s/n.
SANTA EULALIA DE RONQANA

PANOTS JIMENEZ

Carni de la Serra, s/n.

Telèfon

SANTA EULALIA DE R O N g A N A

844 93 11

BAR - B O D E G A

CAN RAMONET
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS

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

TOSSINERIA

—

CARNISSERIA

—

COMESTIBLES

Josep Flaqué Galobart

El Rieral

Telèfon 844 82 83
SANTA EULALIA DE RONgANA

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

ELECTRODOMÈSTICS

CASALS

BARBANY

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS
— LLISTES DE NOCES —
Bateries de Cuina - Vaixelies - Cuines - Neveres
Estufes - Màquines de rentar superautomàtiques
Congeladors - Calefacció
Telèfon 844 81 35
«EL Rieral»
SANTA EULALIA DE RONQANA

X^cstauram
OBERT TOT L'ANY
de Joan Puigdomènech

COMUNIONS I BATEIGS
MENJAR CASOLA

Telèfon 844 82 07
SANTA EULALIA
DE RGNQANA

AIRE

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 EULALIA 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

FUSTERIA DE TALLER

COL LOCACIÖ EN OBRES

Sieve i orner
Telefon

844 80 59

— EL RIERAL —
SANTA EULALIA DE RONQANA

COMESTIBLES 1 GARNS
COMERQ DE PINSOS 1 PATAJES

Tenda Nova de
Pere Tura
Telèfon 844 81 09

SANTA EULALIA DE RONpANA

0

L

MATERIALS DE C O N S T R U C C I Ó

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

TRANSPORTES

Vicente Baltasar
Camiones de gran tonelaje,
volquete y repartos
para toda Cataluña.
El mejor servicio y ai momento.
C/. Aragón, 30
Urbanización «La Campiña»

Tel. 844 85 15
SANTA EULALIA DE RONQANA

Can Vila
(ESTAÑO

Espardenyeria

Objectes Regal i Escriptorí

Telèfon 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONÇANA

CONSTRUCCIONS

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

BAR RESTAURANT

JUAN MONTOYA
ESPECIALITAT EN POLLASTRES A L AST
PISCINES

SANTA EULÀLIA
Carrer Les Piscines, 27
Teléfono 844 92 82

Urb. «Els Ametllers»
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

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

Ràdio

Televisió

J O S E F DANTÌ
CASA FRANCESC
Telèfon 844 80 57
SANTA EULALIA DE RONQANA

MERCERIA
—

—

OBJECTES PER A REGAL
—

PERFUMERIA

= = = = = = =

(^asa ¿Ztas
Plaça de l'Església - Telèfon 844 81 95
SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A

grayma
PROJECTES I GESTIÓ IMMOBILIARIA
Assegurances la Catalana

Pl. Ajuntament, 2

Sta. Eulàlia Ronçana

Telf. 844 92 92

Polch i Torras, 8

LIiçà d'Amunt

Telf. 841 63 70

Transports B O N ET
RECADER DIARI A BARCELONA

BARCELONA:
Ali-Bey, 51 - Tel 225 69 36

Pallars, 129 - Tel. 300 18 34
SANTA EULÀLIA DE RONQANA:

C/. Dr. Severo Ochoa, n.° 8

Telèfon 844 89 98

F U S T E R I A

Lluis

Grirbau

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

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

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 RONQANA

Ferretería
POMA
TRANSPORTS GENERALS
etra, de Barcelona - Tel. 844 80 60
/

SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A

BAR

TERRASSA - BILLAR - AMBIENTACIÓ MUSICAL
TAPES I ENTREPANS
Carrer Divina Providència, 1
Urbanització Font de St. Joan

Tel. 844 87 98
Santa Eulàlla de Ronçana

PREKO
IMPOSA ELS PREUS ECONÒMICS
Amb gran assortit de xarcuteria, cansaladeria, carnisseria,
fruites i verdures

Dissabtes i diumenges, pollastres a l'Ast
Segur que repetirán!
Carrer Jaume I, n.° 27
Barrí La Sagrera

Tel. 844 61 20
STA. EULÀLIA DE RONQANA

Construccions
d'obres

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

TALLER DE SERRALLERIA METÀL LiCA

I. DANTI
Bastida Nova

Domicili particular: Tel. 8 6 5 0 0 36
SANTA EULALIA DE

RONCANA

Barberia
GRAN ASSORTIT DE CALÇATS
OBJECTES DE REGAL I PERFUMERIA

S. Salvado
Telèfon 844 88 61
SANTA EULALIA DE RONÇANA

BAU-VILA
F U S T E S

Especialitat en fustes nacionals
MAGATZEM: C/. Corrò, 171
Telèfon 840 09 72
GRANOLLERS

CARNISSERIA

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

#

CANSALADERIA

CAN MARANGES
Telèfon 844 81 57
SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONES

Pisos Torras, 5." bloque, 2° 1.' y 2° 4.'
Tel. 844 89 51

SANTA EULALIA DE RONQANA
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Tel. 844 89 21
Serra Granada, s/n.
— Lado transformador —
SANTA EULALIA DE RONQANA
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PERGOLA

Paratge natural at costat del
mateioc riu T^enes
amb ämpUa iona d'esOarjo

Especialitat a la brasa
Banquets - Bodes - Bateigs - Comunions
Menjars caso ans - Sopars amb Ball
Frankfurt
Aparcament prop! • Espaiosa terrassa
Reserves de taula al tel^fon 844 81 32
STA. EULÄLIA DE RONQANA

(Arran del Riu Tenes'

A 25 Km. de Barcelona

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

CONSTRUCTOR DE
POZOS Y MINAS
V I R G E N DE MONTSERRAT, 27 y VIRGEN DE
MONTSERRAT (Esciiiina 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 EULALIA
ESTACIÓ DE SERVEt
COMPRA-VENDA D'AUTOMÒBILS
TALLER DE REPARACIONS

SERVEI OFICtAL

Carretera de Barcelona, s/n.
Telèfons:
Taller: 844 88 06
Est. Servei: 844 82 31

SANTA EULALIA DE RONQANA
(Barcelona)

Supermercat PITARCH
CARNISSERIA
•

CONGELAIS
•

POLLASTRES A L'ASI
•

DROGUERIA
•

FRÜHES I VERDURES
Mn. Cinto Verdaguer
Urbanització Can Juli, 107
S A N I A EULALIA DE RONQANA
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FORN
DE
PA
PASIISSERIA

lelèfon 844 81 80

Sant

Antoni

de Jaume Peig

S A N I A EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONS

Lluis Moré Barbany
Carni de Can Vidal, 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,JOVAHÌ
GALERIES CATALUNYA
Carretera de Barcelona, s/n. — Tel 844 92 96
SANTA EULALIA 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 griferia
Bombes i equips de pressió

cuines, congeladors, neveres i renta-plats

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

«Urbanització Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONQANA
TERMINO

y-'

SANTA

CASCO URBANO
DE STA EULALIA
DE

HONSANA.

Ol CTI

E E

ik.

MUNICIPAL

DE

FULALIA DE RONSANA

R E S T A U R A N T

Paradis Park
Cuina Catalana
BODES

- BANQUETS

-

RECEPCIONS

DIMECRES TANÇAT
LOCAL CLIMATITZAT
Garni de La Serra

Telèfon 844 90 75

SANTA EULALIA DE RONÇANA

SALÓ DE
PERRUQUERIA
DE SENYORES

DOLORES
TRANSPORTS

DANIEL
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 Sagrara

Telèfon 844 82 60

SANTA EULALIA DE RONCANA

Josep Bau
Treballs de fusteria
TALLER:
Can Tabaquet
Tel. 844 83 11

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

08187 STA. EULALIA DE RONQANA

i.

FUSTERIA METÀL.LICA
EN FERRO, ALUMINI, VIDRE

JOMI
de Josep TORRELLAS

St. Josep, s / n .
Tel. 844 83 30
STA. EULALIA DE RONpANA

Merceria

SANTA EULÀLIA
• Gèneres de punt
• LIanes
• Perfumeria
Edifici La Saia
Telèfop: 844 88 36
Sta. Eulalia de Rongana

PINSOS
Amb la garantía de
COMPANYIA D'INDÚSTRIES AGRÍCOLES, S.A.

Fábrica a

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Distribuidor per a la Vali del Tenes:

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

La festa, renovada cada any,
expressa la voluntat h u m a n a
de convivència i d'esperanga
jiik

Tir
CAIXA D'E5TALVI5
DE CATALUNYA
LA

CAIXA
DE TOT5

comparteix la festa amb els
seus amies i tots els veins

rv

.

PUBLICACIÒ
LATROCINADA
PER
L'AJUNTAMENT
DE STA EULÀLIA

