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Per primera vegada, escric —o millar dit, intento escriure— aquest full que serveix de davantal a l'Anuari Local d'enguany.
I die intento, perqué el meu desig hauria estât poder dir-vos moites coses, però
lamento infinitament no poder assolir-ho, perqué —espero que ho
comprendreu—
només fa quatre dies que tine la responsahilitat de dur les régnés del Municipi, i,
naturalment, no puc parlar-vos de realitzacions de cap mena (no hi hagut temps
material per a dur-ne cap a terme) ni puc atabalar-vos, ara, amb eis propòsits i projectes que tenim en cartera, ja que us faria l'efecte que m'aprofito de ioportunitat
que
m'ofereix aquesta publicació. I, a més a més, podria semblar-vos una segona de la
recent campanya electoral.
Deixarem, per tant, tot això per al proper

número.

Pel que fa referéncia a la Festa Major, ens l'hem trobada al damunt, tot just prendre possessio dels nostres càrrecs. No hem pogut, dones, fer-ne una anàlisi acurada,
per tal de millorar-ne les possibles deficiéncies.
Amb tot, hem ampliat amb entusiastes col-laboradors la Comissló
Organitzadora, i, de beli antuvi, aprofito aquesta avinentesa per tal d'agrair-los llur esforç, totalment desinteressat, encaminat només a aconseguir la gaubança del nostre pöble.
I acabo demanant-vos

també la vostra importantissima

col-laboració.

Participeu —veins, estiuejants i residents de temporada— en la nostra Festa. Participeu-hi activament. Penseu que, sense vosaltres, la Festa no tindria cap mena de
sentit ni d'eficàcia. Perqué —no ho oblideu— vosaltres en sou l'ànima i l'esperii.
A la bestreta, dones, moites gràcies.
I a tots, felicitats, bon humor i millors

vacances.
L'Alcalde
JOSEF U Ñ Ó i C I U R A N S

AJUNTAMENT

•
Es sol licita a ¡'Àrea d'Agricultura i Medi Natural de la Diputació de Barcelona una subvenció per l'execució de l'obra de segellament i arranjament de l'abocador municipal de Sta. Eulàlia. Igualment s'acorda soMicitar tambe una subvenció
per l'a Jquisició de material per l'estalvi d'energia per l'enllumenat public, essent el
pressupost d'aquest material pel que es demana subvenció de 1.829.854 ptes.
•
S'aprova el canvi de nom del carrer de les Escoles pel de «Mestre Joan BatIle i Rosa», donada la rellevància de la figura d'aquest home i del benefici que ha fet
al nostre pöble per la seva contribució en l'educació de varies gcneracions.
•
S'acordà aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que servirán de base per prestar el servei de recollida d'escombraries. Aixi mateix, convocar
concurs per l'adjudicació del Servei de Recollida d'Escombraries.
Vist l'acabament del contracte que té l'Ajuntament amb el senyor Joan Pou i
Puig per prestar el servei de recollida d'escombraries, i donat que no es va poder
tramitar un nou concurs que assegurés la continuació del mateix amb eis requisits
establerts, es proposa prorrogar el contraete amb el Sr. Joan Pou i Puig per un
període de sis mesos.
•
Es modifica el tipus de gravàmen de la contribució territorial urbana, fixantlo en el 27% sobre la base liquidable del padró corresponent, amb efectes del dia
1 de gener de 1986.
•
Així mateix, s'aprova la modificació del projecte de reforma i ampliació de
la Casa de la Vila per tal d'adequar-lo a la realitat.
•
Es tr:u a concurs l'adquisició, per l'Ajuntament, del mobiliari necessari per
la nova casa consistorial, aprovant-se el plec de clàusules econòmico-administratives per adquirir el mobiliari, i, simultàneament, convocar concurs per l'adjudicació
del suministre esmentat, per un import de 2.500.000 ptes. I . V . A . inclòs.
•

S'aprova la liquidació del pressupost ordinari de 1985 i que és la següent:
Existència en caixa . . . .
Pendent de cobrament
Suma
Pendent de pagament
Resten

5.528 Ptes.
58.728.524
58.734.052 Ptes.
50.171.175
»
8.562.877 Ptes.

•
Així mateix, s'aprova la liquidació del pressupost d'inversions de 1985,
donant el següent résultat:
Existència en caixa . . . .
11.253.965 Ptes.
Pendent de cobrament . . .
23.193.617
»
Suma
. .
34.447.582 Ptes.
Pendent de pagament
. . .
25.363.936
»
Superávit
9.083.646 Ptes.
• Es renova el contracte de treball del Sr. Valenti Sans i Pradera, adscrit a la
brigada municipal d'obres, amb la categoria d'oficial de 1.% pel període d'un any.
• S'adjudica per concurs el servei de recollida domiciliària d'escombraries i el
seu transport a l'abocador i posterior eliminació al Sr. Enric Blanco de Alba Juncà
en representació de l'empresa N E P S A , pel preu de 8.133.894 ptes.
• S'adjudica per concurs l'adquisició de mobiliari de la Casa de la Vila, a l'empresa «El Corte Inglés, S.A.», pel preu de 2.172.692 ptes.
• Es renova el contracte del treballador Sr. Josep Linares i Rodríguez, adscrit
a la brigada municipal d'obres, amb la categoria d'oficial 1.", pel període de sis
mesos.
• Es realitzen, en data 18 de novembre de 1986, les proves de dues places
d'auxiliars administratives d'Administració General, vacants en la plantilla de
l'Ajuntament, essent el résultat amb major puntuació per A n n a Valls i Sabates i
Alicia Sánchez Herrero. S'acordà nomenar-les funcionàries en propietat pertanyents a la plantilla de funcionaris d'aquest A j u n t a m e n t .
• En relació a Testât actual de la instal-lació eléctrica de l'enllumenat de la
Plaça de l'Ajuntament, que es troba en alt grau de perillositat, s'acorda desconnectar inmediatament el subministre electric, encarregar a l'Enginyer municipal el
corresponent projecte tècnic per a una nova instal-lació adequada i instal lar provisionalment uns punts de Hum que il-luminin I'esmentada plaça.
• Es renova el contraete del Sr. Enric Garrido i Bacardit, psicòleg de l'escola
d ' E . G . B . , per dotze mesos.
• S'adjudica l'obra de la pavimentació en la Carretera de la Sagrera i el Pont
del Riu Tenes a l'empresa Agustí i Masoliver, S.A. per un pressupost entre
1.500.000 i 2.000.000 de pessetes,
• S'aprova el pressupost General Ordinari Municipal de 1987, que és el
següent:
INGRESSOS:
1. Impostos directes .
61.090.000 Ptes.
2. impostos indirectes
5.010.000
»
3. Taxes i altres ingresos
32.500.000
»
4. Transferències corrents
21.000.000
»
5. Ing. patrimonials . .
300.000
»
7. Transí, de capital . .
6.000.000
»
9. Variació passius financers
28.000.000
»
TOTAL . . .
153.900.000 Ptes.

DESPESES:
1. R e m u n e r a d o de personal
.
36.600.000 Ptes.
2. Compra de bens corrents i de serveis 43.243.456 »
3. Interessos
12.543.752 »
4. Transferències corrents . . . .
42.000.000 »
6. Inversions reals
16.102.968 »
' 9. Variado de pHssius financers . .
3.409.824 »
TOTAL
153.900.000 Ptes.
• Es renova el contraete administratiu existent entre l'Ajuntament i el Sr.
Jordi Blanco de Alba i Freixa, que ocupa la plaça de delineant, pel termini d'un
any, així com de Tauxiliar administrativa M." del Carmen Sanz i López, pel mateix
termini.
• S'aprova el projecte tècnic per l'execució de les obres de remodelació i
ampliació del Grup Escolar Ronçana, consistents en 16 aules d'E.G.B., 4 aules de
preescolar i 2 aules d'educació especial, ja que existeix un protocol d'acord entre
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament d'inclusió de les
obres en el programa de R.A.M. 87 amb una financiació de l'ordre del 40% del
total de l'obra.
•

S'han finalitzat les obres de pavimentado del Camí del Guai.

Asfaltai del Camí del Guai
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La Casa de la Vila en l'ultima fase de la reslauracio

•
El dia 15 de maig de 1987, es va inaugurar el nou edifici de l'Ajuntament.
Com a actes complementaris varen actuar el geganters de Sta. Eulàlia i els castellers de Vilafranca del Penedès. Seguidament es va oferir un refresc a la Plaça de
l'Ajuntament per a tots els assistents a l'acte de la inauguració, així com també es
va obsequiar ais antics consellers amb un objecte de ceràmica realitzat per un
artista locai.
•
El dia 30 de juny es va celebrar sessió extraordinària amb motiu de la Constitució del nou Ajuntament, a les dotze hores del mati, a la Sala de Plens de la Casa
de la Vila. Els candidats que es presentaven per a Alcalde son: Josep U ñ ó i Ciurans
de Convergència i Unió i Francese Brustenga i Galceran de TAgrupació d'Electors
Independents. Efectuada la votació pels regidors assistents mitjançant paperetes
secretes, i realitzat l'escrutini, es van produir els següents résultats: Josep U ñ ó i
Ciurans (set vots); Francese Brustenga i Galceran (quatre vots).
Per tant el nou consistori ha quedat constituit de la següent manera:
Josep U ñ ó i Ciurans (alcalde) - CiU
Jaume Valls i Bassa (regidor) - CiU
Jaume Torras i Riera (regidor) - CiU
Immaculada Badia i Pujol (regidora) - C i U
Esteve Aymà i Pedrola (regidor) - C i U
Josep Valls Bassa (regidor) - CiU
Montserrat Canet i Ginesta (regidora) - CiU
Francese Brustenga i Galceran (regidor) A . E . I .
Josep Torrellas i Girbau (regidor) - A . E . I .
Pere Codina i Viaplana (regidor) - A . E . I .
Jaume Danti i Bassa (regidor) - A . E . I .

RELACIÓ, PER ORDRE ALFABÈTIC, DELS JOVES ALLIST ATS L'ANY 1986
Angelet Floreta, Santiago
Barnils Solé, Josep
Bassa Valls, Xavier
Campos Brösa, Joan
Caparros Roura, Josep
Cladellas Pou, Francisco
Danti Costa, Caries
Díaz Jiménez, Carlos
Do Nascimiento Ortiz, Jesús
Espel Casanovas, Jaume
Estrany Barbosa, Ricard
Estrany Roger, David
Funés Gutiérrez, Manuel
González Ballesteros, Andrés
Gubern López, José Antonio
Gutiérrez Morilla, Manuel
Iglesias Barcia, Javier
Isern Canet, Francese
López González, Constantino
Madurga Martínez, Jesús
Madurga Sofín, José M."
Margenat Escobairó, Ricard
Martí Casquete, Javier
Martínez Magriñá, Manuel
Martínez Jarque, José Luis
Martínez Vidal, José
Maspons Bonet, Isidre
Mejías Leiva, José Manuel
Montes Ariza, Carlos
Mordillo Morante, Jacinto
Muñoz Segovia, Santiago
Pérez Pérez, Feo. Javier
Pineda Andrades, Pedro José
Riera García, Jordi Albert
Sanz de Mesa, José Manuel
Valdivia Rodríguez, Juan José
Valls Matheu, Albert
Viadé Portet, Jaume
Asensio Tudela, Carlos

RECTIFICACIÔ DEL PADRÔ D'HABITANTS
D'acord amb el previst per la Llei, es dôna compte de la rectificaciô del padrô
municipal d'habitants, periode del 1-4-86 a 1-1-87, amb el segùent resum:
Poblaciô de dret a 1-4-86 . . . .
2.494 habitants
Altes produïdes dins del periode
45
»
Baixes produïdes dins del periode .
27
»
Poblaciô de dret a 1-1-87 . . . .
2.512 habitants

HUMOR, per

Escobar

E M T T ^ e n a m e n t PEÍ? A
LA T^ESGA SÜE>^^AP IN A.

Jutjat de Pau
Sempre s'ha dit i és molt cert, que el Jutjat de Pau és aquella institució que
intenta en tot moment conciliar a les persones per resoldre les seves diferències,
però en l'actualitat, degut a les nombroses i diferents diligències que s'han de practicar, aquests es converteixen, a la práctica en Jutjats de Districte. Això sí, amb
uns escassos mitjans, tant personals com materials.
No estic en contra d'aquest procès que, d'any en any, té més relleu,sinó tot el
contrari: es té de potenciar els Jutjats de Pau, facilitant els mitjans necessaris a fi i
efecte d ' a j u d a r a impartir justicia, buscant possibles solucions a aquelles vicissituds
que, dia a dia, repercuteixen sobre la nostra societat.
Fa pocs mesos que s'ha creat a Catalunya una Associació de Jutges de Pau que
ostenta la denominació d ' « A S S O C I A C I Ó C A T A L A N A EN P R O D E LA JUST I C I A » i té com objecte el recolzar i fomentar totes aquelles iniciatives, la realització d'activitats culturáis i propostes per al millor assoliment deis fins de l'Associació, de l'ordenament jurídic vigent i les seves modificacions, així com la millor
organització de la justicia.
Penso que no és casual la creació d'aquesta Associació dones, en el fons, existeix una gran voluntat per part dels Jutges de Pau, associats, en la recerca de millorar eis nostres jutjats, que per les funcions a desenvolupar es troben molts d'ells
amb situacions precàries. I com exemple de l'exposât, en aqucst transcurs de temps
tan curt, els Jutjats de Pau hem rebut el Codi Penal, el Civil i la Compilació del
Dret Civil de Catalunya, cosa tan necessària i que no es tenia. Evidentment falten
moites més coses, però s'ha començat a anar pel bon camí, i el futur, encara que
pie de dificultats, és esperançador.
Respecte al Registre Civil, s'han introduit noves normatives; una d'elles, és la
tramitació deis expedients de matrimoni civil que es poden realitzar en el mateix
municipi, sense recorrer als Registres Civils del Partit Judicial, évitant molèsties
pel que fa a desplaçaments i tràmits burocràtics.
U n a vegada més, i aprofitant aqüestes pàgines de l'Anuari, poso a disposició
del nostre pöble, per tot allò que li sigui adient, la capacitat i mitjans disponibles
del nostre Jutjat de Pau.
Només em resta desitjar-vos que tots plegats disfrutem de tot allò que ens ofereixi la Festa Major.
El Jutge de Pau
JosEP

VALLS

i

BARNILS

L'ACTUALITAT 50 ANYS ENRERA
Del llibre d'Actes n." 21, es transcriuen els paràgrafs més interessants:
A Rongana del Vallès, a primer de maig de mil nou-cents trenta-set, convocáis
prèviament pel Jutge Popular, ciutadà Josep Cabot Vilardebó, es reüneixen a la
sala de sessions de l'Ajuntament eis ciutadans components de l'Ajuritament que
cessa, i els que han de formar la nova Corporació, ciutadans; Ramon Ferrer Verdolet, Àngel Tasa Ventura i Joan Puigdomènech Palà, per l'organització sindicál,
Confederació Nacional del Treball. Viceng Quintana Ràfois, Ventura Girbau
Relats i Miquel Moret Oferil, pel partit politic «Esquerra Republicana de Catalunya»; Josep Uñó Margó i Viceng Gili Ventura per l'organització Sindical, Unió
General de Treballadors; Joaquim Coli Russinyol per l'agrupació política «Partit
Obrer d'Unificació Marxista»; i Joan Francés Ventura per la Unió de Rebassaires
de Catalunya.
A continuació es procedeix a designar Alcalde-President del Consell, quina
designació recau en el conseller Sr. Joan Puigdomènech Palà. Tot seguit d'ocupada
la presidència, per l'esmentat senyor, es fa la corresponent distribució de comissions de la següent manera;
Cultura, Finances i Assistència Social: Esquerra Republicana.
Agricultura: Unió de Rebassaires.
Obres Públiques: U.G.T.
Treball: P.O.U.M.
Proveíments, Sanitat i Presidència: C.N.T.
Sessió del dia 12-5-1937
Oberta la sessió, es passa a formar les comissions, que queden integrades de la
següent forma:
PROVEÍMENTS: Ramon Ferrer Verdolet, Viceng Gili Ventura, Joan Francés
Ventura i Viceng Quintana Ràfois.
SANITAT: Angel Tasa Ventura, Ventura Girbau Relats, Joaquim Coli Rusinyol i Viceng Gili Ventura.
C U L T U R A : Viceng Quintana Ràfois, Angel Tasa Ventura, Vicéng Gili Ventura, Joan Francàs Ventura.
FINANCES: Ventura Girbau Relats, Joaquim Coli Russinyol, Josep Uñó Margo, Joan Francàs Ventura.
ASSISTÈ^CIA SOCIAL: Miquel Moret Oferil, Joan Puigdomènech Palà,
Vicen§ Gili Ventura, Joan Francàs Ventura.
OBRES PÚBLIQUES: Josep Uñó Margó, Vicen? Quintana Ràfois, Joaquim Coli
Russinyol, Joan Francàs Ventura.
A G R I C U L T U R A : Joan Francàs Ventura, Angel Tasa Ventura, Miquel Moret
Oferil, Vicen§ Gili Ventura.
TREBALL: Joaquim Coli Russinyol, Ramon Ferrer Verdolet, Ventura Girbau
Relats i Viceng Gili Ventura.

Sessíó del dia 18-5-1937
Vista la comunicació de la Secretaria de Relacions del Departament de Presidència de la Generalitat, es demana a l'Ajuntament que comuniqui la «incautado»
de la finca denominada «Can Cabot», (entenguis de La Vali), o bé que reintegri la
possessió a la seva propietària, atès que en les sessions anteriors no es diu res sobre
la situacio jurídica de la mateixa. S'acorda requerir l'ex Alcalde Sr. Jesús Jorba,
perqué informi per escrit a aquest Conseil, sobre la situació jurídica de la mateixa.
Vista l'absència del Secretari en propietat Sr. Marti Bonet i Gené, s'acorda
habilitar com a tal, al Sr. Vicenç Ferrer i Fàbregas.
A m b el vot en contra del conseller Sr. Tasà, s'acorda que el mercat es realitzi
tots els divendres i a la sala del Sindicat Agrícola, al costat de la casa de la Vila.
Sessió del dia 14-7-1937
S'acorda també interessar dels senyors mestres de les escoles de la població, que
ajustin l'horari d'assisténcia a classe al que menys calor pugui sentir la mainada;
partici larment per la tarda retardar fins a les tres l'entrada, hora en que la calor
no deixa sentir-se tant.
Avisar ais pares de la quitxalla a que no excusin l'assistència de llurs fills a les
escoles, puix se'ls aplicaran sancions cas de continuar amb l'abséncia de molts
d'aquests.
Sessió del dia 16-7-1937
Posât a discusió el número segon de l'ordre del dia, o sigui donar compliment
al decret de la Conselleria d'Agricultura que disposa l'apropiació per part de la
Generalitat de totes les finques rústiques del territori català, pertanyents a elements facciosos, per tal d'ésser cedides per a llur explotació, el Conseller Delegat
d'Agricultura, Joan Francàs, diu que és precis retornar ais conreadors que les
menaven el dinou de juliol de 1936, les terres, bestiar i eines de treball, propietat
de Can Brustenga i de Can Cabot, les qual foren apropiades per una col-lectivitat,
fent marxar ais conreadors que des d'anys les menaven fins a l'aMudit 19 de juliol.
Els consellers Moret, Girbau i Quintana, s'adhereixen a la proposta.
Sessió del dia 4-8-1937
Sobre la <^aula l'escrit de renúncia deis càrrecs d'Alcalde i Conseller per en Joan
Puigdoménech Palà; llegit que fou pel Secretari, la Corporació per unanimitat
acorda acceptar-la.

Sessió del dia 8-8-1937
Rebuda la comunicació del veí d'aquesta localitat Miquel Prat, en la que ens
ofereix la seva casa per a refugiats, s'acorda que passi l'informe al Conseller d'Assistència Social.
S'acorda per unanimitat dels assistents destinar la casa Can Lloren? p'er a domicili dels refugiats vinguts de nou, i la compra de plats i demés vaixella per a ells.

Sessió del dia 2-9-1937
Posât a discussió l'ordre del dia, el President diu que no havent assolit el quorum de vots necessaris en l'elecció de càrrecs d'Alcalde President, Alcalde segon i
Alcalde tercer, que va celebrar-se en les dues sessions últimament celebrades,
d'acord amb el previst en l'article 71 de la Liei Municipal Catalana, procedia per la
tercera i darrera. Sobre la taula l'urna preparada a l'efecte, es procedeix a la votació secreta definitiva de l'Alcalde President havent donat el següent résultat:
Esteve Moret Cusco és elegit per cinc vots, o sigui per la totalitat de Consellers
assistents. Per igual procediment es posa a votado el càrrec d'Alcalde segon,
havent estât elegit Joan Francàs Ventura, per cinc vots. Seguidament es vota l'Alcalde tercer que és elegit Ramon Ferrer Verdolet, per cinc vots també.
S'acorda que la Comissió de Provefments estudii la manera de raccionar més
equitativament la llet i demés aliments ais refugiats de guerra. També que, a partir
d'avui, el pa sigui raccionat, d'acord amb el decret de la Conselleria d'Agricultura
de 6 d'agost proppassat, o sigui 400 grams per individu agn'col, forestal, pesca marítima i minera; i 250 grams per la resta de la població civil.
Sessió del dia 7-9-1937
Aprovar el projecte del pressupost ordinari per a l'exercici de mil nou-cents
trenta-set, d'import, cinquanta mil sis-centes dinou pessetes amb seixanta cèntims.
Exposar el pressupost al públic per espai de quinze dies ais efectes de les pertinents
reclamacions.
Sessió del dia 11-9-1937
S'acorda també que una comissió de l'Ajuntament vagi a informar-se i resoldre
a l'ensems el que fa falta ais refugiats de guerra, procedents del Nord.
S'acorda que es publiqui un ban fent present que els que tinguin armes de les
recollides el divuit de juliol, les presentin en el termini de tres dies, a la Casa de la
Vila.
Sessió del dia 11-9-1937
S'acorda que es faci una emissió de «bitllets paper-moneda», per la quantitat de
deu mil pessetes, distribuits en sèries de vint-i-cinc cèntims, de cinquanta cèntims,
d'una pesseta i d'una pesseta cinquanta cèntims, i que el dipòsit quedi a la caixa
municipal.
Sessió del dia 29-12-1937
Aprovar el projecte de pressupost ordinari, per a l'exercici economic de mil
nou-cents trenta-vuit, d'import «seixanta-una mil cent dinou pessetes seixanta cèntims».
Aixi mateix s'aproven les ordenances fiscals, subjectant-se a la tramitació pròpia del pressupost.

PARROQUIA
EXPERIÈNCIA DE DÉU
Unes paraules d'en Lluis Galobart, escrites fa un pareil d'anys, amb motiu del
llibre que la Parroquia de Sta. Eulalia va dedicar a Mn. Manuel Solà, en el vint-icinquè aniversari de la seva mort, m'ha donat peu a escriure unes reflexions per
l'Anuari que; cada any, el nostre Ajuntament publica quan s'acosta la Festa Major.
Diu en Lluís Galobart: «La gran diferència entre la Santa Eulàlia d'ara i la que
acabem d'evocar és que aquella era eminentment rural i ara té un carácter periurbà. És un de tants pobles que están a menys d'una hora de trajecte en automòbil
des de la capital de Catalunya, Barcelona. I els efectes d'aquest fet es fan sentir
amb molta força»;
Certament que el pas d'una societat rural a una civilització industrial ha estât
un sotrac fort en tots els ordres. També en l'ordre espiritual.
Sór moites les families que s'han traslladat del camp a la ciutat amb ganes de
continuar la vida de fe en la nova Parroquia, però en arribar-hi, d'entrada ja no
veuen el campanar i una vegada instai-lats a la seva vivenda, feina tenen a orientarse per poder entrar i sortir sense perdre's set o vuit vegades degut al tipus d'urbanització que abunda per aquests móns de Déu. I no és res d'estrany que hom acabi
deixant la Missa del diumenge i que es vagi afeblint la seva vida de fe i, a vegades,
hi ha gent que resta sorpresa en constatar que hagi passat tant de temps sense resar
un Parenostre.
De què ve aquest fenomen tan general? Segurament que hi han moites causes.
Però potser una sigui la mentalitat que ha anat créant la civilització industrial. Tots
els camps de la vida han estât engolits per la industrialització. La vida s'ha mecanitzat. Llavors resulta que no hi ha massa Hoc per a una experiència de Déu, perqué
la vida mecanitzada trenca les relacions personals i, a la curta o a la llarga, fa perdre
la relació personal amb Déu.
El fenomen és greu perqué arriba a les persones d'una manera que quasi no se
n'adonen. Un bon dia deixen d'anar a Missa el diumenge i com sol passar —penso
sobretot en els pares que vénen a la catequesi de preparació a la Primera Comunió
dels seus fills— quan hom s'hi atura per pensar-hi, es constata que potser darrerament s'hi anava d'una manera maquinal i llavors surt l'expressió: «De qué serveix?»
«Quin profit se'n treu?»... I ja tenim l'home calculador, l'home mecanitzat.
Per això és tan important per el cristià fer una experiència de Déu, amb si
mateix, amb els altres —aquests grups que tenim a les nostres Parròquies—, malgrat els moments baixos que tot grup té. Fer una experiència de Déu en un espai
de tranquil-ILtat que permet una visió de la vida des del començament al final. Jesús
al seu Evangeli ens ho diu clarament: «Què en treurà l'home de guanyar el món,
si perd la vida?». Tant de bo que aquests dies d'estiu, aquests dies de vacances, fossin una ocasió privilegiada per a retrobar el sentit de la vida en la fe.
Que tinguen tots una bona FESTA MAJQR!
Mn. Josep

El grup d'alumnes de vuitè a m b els tutors i la directora accidental.

Escola Pública Ronçana

Curs 1986-87

Aquest curs ha estât el primer després de l'aplicació de la discutida LODE. Amb
tot, aquest fet no ha représentât un canvi important en el funcionament de l'Escola,
ja que en Hoc del Conseil Escolar, que és un deis fonaments innovadors d'aquesta
Ilei, ja funcionava des de feia alguns cursos el Conseil de Direcció amb unes competències semblants. Una de les coses que estableix és que, en cas de faltar el director,
assumeix les funcions el cap d'estudis. Aquesta norma s'ha hagut d'aplicar i l'Elisabet Palau ha hagut de fer les funcions de director durant tot el tercer trimestre.
El total d'alumnes matriculats als diferents cursos ha sigut de 402, distribuits per
cicles de la manera següent; 106 als quatre nivells del cicle inicial, que comprèn els
cursos de primer i segon de preescolar i els dos primers d'EGB, 134 als tres de cicle
mitjà, que son tercer, quart i cinquè d'EGB, i 162 als tres de cicle superior o sigui
a 6è., 7è, i 8è. Podeu constatar per aqüestes xifres que els nivells més alts son els
més nombrosos, de manera que el promig d'alumnes del cicle superior és de 54
mentre que en els dos primers d'EGB és de 33. Aixo és degut a dos fets: un que
afecta de manera especial a tot Catalunya que és la baixa natalitat, i un altre, que
és més específic de la Valí del Tenes i també d'altres zones, que és degut a la matrícula d'alumnes de families que vénen a viure a Santa Eulàlia de manera fixa. Per
aquest motiu^ dones, es va augmentant el nombre d'alumnes deis nivells tal com
aquests van avançant. Així dones, pot ser que pel proper curs tots els nivells estiguin desdoblats en dos grups, a excepció dels quatre del cicle inicial.

L'equip de mestres estava format per 18, nomenats pel Departament d'Ensenyament, més els tres amb qué I'Ajuntament dota I'Escola i que són el psicòleg Enric
Garrido, el professor de mùsica Josep Subirana i el professor de gimnástica Miquel
Clot. Aquest equip será pràcticament el mateix pel proper curs ja que en principi
només hi ha d'haver dos canvis, la Rosa Serra i la Rosa M.® Altarriba que han
demanat un altre desti. La continuitat de la gran majoria dels mestres, com en
altres cursos, és en principi positiva ja que pressuposa un coneixement de l'Escola
i del seu entorn i, per tant, facilita el fet de poder continuar en la linia que es porta
fins ara.
En quant a les instai lacions, un any més, una vegada més, i van... hem de
lamentar la manca d'espais a l'Escola. Tant és aixi que no n'hi ha pràcticament cap
que puguem utilitzar com a servei i això és una manca greu. Cai que el pöble en
sigui conscient i ho valori en la justa mesura. No tenim pels alumnes, pels vostres
fills, ni biblioteca, ni laboratori, ni sala d'actes, ni menjadors, ni tallers, ni... Tot
això és important per a una millora de la qualitat de l'ensenyament. Cal dones que
el pöble tingui ben present que tenim una escola molt mancada de mitjans materials.
Ens consta que I'Ajuntament anterior havia concretat les gestions per aconseguir una ampliació en un conveni amb la Generalitat. Esperem que, ara, aquest
nou Ajuntament realitzi aquest projecte que esdevé imprescindible.
En un altre ordre de coses s'ha de recordar que eis mestres hem anat fent sistemàticament i periódica les nostres reunions de treball. Entre àltres les de departaments, per anar complétant les programacions de les diferents àfees, i les de cicles
per coordinar el treball en eis nivells corresponents. També cal recordar que s'ha
aprovat un nou ideari, que creiem que és més complert i del qual eis pares en
rebreu un exemplar i més informació durant el proper curs. Esperem pel proper
curs poder continuar en la línia de treball i millora de la nostra Escola.
HUMOR, per Bonet

ESCOLA DE SEGON ENSENYAMENT
LA VALL DEL TENES

Noticies del curs 1986-87
1. Aspectes estadístics
Alumnes. Van començar el curs 409 alumnes (190 nois i 219 noies), dels quais,
com és habitual, alguns han plegat abans d'acabar. La majoria, com sempre, son
de la Mancomunitat de la Vail del Tenes (Bigues i Riells 65, Santa Eulàlia 117,
Uiçà d'Amunt 96, i Lliçà de Vail 64): total 342, dels quais 164 nois i 178 noies. Se
n'han admès de les poblacions veines només els que completaven els grups de
classe si hi havia alguna plaça lliure, a part de germans dels que ja hi son. Han estât
67 entre antics i nous, principalment de Granollers i Parets, i també de Canovelles,
Les Franqueses, L'Ametlla, Sant Feliu, Palau de Plegamans, Montmeló i Cardedeu.
Estudiaven, BUP 318 alumnes, repartits en tres grups de primer, tres de segon,
tres de tercer i un de COU. Estudiaven Formació Professional de Primer Grau 91,
Branca Administrativa (primer i segon curs), i Mecánica general amb Complements polivalents (primer i segon curs).
Un total, dones, de 14 unitats. Només hi han pogut caber perqué els 42 de
COU han constituït un sol grup, massa nombres. No hi havia més espai. El curs
que ve, per al quai ja tenim 444 pre-inscrits, ja no hi cabrem.
Avaluacions. El me$ de juny han passat curs sense cap assignatura pendent 170
alumnes. La majoria dels que tenen pendents una o dues assignatures, que també
passen curs, se'n deuran sortir; i podrien passar, potser amb alguna assignatura
pendent, alguns dels que ara en tenen més. Dels que han acabat els estudis a I'escola, n'hi ha 19 de Formació Professional (12 administratius i 7 mecànics) que han
aconseguit el titol de Tècnic auxiliar; i 20 de COU, dels quais tots s'han présentât
a les proves de selectivitat i les han passat.
Professors i personal no docent. Ha minvat en un el nombre de professors, 28,
respecte a I'any passat, però fent-hi més hores. 18 professors han treballat a dedicació exclusiva, a part del Cap d'Estudis i el Director, 4 a dedicació parcial i 4 a hores.
Seguint la lima iniciada de tenir un professorat vinculat a la terra, enguany hi
ha hagut 13 professors originaris de la Vali del Tenes, 9 del Vallès Oriental, 2 del
Vallès Occidental i 4 residents a Barcelona. Tots tenen la titulació exigida per la
legislació vigent per a Tensenyamerit secundan.
Quatre persones, totes de Santa Eulàlia, continúen ocupant-se de les tasques
no docents: secretaria, consergeria i neteja.

Associació de Pares d'Alumnes. A part de tenir représentants en el Conseil de
l'Escola, l'APA continua ocupant-se eficaçment de la compra i distribucio de llibres. La seva coMaboració en activitats extraescolars ha estât sobretot àquest cuts
l'organització del dinar per a quatre-centes persones en la festa de l'Europa dels
Pobles celebrada el mes de maig, aixi corn proporcionar la roba per al muntatge
escènic al pavelló esportiu el mateix dia. Va ocupar-se també de les classes de recuperació d'anglès per als alumnes que ho necessitaven, á càrrec d'antigues alumnes
de l'escola que estudien Filologia. Una aportado molt important de l'ÀPA
enguany ha estât l'equip de so, que ens feia tanta falta.
Instai-lacions. Després dels robatoris de l'any passat, la Mancomunitat va fer
instal-lar un aparell d'alarma. Just estrenat, la poHcia de la Vali del Tenes va détenir dos lladres. A part d'això, s'han comprat eines per al taller mecàhic i llibres per
a la biblioteca.

2. Aspectes pedagogics
Cada any, a començaments de curs, el claustre de professors elabora un Projecte
educatiu per al curs, que contempla aspectes determinats dels Criteris pedagogics i
les Normes generals d'actuado, documents bàsics que s'envien cada curs als alumnes i als seus pares. El projecte és presentat a aprovació del Conseil.
Enguany s'ha portât a terme un tema que ja s'havia previst l'any passat i no es
va fer per falta de temps: la Solidarität dels pobles, amb l'estudi dé l'Europa de les
nacions sense estât, que s'ha fet com a treball interdisciplinar de tots els alumnes
dins les matèries que ho permetien: geografia, historia, llengua i literatura, ètica,
disseny, etc., i en hores extralectives.
L'estudi va acabar amb una festa oberta a tothom, en forma de clausura d'un
Congrès, «Primer Congrès de l'Europa dels Pobles a la Vali del Tenes», amb dossiers per als assistents, firal amb estands dels diversos pobles estudiats especificament, acte académie i estrena d'un himne, representacions teatrals —escrites, planejades, escenificades i representades pels alumnes—, danses d'Europa i ball final,
a part del dinar, a l'aire lliure ja esmentat.
A part d'aquesta activitat extraordinària, l'escola ha continuât amb les altres
activitats usuals, de les quais destacariem, és ciar, totes les hores de classe, amb
una preocupació constant per la metodologia, és a dir tenir present l'objèCtiu de no
limitar-se a traspassar uns coneixements, sino uns procediments perqué éls a}ümnes
siguin capaços d'adquirir-los pel seu compte, dins la líniá de la renovació pedagògica dels ensenyaments secundaris, al nostre país i arreu d'Éuropa.
De les activitats extralectives, entre les quais cada any assenyalem les diverses
festes que ritmen el curs, val la pena de remarcar una «festa de là mùsica» proposada i organitzada pels alumnes.
La sortida de descoberta deis Paísos Catalans s'ha fet enguany tornant a començar el cicle iniciat l'any 1982 a la Catalunya Nord. Ara, però, com que hi havia
molts més equips que llavors, les rutes s'han estés també per la part sud del Pirineu:
Berguedà, Ripollès, Garrotxa, A h i Baix Empordà.

Ara arriba Carnestoltes
tots sortim a donar voltes,
ens posem una disfressa
cantem, ballem i fern gresca.

PARVULARI SANTA EULALIA
VETLLADES I FESTES A L'ESCOLA: EL CARNESTOLTES

S'acostaven les festes del Carnestoltes, aquelles festes màgiques i alegres
que ho capgiren tot, que transformen allò que semblaría estrany en usual, i fan
qüestionar fins on arriba el que és normal.
Uns dies abans, al Parvulari, preparem un treball que cada nen realitza i llavors
se l'emporten a casa seva; aquest any hem fet un llaç de pallasso que eis nens
han decorat amb gomets; d'aquesta manera es comença a viure l'ambient de la
festa que aviat celebrarem i és una motivació perqué tots els nens hi participin.
Aquest dia, al matí, els nens i nenes arriben disfressats a l'escola; és bonic
veure la cara de sorpresos que fan en veure les seves mestres també disfressades. Llavors comença la sessió de maquillatge, en aquest moment tots els nens
están atents, mirant la cara del seu company.
Quan totr están pintats, anem a passejar pel poblé, arribant al final a la plaça
de l'Ajuntamtnt, on fem una sardana i cantem cançons.
A la tarda continua la festa: a la classe, els nens están contents tirant confetti,
serpentines, jugant amb eis globus que hi ha escampats per tot arreu.
És I'hora del berenar, avui ho fem al pati, tot escoltant música, i en acabat fent
jocs, danses...
En marxar cap a casa tenen un aspecte poc corrent: la cara amb restes de pintura, una disfressa rebregada i força bruta, però amb la il-lusiô d'haver-ho passat
bé durant tot el dia.

BIBLIOTECA

CENTRE DE CULTURA SANT JOREH íi
EL LLIBRE SEGONOS EL POBLE -C
Aquest és el títol d'un Ilibre que és una «arreplega molt gustosa i divertida de
les belles i gracioses rondallas, liegendes, histories, romanços, tradidons, refranys, proverbis, aforismes, máximes, sentències, agudeses, comparances, endevinalles, cançons, cobles, oracions, receptes, costums, pràctiques, creences i
supersticions que la bona gent diu, creu, pensa i practica relacionats amb eis llibres. Dictât i compost per Misser Joan Amades, deis qui ara són novellament
apel lats folkloristes», editai el 1938 i del qual ens ha semblât interessant reproduir-ne aiguns fragments.

Refranys usats per la gent
que tracta amb Ilibres
Dormir engreixa,
menjar atipa
i llegir aplica.
Llibres i papers,
si no els saps entendre
no valen res.
Bona taula,
bon Ilibre
i bona companyia,
fan passar bé el dia.
De llibres i de diners,
savis i rics
sempre en volen més.
Llibre massa nou,
poc llegit.
Llibre que deixaràs,
Ilibre que perdràs.
Qui estudia en un sol llibre,
poca cosa sabrá.

Refranys que diu la gent
poc amiga deis llibresVg
Qui molts llibres llegeix
del cap pateix.
El llegir
fa aflaquir.
De llegir molt
no n'hi ha cap ase gras.
No hi ha llibre
sense mentida.
Menjar i llegir
no fa profit.
Comparances
que fan eis savis i eis orats
Parlar com un llibre.
Parlar com un llibre tancat.
Tenir més Netra que un míssal.
Haver llegit més llibres
que no va escriure sant Agustí.
Semblar un llibre desenquadernat.
Tenir molta Netra menuda.

''fíelácíó p e p a r l a
úe
en^Miñalfés i deis Hibres
No té rels, branques ni soca,
i pie de fuites està;
el que ho vulgui endevinar
tot d'una sens cavil lar,
de memòria no en té poca.
L'ajunten,
el banyen,
l'embruten,
l'estrenyen,
ei pleguen,
el cusen,
el lliguen
i el veneri.
Amb un mort vàreig parlar
i el seu secret em va dir.
EH la boca no va obrir,
jo res no vàreig sentir,
i sé tot el que em va dir.

Ver^r Versos per consignar
el noel nom det propietari
S aquesí flibre es perdía,
cosa que podria ser,
és d'un pobre estudiant
que el té menester.
No té renda ni diner,
no té cotxe ni cavall,
no té censal ni cabal,
no és pobre ni és ric,
ni és comte ni marqués.
Qui vulgui saber el seu nom
aquí sota l'escriuré.
Aquest Ilibre és de papar,
el paper és de drap,
el drap és de fil,
el fii és de cánem,
el cánem és de caramuixa,
la caramuixa és dp térra,
la térra és de Déu
i aquest Ilibre és meu.

Donc conseils i sentències
més sàvies que Salomó,
parlo sense tenir boca.
Endevina què és això.

Cangons populars
que parlen deis lllbres
—Si sóc petiteta
que no el sabré servir.
—Tu farás com les altres.
Quan em veurás venir
pararás taula blanca,
del bon pa i del bon vi
i a cada cap de taula
un ilibre per llegir;
a cada cDstat del Ilibre
un brot de romání.
Noies que veniu al món,
una cosa tinc de dir-vos:
no US fieu d'estudiants
ni tampoc de gent de lllbres.

Cobles velles i molt divertides
en les quals es parla de lllbres
Si la mar es tornés tinta
i les roques paper blanc
no n'hi hauria per fer un Ilibre
deis desaires que has donat.
Llibre nou ha estât dictât
dels amors de la Maria:
de les carbasses que II han dat,
tot i ser tan presumida.
Aquí dalt de la muntanya
un Ilibre se n'ha trobat,
amb les trampes de les dones,
que está pie de disbarats.

Regles Nobles
per a poder robar un Ilibre
1.

Que hom no pugui adquirir el Ilibre; per estar exhaurit, per no saber on es
ven, per manca de mitjans econòmics o per qualsevulla altra causa.

2.

Que hom senti una gran necessitat de posseir el Ilibre.

3.

Que la persona que el posseeix no en tingui una gran necessitat; i

4.

Que la persona que el posseeix no se'n vulgui desprendre.

Llista de gent
que se n'emportarà el Diable
Els qui manlleven amb intent de no tornar.
Els mémorialistes qui escriuen malament.
Els traductors que desfiguren l'original.
El fabricants de paper que el fan de patates.
El redactors que es venen.
Els qui llegeixen el que no entenen.
Oració per trobar un Ilibre perdut
Dimoni, dimoni,
torna'm el Ilibre que m'has amagat,
que no és teu ni meu,
sino de la Mare de Déu,
i si no me'l vols tornar
la Mare de Déu te'! prendrá,
me'l donará i te castigará.

Joan Montes

Can Cases, bellament emplaçada

CASES QUE TENEN HISTORIA

La Sagrera creixeria.
Sembla ahir i amb aquest fa ja vint-i-cinc anys des d'aquell que començà la
publicado d'aquest Anuari, on els estaments vius hi graven la viva actualitat i uns
altres procurem desenterrar records. Uns fàcils i ben documentats; altres, tradicions orals que la familia ha mantingut; altres cai fer córrer la imaginació i procurar
donar color real a allò que els temps esborren i que difícilment podríem fer reviure.
Molt s'ha dit, però més queda per dir. És el poblé qui deu fer novament present
la historia que eli va fer, recordar-la i fixar-la. Nosaltres no devem sinó deixar un
testimoni escrit per l'aprenentatge deis qui vénen i perqué eis hi sigui model, a imitar o rebutjar, que eis temps, en el fons, canvien menys del que creiem, i sempre
hi ha a aprendre.
Passats aquests anys, una volta més, voldria demanar a tots quants m'innovaren
de fets i coses en liars i masos que hem visitât, i a altres coneixedors —que no manquen cervells clars ni bones memories—, que ajudin a completar qüestions que
quedaren penjades, n'esmentin de noves, o corregeixin d'altres que sapiguen errònies.

Per últim, dins el seu valer i discreció, dec remarcar el suport i orieptació de
l'amie Jaume Danti—les presentacions són sobreres—, quins coneixements, autoritat i qualitats són tant eficients en tot estudi geogràfic, historie i social en el passat
del nostre Vallès.
LA SAGRËRA CREIXERIA...
Ja en parlàrem fa dos anys, del nucli primer, l'entorn de l'Església.
AUà es localitzaria el primer poblament. L'Església tenia una força aglutinadora, una possible protecció, un suport i un temor, un mutu ajut.
La Parroquia fou la primera demarcado, i aixô és fenomen repetit i comprovat
dins la comarca i que es produïa al llarg dels segles XI i Xll.
Les Sagreres, per tradició i certesa «llocs sagrats», amb eis privilegis jurisdiccionals, suavitzadors de la duresa i ignorància dels temps, podrien tenir també altres
valors que les lliguessin amb l'economia i la vida del pöble. Hi ha qui les relaciona
amb el mot «gra», graners, els magatzems d'avui, més guardat! Ouè lladres, terrorisme i altres similars no són sols dels nostres dies, i potser ens guanyaven!
Ouè aixô fos aixi i s'anés consolidant al llarg del Xll i següents. 1 també
podríem pensar que hi hagués existit antigament, en temps gôtics o àrabs, uns primers poblaments dels que n'hi hagués records o fins i tot continuitat, i als que la
nova església fes reviure i donés nova empenta.
Certament, s'anirien créant nous i primers habitatges, réduits i enfonsats dins
la terrible misèria de l'època. Més magatzems que habitatges, amb el seu campet
de pocs cereals, una vinyeta, hortet, tot el just per una migrada pervivència. El Hoc
tenia propera una bona font, pous, costa solejada. La zona tenia qualitats climàtiques per un primer poblament. I s'hi crearia.

A mitjans del XV tenim relacionats onze fogatges a Santa Eulàlia.
Aquí, a la Sagrera, (cal més estudi i es procurará fer millor l'any vinent), hi trobem en Joan Rosas (possible ca l'Espardanyer) i Antoni Bassa, de qui ja en parlàrem. Altres cognoms hi ha que caldrà procurar situar; potser eren d'aquí, Morera
l'un i l'altre Camps.
Pel segle XVI ja en mencionen 28, i a mitja centuria, el 1553, ja eren 54. Entre
aquests, en Malorques, i altres a situar, potser ací dalt.
La població creixia. Érem el «cap de la Baronia», érem qui prestàvem el Hoc on
es celebrava el Conseil i que tenia la Caixa on hi havien els Privilegis de la Baronia.
Podem pensar que les primeres cases eren més barraques que cases. Que s'anirien consolidant, engrandint, millorant. Sempre la part petita, un quart, destinada
a l'habitatge i els tres quarts, ben guardats, a bestiar, magatzem, utillatge, graners,
quadra o per l'estil. Els humans amb poc es conformaven, sino de grat per força. I
sempre dins d'aquesta centralització propera lligada a l'Església.
L'eixamplament de cases en el XV és cosa provada, junt amb I'alliberament
progressiu del camperolat, les iluites del XV, quan els Rcis Catòlics i encara poc
abans els remenses; i una certa sortida de la crisi medieval que s'arrossega per
aquells segles de duresa i insegnretat.
Aqüestes cases possibleme'.t tindrien una missió conjunta, no del tot individuahtzades, seguint encara la trfdició de magatzem, algunes potser sols magatzem i

diverses, S)Ota„un mateixi cuidador i» domini. No tindrieninom tant dcfiirit com les
masies relacitinades. Potser en dirien. des d'anys i anys, les Cases, i d'aqui podria
haver sorgit eli nom de Can Cases: La majoria de cognoms es formaren aixi.
Per això^ii altresxoinddències, parlarem un poc de Cari Cases, però, sense deixar el tema, proeurarem rebuscar què en resta i si es pot unificar aquest conjunt de
Can Turell, Ca l'Espardanyer, Can Gem's, Can Fuster Parera, Ca l'Enrico, per
aquests indretS; I per dalt, Cai Naps, Can Lluis, Can Bruno Mestre.
De moment direm un poc del que sabem de Can Cases.

CAN CASES!1700-1739 El primer nom és en Pau Cases, (rebuts del 1739).
Un documents, en llati, pagament de 200 11. cita a son pare, pages de
Santa Eulàlia. Aixi que el primer Cases esmentat fora a principi del
XVIII.
1765
De nou es parla d'en Pau, documents en llati, préstecs,^ tot al llarg del
segle, fins a 1765.
1762
Melcior i Marianna Traver i Cases, pagaments creats en temps de Pau
Cases.
Son marit i muHer, ella filia d'en Pau. Parla del dot del casament, ja
en català i fixa moneda.
1761
Un altre dels mateixos, per la dot. Parla de moneda, de dues caixes
amb ses joies i dos vestits.
1785
De nou en Pau i la seva germana Maria Rovira i Casas, casada amb
Ignasi Rovira, a Canovelles.
Casades filles i germanes del primer Cases, queda un huit llarg sense
res escrit. Pensera que son els temps de la Guerra del Francés,.;
1825
Es parla reiteradament d'Isidre Casas, casat amb Eulàlia Môlins.
1857
Documents.de compra d'un cens a Can Feu; préstec a Maurici Masdans-de la.Ma^veria de la Vali.
Gonvenis.famiíiars, deutes i arranjaments de familiar.
1857
Testament, ja vidu, davant el Rector de Santa Eulàha, cacatala.
Dieixa lOOillj a Salvador, quan prengui estât, a Mariàngela i hereu a
Josep Casas Molins.
1856-1885 Es parla en varis documents d'en Josep.
1856
Capitols matriBaonials amb Maria Çarné, de Can Camé de Gallifa, en
primeres nupcies. EB segones, molt mes tard, amb Josefa Ruiz, sense
fills. Del primer matrimooi aasqueren Aadireu, Qteguer i Joaquim.
1859
Diversos documents, relaciooats amb Josep Molins, crec cunyat, présteos, i també amb Pere GUi.
1885
Fa testament davant el Rector i testimonis en Joan Rosas (Espardenyer) i I'lsidre Barbany.
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Testimoni documental

1886

L'Andreu, salut delicada, casat amb Josefa Grau Riveli, morí jove,
però amb tres filis, Joaquim, Carme i Teresa.
La vidua Josefa es casa novament amb el germà Oleguer. Del matrimoni naixerien Tactual Trinitat i la germana Mercè, casada amb Genis
Pañach a Caldes.
Així que el nou matrimoni tenia els cinc filis. Passaren temps de justesa. L'Oleguer treballava a Caldes, a l'agència de Ca l'Ausió, carreter,
un fanal a la casa n'es record. Per més dissort, en Joaquim, durant el
servei militar tingué un accident de caiguda, una molt forta contusió
a l'esquena que després derivà en mal de Pott, quedant molt disminuït
finalment, com bé jo el recordo, encorbat i quasi paralític ais seus
finals. Seguí així sempre a Can Cases.
D e les noies, la Carme, que, precisament, ha mort el passat 25 de
juliol, dia de Sant Jaume, a l'edat de 95 anys, a Caldes.
Joaquim de Barcelona. Casà amb Trinitat Montserrat, sense descendents.
A la mort del pare Oleguer queda pubilla testamentària Tactual Trinitat Cases Grau. Casà amb TEsteve Vilardebó Relats de Can Pujades i
de bon record.
D'ells nasqueren la Josefa Vilardebó i Cases, i la germana Rosa,
casada amb Jaume Duran.
La Josefa casà amb en Joan València, nascut a Moiá, però d'anys aquí.
1 d'ells TElisabet València Vilardebó, ja sense nom de cases, però afe-

rrada com cap a les arrels de la casa. Casada amb en Salvador Massagué, i a la cua hi ha en Marc que per ara tanca la llarga cadena.
A més de la documentació lligada directament a la casa, cai esmentar
uns documents més antics, del segle XVII, que portaría la Maria Carné
al casar-se amb en Josep Casas. Possibles dots i probables problèmes
a actualitzar. Però no son documents dels Cases.

LA CASA
Can Cases és acollidora i esplèndidament emplaçada.
Enlairada, voltada de les seves terres, potser una hectària, sempre ben conreades. Cara al migdia, l'infinit a l'horitzó. Secanes i saulenc, però l'hortet, el pou,
reserva d'aigua, poca però calculada i aprofitada.
Plantes, flors, de tota mena, sanes i cuidades. Hors que no acostumes veure; de
tot hi trobes. Bons aires, bon coneixement, afecció i paciència per a cuidar-les.
Unes arts especiáis per a fer-les viure.
S'hi respira pau. Fills, parents, amies, sempre acompanyats. Jo els hi die: Dèu

L'altaret a la Mare de Déu

èsser que les dones saben organitzar millor les cases que els homes, i tres generacions de pubilles és cosa que compta, i no és pas que els homes no valguin, i molt,
que els quatre he conegut i tractat. Res pue dir del darrer, que trenca la tradició,
sino que és bon minyó.
La casa, pel que deia al principi, és gran i és petita.
La planta tradicionalment habitada, no ara però si poc enrera, no tindria més
d'uns 30 m.q. o poc més. Fa uns quinze anys. Testable passà a serveis i de molt poc
una part gran dels conillers i galliners de darrera han estât convertits en la cuina
nova, tot això doblant l'habitatge antic.
E n principi, i segles seria així. Tactual entrada, cuina velia tancada, i llar, també
tancada al fons, formaven una sola peça. I encara abans, la primera cuina era
també al fons, junt a la llar. Diucn: «L'àvia la va fer tancar perqué no la vegessin
des de fora quan cuinava».
I TEsteve a.c.s. va fer obrir la porta a la dreta de la façana per entrar Tanimal
que, usual en la comarca, havia entrât per la porta principal durant segles. La Trinitat Testrenà. Diu: «Fou un primer obsequi de TEsteve».
Ara la porta és de nou tapada. Tampoc hi ha Tanimal.
A Tesquerra el menjador i a la dreta comença l'escala, velia, venerablement
velia i senzilla. Al menjador, la nova llar i la velia capelleta, amb la verge de Lourdes, una promesa encara pel germà Joaquim.
La llar velia té una xemeneia esplèndida, negra, irregular, de paret ferma. La
campana descansa sobre la gran biga de teia, que resisteix i no es corca, que
s'allarga fins el fons dret. Ara segueix per Tenvà que la tanca i que pensen un dia
treure i restituir Taspecte original, com també la cuina velia de la dreta. Aquelles
llars que escalfaven la panxa, feien xiular el vent, rebufaven quan el vent no els
venia bé i portaven la pulmonía per Tesquena. Quan será ben refeta, també tindran
resolta la forma de no usar-la. Llàstima de no tenir-hi el forn del pa, que Tenderrocaren.
Ais darreres, cara Nord, els estables de les vaques, la cort, el «quarto» de les
eines, el celler on s'hi arrengleraven les botes... i la del racó. Una porta que donava
al fons fou tapiada i prop ella la premsa, que tampoc hi és, per la brisa.
En resum, la meitat Nord de la planta eren dependencies, i un quart del llevant,
o més, estable.
No deixem «la gruta». El sauló permet fer forât, cap avail en aquest cas. Un
treball impressionant, que duraria temps, el rebost frese.
Si a baix el seixanta per cent son dependències, al pis ho és la meitat nord, amb
pianta de fi ita, mai fou habitatge. Bona teulada i la teula no vista, sino fusta protectora, ara ja molt tractada pels anys, pels segles; en principi fora bona protecció.
Els finestrals tapiats, menys un. La part de ponent totalment oberta als galliners.
A m b corriola, seria Tentrada de gra, palla, forratges.
Les habitacions, els repartidors, petits, però suficients.
El poc espai d'habitatge respecte a l'utilitari fa pensar en orígens de graner o
magatzem, tant o més que casa, i que Testructura sigui més velia que la que poden
fer pensar aquelles llistes del s. XV. Perqué, pel vist, no sembla que fossin tantes
les terres...
La façana té al centre la porta principal. És de punt rodó, però no dovellada.
El punt és fet amb obra, i no és Túnica del barri així. O era final d'època, o no hi

havien els bons artesans d'abans, o el probable és que no hi havia gaires «quartos»
ni necessitai de Iluir-la. O tot plegat. Cosa estranya, perqué els finestrals, tant dalt
com baix, son de bona pedra i treballada, amb els festejadors a cada una de les
cambres. I no es pogué fer la portalada.

Finestra, amb eis tipies festejadors

Sota l'ombra de l'entrada s'hi està bé. El sol a l'hivern; i ara sempre hi corre
l'aire. Tenen bona memòria, la Sra. Trinitat i la Pepeta.
D e molt es parla; una en queda: el camí de la casa.
Van a quan es féu la carretera d'entrada al pöble, allá el 1925-26.
Entre parentesi: la gent jove que no es cregui que quedà tal com és ara. El 1950
era tota de terra, i si es creuaven el «Joanet» amb un carrqparaven per no esgarrapar-se, i en arribar a la carretera asfaltada, a Can Barbany, encara més estret, recte
i perillos, de mal entrar. Experiencia i record de motorista.
Quan es feu, la gent de la Sagrera s'uniren per contribuir a fer el camí que va
de ca l'Espardanyer a Can Cases i baixa a Can Feu. Hi havia un camí estret, de
persona, prop del d'ara per més avall. Baixava al torrent, el travessava sense pont,
hi havia una olivera que servia de suport sempre, i més en vingudes de la riera. Crec
que encara hi ha rastre de la velia soca i una nova pianta.

La Sagrera pagà pont i obres ais obrers i empresa de la carretera.
Els Cases i els Turell, veins al torrent, s'acordaren per donacions i permisos.
Donaren terrenys pel camí, per això les fites són a la banda de baix de dit camí i
tothom hi posà els treballs i jornáis. També Turell i altres donaren el pas; la seva
era la vinya on és ara el bosc deis Srs. Vázquez, ja que el caminet anterior passava
dessota, junt a Can Cucut.
Així els Cases tingueren entrada directe pel carro. Abans tenien de travessar
per Can Serra i Can Miravall, i pujar tota la costa.
Sota l'ombra aniríem xerrant, però el sol de migdia ens en treu.
Davant veig aquest poblé tant canviat des d'aquells meus primers dies. L'Elisabet s'acomiada, va la feina i la responsabilitat. Penso en la nena de Can Cases a
l'escola, després amb mi a Granollers, a l'Tnstitut.
Tant de canvi, mal que no hi fos, però per nosaltres el contrast és greu i trist.
Ens acomiadem també de la Sra. Trinitat, de la Pepeta, d'en Joan.
El canvi ja no és tant.
Josep Claret

La bella escala

El Temps

RESUM DELS 12 DARRERS MESOS

En total hi ha hagut 96 dies de pluja, 76 dels quais han estât de més d'1 litre
per m.21 els restants 20 dies en forma inapreciable, quantificant-se en total més
de 600 litres, o sia que aquest any entra dins la normalitat.
Paradoxal ment, el mes en què ha caigut més aigua fou el juliol, i el mes més
sec el novembre.
El dia de màxima precipitació fou el 27 d'agost amb 44 litres, gairebé empâtât
amb el18 de juliol que en caigueren 43, però foren durant una forta tempesta que
va durar poc més de mitja hora, amb una forta pedregada.
L'espai de temps més llarg sense ploure fou de 26 dies, entre el 13 de desembre del 86 i el 9 de gener del 87.
La neu també féu apariciô durant l'hivern: els dies 12 i 14 de gener amb 3 cm.
cada dia, i el18 de febrer amb uns 10 cm.
En relaciô a les temperatures, el dia més calorós fou el 30 de juliol amb 35° a
La Vali, 34° al Rieral i 32° a La Sagrera, i el dia més fred el 20 de febrer amb -5°
a La Vali i La Sagrera i -4° al Rieral.
A La Sagrera hi ha hagut 17 dies de gelada, 24 al Rieral i 18 a La Vali.
En conjunt ha estât un any força regular, però han mancat, com ja fa molts
anys que manquen, els temporals de llevant a l'hivern, en qué plou quatre o cinc
o més dies seguits, fent revenir les aigües que tanta falta ens fan durant l'estiu.
Josep Margenat

TEMPERATURES MITJANES
LA SAGRERA
Màx. Min.
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

28
28'3
247
19-^6
14'1
10'1
8'2
10'6
13'4
18'6
20'1
24'8

17'4
18'5
15'7
12'1
6'7
2'7
re
3'1
5'2
8'1
9'5

14'2

EL RIERAL
Màx. Min.

LA VALL
Màx. Min.

29'1
28'9
25'8
20'5
15'2
11

30'1
30
26'8
21'3
15'9
ir3

9'2

12
15
20'1
21'1
24'9

16'3
17'7
15'5
1'7
5'6
1'9
1
2'5
5'1
6'9
9'4

13'5

9'9

12'6
14'9
20'9
22'4
26'4

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

8'8
13'1

PLUVIOMETRIA
EL RIERAL
litres/m.^

LA SAGRERA
litres/m.^

LAVALL
litres/m.2

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desemebre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

92'5
59'5
75
92
23
34'5
45
83'5
37
40'5
61'5
21'5

80'5
57'5
61
74'5
27'5
35'5
44'5
58
33
36'5
57
34

78
55'5
75'5
71'5
21
31'5
51
56
33'5
34'5
71-5
29

TOTAL

665'5

599'5

608'5

MIT JANA: 624 litres/m.^

Qoè T I N C
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V CONCURS DE FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES
DE LA VALL DEL TENES 1986

Amb el suport de l'Honorable Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i per
iniciativa de l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia, formant part dels Actes Culturáis de la Festa Major de 1986, va celebrar-se el «V CONCURS 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 L A V A L L D E L T E N E S - 1986» ampliat per primera
vegada ais 4 pobles que composen la Vali, i que va assolir un èxit complet.
En ampliar la participació, vàrem creure que l'aportació de 5 fotos per coMecció desbordaría la capacitat de treball de! Jurat Qualificador, pel que la Comissió
Organitzadora va acordar reduir a 3 les fotos de cada coMecció. En tancar-se la inscripció, vàrem comptar 44 Concursants o sigui 8 més que l'any anterior, amb una
aportació de 16 coMeccions de la Vali del Tenes i 41 del Tema Lliure, en total 171
fotos, lleugerament inferior a les de l'any passat, pel motiu citât abans. 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, integrada pels Srs. Joan Cabot i Pañach, Joan Danti i
Pañach, Salvador Ciurans i Mas, i Gonçal Izquierdo Castejón, agraeix llur col laboració i els estimulen 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 public en
general, com de costum, foren a l'aire lliure davant del Taller Santa Eulàlia, a la
zona de l'envelat, els dies 8, 9 i 10 d'agost, de la Festa Major. I l'entrega de Premis,
va tenir Hoc el diumenge 10 d'agost, a 2/4 de 2 del migdia, al Casal Parroquial.
El Jurat Qualificador fou intégrât pels Srs. Pere Porcada de La Garriga, Francese Casanova de Lliçà d'Amunt i Jordi Iglesias de Santa Eulàlia, que varen qualificar les fotos a la primera projecció esmentada. Per l'ordre de la puntuació assolida
per cada foto i coMecció, la Comissió Organitzadora va atorgar els Premis de la
següent manera:

TEMA LLIURE
1." A la foto «VOL» de Rosa Sans i Gesa, donat per l'Ajuntament de S.E.
2.°" «FESTA MAJOR DE VILAFRANCA III» de Jean Cabot i Barbany, donat
per «Pinsos Supers» de Granollers.
3." «TOT XINO XANO I» de Imma Danti i Barbany, donat per «Ladrillos Peiroten» de S. E.
4."" «...I UN LLAC» de M.^ Àngels Bonet i Galobart, donat per l'Associació de
Propietaris «Can Mallorca» Sector Barbany , de S.E.
5.^ «MATÍ» de Lluis Argemi i Horns, donat per «Sports Escuin» de Mollet.
6.' «FLORS II» de Joan Danti i Pañach, donat per «Fotos Batlle».
1} «HIVERN» de Gregorio Garcia Saldaña, donat per «Forn Sta. Eulàlia».
El Premi a la millor Col-leccio va correspondre a la de Joan Cabot i Barbany,
donat per la «Papereria Carbó» de Granollers.
TEMA LOCAL
1." «PAGESIA» de Ramon Chiva i Bou, donat per l'Agrupació Fotogràfica de
Santa Eulàlia.
2.°" «RIELLS DEL FAI» de Lluis Argemi i Homs, donat per «Subministres Cladellas.
3." «EL RIERAL» de Josep-Lluis Negredo i Serrano donat per la Caixa d'Estalvis de Catalunya, de Sta. Eulàlia.
4.''" «CAMPANAR III», de Xavier Cabot i Barbany, donat per «Assegurances
Prat» de Riells del Fai.
5.' «EL RIERAL» de Jordi Argemi i Homs, donat per «Farmàcia Dolors Sans»
de Sta. Eulàlia.
6.® «BASTIDA VELLA II» de Pere Bonet i Galobart, donat per «Taller Santa
Eulàlia».
1} «EN BALDIRI I LA QUITÈRIA» de Dolors Sans i Gasa, donat per
«Àrids Montes».
8' «CAN DONAT» de Josep M." Molist i Vilanova, donat per «l'Explotació
Agricola Can Burgués».
El Premi a la millor Col leccio va correspondre a la de Lluis Argemi i Homs,
donat per la «Ferretería Poma» de Sta. Eulàlia.
Quant al repartiment de Premis, va tenir Hoc, com s'ha dit, al Casal Parroquial
el diumenge 10 d'agost, a la sortida de Missa del migdia, últim dia de la Festa
Major, i els guardonats varen rebre els 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 fotografía és creixent. I com que
l'assistència a les projeccions pot incrementar-se, creiem que successivament es
desbordaran totes les previsions.
G. Izquierdo Castejón

VI CONCURS DE
FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES
de la Vali del Tenes

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.
L'any passat es va ampliar la participació a l'àmbit de la Vali del Tenes amb Tintent que tots els afeccionats d'aquests quatre pobles puguessin
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 participació de fora de
Santa Eulàlia, perqué estem segurs que hi ha molts afícionats que no coneixem.
Regirán el Concurs les següents

BASES
PARTICIPANTS: Tots els afeccionats a la fotografía, veïns fixos o de temporada, dels pobles de Bigues i Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà d'Avall i Santa
Eulàlia de Ronçana.
CARACTER13TIQUES: Temes «Vali del Tenes» i «Lliure», per a fotografíes
diapositives, presentades en marquet de plástic o cartró, en format de
24 X 36 mm. Cal que les de «Tema Valí del Tenes» siguin fàcilment identificables, pel Hoc o el fet fotografíat.
OBRES: Colleccions de 3 fotos per concursant i tema. Cada concursant pot
presentar, si ho desitja, una coHecció de cada tema. Naturalment, les
diapositives no poden haver participât en concursos anteriora.

PREMIS: S'adjudicaran un minim de 5 premis per tèma, consistents en Trofeus donats per entitats 1 cases comerciáis. Cada concursant podrá optar
al premi a la millor coHecció i a un altre a la seva millor foto.
JURAT: Estarà format per persones compétents en la matèria, en nombre
a determinar.
IDENTIFICACIÓ: Les diapositives hauran d'ésser numerades de 11 al 3 en la
part anterior del marquet, portar escrit el titol de la mateixa i les iniciáis del nom de l'autor.
ENTREGA: Podran ser entregades fins el diumenge dia 2 d'agost, a:
Santa Eulàlia: MERCERIA GEMA o ais mebbres de la Comissió
organitzadora.
Bigues i Riells: MIQUEL MAS (Droguería)
Lliçà d'Amunt: Fotos MARIUS
Lliçà de Valí: CASAL SOCIAL (l'Àngel)
Cada coHecció anirà dins d'un sobre, acompanyada d'una relació amb
el Tema, números i títols de les fotos. En la parí exterior del sobre es
farà constar el nom complet i adreça del concursant, i el tema de les
diapositives que conté.
PROJECCIONS: Hi hauran diver ses projeccions públiques de les diapositives concursants. La primera, en la qual actuará el Jurat qualiñcador,
tindrà Hoc el dimecres 5 d'agost, a 2/4 de 10 del vespre, a la Biblioteca
Municipal. Les altres, com de costum, al recinte de l'envelat el vespre
del 7, 8 i 9 d'agost, dies de la Festa Major.
L'entrega de premis tindrà Hoc el diumenge dia 9, a 2/4 de 2 del migdia, al Ci sai Parroquial, on hi haurà també una projecció de les obres
concursants.
DEVOLJ'CIO: Passats 8 dies de la cloenda del Concurs, es podran recollir
les diapositives presentades, ais Hoes on foren entregades.
IMPREVISTOS: Tot el no previst en aqüestes Bases, será decidit pel Jurai
qualificador i la Comissió organitzadora.

Santa Eulàlia de Ronçana, juliol del 1987

G. Izquierdo Castejón

Josep Montes, Pere Granana i Josep Ciurans, en una deliciosa escena d'EIs Pastorets

TEATR E
A l'Anuah n.° 1, d'ara fa 25 anys, hi trobem un escrit sobre el teatre a Sta. Eulàlia. I després, cada any. I si ho repassem veurem que hi ha hagut temporades de
més empenta i altres temporades més baixes, però cada any aigú o altre ha rebut
l'encàrrec de parlar de teatre a les pàgines de l'Anuari 1 n'ha pogut parlar. Ara
farem el resum d aquest any i veureu que no ha estât pas temporada «alta», com
si diguéssim, però tampoc en aquest Anuari no es trencarà el fil i això ja és important.
El 12 d'octubre es va presentar al Casal un festival de música i humor tituiat
«M'Enric Agust». La iniciativa i la idea havien sortit ja felá algún temps í es va
comptar amb la col laboració d'altra gent de la Vali del Tenes, especialment en la
part musical. Fou un espectacle amb variados actuacions: acudits escenificats,
una pel-lícula <olímpica» inèdita, música, cançô, un sorteig, un telenotícies... Tot
pensât per a passar-s'ho bé, tant el públic com els actors. I de fet va ser molt divertit.
El 2 de novembre es va celebrar la Diada del Casal, una mica més tard que els
altres anys per diverses circumstàncies. Després de la celebraciò de l'Eucaristia
hi va haver Dinar de germanor al Casal, on s'aplegaren més de cent persones.
Durant la sobretaula es va passar un muntatge de diapositives sobre el naixement
i la vida del Casal, així com les activitats dels darrers anys. Un grup hi havia treba-

Hat amb ben poc temps i tanmateix va estar molt bé. Després, a la tarda, vàrem
poder veure «Blaiet vailet» de J. M.® Folch i Torres, posada en escena per un grup
bastant jove que ja hem vist altres vegades i que compta amb bons elements.
«Blaiet vailet» ja s'havia fet anteriorment a Sta. Eulàlia (també surt en un Anuari)
i llavors, com ara, va resultar agradable i distreta per a tots plegats.
També hi ha hagut cinema al Casal. D una banda el cinema infantil, cada
quinze dies, a càrrec de l'APA de l'Escola, i d'altra banda un pareli de pel-licules
d'aquestes que en diem «de sempre»: «Cantando bajo la lluvia» (pels volts de Sta.
Eulàlia) i «La diligencia ». Com que l'assistència de public va ser molt minsa no se
n'ha tornat a fer de moment.
I per Nadal, els Pastorets! També aquest any hi va participar molta gent, tant
d'actors com de técnics i ajudants. Es varen muntar dues plataformes que engrandien rescenari i donaven moites possibilitats de moviment en les escenes; es
varen mantenir les innovacions de l'any anterior i es va fer algun riou arranjament.
Una ' egada més els Pastorets de J. M.^ Folch 1 Torres han contribuït a fer-nos
proper el misteri de Nadal i ens han reunit al Casal per celebrar-ho tots junts. I potser això ja té tant valor o més que la representació mateixa, que, d'altra banda, va
resultar molt aconseguida. Un diumenge, a finals de gener, tota la colla vàrem
anar a i'Ametlla de Merola a veure els Pastorets que fan allà. Ens van agradar molt
i, sobretot, ens va sorprendre que en una petita colònia tèxtil hagi anat prenent
forma un grup escènic d'aquesta envergadura, i cal veure amb quina dedicació i
amb quin encert hi treballa tothom.

David Duran i Josep Bellavista, en un moment de la seva magnífica interpretació

Altres activitats que hi ha hagut al Casal:
• Dues representacions a càrrec d'alumnes de I'Escola de Segon Ensenyament
de la Vail del Tenes:
— Un muntatge excel lent sobre poemes de Rosalia de Castro (3.®' BLIP).
— «Pic-Nic>> de F. Arrabal (COU)
• Una vetllada teatral d'un grup d'amics procedents del Club Font d'AbriI, que
varen posar en escena la comèdia «Madame Verdux» d'Adrià Ortega, el dia 2
de maig.
• Els assaigs del grup de grallers de Sta. Eulàlia que acompanyaran als gegants
en les trobades d'estiu i en d'altres ocasions.
• Alguna reunió amb una colla de nois i noies que han manifestât interés per fer
teatre però que de moment, han decidit deixar passar l'estiu.
I em sembla que ja està. Tant de bo que l'any que ve també hi hag! moites
coses per explicar! Bon estiu!
Margarida Bonet

Festival «M'Enric Agust»

La Coral, a Sant Pere de Rludebitlles

CORAL STA. EULALIA
Oi que va de Coral? Dones avui donarem la nota!!!
Comencem per tirar-nos unes guantes floretes: El concert de Nadal va ser tot
un èxlt. És ciar, vam estrenar el Transeamus usque Bethlem acompanyats a l'orgue per en Josep M.® Roger i dirigits pel Mn. Didac. També ans ha vagat de fer
una «tourné» per promocionar-nos: Riells - RiudebitlIes - Prades. A Riells vam tornar a posar de manifest la nostra categoria oferint al públic, sempre addicte, un
selecte repertori nadalenc, amb el Transeamus inclòs. A part d'alguna errada tecnica, va anar com una seda. A Rludebitlles sort en vam tenir del Som catalans,
perqué així vam fer pàtria. Van quedar parats, més que parats, embaladits en
veure el bé de Déu de directors que portem. A Prades vam cantar a la Missa del
migdia i després sí que ens hi vam Huir. Vam primfilar d'aliò més davant de tot el
públic assistent, si no n'hi havia més no és pas perqué no ens hi féssim! Envigorits
per la força deis cants i una mica afamats, eis de Bigues, eis de LIiçà I eis de Sta,
Eulàlia ens vam dirigir cap a Pöblet, de visita turistica.
Després de cada concert, alguns potser ja ho sabeu, no ens quedem pas enrera: piscolabis! I no us penseu que eis fem de pa sucat amb oli; nosaltres, com a
minim, botifarra amb pa amb omàquet.

Nois, cada dia som més. Aquest any hem fitxat quatre noves veus. Quants
més serem, més riurem (us pensàveu que diria cantarem eh?).
La coraleta també ha progressât i de bon tros. La gira no ha estât gens menyspreable: LIerona - Sta. Eulalia - l'AmetlIa - Barcelona. A l'Ametlia van fer un concert
pels avis d'un casai 1 ja us podeu imaginar que cofois estaven aquells anciens en
sentir tota aquella quitxalia. Ja és curios que el 14 de juny es fes al Palau d'Esports
de Barcelona un concert, en el que hi participaren uns 6.000 cantaires, que no va
ser ni en motiu de les Olimpiades, ni un festival benéfic, ni per una recaptació.
Dones els coralers petits de Sta. Eulàlia també van participar-hi i s'ho van passar
molt bé. Era organitzat pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, al quai
estan inscrits.
I com que hi ha d'haver flors per tots, no és just que només lloem els cantaires.
Resulta que tenim uns directors que valen qui-sap-lo, tant, que fins i tot els nens
se n'han adonat. Per aixô, per Nadal, els de la Coraleta van obsequiar les dues
directores —totes rosses, elles— amb un bonic ram de flors.

Nota: Ja ho veieu: qui no té floretes, se les tira. Si en voleu, venlu a la Coral, allá sempre és
primavera.
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ES P L A I
Enguany, com ja sabeu, no s'ha fet
curs d'Espiai, perqué vam considerar
que era un bon moment per a fer una
«pausa» i treballar de cara endins,
entenent aquesta etapa com de transit
i que ben segur suposaria afrontar molt
millor els propers cursos.
Per aquest motiu ens vam proposar:
— Elaborar uns estatuts, que servissin de marc per a l'organització i
actuació del grup.
— Participar en un curset per a
monitors, per adquirir nous i més
amplis coneixements en el camp de
l'educació en el Heure.
— Fer les gestions necessàries per
a dotar l'Espiai d'una infraestructura

mínima per a poder treballar: locai,
material, etc...
— Preparar amb temps les colonies
d'aquest estiu, insistint en el fet que
marcarien l'inici del nou curs.
Al mateix temps vam programar una
sèrie d'activitats puntuáis, «volets»,
que permetessin mantenir el contacte
amb els infants del pöble, i que fossin
prou périodiques com per a poder
dedicar-nos més a treballar en els
objectius proposats, aprofitant aquelles que tradicionalment cada any
s'han fet. El calendari seguit fou:
Diumenge, 9 de novembre:
«Festa dels Porcs i els Bruts» a
LIiçà d'Amunt.

Diumenge, 23 de novembre:
«Anem tots a collir glans!»
Diumenge, 30 de novembre:
«Plantada de glans als Cingles»
Dissabte 6 i diumenge 7 de desembre:
«Festa Major d'Hivern de Sta.
Eulàlia»
Dissabte, 27 de desembre:
«Vetllada de contes a la vora del
foc»
Diumenge, 1 de febrer:
«Excursió a La Molina»
Dissabte, 28 de febrer:
«Carnestoltes»
Diumenge, 3 de maig:
«Fi de volets»
La participació dels infants va ser
desigual, depenent del tipus d'activitat
i de la data en que es feia.
Tornant als proposits iniciáis, i a
manera de balanç, us podem dir que
els estatuts ja s'han redactat, I fins i tot
aprovat amb la firma solemne de tots
els monitors. Resta tan sois presentarlos davant l'organisme administratiu
competent, per tal de ser reconeguts i
registrats oficialment.
Pel que fa al curset de monitors, tres
membres del grup han participât en el
curs que l'Escola de l'Esplai de Càritas
organitzava des del mes de gener al
mes d'abril a Barcelona, gairebé tots
els caps de setmana. Ara pràcticament
ja tenen el tí*ol.

LES COLÔNIES D'ESTIU
La preparado de les colonies
d'aquest estiu va començar molt més
aviat que d'altres anys. De fet, durant
el mes d'abril ja fèiem les pre-inscripcions i el dia 24 del mateix mes ens trobàvem amb els pares per explicar-los
quins eren els nostres plantejaments;
d'entre eis que remarcàvem la nécessitât que l'infant s'apuntés a les colonies com una activitat més del curs,
procurant la seva continuïtat després a
les activitats que es fessin al pöble.
Hem mantingut els tres torns com
l'any passat. El torn dels més grans (14
a 15 anys) ha fet una ruta per la Catalunya Nord durant eis dies 12 al 19 de
juliol amb 15 nois apuntats. El torn deis
mitjans, amb nois de 12 a 14 anys, ha
estât en un campament a Joanetes (La
Garrotxa) del dia 17 al 26 de juliol, amb
la participació de 30 nois.
Finalment el torn dels més jovenets
( S a l í anys), també ha estât al campament de Joanetes durant eis dies 26
de juliol al 4 d'agost, i hi han participât,
prop de quaranta infants. En general
ha augmentai el número de participants als diferents torns, al mateix
temps que també s'han afegit nous
monitors, de la quai cosa ens n'alegrem i desitgem que aquesta participació tingui continuïtat al llarg del curs.
Per acabar, voldríem donar les gràcies a totes les persones que d'una
manera o d'una altra ens han ajudat, i
molt especialment a les cuineres, per
la seva paciència i el seu art. I a la
vegada formulem un desig: poder
comptar amb un local per r«Esplai».

Grup d'Espiai

En Gerd i Na Maduixa

Colla de
Geganters
de Santa Eulalia
de Rongana

COM VA SORGIR LA COLLA DE GEGANTERS?
Tot va comengar a principis de l'any 1982, quan el Grup d'Espiai es va propasar construir els seus primers gegants. Després d'uns mesos de treball, finalment
varen poder èsser estrenats el dia 23 d'AbriI del 1982 amb eis noms d'Amadeu i
Rosabel.
Durant uns anys aquests dos gegants varen participar en diferents activitats,
tant en el nostre poblé com en altres indrets. Al cap d'un pareli d'anys, a principis
del 1984 en una de les habituals reunions del grup d'Espiai, es va proposar la possibilitat de construir nous gegants, però no uns gegants clàssics, sino uns gegants
originals, graciosos, que fossin diferents als que ja estem acostumats a veure.
Aquesta idea va ser acceptada i pocs dies després ens posàvem a treballar. Al
cap d'uns mesos de treball, el dia 10 d'Agost del 1984, es va estrenar la primera
part d'aquest projecte, en GERD, un personatge graciós que representa la figura
d'un «Bufó». Durant dos anys, en GERD va participar tot sol en diferents trobades
de gegants, fins que el dia 16 d'Agost del 1986 vàrem estrenar com molts ja recor-

dareu la seva parella lligada a la figura d'en GERD, ja que tots dos representen
personatges tiples de l'Edat Mitjana.
Quan parlem tant d'en GERO com de na MADUIXA, no podenfi oblldar els
noms de Ramon Martin, JaumeTorras, Mercè Mombrú, M.® Àngels Vidal... Ja que
gràcies a la seva col laboració va ser possible tirar endavant aquest projecte.
No podem parlar de la Colla de Geganters si no parlem d'en BEBS, el drac
que ens ha acompanyat sempre en totes les sortides, ja que és el mes antic de
tots. Va ser estrenat el dia 25 d'Abril del 1981.
Actualment en GERD i na MADUIXA acompanyats per en BEBS són els personatges que formen la colla de Gegants de Santa Eulàlia de Rongana.

QUI SOM?
És difícil precisar quines han sigut totes les persones que han passat per la
colla des del seu inici, però el que sí que podem dir és que som 23 els qui treballem perqué tot funcioni. Aquests 23 som: Francese Franch, Xavier Cabot, Joan
Espuña, Miquel Maspons, Jordi Galván, J. Miquel Galván, Manel Galván, Pere
Cabot, David Estrany, Josep M.® Cana, Pau Ruano, Lluís Ruano, Ester Foz,
Montse Barbany, Montse Iglesias, Imma Casals, Josep Casals, Marc Vails, Rosa
Cabedo, Isabel Cabedo, Neus Cabedo, Eva Galván i Montse Bassa.
No voldríem que aquesta llista s'acabés aquí, sino que s'allargués moltíssim;
per tant, tots els qui volgueu podeu afegir-vos-hi.

QUÈ FEM?
Bàsicament la nostra activitat principal consisteix en participar en les diferents
concentracions de gegants que s'organitzen arreu de Catalunya. Actualment la
llista de sortides que hem realitzat ja comença a ser bastant llarga. És aquesta:
(22-9-85) Calella; (29-9-85) Möllns de Rei; (13-10-85) Salient; (20-10-85) LIiçà
d'Amunt; (1-6-86) Sant Just Desvern; (29-6-86) Montmelô; (3-7-86) Premià de
Mar; (10-7-86) Ribes de Freser; (14-8-86) Manlleu; (31-8-86) Mora d'Ebre; (6-986) Santa Coloma de Gramenet; (7-9-86) Aiguafreda; (21-9-86) Calella; (28-9-86)
Möllns de Rei; (12-10-86) Sant Feliu de LIobregat; (19-10-86) LIiçà d'Amunt; (19-487) Manlleu; (26-4-87) Arenys de Munt; (3-5-87) Vilassar de Dalt; (10-5-87) LIeida;
(28-6-87) Montmelô; (26-7-87) Urb. Font d'Abril (Santa Eulàlia de Ronçana), (2-887) Andorra la Velia.
Aquests són eis desplaçaments que hem realitzat fins ara. Cal parar atenció
però, a la trobada de gegants organitzada per nosaltres en motiu de l'estrena de
na MADUIXA, que va tenir Hoc ei dia 16-8-86 durant eis actes de la Festa Major,
en la quai hi varen participar 8 parelles de Gegants.
Enguany tornarem a repetir l'experiéncia, i esperem comptar amb la preséncia
d'una quinzena de parelles de gegants. Esperem la vostra assisténcia perqué la
festa sigui força reeixida.

Aquest és el programa de la trobada:
— A les 5 de la tarda:
Plantada de Gegants (davant l'Escola Pública Rongana).
— A 3/4 de 6:
Presentació del nou Drac i del grup de Grallers.
— A les 6:
Sortida deis gegants en cercavila pels carrers del nostre poblé.
El recorregut será el següent:
Escoles - c/. del Forn - c/. Sant Joan Bosco - Carretera de Barcelona - c/.
de la Verge del Remei - c/. de can Torras - Carretera de Barcelona Recinte tirai.
Una vegada acabada la cercavila acomiadarem el « BEBS» i seguidament hi
haurà un Berenar-Sopar per a tothom. (Allá mateix podreu adquirir els tiquets).

HUMOR, per Bonet
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CAMP MUNICIPAL D'ESPOR
STA. EULALIA DE RONCAI

Primer equip del C.E. Santa Eulàlia. Temporada 1986-87

ESPORTS

FUTBOL
C.E. SANTA EULÀLIA
A l'hora d'escriure aqüestes ratlles ens trobem en pie perioda de vacances futbolístiques, després que el primer equip, el Juvenil i l'equip cadet de handbol, disfrutessin de Testada a lilla d'Eivissa deis dies 24 al 28 de juny.
Enrera queda ja la temporada 86-87. Una temporada que, podem dir, ha sigut
prou satisfactoria pels equips del club.
Cal destacar la campanya de l'equip Juvenil, que s'ha quedat a prop de l'ascens a la Primera Divisió.
El primer equip, entrenat pel Carles Marzo, ha fet una bona temporada, quedant en eis primers llocs de la classificació. La temporada començà força irregular,
fins a final de la primera volta; a partir d'aqui l'equip inicia un seguit de victories
que el portà a aconseguir 22 punts en 12 partits i la pujada als primers llocs de la
taula.
El Vilamajor, però, semblava ja inatrapable. A l'ùltima recta del campionat la
Irregularität tornà a fa de les seves 1 es produïren résultats força estranys, com els
6 gols que ens vam emportar en la visita a Sta. Perpètua, equip classificat en els
últims llocs, o els 7 gols que s'emportà el Bellavista de la visita a Santa Eulàlia, aquest equip classificat als primers llocs.

El joc de l'equip ha estât dels millors del campionat, practicant un fútbol molt
tècnic, potser massa per aquesta categoría on el sacrifici i la Iluita és molt important. Un equip format en gran majoria per jugadors del pöble, amb una mitjana
d'edat de 22/23 anys, que han contribuït, junt amb l'entrenador, e! qual ha sabut
convertir-se en un company més, a formar un gran ambient.
Plantilla 86/87: Joan Roura, Alex, Joan Sayos, Jaume Danti, Jordi Franch,
Juan I. Gómez, Caries Fàbregas, Miquel Barniis, Joan Tura, Ricard Montes, Manel
Valeta, Rafa Gómez, Pere Riera, Lluís Batlles, Josep IVontes, Felip Comadira i
Felip Ortega.

CLASSIFICACIONS FINALS

ALEVINS 2 DIVISIÓ
CRUP XIII
Palautordera
La Garriga
Granollers
Extremenya
Montmeló
Canovelles
La Roca
At. Vallès
La Torreta
Palou
Llorona
Sta. Eulàlia
P. Blanc Biava
LIoc Bell
St. Geloni
Cànoves

29
30
29
29
29
26
30
26
29
23
27
27
27
29
26
26

23
22
22
19
17
18
11
12
8
9
8
8
6
5
3
2

2
4
4
4
6
1
9
2
6
3
5
1
2
3
2
2

4118 38
4 89 27
3107 45
6113 45
6 85 49
7 70 41
10 57 50
12 57 50
15 47 79
11 64 71
14 36 50
17 26 72
18 48 66
17 35 86
21 32113
22 30 25

48
48
48
42
40
37
26
26
22
21
21
17
14
13
18
6

+20
+ 18
+ 18
+ 12
+ 12
+ 11
+2
+2
—7
—6
—13
—12
—11
—20
—20

ALEVINS 2.= DIVISIO
GRUP XIV
Parets
P. Veterans
LIeons N.
Plana LIadó
Sta. Eulàlia
St. Post
Caldos

27
28
28
26
27
27
27

20 3
17 4
17 3
16 4
13 9
12 •10
14 5

4
7
8
6
5
3
8

79
58
90
88
49
54
52

20
24
55
53
31
3~
?Û

43
38
37
36
35
34
33

+
+
+
+

17
10
13
11
+7
+8
+7

Sentmenat
LIiçàd'Amunt
Bigues
LIiçàdeVall
St. Feliu
Martorellos
Zona Sud
Mollet

28 13
26 8
25 5
24 6
25 5
26 5
27 4
26 4

4
7
8
5
6
7
5
3

11
13
12
12
14
17
12
19

50
38
19
38
36
36
24
29

44
41
49
50
73
63
88
11

30
+1
22 —6
18 —5
17 —7
16 —7
14 -- 1 2
13 •—12
-15

INFANTILS 2.' DIVISIO
GRUP XIV
Granollers
Llinars
Ametlla
La Garriga
Vilanova
Sta. Eulàlia
Palautordera
Franqueses
La Torreta
At. Vallès
St. Geloni
Vilamajor
Ganovelles
La Roca
P. Blanc Biava

27
27
26
25
25
25
26
25
27
24
23
20
22
27
25

21
18
13
14
13
12
12
12
10
10
10
8
7
6
2

5
3
6
3
4
2
2
0
3
2
2
4
0
1
1

0120 34
6102 45
8 85 65
8 75 48
8 79 43
11 78 62
12 63 71
13 81 76
14 77 81
12 66 98
11 55 78
8 55 57
15 57 94
20 40 91
22 30118

49
39
32
31
30
26
26
24
23
22
22
20
14
13
5

+ 2Í
+ 10
+e
+i

+;
— ;

1
—Í
— ;

—1(
—1!
—li

3.' REGIONAL
GRUP VII!

JUVENILS 2.= DIVISIÓ
GRUP Vili
Cardedeu
Canovelles
Sant Geloni
Llinars
Granollers
Sta. Eulàlia
Mollet
At. Zona Sud
Montornès
Lligà d'Amunt
LIerona
Sta. Perpètua
At. Vallès
Vilamajor
Parets

44
40
37
33
32
32
30
29
26
26
25
23
14
10
3

Vilamajor
Franqueses
Pitres
Inacsa
Bellavista
Sta. Eulàlia
Panrico
Sp. Llinarsenc
Miquelenc
Vilanova
At. Vallès
Palautordera
Corrò d'Amunt
Gualba
Sta. Perpètua
Palou
St. Feliu
Sentmenat

33
34
33
33
33
34
34
33
34
32
34
32
34
33
33
33
33
33

m

Equip infantil del C.E. Santa Eulàlia

23
18
15
16
16
17
15
13
11
10
13
11
10
10
8
11
8
8

6 4
lo-• 6
5
is
7 10
6 11
4 13
8 11
5 14
10 13
12 10
6 15
7 14
8 16
8 15
9 16
3 19
7 18
3 22

83
83
80
58
61
68
80
67
71
49
68
60
55
50
52
47
52
45

39
49
49
43
55
66
79
72
64
46
75
71
71
63
69
68
65
81

52
46
43
39
38
38
38
33
32
32
32
29
28
28
25
25
23
19

+ 20
+ 10
+9
+5
+6
+4
+4
+1
—2
—2
—2
—1
—5
4
—9
—5
—11
—13

8.' TORNEIG DE FUTBOL BASE INTERNACIONAL
A MAUGUIO (Franca)
Dels dies 17 al 21 d'abril 2 equips del fútbol base del C.E. Santa Eulàlia (I'alevf
1 I'infantil) participaren al 8.^ Torneig Internacional organitzat pel Club de Fútbol
Mauguio. Aquesta localitat d'uns 8.000 habitants està situada a uns 10 kms. de
Montpellier.
A I'arribada I'acolliment va ser molt amicai i la distribució dels jugadors molt
ràpida.
El nùmero d'equips participants era de 68 i dividits en 5 categories i estava format per equips suTssos, francesos i el Sta. Eulàlia com únic equip de I'estat espanyoi.
L'equip infantil es classificà en 3.® posició en la seva categoria, tot i que la
semifinal va ser molt disputada i va acabar amb un 2 a 1 pels contraris, que resultaren ser els campions.
D'altra part, l'equip alevi també va teñir una bona actuado i es classificà en 5.®
posició, perdent només un partit també amb l'equip campió de la seva categoria.
L'experiéncia pels nois va ser positiva, sobretot pel que fa a la convivéncla; tot
i que, com anècdota, direm que una gran part de les families on es trobaven eren
immigrats espanyols.

TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE
DE SANTA EULÀLIA
Els dies 1, 2, i 3 de maig tingué Hoc el primer Torneig Internacional de Sta.
Eulàlia de Ronçana organitzat pel C.E. Santa Eulàlia, amb el suport de l'Ajuntament i de la Diputado de Barcelona.
Els dubs convidats foren el LIiçà de Vali, L'Ametlla, El Toac (Franga), el Vanchiglia (Itàlia) i el Castellamonte (Itàlia). Els pares dels nois donaven hostatge a
les seves cases ais jugadors de les nostres nacions veines aquests dies. En total
es jugaren 28 partits que foren seguits d'un gran ambient. Només lamentar el mal
temps del dia de les finals i les entregues de copes i medalles, el que va fer que
molta gent es quedés a casa.
Els résultats i les classificacions finals foren:

BENJAMÍ
Semifinals:
Vanchiglia - L'Ametlla
LIiçà de Vali - Toac

i 6.* Hoc:
Sta. Eulàlia (A) - Sta. Eulàlia (B)
Classificacló final
1.®'
Toac
2 on
Vanchiglia
L'Ametlla
4 art
LIiçà de Vali
Sta. Eulàlia (A)
6.^
Sta. Eulàlia (B)

( 5 - 0 )
( 1 - 4 )

Final:
Vanchiglia - Toac

( 0 - 2 )

3.<" i 4.»" Hoc:
L'Ametlla - LIiçà de Vali

( 1 - 0 )

—

4 8

—

(2—(

INFANTIL

ALEVi
Semifinals:
Vanchiglia - Toac
Sta. Eulalia(A)-Lligade Vail
Final:
Vanchiglia - Sta. Eulalia (A)
3.°' i

(2-0)
(2—1)
(1-0)

Hoc:

Toac - Lliga de Vail

(3-2)

5.' i 6.' Hoc:
L'Ametlla - Sta. Eulalia (B)
Classificacio final
Vanchiglia
2 on
Sta. Eulàlia (A)
Toac
4art
Lligà de Vali
L'Ametlla
5.®
Sta. Eulàlia (B)
6.^

(1-^)

Grup ùnic:
L'Ametlla-Lligà de Vali
Sta. Eulàlia - Castellamonte
L'Ametlla - Sta. Eulàlia
Lligà de Vali - Castellamonte
L'Ametlla - Castellamonte
Lligà de Vali - Sta. Eulàlia
Final: Sta. Eulàlia - L'Ametlla
i
Hoc:
Castellamonte - Lligà de Vali

Classificacio final
1."

201
ge,

L'Ametlla
Sta. Eulàlia
Castellamonte
Lligà de Vali

La desfilada del 1 T o r n e i g internacional de Futbol-Base a Santa Eulàlia de Rongana

(0-0)
(3-1)
(1-1)
(0-0)
(1-0)
(0-1)
(0-1)
(3-0)

EL C.E. STA. EULÀLIA A LA VALL D'AOSTA
L'Associazione Piemontese Società di Calcio, ha organitzat per 8.®™ vegada la
FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE CRT., durant els dies 2021-22-23-24 de juny.
En aquest torneig, un dels més importants del fútbol base, hi ha estât convidat
el C.E. Santa Eulalia per segon any consecutiu, en les tres categories de Pulcini,
Esordienti i Giovanissimi.
Els més petits, els Pulcini (Benjamins), han estât en la poblado de Cuorgné,
mentre que les categories de Esordienti (Alevins) i Giovanissimi (Infantils), ho han
fet en Castellamonte.
En cada seu, han jugat quatre equips, i després de disputar una Iligueta de tots
contra tots, es proclamà un campió.
A partir d'aqui, cada equip s'anirà éliminant amb els altres fins aconseguir arribar a la final. Aquesta es juga el darrer dia a la tarda a l'estadi Comunale de la
ciutat de Tori, després d'haver desfilat tots els equips participants.
Si l'any passat fou l'equip Infantil qui va aconseguir quedar campió de Grup i
arribar ais setzèns de final, aquest any ho ha fet l'equip d'alevins, aconseguint els
octaus de final, després d'eliminar a l'equip francés del Castres de Toulouse.

L'equip de Benjamins, amb el seu entrenador Josep Duran

Resultats, seu de Cuorgné,
categoria Pulcini
Sta. Eulàlia - Vallorco
Rivara - Sta. Eulàlia
Sta. Eulàlia - Favria

0—1

1—0
1—0

Va quedar campió de Grup el Rivara
Resultats, seu de Castellamonte,
categoria Alevi
Sta. Eulàlia - Rivara
Castellamonte - Sta. Eulàlia
Sta. Eulàlia - Vallorco
Campió de grup el C.E. Sta. Eulàlia

Eliminatòries setzèns de final
Castres - Sta. Eulàlia
Per penáis Sta. Eulàlia - Castres

0—0
4—2

Eliminatòries vuitès de finals
Sta. Eulàlia - Lessolo

0—1

Resultata, seu de Castellamonte,
categoria d'infantils
3—1
0—2
1—0

Sta. Eulàlia - Pontese
Castellamonte - Sta. Eulàlia
Sta. Eulàlia - Sangiustese

0—0
1—1
1—2

Campió de Grup, el Sangiustese.

L'equip d'alevins

OBJECTIUS ASSOLITS
Els nens que han participât en aquest torneig de fútbol, han tingut l'oportunitat
de conviure amb companys italians, conèixer els seus costums, saber fer-se
entendre en un llenguatge diferent, conèixer un racó d'Itàlia véritablement atractiu,
comportar-se adequadament en un marc fora de casa 1 consolidar un record que
de segur no oblidaran.
Per vosaltres nens, aquesta és la festa del fútbol.
Gràcies per la vostra participació.

FRANCESC CLADELLAS HA TORNAT
A PRESIDIR EL C.E. SANTA EULÀLIA
Després d'un parèntesi de dues temporades, Francese Cladellas ha tornat a
fer-se càrrec del C.E. Santa Eulàlia i pot dir-se amb èxit, dones el elub, que havia
passat moments dolents, amb rise de desaparició 1 tot, s'ha récupérât i tant en l'aspecte esportiu com economic, s'està notant la mà del nou equip directiu que presideix el Sr. Cladellas.
Comencem preguntant-li al president.
— Com va ser el fer-se càrrec del club ?
—Com ja sabeu, I'anterior, Sr. Torrellas, va dimitir i un grup de persones vinculades al fútbol de Santa Eulàlia es va fer càrree del Club. Al principi de Tactual temporada, ara finalitzada, aquest grup de persones em va demanar que accedís de
nou a la presidència i davant les circumstàncies en que estava immers el club, i a
pesa que les meves ocupacions professionals no em deixen el temps Iliure que
jo vGidria, vaig aceedir a traetar de fer tot el que estés a les meves mans per a que
el C.E. Santa Eulàlia segueixi disfrutant del prestigi que gaudeix a la comarca com
entitat esportiva, amb una llarga i dilatada trajectòria en el fútbol base i amateur.
És tradicional la gran dedicado que el club ha donat sempre al fútbol base.
Aquesta temporada s'ha seguit en la línia i fins i tot s'ha superat, amb aquesta
organització i participació en torneigs internacionals?
—Així és. He trobat uns companys de Junta amb molta il-lusió i ganes, sobretot de cara al fútbol base. D'aquí ve la nostra participació en torneigs internacionals, així com l'organització, per primera vegada, d'un d'ells.
—Està satisfet de la campanya del primer equip?
—Si. La nostra posiciô en la classificaciô sempre ha estât en la zona alta i si
a aixô hi afegim que s'han récupérât jugadors i que s'ha format un equip amb la
quasi totalitat de jugadors formats al club, pue dir que la satisfaeciô ha estât doble.
—I sconômicament com han anat les coses?
-Hem superat bé els nostres compromises i pue dir que tot ha quedat ben saldat.
—En aqüestes dates, ja es treballa de cara a la próxima temporada. Oui será
el nou entrenador del
equip, després de la marxa de Marzo?
—Manuel Pérez, que porta vàries temporades amb nosaltres dirigint al Juvenil
es farà càrrec del primer equip. Tenim molta confiança en eli i esperem que tot
vagi bé, i que en la próxima campanya es pugui fer el sait a la 2.® Regional, categoria en la que hem militât durant moites teporades.
—Algun comentan final, Sr. Cladellas?
—Agrair al Sr. Marzo, que ha sigut l'entrenador del 1 e q u i p aquesta temporada, i que per motius labórale no continuará amb nosaltres, la seva eol laboració i
entrega i, sobretot, el gran companyerisme que ha aconseguit en tota la plantilla.

DE TERCERA REGIONAL
A TERCERA DIVISIÓ

Manel Valeta, l'excel lent jugador del primer
equip, ha posât, després de 8 anys al club i ais seus
36 anys, punt final a la seva dilatada carrera futbolística.
Espanyol, Andorra, Júpiter, etc .. fins al Santa
Eulàlia, han estât els clubs en els quals ha deixat un
gran record.
Constitueix tot un exemple, com esportista i com
a persona, per a les noves generacions.

El dia 8 de març, el C.E. Granollers va vèncer al
Reus per 3 gols a 1.1 això no seria noticia, si no fos
perqué la porteria del C.E. Granollers va ser defensada per en Joan Roura, del nostre poblé, i fins la
temporada passada porter del primer equip.
En Joan va ser fitxat pel club de la capital del
Vallés Oriental, abana de començar la temporada
passada com a tercer porter, però es va quedar al
C.E. Santa Eulàlia en qualitat de cedit. La coincidéncia de la sanció al porter titular amb la lesió del
porter suplent, va fer possible que debutés a la Tercera Divisió Nacional.
Aquesta propera temporada en Joan segueix al
Granollers i amb possibilitats com el que más de ser
titular.

Josep Montes

Constpuccíons
E.

VERDUO
Can Just
Tel. 844 84 37
SANTA EULÀLIA DE R O N Ç A N A

>

Societat de Caçadors
TEMPORADA 1986-87

La mitja-veda es presentà l'any passai força animada per la presència de
tudons i tortores. Tot i que el terreny apte per a caçar a la zona de la riera, és molt
réduit, alguns socis amb llocs fixes van fer molt bones perxes i amb el p'-èntesi
de la veda, de setembre a mitjans d'octubre comença la temporada gen .al amb
fluixes perspectives pel conill, i bones pel tudó, tords i merles, bastant acceptables
per les pèrdius de les parts altes de l'acotat i en algun indrets també es varen
veure ramats de faisans.
En arribar els freds, un altre cop ens visitaren els becadells, les grües, les
becades i sobretot les papalines que varen fer disfrutar a bastants socis.
ELS SENGLARS «IMPRUDENTS»
Aquest any sembla ser que els senglars varen establir els seus quarters a Sta.
Eulàlia. Els seus espesos boscos i profunds barrancs, abundants d'aigua, son un
bon «hàbitat» per aquest porc salvatge. El gener, la Srta. Tere Arràiz i Viaplana i
el seu promès Joan Fornells varen fer una caçera involuntària, a l'atropellar, a l'altura del Pont de Can Falgà, una manada de senglars que creuava de fosca la

carretera tranquil-lament. La distracció els va costar perdre un membre del grup,
que ràpidament va passar a la maleta del cotxe, per seguidament anar a parar a
la Cassola de la Casa Velia, amb gran alegría dels seus amies i veins, que pogueren degustar les excel lències de la earn de senglar. Bon profit.

ELS SENGLARS «VERBENERS»
La nit de St. Joan, es presentaren a l'era de Can Maspons de la Vall uns convidats a la «Verbena» que no havien estât invitats, una colla de 7 o 8 senglars es
varen passejar tranquil-lament entre els cotxes aparcats i la foguera, amb la curiositat de tots els que contemplaven l'espectacle de vida salvatge sense tenir d'obrir
la «tele». Quan els senglars es varen cansar de la gresca, tal com havien arribat
i sense acomiadar-se se'n varen anar (es veu que no volien perdre la nit).
Tot aixô fa pensar que actualment no solament van de pas, buscant refugi,
aigua i aliment sino que fins i tot hi crien, segurament gràcies a la tranquil-litat
(cosa rara avui dia) d'alguns indrets. Que duri!

Aquesta temporada passada, els 5 dies de la mitja veda es va fer un concurs
de caça de «garces», donat el gran nombre que n'hi havia i essent perjudicials per
les cries d'altres espècies.
Se'n varen caçar unes 39, entregant la societat 3 premis als que en cagaren
més.
En el camp de la repoblado s'han deixat anar 100 faisans, 100 colins, 146
conills i 40 perdius, alguns d'ells seran el reforçament per les cries d'aquest estiu
en alguns indrets tranquils. Tenim noticies certes de la bona cria de perdius i faisans a les parts altes del terme.

L'Assemblea general de socis va tenir Hoc el 12 de julioi de 1987 a la Biblioteca
Sant Jordi debatint-se àmpliament els assumptes propis de la societat 1 particularment els temes repoblació, quotes, tir al plat, senyalització de l'àrea privada de
caga, i l'important tema dels gossos mig salvatges, que representen un problema
sanifari, agricola, ramader i cinegètic, ja que ataquen no solament els galliners,
els gossos domèstics, els cultius (principalment d'avellaners) sino també les espècies de caga, per exemple: els conills, tan costosament repoblats per la societat.
Procurem ser tots conscients del problema que representa abandonar gossos,
no solament per l'equilibri natural, sino també per la multa actual, que pot representar fins les 500.000 ptes.
La mitja veda aquesta temporada, s'obrirà els dies 16, 20, 23, 27 i 30 d'agost,
a la zona habitual de cada any, per a tudons, tortores, guatlles i tota mena de còrvids (garces, gralles, gaigs, etc.).
Desitgem a tots els socis que participin aquesta temporada, amb molta sort i
molta prudència, en la práctica de la nostra activitat esportiva.

Revista RONÇANA

El nostre comentari sobre la revista no pot pas variar massa d'un any a l'altre,
ja que Ronçana segueix un ritme força regular, afortunadament, i no dôna motiu
a fets extraordinaris.
Podem dir que estem ja en el número 138 i a punt de complir el 20è. aniversari
de la publicació, efemérides que complirem l'any vinent si no hi ha contratemps.
Ens estem esforçant per millorar el contingut i la presentació, cosa que no ens
correspon a nosaltres jutjar si ho aconseguim. A part de la informació i articles més
o menys normals, estem contents del treball publicat en el número 136 sobre la
riera de Tenes, preparat per diversos redactors i col laboradors, que representa
un estudi molt complert i serios sobre el nostre riu i la seva influència a la comarca.

El «Sopar» d'enguany tingué lloc el dissabte dia 13 de juny, al Restaurant El
Pinar, un deis pocs locáis d'aquest tipus, a la Valí del Tenes, que pot encabir el
nombrós grup cfassistents que cada any es reuneixen per aquest motiu.
L'acte va seguir l'ordre podríem dir-ne tradicional, amb diversos parlaments
una vegada acabat el sopar própiament dit. El convidat d'honor fou en aquesta
ocasió el Sr. Joan Rigol, ex-conseller de Treball i de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Des d'aqrí volem agrair novament el recolzament que es dona a la revista, tant
per part dels lectors i subscriptors com dels redactors i anunciants, sense els quais
seria imposible mantenir aquesta publicació.
J. C.

L'àvia més gran del pöble, amb dos dels seus besnéts

Cada any un personatge

JOSEFA MARTÍ i MOLINS
A m b l'objectc de procurar que en la publicació de l'Anuari Locai hi continuïn
unes pàgines dedicades a un personatge del pöble, i davant els inconvénients que
això suposa, ja que a vegades la persona que s'escull no vol o no pot col laborar en
aquest afer, enguany s'ha pensât canviar de sistema, i que el personatge fos la persona més gran del pöble. Per això s'han révisât les fitxes del Padró Municipal d'Habitants i la persona en qüestió resulta èsser Na Josefa Martí i Molins, coneguda
t a m b é per la P e p a de Can Paraire.
Així dones, i pel motiu exposât, m ' h e posât en contacte telefonie amb la familia
per tal de comunicar-els-hi i, a la vegada, d e m a n a r si volien col-laborar en aquest
sentit, cosa que han fet molt a m a b l e m e n t , i mitjançant previ acord, he anat a la
casa per tal de fer les preguntes referents a les coses que, d'alguna manera, donin
a conèixer el personatge; el que ha estât possible, gràcies a l'ajuda de la seva filia
Rosa.

—En primer Hoc li he preguntat el Hoc i la data del seu naixement.
—Diu que va néixer el dia quatre d'abril de l'any 1894, a can Guardià. El seu
pare es deia Jaume i la seva mare Rosa, varen èsser set germans: la Maria, en
Josep, en Llorenç, en Joan, en Peret, en Vicenç i jo que sóc la més gran. Va tenir
dues filles, la Rosa i la Maria, té tres néts, en Manel, en Josep i la Maria, i quatre
besnéts: l'Anna, en Josep, la Monica i un altre Josep.
—Parlent de la infantesa i l'edat escolar?
—La infantesa, tenint en compte la situació econòmica va èsser, com moites
cases d'aquell temps, una mica «magra». Vaig anar a l'escola que hi havia a la casa
coneguda per Ca l'Hostaler, la mestra es deia Anita, que era de Can Brunomestre.
Això sí, quan era el temps de buscar bolets, deixava d'anar a l'escola, per anar a
buscar bolets per vendre'ls. La meva mare anava a peu, amb un cistell a cada braç
a Caldes de Montbui, i amb els cèntims que cobrava, comprava pa per menjar.
—Deixem l'edat escolar enrera, ¿quan vàreu començar a treballar?
—Aixi que vaig èsser bona per fer feina, vaig anar per «minyona» a can Barbany, vaig estar-hi molt temps, no tenia cap dia de festa, solament per anar a missa
el diumenge, i a més de la feina durant el dia al vespre feia ganxet. Cobrava quatre
pessetes cada mes. Recordo que vaig marxar-ne per culpa d'un «mosso», que hi
havia.
—/ a l'edat de la joventut, quines diversions tenieu?
—M'agradava anar a ballar, anava a la Sala del Rieral i can Mestret i en festes
senyalades hi havia bail a la Plaça de l'Església. T a m b é havia ballat el bail de «gitanes».
—Quan us vàreu casar?
—Vaig casar-me als vint-i-dos anys, amb en Joan Cabot Vilardebó.
—/ del viatge de Noces què?
—Mira,com que vàrem casar-nos en temps de la sega i no es podia deixar la feina, després de casats, vàrem anar a segar i després a batre. I quan vàrem tenir la
feina feta, vàrem anar de viatge a Montserrat.
—I quan vàreu aprendre l'ofici de mocadero?
—Vaig aprendre'l abans de casar-me, a ca l'Espardanyer, alliçonada per la
Manela de Can Vicari. En el temps de la matança del porc, que és a l'hivern, quasi
totes les cases en mataven pel seu consum, i jo anava a peu per les cases a fer de
mocadera. Havia anat amb en Miquel de Can Lluc i el Serra, a vegades havia
d'anar a
dues cases al mateix dia i havia de Ilevar-me a les quatre del matí i piegava a les dea del vespre. El que més tenia en compte era la puntualitat, tant si
plovia. com si glaçava o nevava.
També havia anat a Bigues, però per això venien a buscar-me amb moto.
—/ quant cobràveu per aquesta feina?
—Dones cobrava un «duro» per cada porc, i menjava a la mateixa casa. T a m b é
anava a netejar tripes de bè. Això ho feia tot l'any, i cobrava per aquesta feina seixanta cèntims per cada tripa.

—Teniu alguna anècdota per'explicar durant la vostra vida?
—Mira, puc explicar-te'n del meu pare, era un home molt «garrepa» i quan a
missa passava el sagristà amb la caixeta, i s'havia de pagar deu cèntims, (el que s'estava dret no pagava) eli, per no pagar, anava a missa a Bigues, que allá encara no
cobraven, i per no gastar les espardenyes, anava descaí?, i quan arribava davant de
l'església, se les posava, i en tornar feia igualment. També feia cofins i posava catifes per les cases que 11 demanavcn a Barcelona. Es portava la fiambrera del dinar,
ho feia en algún banc públic, i per beure, s'hi havia altra gent, ho feia xumant de
l'ampolla, perqué així no n'hi demanessin. Com que aleshores no hi havia electricitat, per fer llum tenia una espelma, i per no gastar-la anava al Hit a les fosques.
—Deis set germans que ereu, quants en quedeu ara?
— N o m é s en quedem tres, en Viceng, en Pcret que té una casa aquí, se'n diu la
Vista Alegr9, que hi ha un molí de vent, i jo mateixa.
—/ a la vostra edat com us troheu?
—Si no fos que fa quinze anys que vaig perdre la vista i quasi no hi sento, a part
d'això, em trobo bé, no em fa mal res, puc menjar i beure de tot, no preñe medicaments i m'agrada molt caminar.
Veus aquí resumit el personatge d'aquest any: una dona que ha trcballat tota
la vida, mentre ha pogut, forta com un roure. El que se'n diu, «Gent d'abans de la
guerra».
Josep

Casanovas

MOVIMENT DEM06RÀFIC
NAIXEMENTS
DATA

NOMSICOGNOMS

NOM DELS PARES

25- 8-86
15- 9-86
25-10-86
13-11 -86
29-11 -86
3-12-86
24- 6-87

David Verduo Grau
Maria Bonet Pujol
Albert Montes Vivancos
Marc Puigdomènech Franquesa
Juan Deamo Morillas
Sara Prim Garcia
Juan Ignacio Godeo Bau

Eduardo - María Dolores
Pere - Mercè
Juan - Maria Fuensanta
Ramon - Maria Àngels
Pedro - Dolores
Pere - Maria Dolors
Albert - Maria Àngels

MATRIMONIS
DATA
1- 9-86
6- 9-86
21 - 9-86
12-10-86
18-10-86
9- 8-86
14- 2-87
24- 1-87
7- 3-87
4- 4-87
11 - 4-87
9- 5-87
9- 5-87
20- 6-87
11 - 7-87

NOMS DELS CONTRAENTS
Joaquin Paretas Vila-MariaTorrellas Girbau
Andreu Guai l o m b a s - Emma Maria Enriquez Puig
Jaume Gascón Ramón - Maria del Carme Carrillo Comas
Octavio Martín Lorenzo - Pilar Alvarez Herráez
Miquel Marti Pañach - María Concepcíó Sola Blancafort
Josep Codina Viaplana - Julia Frutos Ruiz
Rafael Gil Osorio - Montserrat Nicolás Martín
Antonio Truilás Paulet - María del Carmen Arraut Cánido
Xavier Bonet Royo - Araceli Polo Velasco
Josep Cortés Uñó - Rosa María Sala Ferrer
Josep Parcerisas Barò - Concepció Girbau Peirotén
Pablo Gómez Rodríguez - Susana Martínez Coli
Antoni Sau Arregui - María Agustina Ortega Pérez
Joan Montes Gravi-JosepaEspuña Vila
Francisco Ruiz Ortega - María Nieves Do-Nascimiento Ortiz.

DEFUNCIONS
DATA

NOMS DELS DIFUNTS

DOMICILI

15- 8-86
31- 8-86
18-12-86
25- 1-87
3- 2-87
9- 2-87
16- 2-87
21- 2-87
19- 3-87
31- 3-87
9- 4-87
18- 4-87
6- 6-87
14- 7-87

Josefa Galcerán Boquet
Fotina de Diego Provencio
Pedro Torrellas Gallemi
José Durán Rocasalbas
Dolores Pladelasaba Planas
Lorenzo Sáncfiez Rojo
Mercedes Pañach Farrés
Antonio Cases Boronat
Maria Coromina Balagué
Pedro Uñó Argemí
Francisco Durán Rocasalbas
Francisco Prats Corney
Emilia Coca Núñez
Encarnación Domeñe Arnedos

Casa Brustenga
c/. Aneto, 20
c/. Sant Josep
Casa Pau Minguet
Casa Costa
Can Sabaté
Casa Martí
Casa Maset
o/. Oliveras, 7
Casa Pep
Can Valls
c/. Mar, 6
San Isidro, 19
Barcelona

EDAT
73
94
78
92
88
50
55
74
82
85
96
74
35
84

hesta Major
3, 4 i 5 d'agost
De 5 a 8 de la tarda

Divendres, 7 d'agost
A les 12 del migdla

al pati de la biblioteca

TROBADA D'AVIS

CURSET DE REVELAT DE
FOTOGRAFIA

a la Plaça de l'Església

per a nois 1 noies, a càrrec de l'Espiai.
•

I seguldament

MISSA SOLEMNE
a continuacló

Gratuit.

Visita dels avis al nou Ajuntament

Dimecres, 5 d'agost
A 2/4 de 10 del vespre

A 2 quarts de dues del migdla

DINAR
per a tots els avis amb sobretaula animad;

pel DUO MAGIC

al Casai Parroquial

VI CONCURS DE DIAPOSITIVES
Acte de qualificacló per part del Jurat.

A les 5 de la tarda
al- recinte de les Escoles de> Hieral

FESTIVAL INFANTIL

Gran diversitat de jocs i xocolatada per a tothon

Dijous, 6 d'agost
TRES TRONS

D e 6 a 1 0 d e la t a r d a , ai Paveiió Poiiesportiu

per anunciar I'lnici de la Festa Major.

Seguldament,

FUTBOL SALA.

Ellmlnatònes

A les 7 de la tarda, a i Enveiat

a la Bibliotèca, Inauguració de la

MOSTRA D'ARTES ANI A
LOCAL

que estarà oberta tots els dies de la Festa Major.

Concert per l'orquestra de

JANIO MARTI
A les 8 del vespre
Passi de models 1 Elecció de la
Santa Eulàlia

A les 10 de la nit

PUBILLA d

• Actes gratu its

a la Pista Poliesportiva

SARDINADA POPULAR

A les 10 del vespre

Passi de DIAPOSITIVES, (del VI Con
curs i un muntatge de l'Espiai), davant el Talle
Santa Eulàlia

amb animació
i

CINEMA DE PANTALLA
GEGANT
Actes gratuìts.

Visita dels avis a la

MOSTRA D'ARTESANIA LOCAI

A les 8 del vespre

•

A les 6 de la tarda

A les 12 de la nit

BALL amb l'orquestra

JANIO MARTI
de

• Preu del Ball: 1.000 pts.

Preu llotja: 10.000 pts. - Venda a l'Ajuntame, t.

PROGRAMA D'ACTES
Dissabte, 8 d'agost

A les 8 del matí

A les 1 o del matí, ai Poliesportiu
Campionatde

PING-PONG.

Diumenge 9 d'agost

Eliminatóries

CURSA POPULAR
Sortida,al recinte de l'Envelat

A l e s 1 0 d e l m a t í , a la zona esportiva

A 2 quarts de 10 del matí

CICLE-TRIAL

GIMKANA DE TRACTORS

A les 4 de la tarda, a l Ajuntament

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
A l e s 6 d e la t a r d a , ai Camp de FUU'OI

ais terrenys de la Caixa de Catalunya, davant de
Can Ferrer
a l e s 1 0 d e l m a t í , a les Vlnyes Noves

TIR AL PLAT

Partit de Veterans

STA. EULÀLIA - CANOVELLES

A les 10 del matí, al Poliesportiu
Campionat de

A les 6 de la tarda

PING-PONG.

Finals

II Trobada de

GEGANTSIGEGANTERS
Gralles i Grallers

CERCAVILA

per: Escoles Rieral, C/. del
Forn, C/. Sant Joan Bosco, Ctra. de Barcelona,
C/. Verge del Remei, C/. de Can Torras, Ctra. de
Barcelona, Envelat.

A les 8 del vespre

A les 12

al recinte de l'Envelat

GIMKANA AUTOMOBILISTA
A 2 quarts de dues del mlgdia, ai Casai

Entrega de PREMIS

dei concurs de

DIAPOSITIVES
A l e s 4 d e la t a r d a , ai Camp de Futboi

al Forn Veil (sota el Camp de Fútbol)

SOPAR DE GEGANTERS
Venda de tíquets, allá mateix

A les 9 del vespre, a l enveiat

BALL DE GEGANTERS

Partit preliminar de BENJAMINS
A les 6

Partit de Primers Equips

SANTA EULÀLIA
GRANOLLERS

amb el Conjunt
A l e s 7 d e la t a r d a , a la Plaça de l'Ajuntament

DINÀMICS

SARDANES

• Acte gratuit
A l e s 10, davant el Taller Sta. Eulàlia
Passi de

DIAPOSITIVES

M.^ DEL MAR BONET
Preu recital: 1.000 pts.

A la 1 de la nit

BALL amb el grup
LA MURGA
Preu bail: 800 pts.

D e 7 a 1 0 d e l v e s p r e , ai Pavelló Poliesportiu

FUTBOL SALA.
Passi de

Recital de la

•

MARINA

Rnais

A l e s 1 0 d e l v e s p r e , davant el Taller Sta. Eulàlia

A l e s 1 1 , a l'Envelat

•

per lorquestra

DIAPOSITIVES

A l e s 1 1 , a la Zona Esportiva

GRAN CASTELL DE
FOCS D'ARTIFICI
Seguidament, a l Enveiat

BALL DE FI DE FESTA
per l orquestra

MARINA

• Preu del Ball: 1.000 ptes.
A l'Envelat hi haurj serve! de Bar a càrrec del grup de Geganters.

El boíl humor d'
OUIM e S P E C T Á C L E
TA NT T " í ? l S T ¿ O I ,
PAPE?
y

Humor
^JA
f£T
COSTAT

COM T'HO
SABER EL QUE M
Bf?US4»

EL Mi/J/M QUE PODRiej
FE)?, ES TREURE'T
Ü^IOVETA, /MBfeaLi

Guia
industrial
1
comercial

DC mflnacu
f O i Y Q

V.HIAM

D'ESTALVIS
COMARCAL

Caíxa Confederada

P L A Ç A DE

L'AJUNTAMENT

Telèfon 844 85 00

LA

CASA

DELS

PLANTERS

cumu.

STA. EULÀLIA D E

DE

RONÇANA

TOTA CLASSE DE:

Arbres fruiters

(Dîferents varietats)
Oliveres, palosantos, magraners, ametilers,
presseguers, pomeres, pereres, etc.

Planters d'hortaiissa

(Del temps)

Cebes, enciams, tomaqueres, pebroteres,
alberginieres, cols, maduixers, etc.
PLANTES PER T A N C A T S
PLANTES O R N A M E N T A L S
PLANTES de T E M P O R A D A
LLAVORS
TOT PEL SEU JARDÍ I HORTET

£•(>>16 Servil
Stt. Eulilli

•

t Barcelona
c• y

-4

a Sta. Eulilla de Ronçaoa

a Sant Feliu

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

ucMOvIa
fIA.HlAUA
d'en Carles de la Salud i Rublo
Centre Comptable
Assessorament Fiscal i Laboral
Oficina: Galeries Catalunya
SANTA EULÀLIA DE RONCANA
Telf. 844 82 50

MIQUEL-ANTONI
FUSTERIA I MOBILIARI

Bonavista, 1

Telèfon 844 93 64

SANTA EULÁLIA DE RONÇANA

GALERIES CATALUNYA
^ar

3franrl<furt

MODESTO
TAPES VARIADES
ESMORZARS I BERENARS
SANTA EULALIA DE RONÇANA

GALERIES CATALUNYA

Paper er ¡a «MARI»
REVISTES I DIARIS
OBJECTES PER A REGAL
LLAMINADURES I JOGUINES
—
Tel. 844 84 59
A/WV\/VWV\/WVVl

PERFUMERIA

—

SANTA EULALIA DE RONÇANA

FRUTERIA - VERDULERIA

Francisco Rubio
Tel. 865 8 0 87
Crta. Barcelona - Sant Feliu, s/n. (Can Paraire)
S A N T A E U L À L I A DE R O N Q A N A

vvvvvvvvwvvv^o/vvvwvvvvvvvvwvvvwvvvwvvvvvvvv^
CONSTRUCTORS D'OBRES

LLORENC BELLAVISTA
JUAN SANCHEZ
C / . Sant Esteve, 18
Tel. 844 84 07
STA. EULALIA DE RONCANA

Prol. Angel Guimerá
Bloc C, 1 Tel. 870 55 37

aòia

SANTA EULÀLIA DE RONQANA
« URBANITZACIÓ

CAN

SABATER»

T E L E F O N 8 4 4 9 3 19

BAR - RBSTAURANTK
BODAS -COMUNIONES
BANQUETES
CONVENCIONES

especialidad

en pescados

unimndas voladas con
(los s á b a d o s

bailo

noche)

reserve su mesa

SALON DE PELUQUERIA

M/ Antonia
UNISEX

C/. Jaume I, n.° 21 - (Antes Super Sta. Eulàlia)
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

PEIX ATERI A

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

(O

Serve! de Restaurant
Plaga de rAjuntament
STA. EULALIA DE RONQANA

Alimentacio Bassa
ESPECI ALITAT EN EMBOTITS

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

Can Corder
(El Ritrai)

Tel 844 93 40
08187 STA. EULALIA DE RONÇANA

Farmacia D. Sans
LABORATORI D'ANÀLISIS CLÌNIQUES
FORMULES MAGISTRALS

Plaça de l'Ajuntament, 2

-

TeL 844 89 80

SANTA EULALIA DE RONÇANA

TRE3ALLS de
FUSTA en GENERAL
//

/V/Z i/ÛlT-£5 ÙOH/AÌ^U
/AMÒ
//

Carni Can Costa Ja.8448900.
SANTA EULALIA DE RONÇANA

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

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
RÈTOLS I IMITACIONS
PINTOR

INDUSTRIAL

Jaume Iglesias
etra, de La Sagrera

Telèfon 844 89 82

SANTA EULALIA DE RONQANA

EXCAVACIONES
Y

CIMIENTOS

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

TALLER E L E C T R I C I T A T
•

Carregues de Bateries

#

Installació eléctrica d'automobiis i tractors
•

Reparació de Motocultors i Excavadores

•

Reparació de Bombes de Pressió

^oan

^^ilaró
Tel. 844 85 90
«EL RIERAL»

SANTA EULALIA DE RONDANA

Esfériques

Subministres m

m

Venda al major de:
—

ARTICLES PLATJA
PESCA SUBMARINA
—

JOGUETERIA EN GENERAL

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

PERRUQUERIA DE SENYORES

Maria Dolors
Verge del Remei, s/n.
Bloc A, 1.' . 2.°
Telèfon 844 90 11
SANTA EULALIA 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 RONgANA

Restaurant LA

VALÍ

jMÎEïr.a«?

SALONS PER BANQUETS I CASAMENTS
PEIX I M A R I S C

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

SANTA EULÀLIA DE R O N Ç A N A

•

Serralleria en general
•

Forja

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

08187 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Vallès Oriental
(Barcelona)

PERRUQUERIA FEMENINA
I ESTÈTICA

MONTSE
Plaça Ajuntament
SANTA EULALIA DE RONÇANA
i^^^wf^ii^fUilij
BAR

- ALIM ENTACIÓ

LA SALA
MIGUEL MASPONS

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

•

PINTOR

•

DECORACiÖ

•

COL.LOCACIÓ SÒLS

•

MOQUETA

•

PLÁSTIC

•

RÈTOLS

•

EMPAPERAT

F. BIANCA

Telèfon 844 90 18
Verge del Remei, s/n.
SANTA EULALIA DE R O N C A N A

F rancisco

jJimenez

Fabricación de <cpanots» de aceras

Canni de la Serra, s/n.

Teléfono 844 93 11

SANTA EULALIA DE R O N Q A N A

BAR - BODEGA

CAN RAMONET
GRAN SURTIDO EN TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS

Urb. La Campiña - Parcela 92
— Calle Aragón —
Teléfono 844 90 51
SANTA EULALIA DE RONCANA
f^r^fSj,'»?^')

rí^f^ í^nj^rí"*?!'" rí^f^fT!^«^

TOSSINERIA

—

CARNISSERIA

¡^fijftfíji^fijri rijh'^rí^rífl

—

COMESTIBLES

Josep Flaqué Galobart
El Riera!

Telefon 844 82 83
SANTA EULALIA DE RGNQANA

CONSTRUCTOR D'OBRES

Aureli
La Sagrera

-

Tel. 844 88 43

— Casa Pepet Turell —
SANTA EULALIA DE RONQANA

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

ELECTRODOMÈSTICS

CASALS

BARBANY

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

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 RONÇANA
DIBUIX - PINTURA A L'OLI - PINTAT DE ROBA
GRAVAT DEL VIDRE - DECORACIÓ PORCEL LANA AL FOC
DECORACIÓ VIDRE AL FOC - ESMALTATS SOBRE COURE
CERÀMICA

ESTUDI D'ART

oiúse
MARIA MARTI

DROGUERIA
La Sagrera
Telèfon particular: 870 84 47
Telèfon 844 82 59
SANTA EULALIA DE RONÇANA

FORN DE PA
PASTiSSERIA

La Sagrera

El Rieral

etra. La Sagrera
Telèfon 844 89 54

etra. Sent Feliu
Telèfon 844 81 60

SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A

R E S T A U R A N T
S N A C K - B A R

Santa Eulàlia
AMPLI SALÓ PER A BANQUETS I CASAMENTS
ESPECIALITAT EN PAELLES I PEIX

PARC INFANTIL
PISTA PATI
GRAN APARCAMENT

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

CONSTRUCCIONS

MOLINS, S. A.
Carrer Pi Gros - Urb. Boso del Farn
SANTA EULALIA DE RONÇANA
Telèfons:
OFICINA:
844 81 81
PARTICULAR:
844 82 82
844 90 10
844 81 74
844 88 77

CARPINTERIA MECÁNICA

Steve i orner
Teléfono 844 80 59
— EL RIERAL —
SANTA EULALIA DE RONÇANA

COMESTIBLES I C A R N S
C O M E R Q DE PINSOS I PATATES

Tenda Nova de
Pere Tura
SANTA EULALIA DE RONgANA

Telèfon 844 81 09

L

0

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

Tel. 8 4 4 8 0 41
e t r a , de Barcelona
S A N T A EULALIA DE R O N Q A N A

TRANSPORTES

Vicente Baltasar
C a m i o n e s de gran tonelaje,
volquete y repartos
para t o d a Cataluña.
El mejor servicio y ai momento.

C/. Aragón; 30
Urbanización «La Campiña»

Tel. 844 85 15
SANTA EULÁLIA DE RONQANA

Can Vila
(ESTAÑO

Espardenyeria

Objectes Regal i Escriptori

Telèfon 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONÇANA

CONSTRUCCIONS

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

BAR ]UAN
— PISCINAS —
JUAN

MONTOYA

ESPECIALIDAD EN POLLOS A L'AST

C/. Las Piscinas, 27
Teléfono 844 92 82

Urb. «Eis Ametllers»
SANTA EULALIA DE RONgANA

TRANSPORTS

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

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

Ràdio

Televisió

JOSEF DANTÌ
CASA FRANCESC
Telèfon 844 80 57

SANTA EULALIA DE RONQANA

Xt^csiaurant
de Joan Puigdomènech

COMUNIONS I BATEIGS
MENJAR

CASOLÀ

— OBERT TOT L'ANY —
AIRE

CONDICIONAT

Telèfon 844 82 07
SANTA EULALIA DE RONÇANA

MERCERIA

OBJECTES PER A REGAL

PERFUMERIA

Qasa ^lilas

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

grayma
PROJECTES I GESTIÓ INMOBILIARIA
Assegurances la Catalana
Pl. Ajuntament, 2

Sta. Eulàiia Ronçana

Telf. 844 92 92

Polch i Torras, 8

LIiçà d'Amunt

Telf. 841 63 70

Transports

BONE

RECADER DIARI A BARCELONA

BARCELONA:
Pallars, 129 - Tel. 300 18 34

Ali-Bey, 51 - Tel 225 69 36

SANTA EULALIA DE RONQANA:

C/. Dr. Severo Ochoa, n.° 8

Telèfon 844 89 98

PERRUQUERIA
DE

SENYORES

Maria Uñó
0 / . Verge del Pilar
Telèfon 844 84 49
SANTA EULALIA DE RONQANA

i.

sta*, eulàliai
Indùstria gràfica

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

TENDA DE COMESTIBLES

-

POLLASTRES

•

CARNS FRESQUES

BEGUDES

GELATS

-

OUS -

FRUITES I VERDURES

Casa Lola
Vda. de PERE ROURA

LA SAGRERA
Telèfon 844 88 57
SANTA EULALIA DE RONDANA

Ferretería
POMA

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

BAR-RESTAURANT

L'ESCOT

Carrer Divina Providència, 1
Urbanització Font de St. Joan

Tel. 844 87 98
Santa Eulàiia de Rondana

P R E KO
IMPOSA ELS PREUS ECONOMICS
Amb gran assortit de xarcuteria, cansaladeria, carnisseria,
fruités i verdures
Dissabtes i diumenges, pollastres a l'Ast
Segur que repetirán!
Carrer Jaume I, n.° 27
Barri La Sagrera

STA. EULÀLIA DE RONÇANA

CONSTRUCTOR D'OBRES

Pere

Barnils

Garni del Vado, s/n.
Telèfon 844 83 60
SANTA EULALIA DE RONÇANA

TALLER DE SERRALLERIA METÀL LIGA

I. DANTI
Bastici^ Nova

Domicili particular: Tel. 865 00 36
SANTA EULALIA DE R O N C A N A

Barberia
GRAN ASSORTII DE CALÇATS
OBJECTES DE REGAL I PERFUMERIA

S. Salvado
Telèfon 844 88 61
SANTA EULALIA DE RONÇANA

P I N T U R E S

J 0 VI
SURO - PAPERS - RÈTOLS
I PINTURA EN GENERAL
etra, de La Sagrera, s / n . - Tel. 844 89 94
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
Provenga, 37, 1." - Tel. 849 45 35
(Barri Bellavista) LES FRANQUESES

Eléctrica

^Zon^ana
ANTONI AIXELÀ

Installacions d'aigua i electricitat
Industrials i domèstiques
IHumìnació de jardins i piscines

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

F U S T E S

BAU-VILA
Especialitat en fustes nacionals

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

CARNISSERIA

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

#

CANSALADERIA

CAN MARANGES
Telèfon 844 81 57
SANTA EULALIA DE RONQANA

AUTO - ESCOLA

Vail

del Tenes
Horah d'oficina: 4 a 9 tarda

Classes teoriques: 7 a 9 tarda
Classes practiques: 7 mati a 7'30 tarda

Plaga Ajuntament, 4

SANTA EULALIA DE RONQANA

F U S T E R I A

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

vawv' v w i \ V w r r WAA,V WVW. VOWV V w w w w / x a \ V W \/VWVVV\/WVV\ W V W W VWVV
FERRERIA
de

Afliquel B a r b a n y

Especialitat en ferrar cavalleries

Telèfon 844 81 56
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

SERVICIO A DOMICILIO
DE
A T A R I FE
C/. Virgen del Remedio, Bloque B, 2°
Tel. 844 88 63

-1
STA. EULÀLIA DE RONÇANA

l/WWVWWVWW V\VWVVVVVVVVl\\VV\VVVVVVVV\VVV\VW\A^

CONSTRUCCIONES

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

Tel. 844 89 51

PIEDRA

SANTA EULALIA DE RONQANA

ARTIFICIAL

S^gustín

J2umèreras ^^R^odríguez
Tel. 844 89 21
Serra Granada, s/n.
— Lado transformador —
SANTA EULALIA DE RONQANA

PERGOLA

Paratge natural al costal del
mateix riu Tienes
amb amplia zona d'esOarjo
Especialitat a Ta brasa
Banquets - Bodes - Bateigs - Comunions
Menjars caso ans - Sopars amb Ball
Frankfurt
Aparcament prop! - Espalo» terrassa
Reserves de taula al teléfon 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
VIRGEN DE MONTSERRAT, 27 y VIRGEN DE
MONTSERRAT (Esquina Comercio), 3.o 2.a Esc. A
' G R A N O L L E R S / Teléfono 870 34 67 SANTA EULALIA DE RONÇANA :
C/. Verge del Reme!, 2 - Tel. 844 82 56

SANTA EULALIA
ESTACIÓ DE SERVEI
COMPRA-VENDA D'AUTOMÓBILS
TALLER DE REPARACIONS
SERVEI OFICIAL

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

Supermercat PITARCH
CARNISSERIA
•

CONGELAIS
•

POLLASTRES A L'AST
•

DROGUERIA
•

FRUITES i VERDURES
Mn. Cinto Verdaguer
Urbanització Can Juli, 107
SANTA EULALIA DE RONDANA
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FORN
DE P A
PASTISSERIA

Telèfon 844 81 80

Sant Antoni

wla^wvww'\'wvwde Jaume Peig

SANTA EULALIA DE RONCANA

CONSTRUCCIONS

LIuís Moré
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.JOKINI
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 Kenya
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

O
cuines, congeladors, neveres i renta-plats

PISCINES I TENNIS CAN JULI
— SERVEI DE BAR I FRANKFURT —
Tel. 844 82 81
«Urbanització Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONQANA
TERMINO
SANTA

CASCO
OE S I A
DE

URBANO
EULALIA

RONSANA

MUNICIPAL

FULALIA

DE

DE RONSANA

R E S T A U R A N T

Paradis Park
Cuína Catalana
BODES

- BANQUETS

-

RECEPCIONS

DIMECRES TANÇAT
LOCAL CLIMATITZAT
Carni 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 María
— Casa DURAN —

MENJARS

CASOLANS

OBERT TOT L'ANY

Carretera de La Sagrara

Telèfon 844 82 60

SANTA EULALIA DE RONCANA

Josep Bau
i TenradeUes
TrebaUs de histeria
TALLER:
Can Tabaquet
Tel. 844 83 11

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

08187 STA. EULALIA DE RONQANA
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FUSTERIA METÀL.LICA
EN FERRO, ALUMINI, VIDRE

JOMI
de Josep TORRELLAS

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

Merceria

SANTA EULÀLIA
Generes de punt
Lianes
Perfumería

Edifici La Sala
Telèfoo: 844 88 36
Sta. Eulàlia de Ronçana

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

Fábrica a

VILAFRANCA DEL PENEDÉS
Distribuidor per a la Valí del Tenes:

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

L a festa, r e n o v a d a c a d a any,
expressa la voluntat h u m a n a
de convivència i d esperanga

CAIXA D'E5TALVI5
DE CATALUNYA
LA

CAIXA
DE TOT5

comparteix la festa annb els
seus amies i tots els veins
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PUBLICACIÒ
PATROCINADA
PER
L'AJUNTAMENT
DE STA. EULÀLIA

