Santa Eulàlia de Ronçana

24
25 juliol 1985 - 25 juliol 1986

SUMARI
Pàg.
Pòrtic
Ajuntament

1
2

Gens i padró d'habitants
Jutjat de pau
L'actualitat 50 anys enrera
Parroquia
Escola Pública Rongana
Escola de Segon Ensenyament La Vali del Tenes
Parvulari Santa Eulàlia
Centre de Cultura Sant Jordi
Cases que tenen historia: Can Feu del Riera!
.
El temps
Concurs de Fotografies - Diapositives
Teatre

6
7
9
15
16
. 18
21
23
. 25
30
32
36

Coral Santa Eulàlia
Espiai

39
42

Esports - Fútbol
Societat de Cagadors
La Revista « Rongana»
Cada any un personatge: Isidre Barbany
Moviment demogràfic
Festa Major 1986
Humor

44
47
49
50
55
56
58

. . . .

Portada:
«Clarors d'abrii», 1.®' Premi Tema Local del IV Concurs
de Fotografies - Diapositives, de Margarida Bonet i
Galobart.

D. Legai B. - 29.223 - 1986
I. G. Santa Eulàlia - Santa Eulàlia de Rongana

Aortic
Voldria dir-vos tantes
un espai tan petit.

coses,

que

Tot pensant en això, m'he trobat
leu, però confesso
que m'ha suggerit
trasUadar-vos.

em

resulta

difícil

triar-ne

una per

a

encallat en una anècdota,
tonta si voun munt de reflexions
que
m'agradaria

Fa pocs dies que, en arribar a l'Ajuntament,
em va frapar la imatge d'una
de les noies que hi treballen, pels accessoris
que portava com a
complement
del vestii. Amb molt mal encert per part meva, vaig demanar-li
que, si no
li sabia greu, el proper dia en prescindís,
considérant
que aquella no era
la forma més apropiada
per atendre el públic. No us penseu que era res d'extraordinari,
es tractava només d'unes ulleres de color col-locades al dm d'un
monyo post-modern
i d'uns penjolls damunt la brusa.
Quina ridiculesa! direu. No, si no em paro en l'anècdota.
Si continuo
buscant, trobo multitud d'actituds com la que us he contât, les quais
neguen
tot allò que pot ser novedós, que pot significar
un canvi. Sôn actituds
que
sovint tenim tots plegats, la majoria de vegades
inconscients
i
espontànies,
fruit del costum i la rutina i no de la
reflexió.
Generalment,
creiem que sempre tenim la rad: des d'on resideix
la bellesa en el vestir, fins a temes tan metafisics
com creure o no en
l'existència
de Déu, tot intentant imposar-la com una fórmula
matemàtica
que
classifica
les conductes,
fets, actituds, posicions,
etc., en bones i dolentes
sense
més,
oblidant
que com més expectant,
oberta i receptiva
és una persona,
i així
un pöble, més bé s'exerceix la convivencia
i més s'enriqueix
culturalment,
alhora que és fomenta el respecte vers eis altres i també cap a un mateix.
Passa exactament
igual quan ens movem en un espai més ample, tal és
el cas de les relacions
derivades
de la democràcia
que hem escollit per a
conviure en el nostre Estât i que desgraciadament
tenim molts exemples
d'intents per a destruir-la. Només el podrem potenciar
i només es podrà
consolidar, a partir del respecte mutu entre les persones
i entre aqüestes
i les institucions que ens representen,
bé sigui amb l'esforç constant per a no imposar conviccions
personals
amb pretensions
d'Universalität,
bé sigui
amb
l'exercici constant de respecte a les minories,
bé sigui a partir de la consideració vers eis
altres...
Només em resta desitjar-vos
i desitjar-me,
tot allò que ens pot oferir la FESTA MAJOR

que tots plegats
d'enguany.

disfrutem
L'ALCALDE

de

AJUNTAMENT
A continuació s'exposa un breu resum de les activitats desenvolupades
per r A j u n t a m e n t des del mes de juliol de 1985 al mes de juny de 1986.
— El Pie de l'Ajuntament aprova per unanimitat el Reglament Orgànic
Municipal.
— En relació amb allò previst en el Reglament Orgànic s'acorda la creació de les segiients Comissión Informatives.
Comissió Informativa General d'Assessorament al Pie: En Lluis Corts i
Puigdomènech, En Francese Cladellas i Bonet, En Jordi Iglesias i Vives i
En Jaume Danti i Bassa.
Comissió Especial de Comptes: En Lluís Corts i Puigdomènech. En Jordi
Iglesias i Vives i En Josep Uñó i Ciurans.
— S'acorda concórrer a la fase de presentació d'aHegacions del Programa
d'Accio Municipal 1985 de la Diputació de Barcelona, en el que el projecte
«Reforma i Ampliació de la Casa de la Vila, 3." Fase», ha estât i n d o s a m b
una subvenció de 3.000.000 ptes., i sol-licitar un ajut de Caixa per import de
1.326.025 ptes., de manera que la participació de la Diputació sigui del 50 %
sobre el pressupost de licitació de 8.652.050 ptes.
— S'acorda modificar el tipus de gravamen de la Contribució Territorial
fixant-lo en el 27 % sobre la base liquidable del padró corresponent.
— S'aprova inicialment el projecte «Condicionament del Camí de Caldes, 1." fase».
— Atesa la convocatória del Pía d'Obres i Serveis de Catalunya, 1986, s'acorda sol-licitar la inclusió en el P.Q.S. 86 del projecte «Condicionament del
Camí de Caldes, 1.^ fase», amb el següent pía financer:
Aportació Ajuntament: 34.786.941'— ptes.
Subvenció Generahtat: 34.786.942'— ptes.

i aprovar l'informe de l'Alcaldia en el qué es justifica la importancia, nécessitât, interés public i urgència de la realització del projecte.
— S'acorda encarregar ais servéis tècnics municipals la confecció del projecte d'ordenació urbanística de la plaça Maragall.
— S'acorda encarregar als Serveis Tècnics Municipals el p r o j e c t e definitiu per l'ampliació del Grup Escolar Ronçana.
— S'acorda convocar oposició per a la provisió de dues places en propietat d'Auxiliar Administratiu General, vacant en la plantilla de funcionaris de carrara de la Corporació.
— Al mateix temps, convocar Concurs lliure de mèrits per a la provisió
d'una plaça d'Administratiu d'Administració General en propietat, vacant en
la plantilla en funcionaris de Carrera de la Corporació.
— S'aprova una operació de Tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya per import de 15.000.000,— ptes.
— S'ha contractât la prestació dels serveis de l'empresa « P o m p e s Fúnebres Encarnat» atesa la concurrència d'aliò que disposa l'apartat 117.1.1."
del Reial Decret 3046/1977, de 6 d'octubre, en el terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana.
— S'aprova la liquidació del Pressupost d'Inversions
el següent resum:
Existència a Caixa a 31/12/84

1984, d'acord amb
6.254.379,—

28.376.605,—

Pendent de Cobrament
SUMA

34.630.984,—
24.554.634,—

Pendent de Pagament
R O M A N E N ..

10.076.350,—

— S'aprova la liquidació de l'Anuari locai de 1985, d'acord amb el següent:
Ingressos: 219.750,—
Despeses:
Dèficit:

312.505,—
92.755,—

— Es renova el contracte vigent amb el concessionari del servei de recollida d'escombraries per un periode de sis mesos, a comptar des l ' I de
gener de 1986, incrementant la retribució fins les 275.000,— mensuals.
— S'acorda acceptar un ajut de la Caixa de Cooperació de la Diputació
de Barcelona d'import 3.460.820,— destinât al finançament en part de l'obra
« R e f o r m a i Ampliació de la Casa de la Vila, 3.^ fase», inclosa en el Programa
d'Acció Municipal, 1985.

— S'accepta la donació feta pel Sr. Anfruns de 500.000,— ptes. destinada
a la construcció del pont del Rieral.
— S'adjudica definitivament l'obra, «Condicionament del Camí del Gual»,
inclosa en el Pia d'obrcs i Serveis de la Generalitat de Catalunya 1985, a
«Formigons Congost, S.A.» per contractació directa i el preu de 9.297.564,—
ptes.
— S'acorda sol-licitar la inclusió de l'avantprojecte, «Pare públic, plaça
Maragall», en el programa d'Acció Municipal 1986, de la Diputació de Barcelona, amb el següent Pía financer:
A p o r t a d o municipal, fons propi: 2.520.000,— ptes.
Aportado Diputació, subvenció: 12.600.000,— ptes.
Crédit de la Caixa de Cooperado: 10.080.000,— ptes.
Pressupost global contractual: 25.200.000,— ptes.
— Es rénova l'operado de tresoreria concertada amb la Caixa de Crédit
de Granollers per import de 6.000.000,— ptes.
— Es renova el contracte laboral signal amb el Sr. Enric Garrido en qualitat de psicöleg escolar, per termini d'un any.
— S'atorga una subvenció de 50.000,— ptes. a l'Escola, excusivament destinades a l'adquisició de llibres.
— S'acorda renovar el contracte de prestació del servei de manteniment
i conservació de camins rurals subscrit amb el Sr. Batlies.
— S'acorda contractar a quatre persones per a la realització de les tas.
ques de r e n o v a d o del padró d'habitants.
— Es concedeix al Secretari En F. Xavier Aragiies i Martí, l'excedènda
voluntaria del seu càrrec, traslladant-se el mateix al pöble de Sant Pere de
Riudebitlles.
— S'acorda signar un contracte de prestació de Serveis amb el Sr. Josep
Lluis Llavata, fins que la plaça vacant de secretari pugui cobrir-se en propietat en virtut de concurs general de trasllats.
— S'adjudica a l'Empresa «Eléctrica Ronçana», les obres
d'enllumenat públic a la Carretera de la Sagrera.

d'instal-ladó

— S'acorda avalar una operació de tresoreria concertada per la mancomunitat de la Vall del Tenes per import de 5.000.000,— ptes.
— S'acorda la contractació per un any en règim de dret laboral a Na
Carme Sanz López, de 17 anys, per realitzar les tasques d'auxiliar administrativa, després d'examinar la qualificació de la realització de les proves.

RELACIÓ PER ORDRE ALFABÈTIC DELS NOIS ALLISTATS L'ANY 1986
Barbany Bassa, Jaime
Barbany Bassa, Juan
Brustenga Badia, Luis
Cladellas Espel. Jaime
Closa Jordán, Ismael
Corbi Torres, Agustín
Costa Prat, F. Xavier
Creus Gravi, Juan
Chacel Serna, Jorge
Do Nascimiento Ortiz, Moisés
Fàbregas Molins, Caries
Gascón Ramón, Jorge
Girona Ortega, Francisco
Gómez Rodríguez, Juan Ignacio
Gómez Sanz, Javier
Huguet Valle, Juan M.-'
Iglesias Tura, Jorge
Imedio Bernardo, Manuel
Lázaro Sánchez, José Luis
Madurga Sofin, Jesús
Martrus Nebot, Sergio
Maspons Bonet, Santiago
Moliner Ballesteros, Ricardo
Requena Carrera, José María
Riera García, Miguel
Roura Arimany, Luis
Torres Garolera, Juan

Cens / Padró

Municipal

Aquest any toca fer el Cens i el Padrô Municipal d'Habitants, doncs es
fa els anys acabats en 1 i 6, fent-se a m b referència al 1 d'Abril d'enguany.
Els résultats son els segiients:
Families:
Homes:
Dones:
Total:

700
1.281
1.234
2.515

Vivendes:
Viv. 2." Residència:
Total:

700
1.273
1.973

La distribució per barris queda de la següent manera:
La Vall
Homes:
Dones:
Total:

78
87
165

Cases habitades:
Cases 2." residència:
Total:

44
205
249

El Bonaire
Homes:
Dones:
Total:

79
67
146

Cases habitades:
Cases 2." residència:
Total:

43
10
53

111
107

62
126
188

La Serra
Homes:
Dones:
Total:

218

Cases habitades:
Cases 2." residència:
Total:

Sant Cristôfol
Homes:
Dones:
Total:

152
137
289

Cases habitades:
Cases 2.^ residència:
Total:

83
351
434

El Serrât
Homes:
Dones:
Total:

100
77
177

Cases habitades:
Cases 2." residència:
Total:

45
178
223

La Sagrara
Homes:
Dones:
Total:

284
269
553

Cases habitades:
Cases 2.^ residència:
Total:

154
193
347

El Rieral
Homes:
Dones:
Total:

477
490
967

Cases habitades:
Cases 2." residència:
Total:

269
210
479

Jutjat de Pau
Son molts els fets que durant el darrer any han succeït en el nostre pöble, ja que, a mida que passa el temps, el nombre de conflictes entre les
persones del nostre Municipi, i d'aquestes amb relació a altres de diferents
indrets, és cada vegada més creixent. Això fa que tingui una més gran intervenció en la recerca de possibles solucions per intentar

reconciliar

les

parts, évitant amb molts casos m a j o r s problèmes.

Actualment, els Jutjats de Pau no es poden comparar, en quant a atribucions, amb les que tenien fa uns any endarrera, i per tant, si a aquest
fet li sumem el grau de conflictivitat a què he f e t referència, dona com a
résultat un increment molt notable d'actuacions que s'han de practicar. A
la vegada, aqüestes vénen gravades pels escassos mitjans, tan personals com
materials.

Malgrat tot, s'intenta en tot moment donar el millor servei possible, posant a l'efecte, i a disposició d'aquelles persones que ho soHicitin, la nostra
capacitai i mitjans disponibles.

Respecte al Registre Civil, podem dir que és cada vegada més freqüent
els matrimonis civils; i en quant ais naixements, ha disminuït

notablement

el nombre d'inscripcions, cosa que fa pensar que es duen inscriure en altres poblacions, i que el motiu és per qüestions purament

administratives.

En relació a aixô, aprofito aquest moment per recordar-vos que, en aquest
cas, no es presenten actualment problèmes insuperables.

Una vegada més aprofito aqüestes Unies per demanar a tots una m a j o r
col-laboració en les tasques del jutjat, i sobretot en el que fa referència a
les citacions, dones es donen casos en qué es té de citar una persona diver-

ses vegades perqué compareixi a presència judicial per a les diligències corresponents, dificultant l'Administració de Justicia. Si bé podria prendre mesures coercitives, pel compliment de l'ordenat, m'inclino més a pensar en la
bona disposició de les persones en el compliment de les seves obligacions.
I per acabar només em resta desitjar-vos a tots que tingueu una bona
Festa Major.
El Jutge de Pau

HUMOR, per Barnils
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J2 actualUat de 30 anys entera

SESSIÓ del dia 3-1-1936
Sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Ciurans i Rocasalvas, es reuneix la corporació per tal de celebrar sessió extraordinària p e r tal de nomen a r Secretari Municipal en propietat de l'Ajuntament. Per u n a n i m i t a t s'acorda n o m e n a r Secretari al senyor Marti Bonet Jené, de les tres instancies que
es varen presentar.
SESSIÔ del dia 4-1 1936
És llegida la sessió anterior que resta aprovada p e r u n a n i m i t a t . S'acorda,
vista la impossibilitai de m o m e n t de p o d e r c e n t r a r els Hums, no fer-ho; i a
més afegir-ne un, per èsser necessari, e n t r e Can Lluïset i Can Paiaigua.
SESSIÓ del dia 15-2-1936
Sota la Presidència del Sr. Alcalde, s'acorda que s'encarregui a Josep Comas el subministre de tot el necessari p e r les eleccions, la m a n u t e n c i ó i
d o r m i t o r i dels mossos que ha enviat la Superioritat.
SESSIÓ del dia 18-2 1936
Vist el decret de data, publicat en el Butlletí Oficial d'avui, i tenin' en
c o m p t e tot el que en eli es disposa, atès que cap deis senyors Consellers que
el f o r m e n està impedit d'exercir el càrrec, es celebra sessió p e r tal de possessionar-los de llurs càrrecs. El Secretari llegeix els efectes legáis permesos i fa entrega de llur insígnies i vares ais senyors Alcalde, alcalde segon
i tercer. L'Ajuntament queda de la següent m a n e r a : Sr. Alcalde en Pere Riera; Alcalde segon, Josep Ciurans, i Alcalde tercer: Joan Francàs.
SESSIÓ del dia 22-3-1936
Vista la dimissió presentada del càrrec de c o b r a d o r i de p o s a r a disposició el de dipositari, que ho demani p e r escrit el Sr. Magi Barò, que és el
que la presenta i que passi a i n f o r m e de la Comissió corresponent.
El Sr. Joan Francàs, en r e p r e s e n t a d o de la minoria que representa, r e f u s a
tota responsabilitat pels actes o acords que s'hagi pogut p r e n d r e en l'Ajuntament d u r a n t el temps que van èsser suspesos de llurs càrrecs per l'auto-

ri tat governativa, a més a més, i en representació de dita minoría, el senyor
Francàs demana que les sessions es celebrin eis dissabtes a la nit.
SESSIÖ del dia 19-4 1936
El senyor Alcalde donà compte, vist l'informe de la comissió corresponent. del dictamen de la mateixa sobre encarregar al Sr. Anglés del cobrament de! repartiment general d'utilitats, crient que convé al pöble encarregar a dit senyor del cobrament. S'hi oposa el senyor Francàs, en nom de la
minoria, per creure-ho contraproduent, i la majoria creu és el senyor Anglés el qui ha de fer-se encarregat d'aquest cobrament. S'aprova dones, amb
el vot en contra de la minoria, i, per tant dels consellers senyors Francàs i
Cabot, el que es cuidi de cobrar el repartiment general d'utilitats el senyor
Anglés, de Granollers.
SESSIÓ del dia 17-5 1936
Seguidament, el senyor alcalde exposa que, havent-hi la necessitat impror»-ogable d'arranjar la casa de la Vila, rectificar la passareHa de Sant Cristòfol, comprar material escolar i pagar tots aquells deutes reconeguts que no
s'han liquidât per no permetre-ho el pressupost actual, cal anar a aprovar
el pressupost extraordinari que es presenta i que podría èsser cobert per un
empréstec, entre el poblé.
El senyor Francàs demana dades sobre les despeses i s'oposa en nom de
la minoría a que això s'efectuï, per trobar-ho ímprocedent.
La majoria, pel contrari, creu en la necessitat de portar-se a terme í
pren l'acord de fer-ho, complint tots els requísits legáis.
El senyor Francàs, en nom de la minoria d'esquerra, dcmana que pel
senyor Alcalde s'ordeni al Secretari la lectura de totes les actes des del sis
d'octubre de mil nou-cents trenta-quatre fins a la data de nova presa de
posició de la minoria. A més demana també el senyor Francàs que Tactual
fotografia de l'ex-president Sr. Alcalá Zamora siguí substituida pel senyor
Azaña.
SESSIÓ del dia 23-7-1936
Queden reuníts en la casa consistorial eis senyors Jesús Jorba, Joaquím
Coli, Joan Francàs, Francese Farrés, el quals, comprenent l'abandó en qué es
troba l'Alcaldía i el perill que representa pels poders constitu'íts deixar la
direcció de la mateixa en mans de la majoria deis consellers feixistes que
fins ara l'exercien, i tenint la necessitat de garantir l'ordre legal en tot moment i la plena normalitat i desenvolupament de la vida ciutadana, es fan
càrrec de l'Ajuntament per portar-ho a terme amb la màxima urgència i un
comité especial, quedant nomenat president de la mateixa el Sr. Jesús Jorba
Pons i com a sots president el camarada Joan Francàs, els quals accepten
el càrrec i es posen a exercir-lo immediatament. Acordant: 1er. Requerir

a m b la màxima urgència perqué passin i m m e d i a t a m e n t p e r l'alcaldia a sign a r llur dimissió per causa de l'abandonament.
2on. Que tenint en compte que encara existeixen a dintre del pöble nuclis que guarden armes, que passin p e r l'Alcaldia a entregar-les, dins un termini de vint hores.
3er. Que pel dipositari sigui entregada la clau de la caixa de cabals i tot
î'efectiu que en ell es guardi, per fer u n a r q u e i g e s p e c i a l . Queda n o m e n a t
com a dipositari el Sr. Lluís Danti i Bonet.
SESSIÖ del dia 23-7-1936
L'Esquerra Republicana de Catalunya, designa eis Companys Esteve Morel Cusco, Miquel Moret Auferil, Aleix Rifà Pagès. La Unió Socialista de Catalunya, Jesús J o r b a Pons i J o a q u i m Güell Russinyol, i la Unió de Rabassaires Joan Francàs Ventura i Esteve Tura Grau.
Tots els elegits, en n o m b r e de set i, p e r tant, equivalents als consellers
que per dret pertanyen a aquest A j u n t a m e n t , h a n agraït l'actuació de l'anterior comité, que es féu càrrec de l'Ajuntament q u a n no hi assistia la majoria que venia obligada a dirigir-lo.
I es proposen actuar dins la legalitat mes absoluta p e r tal de garantir la
tranquil-litat ciutadana.
Per m i t j à de votació normal i secreta es procedeix al n o m e n a m e n t de
càrrecs, quedant elegits el ciutadà Esteve Moret i Cuscó, Alcalde p r i m e r , i
Jesús J o r b a i Pons, Alcalde segon.
El ciutadà Esteve Moret i Cuscó, que ha passai a la presidència, donà
compte que, per elements estranys a aquest pöble i p e r tant c o m p l e t a m e n t
clesconeguts, convenientment reforçats a m b a r m e s de tota mena, h a n assaltai, s a q u e j a t i cremat l'església i rectoría, en l'instant en que parlen. Personal al Hoc aquest comité ha posât tots els m i t j a n s al seu abast per disuadir les masses, logrant localitzar les cremes i els objectes a r r e n c a t s .
Els représentants d ' E s q u e r r a Republicana de Catalunya donen c o m p t e
que per tal d'evitar que el Centre Catòlic fos cremat, s a q u e j a t i destrossat,
s'han incautat d'eli, salvant-lo aixi de la destrossa, i els de la Unió de Rabassaires diuen que p e r les mateixes circumstàncies s'han incautat del local
existent davant la casa dita de Can Rajoler; igual h a n fet, segons diuen eis
représentants de la Unió Socialista de Catalunya a m b el local conegut per
La Sala i Café del Rieral.
SESSIÓ de dia 24-7-1936
S'acorda per unanimitat, per tal d'assegurar l'ordre en tot m o m e n t , incautar-se de totes les a r m e s que hi hagin en el pöble i valentir-se d'elles,
i tots els ciutadans m o n t a r guàrdies continues que privin el que es repeteixin successos com els registrats, incautar-se de tots els m i t j a n s mecànics
de tracciò per la mateixa causa, évitant que persones estranyes en puguin
fer mal ús.

SESSIÓ del dia 2-8-1936
Sessió extraordinària amb el fi de donar possessio als consellers que han
de reemplaçar a la majoria que cessa per no formar part del Front Popular.
El Secretan llegí el decret, en virtud del qual passen a formar part del
consistori. I presenta, a més, certiñcació del Partit Socialista désignant la
persona que ha d'ocupar el Hoc vacant per la dimissió del conseller d'esquerra Manel Cabot Gispert i que ha d'ésser Jesús Jorba Pons.
Passa a ocupar la presidència el conseller de més edat, Àngel Tassà. Seguidament, en votació secreta i nominal, es procedeix a l'elecció de càrrecs,
resultant elegits per unanimitat absoluta, Lluís Danti i Bonet, Alcalde; Joan
Cabot i Vilardebò, Alcalde segon i Miquel Cladellas 1 Julià, Alcalde tercer.
Es designa com a dipositari a Joan Francàs i Ventura.
SESSIÓ del dia 2 8-1936
Es formen les comissions següents amb els titulars que s'expressen:
GOVERN: Lluís Danti i Sadurní Ciurans.
APROVISIONAMENT: Joan Cabot i Ángel Tassà.
SANITAT: Miquel Cladellas i Lluís Danti.
HISENDA: Sadurní Ciurans i Miquel Cladellas.
OBRES PUBLIQUES: Angel Tassà i Joan Cabot.
FOMENT: Joan Francàs i Jesús Jorba.
S'escapa a tot control l'organització de les aigües, recs i preses del poblé
degut a les circumstàncies politiques. Per tal de controlar-ho eficientment;
tota vegada que els caps de les Juntes no es troben en el pöble, l'Ajuntament, per unanimitat, es veu en el cas d'incautar-se i cas de no fer-ho, el
pöble en restarla greument perjudicat. Això obliga a incautar la bassa i molí
de Can Barbany, esperant les superiors resolucions.
Les visites dels elements forasters a la casa coneguda per la «Bastida
Velia» i la necessitat imperiosa de crear una escola a la barriada del Rieral,
reclamada aquests dies amb passio, obliga a incautar-se dels aits de dita
casa per installar-hi l'escola.
Vista la ideologia politica de Josep Brustenga i la intervenció en els fets
d'octubre de Josep Comas, s'acorda també incautar-se'n per tal de que res
sigui destruït i tot respectât, dels immobles que son propietat dels dos.
Els béns de l'Església, degut a la destrucció que s'ha fet d'ells a I'haver
desaparegut els administradors, I'Ajuntament, tot esperant el que es legisli
sobre la matèria, els declara béns comunals i, atenint-se sobre el que d'ells
està legislat, acorda deixin vacants les terres el novembre, tots aquells que
ara les cultiven.
SESSIÓ del dia 15-10-1936
A Ronçana del Vallès, a quinze d'octubre de mil nou-cents trenta-sis. Vis-

tos els decrets de la Presidèncio del grup actual i dotze, que figuren respectivament en el Diari Oficial de la Generalitat de l'onze i catorze, convocáis
prèviament pel Jutge Popular, queden reunits en la sala de sessions de l'Ajuntament, sota la presidència d'aquell, eis ciutadans: Jesús Jorba Pons; Francese Farrés Rucosa; Joan Francàs Ventura; Ángel Tassà Ventura; Joaquim
Coli Rusifíol; Esteve Moret Cusco, components fins ara del Comité Antifeixista Revolucionari Locai, i Joan Puigdomènech Palà, Àngel Tassà Ventura,
Jesús Jorba Pons, Joaquim Coli Rusiñol, Ramon Ferrer Verdulet, Antigono
Barnils, com a representants de la C.N.T.; Miquel Moret Auferil, Viceng Quintana Rafols, Aleix Rifà Pagès, de l'Esquerra Republicana de Catalunya; Joan
Fiancàs Ventura, Esteve Moret Cuscó, per la Unió de Rabassaires.
EI secretari de la Corporació dona lectura dels preceptes legáis. Tots els
components del Comité Antifeixista Revolucionari presenten la dimissió de
lìiirs càrrecs i tot seguit el Jutge Popular procedeix a la formació del nou
Ajuntament.
Per no existir en el pöble les representacions de la U.G.T., P.S.U.C.,
P.O.U.M. i A.C. s'acorda, per unanimitat, acceptar les proposicions fetes per
les organitzacions, quedan constituít de la següent forma:
Sis representants de la C.N.T.
Tres representants de l'Esquerra Republicana
Dos representants de la Unió de Rabassaires
Per tal que tots els consellers intervinguin directament en la vida municipal, s'acorda el Règim de Consell Obert, constituint les següents comissions
i titulars:
DEFENSA I SEGURETAT: Ángel Tassà Ventura, Jesús Jorba Pons, Joan
Francàs Ventura.
CULTURA, ASSISTÈNCIA SOCIAL, SANITAT I ESPORT: Antic Barnils
Barbany, Viceng Quintana Ràfols.
APROVISIONAMENT, REPARTICIÓ, AGRICULTURA, RAMADERIA: Jesús Jorba Pons, Esteve Moret Cuscó, Joaquim Coli Rusinyol.
ECONOMIA I HISENDA: Ramon Ferrer Verdulet, Miquel Moret Auferil.
TREBALL, FOMENT I OBRES PUBLIQUES: Joan Puigdomènech Palà,
Aleix Rifà Pagès.
Com a president, és elegit per la m a j o r i a Jesús Jorba Pons.
Jesús Jorba Pons, presenta la dimissió com a delegat de la Granja de
«Can Cabot». I s'acorda que continui exercint llur càrrec interi s'organitza
el municipi definitivament.
SESSIÖ del dia 18-10-1936
Establir defensa malaltia en la f o r m a que detalla el projecte; que es faci
amb rapidesa l'allistament dels ciutadans de divuit a quaranta anys; comprar
als milicians el necessari per evitar los el fred; els consellers i secretari queden autoritzats per portar-ho a terme; es donà compte de la situació econòmica.

SESSIO del dia 24-10-1936
El president proposa que l'edifici de Can Brustenga, incautat ja en els primers moments revolucionaris, junt amb totes les finques, segons acord de
dos d'agost, sigui destinât a escoles del Rieral, tota vegada que I'Ajuntament
es veu mancat de mitjans necessaris per a dur-ho a terme de nova planta.
Per unanimitat s'acorda notificar aquest acord a les persones que visquin
encara dins aquells edificis, per tal que els deixin lliures posant-los altres
edificis a Ilur disposició.
SESSIO del dia 6-11-1936
Que el dissabte, de vuit a dotze del mati, es faci mercat per ous a la Casa
de la Vila i a la Sala del Rieral, pagant-se el preu normal en mercat; que en
forma normal ja, s'estableixi mercat general per tuts els dijous, de sis a nou
del matí, a la casa de la Vila i a la Sala del Rieral.
SESSIO del dia 13 11-1936
Es dona compte del despatx oficial i s'aprova pagar una factura de pessetes 0,75 al Sindicat de Paletes, per obres a la Casa de la Vila; s'imposen dues
multes de cinc-centes pessetes, una a Josep Barbany Nadal i una altra a Jaume Moré per haver tret sense consentiment de la comissió corresponent,
una t r u j a i porcs. Miquel Moret, Esteve Moret i Joan Francàs, fan constar,
en representació de llurs minories, que les multes les troben exagerades amb
aquesta quantitat.
Que es reclamin les claus a Can Brustenga per tal de poder habilitar immediatament per escoles aquell edifici, i, en cas que no existeixin les claus,
que es facin obrir les portes pel fuster.
Es dona compte que en el mercat s'han efectuat compres per valor de
2.533'90 pessetes, que s'han convertit en 2.989 ptes. a l'efectuar la venda.
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Els Sants d'ahir i d'avui

Sempre s'ha dit, i és molt cert, que l'Església, abans de declarar sant un
home o una dona, estudia el cas, cerca testimonia i contratestimonis, demana proves, etc. Va sobre camí segur i, per aquest motiu els processos,
per un regular, són llargs, i quan a la fi es declara oficialment santa una
persona, mereix realment que la invoquem com a tal. Queden pocs dubtes
que el canonitzat no hagués viscut vida de perfecció, és a dir, un camí de
seguiment del Crist amb un Iliurament total.
Erròniament, molts pensen que tot procès de canonització que s'inicia
arribará a la fi. Tanta és la publicitat que es dona sovint en començar un
procès! El fet és, però, que molts podrien arribar que els invoquéssim com
a sants, però la seva causa no s'ha iniciat o ningú no ha impulsât el procès...
i aleshores només uns quants, que els varen conèixer de prop, saben el secret de la seva grandesa i l'heroícitat de la seva virtut. És una llàstima,
però les coses van així. Sempre es necessita un motor, uns mitjans, una
empenta que impulsi el procès. Potser són aqüestes les raons per les quals
el nostre santoral és tan pie de fundadors, de frares i de monges: perqué
han deixat darrera uns seguidors que han maldat per la seva canonització.
En canvi, gent de tota mena han viscut fent present el Crist en les seves
obres i donant-se ais altres. I no cal pas cercar-los amb llanterna: ara, avui
mateix, trobem gent bona, «bona» de veritat, al nostre costat. Sort en tenim,
d'ells!
Fora magnifie de veure als altars sants amb els quals fos fàcil parlar perqué parlen la nostra llengua i han viscut, si fa no fa, problèmes semblants
als nostres però d'una manera diferent: amb abnegació, esperança i f e sense
defallir. Fóra una bona injecció per a les nostres vides...
Com cada any, els cristians de Sta. Eulàlia, amb motiu de la Festa Major, pregarem la intercessió de la nostra Patrona, ja que no dubtem pas de
la seva santedat. Però ningú no ens pot negar el dret a bastir, al fons dels
cors, un altar per a tants sants que hem conegut i que amb el seu viure
han confirmât la nostra fe. Sants que han fet viva la preséncia del Crist enmig del món: sants de texans, de jersei i de faldilles; sants d'autobus, de
moto o d'automòbil; sants d'oficina, de fábrica o taller; sants de Iluita politica o de vida casolana. Sants de tota mena. Sants desconeguts que no han
arribat ni potser arribaran mai a èsser canonitzats, però auténtics sants
d'avui, d'ahir o de demà.
Mn. Josep

Els alumnes de 8è. d'E.G.B. (Curs 1985-86)

Escola Pública Ronçana
NOTES

SOBRE

EL CURS

1985-86

Aquest curs ben segur que será recordat com el de la LODE, i per aplicació d'aquesta discutida Ilei, com el de la constitució del Conseil Escolar.
Sobre aquesta qüestió en faré unes consideracions mes endavant.
Ara, íixant-nos només en la matrícula, en la quantitat d'alumnes, cal dir
que el total d'alumnes de l'Escola el curs 85-86 era de 400 distribu'íts pels diferents nivalis de la manera següent: de 8è. a Ir. d'EGB, 50, 53, 47, 54, 44, 31,
42 i 39; pàrvuls de 5 anys 21 i de 4 anys 19, Com es pot comprovar, la baixa de
natalitat que sobretot a nivell de Catalunya tant s'ha comentat en diferents
publicacions, fa uns quants cursos que afecta a l'Escola, concretament a partir de 4rt. i, de manera progressiva i més accentuada cada curs, s'aprecia un
notable descens de matrícula ais diferents nivells. Encara que augmenta el
cens de la població i que es van matriculant alumnes a tots nivells, quan la
familia decideix fixar aquí la seva primera residència, la matrícula deis primers nivells és baixa. Això és un fet preocupant pel que pugui afectar a la mateixa estructura de l'Escola com a conseqüéncia immediata, i a tota la nostra
societal, vist amb una perspectiva més àmplia i llunyana.

Dels 18 mestres que aquest curs hem estât a I'Escola, només una no hi
podrá ser-hi el curs que ve, és la Roser Bosch. Ocupará el seu Hoc en Modest
Palaudàries, de Sant Feliu de Codines. El fet que hi hagi tan pocs canvis és
sempre positiu perqué pressuposa un coneixement de la realitat local i de
l'Escola, i és més fàcil mantenir una mateixa linia i un mateix projecte d'Escola.
Pel que fa als edificis, lamento haver de dir que aquest curs l'hem fet
encara en els mateixos edificis que els darrers anys, 3 al Rieral i 1 a la Sagrerà. En aquests edificis, pràcticament tots els espais útils son aules, i això
suposa una manca important de molts serveis. Fa anys que ens anem queixant d'aquesta situació, fa temps que anem dient que es fan gestions per
solucionar-ho. En aquesta ocasió també ho hem de dir, potser amb més fonament per les que fa l'Ajuntament a la Generalitat. Però de moment, el proper
curs tindrem I'Escola amb les mateixes condicions. Esperem que en l'Anuari
de l'any que ve poguem canviar aqüestes paraules.
El Conseil Escolar
A l'Escola ja estava constituït i funcionava regularment cl Conseil de Direcció, organisme que amb l'aplicació de la LODE canvia el nom, es dirà
Conseil Escolar, i canvien algunes competències, que seran més i de més
transcendència, fins i tot ha d'elegir el director. El procès electoral va tenir
Hoc a aquesta Escola, com a totes les escoles públiques, els mesos de maig i
juny. El Conseil exigeix la participació de tots els estaments implicats en
I'Escola per a j u d a r a mJHorar-ne el seu funcionament, una participació activa, continuada i responsable. Al Conseil, entre tots, es prendran decisions
per I'Escola, perqué I'Escola és de tots. Aquest és un repte que tenim: saber
entaular entre tots un diàleg constructiu.
En aquest procès d'implantació del Conseil, que té coses positives, hi ha
aspectes negatius:
a) Els pares i els alumnes perden un représentant cada estament en el
Conseil.
b) Després de saber-se amb molt de temps d'antelació que s'hauria d'aplicar, el calendari imposât ha comportât molta precipitació.
e) Que s'atribueixen moites competències al Cap d'estudis i al Secretari,
però no hi ha cap augment de la plantilla i per tant no hi ha més temps
per fer tot el treball que el càrrec comporta. Sembla una evident contradicció.
Ara, però, no en podem fer una valoració del seu funcionament, h a u r e m
de deixar passar un curs per poder-la fer més objectiva. Mentrestant demano
l'ajuda i coHaboració, no només deis elegits per formar part del Conseil,
sino de tots, perqué com he dit abans l'Escola és de tots.
Jordi Sala

ESCOLA DE SEBON ENSENYAMENT

LA VALL DEL TENES
NOTICIES DEL CURS 1985-86
1. Aspectes estadístics
Alumnes. Van començar el curs 398 alumnes (185 nois i 213 noies), dels
quais alguns han plegat abans d'acabar. La majoria, és ciar, són de la Mancomiinitat de la Valí del Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt
i Lliçà de Vali): 320, dels quais 143 nois i 177 noies. De les poblacions veines
només se n'admeten, com sempre, per completar els grups classe si hi ha
alguna plaça Iliure, a part dels germans que ja hi son. Enguany han estât 78,
principalment de Granollers i Parets, i també de Canovelles, Les Franqueses, l'Ametlla, Montmeló i Sant Ceioni.
314 eren de BUP, distribuïts en tres grups de primer, tres de segon, dos
de tercer i dos de COU. 84, de Formació Professional de primer grau, administratius (primer i segon) i mecánica general amb complements polivalents
(primer i segon).
Un total, dones, de 14 unitats, mes dels que hi caben. Només fent filigranes i alguna petita adaptació del local, ha estât possible d'entaforar-nos-hi.
El problema es presentava de cara al curs que ve, perqué augmentará un
grup de tercer de BUP. Sembla que de moment es podrà solucionar, com a
mal menor, fent un sol grup de COU, que serà molt nombrós a les classes
comunes. Hem passat del sostre.
Avaluacions. El mes de juny han passat curs sense cap assignatura pendent 151 alumnes. Sembla probable que pel setembre se'n sortiran la majoria dels que només tenen una o dues assignatures. Dels que han acabat, n'hi
ha 19 de Formació professional (10 administratius i 9 mecànics) que han aconseguit el títol de Tècnic auxiliar, i 28 de COU, dels quais 27 s'han présentât
a les proves de selectivitat i les han passades tots.
Professors i personal no docent. Ha continuât el mateix nombre de professors que l'any passat, 29, però fent-hi més hores. Les poques substituerons
que ha calgut fer no han privât de mantenir un equip pedagogie ben cohesionat. 20 professors han treballat a dedicació exclusiva, a part del Cap d'Estudis i el Director, 4 a dedicació parcial i 3 a hores.
N'hi ha 13 d'originaris o residents de la Valí del Tenes, 10 del Vallès
Oriental, 2 del Vallès Occidental i 4 de residents a Barcelona. Continua dones
la línia dominant de tenir un professorat vinculat a la terra. Tots ells tenen
la títulació exigida per la legislació vigent per a l'ensenyament secundari.

Quatre persones continúen ocupant-se de les tasques no docents:
taria. consergeria i neteja, tots de Santa Eulàlia.

secre-

Associació de Pares d'Alumnes. A part de la seva activa p a r t i c i p a c i ó en
el Conseil de l'escola, T A P A continua ocupant-se de la c o m p r a i d i s t r i b u c i ó
de Ilibres i de col-laborar eficaçment en algunes activitats extraescolars. El
curs passat, a mes, ha organitzat una Festa de l'esport, variada i atractiva,
i a m b la inclusió d'una dinar al p o r x o de l'escola.
InstaHacions. El n o m b r e d'alumnes va o b l i g a r a c o m e n ç a m e n t s de curs
a adaptar c o m a aula un espai destinât algún dia a instal-lacions sanitàries.
P e r ò el mes de d e s e m b r e la M a n c o m u n i t a t va f e r p o s a r calefacció, q u e era
ben necessària, i es va habilitar aquella aula p e r a les calderes. Aleshores va
caldre treure un envà per convertir dues aules petites en una de gran. Ja
no queda cap espai a aprofitar.
2.

Aspectes pedagogics

Cada any, a començaments de curs, el claustre de p r o f e s s o r s elabora un
Projecte educatiu per al curs, que és presentat a a p r o v a c i ó del Conseil. A q u e s t
p r o j e c t e contempla aspectes d e t e r m i n á i s de l'ideari p e d a g o g i e de l'escola,
contingut en els documents fundacionals titulats Criteris pedagogics i N o r mes generals d'actuació, el text dels quais és enviât cada curs als alumnes
inscrits i als seus pares.
El p r o j e c t e de! curs passat se centrava en el tema de la Solidarität, enfocat des del punt més pròxim, l'escola, i els p r o p i s pobles, a la deis Paísos
Catalans i, seguint les instruccions de les autoritats educatives, E u r o p a ; p e r ò
no sois c o m a comunitat econòmica, sino en les seves realitats nacionals, l'Europa dels pobles.
Les activitats previstes en el p r o j e c t e o sorgides de la seva aplicació al
llarg del curs s'han encaminat, dones, a potenciar aquests quatre aspectes de
la Solidarität.
a) A l'escola es va concretar en una festa d'un dia, a m b el lema « E m b e llim l'escola», conseqiiència en part de treballs de classe, en la quai van
treballar tots els alumnes de l'escola. Es van installar bancs al pati, construits pels alumnes de Mecánica; es va pintar un mural p r o j e c t a t pels de
disseny de segon de B U P i realitzat per sis alumnes de cada grup; es van
plantar arbres davant la façana sud de l'edifici antic i es va c o m p l e t a r l'ajardinament de la resta; finalment, p e r subratllar l'aspecte festiu de l'acte, es
va p e n j a r una gran teranyina i un g r u p d ' a n i m a c i ó va f e r música. Un m o m e n t
destacat va ser el descobriment d'un p i a f ó de c e r à m i c a a m b el rètol de l'escola, f e t p e r alumnes del seminari de ceràmica del curs anterior. H o v a f e r
en n o m de la M a n c o m u n i t a t l'alcalde de Santa Eulàlia, que va inaugurar
també totes les altres activitats.
b ) L'activitat pensada per als p o b l e s de la V a l i del T e n e s v a ser una
exposició, suggerida pels alumnes, que donés a c o n è i x e r què és la nostra

escola i qué s'hi fa. La vam titular «5 ANYS D'ESCOLA» i constava de deu
plafons a m b documents, gràfics i fotografíes, més unes taules amb objectes,
un vídeo i un àudio-visual, tot emmarcat sota tres epígrafs que resumeixen la
línia pedagògica de l'escola: formació de la persona, catalanitat i arrelament
ais pobles. L'exposició va ser inaugurada a l'escola i després, durant quatre
caps de setmana consecutius, va ser oberta al públic ais quatre municipis
de la Mancomunitat. Lamentablement, va ser poc visitada.
e) En l'aspecte dels Països Catalans, s'ha fet com cada
descoberta, enguany al País Valencia. Més de 300 alumnes
algún ex-alumne, van f o r m a r 19 grups escampats per tot
estudiant-lo sobre el terreny. Com l'any passat, els treballs
ge han estât exposats a la biblioteca de l'escola.

curs el viatge de
i professors, més
el País Valencià,
derivats del viat-

A més a més, s'ha participât en el «II Congrès Internacional de la Llengua
Catalana», seguint les formes previstes per l'organització. 16 alumnes, elegits pels companys, representaven la nostra escola el dia 4 de maig a Reus,
on s'aplegaren 5.000 estudiants d'ensenyament sccundari deis Països Catalans. Hi van participar també els quatre professors de llengua i literatura
catalana.
d) Sobre el coneixement d'Europa, no s'ha pogut portar a terme per
manca de temps un projecte de festa pública que segurament es podrá fer
el curs que ve. S'ha treballat en canvi en el pía teorie a les classes de geografía i historia, cosa que servirà de base per a la celebració. Dintre de la
mateixa temàtica, dos professors de l'escola van assistir a la Conferencia de
Nacions sense Estât de l'Europa Occidental (CONSEO), celebrada a Barcelona durant les vacances de Nadal. Finalment, han pogut coincidir amb
aquest any una estada a París dels alumnes de francés de 3r. de BUP, amb
borsa d'estudis de la Generalitat, i el viatge de lì de curs dels alumnes de
COU al nord d'Itàlia, en tots dos casos acompanyats per dos professors de
l'escola.
Passem sense detallar, no cal dir-ho, les activitats doccnts normals, així
com també la relació de seminaris i taliers voluntaris durant l'horari escolar, en estones Iliures, i l'estudi anual de la Valí del Tenes per part dels alumnes de primer, en l'aspecte natural i social.
3.

Noticies diverses

Una de f r e d a i una de calenta.
Encara que no sembla que sigui gaire original, podem dir que entre
l'anuari de l'any passat i aquest han entrât lladres a l'escola tres vegades.
Sap greu que tot l'esforç que fan els a j u n t a m e n t s de la Mancomunitat per
proveir-nos de material hagi de recomençar cada any per aquesta causa.
Per primer cop enguany hi ha antics alumnes de l'escola que ja han acabat
la carrera universitària, concretament del Magisteri o Professorat d'EGB. Ens
en sentim molt contents.

Parvulari Santa Eulalia
EDUCACIÓ SENSORIAL A PARVULARI
En el nen petit, els centres sensorials i les percepcions son el primer que
es desenvolupa. Sens dubte, l'educació sensorial està a la base de l'educació a
Parvulari; en ella s'ha de fonamentar tot el treball lingüístic, matemàtic i psicomotor que hem de fer amb els nens d'aquesta edat. El nen sent; les seves sensacions son la finestra que comunica la seva ment amb tot el qus I'envolta, el
que permet d'agafar experiènca en la seva relació amb I'entorn, d'iniciar qualsevol aprenentatge.
Els objectius que volem aconseguir son:
— Generals, com poden ser:
- Percebre les qualitats dels objectes per mitjà dels sentits...
Conèixer els objectes per mitjà de l'observació directa i de la manipiilació Iliure...
— Específics. com poden ser:
- Identificar objectes de la classe de color groe, vermeil i blau.
- Identificar les formes de quadrat, triangle I cercle.
- Fer seriacions d'objectes atenent a la seva mida: gran, petit...
- Captar el contrast entre so i silenci...
Hem dit abans que el nen ha de conèixer els objectes per mitjà de l'observació directa i la seva manipulació Iliure; per això, pot observar i manipular

objectes senzills, com: cordes, bancs, pilotes, papers, pinturas, blocs logics...,
per exemple:
— Jugar amb la pilota: fer-la botar fort i fluix, fer-la rodolar, llançar-la cap a
dalt...
— Agafar una corda: enrotllar-la i desenrotllar-la...
— Posar-se sobre el banc, posar-se sota el banc...
Per ajudar el nen a orientar-se es poden fer moites activitats, com:
— Situar se en l'espai amb relació a objectes, a d'altres companys...
— Fer dibuixos de trajectes i laberints: reconèixer en un dibuix amb camins
el més curt i el més llarg.
Per potenciar el valoi dels sentits s'ha de procurar que el nen creí imatges
partint d'estimulacions auditives, tactils, olfactives, tot això es pot fer: dibuixant, pintant, amb jocs d'amagar i trobar, endevinant quin nen de la classe tapa
els ulls a un altre...
I, per potenciar el desenvolupament del vocabulari partirem dels centres d'interès, de jocs lingüística, com el: veig, veig...
Totes aqüestes activitats s'han d'anar desenvolupant al llarg de tot el curs,
essent aixi com podrem observar i avaluar les actituds dels nen en el desenvolupament de les activitats descrites anteriorment.

CENTRE

DE CULTURA

S. JORDT

L'AJUDA DELS PARES A LA LECTURA INFANTIL
La revista «Perspectiva Escolar», en el seu núm. 99, publica un article de
Gabriel Comes sobre la importància de començar aviat en l'hàbit de la lectura
infantil i el que correspon ais pares. Pensem que pot ser útil i intéressant per
a aquells que es preocupin de l'educació, en la qual el Ilibre hi té un paper destacat, i ais quals oferim aquest resum:
INTRODUCCIÓ
En una recent enquesta d'àmbit estatal s'obté la conclusió que, de la poblacic infantil, el 41 % no practica la lectura pràcticament mai, mentre només un
11 % ho fan cada dia; sense comptar-hi les lectures obligades a l'escola.
Diversos autors ens diuen el següent:
— El gust per la lectura surt de descobriments espontanis, no per obligado
o necessitat.
— L'hàbit de llegir és un procès que comença a la llar paterna, s'accelera a
l'escola i prossegueix després sota les influències de l'ambient cultural, biblioteques i altres organismes culturáis.
— El nen petit té un potencial enorme, però necessita que s'hi intervingui
com més aviat millor amb estimulacions adequades. Però la millor postura educativa és la que li permet adquirir per si mateix el màxim d'experiències.
— Als nens que adquireixen interés per la lectura a casa els és fàcii llegir
a l'escola i son la majoria dels que més endavant seran bons lectors.
— Tots els pares, sense importar el seu nivell cultural o econòmic, están
capacitats per ajudar el seu fill en el moment d'iniciar-se a la lectura. El medi
estimulant és el de les families en qué es valora la lectura.
ELS LLIBRES A CASA
Els pares han de començar a oferir llibres als nens des del moment que son
capaços de sostenir-ne un i de comprendre, amb l'ajut d'un adult, les imatges
que conté. I encara abans. Si no el pot sostenir, e! pare pot asseure el seu fil!
als seus genolls i junts «llegir-lo». Això pot ser tan gratificador per al nen, no
només pel «llegir» sino també pel contacte físic i afectiu, que si s'ha fet d'una
manera quotidiana será el mateix nen que més endavant ho demanarà.
A partir dels dos anys els pares hauran de llegir el Ilibre en veu alta i parlar

del seu contingut tot mirant amb el nan les illustracions I donant el seu nom a
cada cosa allí presentada. Si a més, els pares van assenyalant amb el dit les paraules que expliquen les illustracions, no sols començaran a formar-li el seu primer «vocabulari visual» sino que fomentaran l'interès per la lectura, fixaran en
ell la idea que el lllbre és una cosa divertida i agradable.
Els Ilibres per ais nens de 2, 3, 4 anys, hauran de tenir unes caractéristiques
principals:
— Predomini absolut de les imatges. El Ilibre de lamines comença abans que
el de text. Les lamines estimulen l'atenció, divideixen el text i el nen té la sensació que llegeix de pressa, l'ajuden a adquirir el sentit de les proporcions i de
l'orientació ja que no es pot llegir una làmina al revés. Les imatges han de ser
senzilles i expressives, poques en cada pàgina en els primers Ilibres.
— Predomini dels formats de Ilibres petits i de fulls durs, perqué no es trenquin, o poden ser més grans si els pares hi collaboren.
— Temes de la realitat o d'imaginació comprensibles per a la seva edat ¡
tractats de forma clara i simple.
Si la participació dels pares, estant al costat del nen i contestant les preguntes que ell es plantegi sobre el que veu al Ilibre o dirigint la seva atenció,
és un dels millors mitjans de promoure la lectura, no ho és menys el fet que el
nen vegi com els seus pares habitualment llegeixen amb gust Ilibres o revistes,
i que aquests siguin presents a casa: biblioteca familiar.
Aproximadament a l'edat de quatre anys, el nen té un interés pel material
escrit. S'expressa amb preguntes o paraules. La feina deis pares aquí és importantissima: respondre al desig d'aprendre. Si el nen no obté una vertedera resposta, el sentiment de cosa prohibida i de culpa per haver preguntat pot fer
amb el temps que no pregunti més. Si mai no ha sentit cap pregunta com a massa perillosa el nen avançarà, en la lectura i altres aprenentatges, i pot ser normal que demani aprendre a llegir. El manteniment del gust de la lectura s'aconseguirà si hi ha per part dels pares una actitud positiva envers els Ilibres i la
lectura.
JOAN

Can Feu, model de masia catalana

CASES QUE

TENEN

HISTORIA

CAN FEU DEL

RIERAL

Can Feu és al migdia del terme, agafat a la Riera de la Vail, termenejant
amb Lliçà, a l'extrem del Rieral. Tan a l'extrem, que paries dels veils temps
deien que el terme passava per la liar, llavors esplèndida i gran, i contaven
estranyes histories deis difunts de la casa. Si eren trets per la porta principal
anaven a Lliçà, si ho eren per una finestra de darrera, eren condui ts a Santa
Eulàlia...
Tota r e s t r u c t u r a és d'una masia velia, la típica construcció deis començaments de l'Edat Moderna, ñnals del XV. No consta en els fogatges de 1466,
però sí en els de 1497, encapçalant els vint-i-vuit a m b el nom En Feu.
També en el Cadastre de 1758 hi consta entre els deu m a j o r s contribuents,
formant aquest el 19 % de la població, i que pagava el 50 % deis impostes
totals. Aquells temps Can Feu era més extens, tant conreu com bosc. I és de
suposar que des de temps molt veils perteneix a una de les families d'arre!
nobiliària més ferma de les nostres terres, la familia de Llansa.

Els Llansa tenen un origen Ilunyà, pels finals del segle X I V . Eren temps
de grandesa de Catalunya, regnava Pere el Gran, fill d'En Jaume i s'obrien els
camins de la Mediterrània. Eis pocs anys de régnât foren intensos. L'esperit
anti-francès de les Vespres Sicilianes i el parentiu de la reina D.® Constança
de Suàvia amb el vençut i decapitat darrer rei de Sicilia, reclamant drets de
la seva esposa, donaren peu a En Pere a desembarcar a l'illa. L'almirall Roger
de Llúria fou sempre servent fidel i generalment victoriós, en vida i en mort.
La petita urna que guarda les seves despulles segueix sota l'enorme taüt on
reposa el seu Rei, a Santés Creus. En la conquesta i en les seves guerres, el
primer Llansa, en Conrad de Llansa, creix junt a Roger, i el nom és llargament
esmentat.
Les guerres eis donaren honors, recompenses i titols nobiliaris, que mantingueren i engrandiren. Els dominis de la casa s'estengueren per àmplies
zones del Vallès, Oriental i Occidental, i Barcelonés. Resta Can Feu, fins fa
pocs anys també Can Coll, on s'hi guardaven els Cossos Sants, destrui'ts a la
guerra, terme de Lliçà d'Avall, Can Feu de Sabadell, i altres.
Entroncaments amb altres families de la noblesa. Un comte de Centelles,
fradistern dels Llansa, casà amb la Duquesa de Solferino, quin palau és avui
encara al barri veil de Barcelona, darrera l'Ajuntament. Un duc de Solferino
portà eis noms de Llansa i Pignatelli, fou carli i un dels caps a Catalunya.
Conegut per la gent velia d'ací, D. Ignasi de Llansa i Montoliu, recordat
per la distinció, senzillesa i altruisme, mecenes i ajut de diversos centres religiosos i socials, entre ells la Institució Casa Nostra, una comunitat de religiöses de la provincia de Girona, prop Banyoles, essent Superiora la germana Magdalena Aulina.
Foc he pogut saber dels darrers temps. D. Ignasi morí el 20 de gener de
1979. El seu pare fou D. Caries de Llansa i Carballo. Dit D. Ignasi deixà diversos fills, les finques serien diversament heretades i Tactual, o un dels actuals propietaris de Can Feu, és D. Francese Xavier.
La familia Llansa viu a Madrid, de molts anys. Un retard meu ha fet que
no pugui tenir més dades que sens dubte m'enviaran, ja que la distància i
les abséncies d'aquests senyors han retrassat la informació. Informado que,
quan la tingui, procuraré incloure en propers tractats.

En arribar a Can Feu impressiona la verdor i la verneda que omple el
sot del torrent i els grans arbres que voregen el camí que s'estreny. El plataner, els lledoners centenaris, de soques amplíssimes, d'on altre temps en
sortirien les forques de tot el veïnat.
La portalada del barri coneix centúries, la pedra és gastada i un carener
protegeix la porta, i junt, un cobert suportat per columnes.
El barri és ample, la façana al front, cara migdia i, als costats, depen-

Testimoni de .la historia

dències per a les vaques i el molí de pinsos. Queda tancat a ponent, però
a la dreta té altra sortida front al que un temps seria l'era i porxada, i ara
són magatzems de palla, farratges i camps pel bestiar.
L'obra vista és pedra i també tàpia, parets molt gruixudes.
La porta principal és dovellada, segle XVII, amb dos finestrals laterals,
en els de l'esquerra gravada a la pedra la data 1643, incloent la fe en Tanagrama I H S. Segurament recorda dates de millores.El que més es distingeix
són els finestrals del pis, estil de finals del XV, gòtic tardiu, la central molt
esbelta, de volutes ben dibuixades, el fust prim, que li dona fina delicadesa.
Les dues laterals són també molt belles, una a m b motius ornamentals, l'altra religiosos, caps d'angelets, armoniós. Jo creia que aquests ornaments procedien exclusivament d'altres edificis, monestirs, Castells o mansions enderrocades pels alts i baixos histories, guerres o révoltés. Però em deia en Jaume Danti, més docte en la matèria, que era construcció usual per aquells
temps, imitant models i que solien ser diferents. Successives reformes, necessàries o ornamentals, canviarien la façana original, un o dos segles més
velia.
La primera edificació seria de teulada senzilla, a dues vertents. Més tard
s'hi construí un afegit, ja de maó, a la p a r t central, un graner, a m b tres finestres, possiblement protegint restructura. A m i t j a alçada, a l'esquerra, u n

El bellíssim finestral gòtic

finestral amb volta de maó, ben treballat. I també les restes d'un rellotge de
sol, que ja no dona l'hora..., no és el seu temps.
S'entra a l'atri. El menjador a l'csquerra, finestral, armari raconer i sostre de grans bigues i travessers.
A la dreta la cuina, que en altre temps era ben diferent. Ara un envà la
parteix, formant cuina-menjador i llar, més acollidors. Uns deu anys enrera, una gran xemeneia de campana i tub recordaven el que fou. Fou una
sola sala, amb la llar al beli mig, la xemeneia al sostre, cau negra que es
perdia al cel. S'hi seia al voltant, escalfant panxes i refrescant clatells i esquenes. Encara es guarda un gran esco. Repetim que eren altres temps...
La porta, al fons de l'atri, dona a quadres i potser possible celler antic.
Ara tot és pel bestiar. Anys enrera era Túnica porta i tots els animals devien passar per l'atri. Ara, altres portes s'obren darrera la casa.
Al fons esquerra, s'obre l'escala que puja a la sala. Els graons, pedra molt
gastada, i amples. La sala és molt gran, prop de quinze per cinc metres.
Front a l'escala, cavat a la gruixuda paret, el que fou el rentamans i prestatges. El franquegen dues portes rectangulars. Altres cinc son de punt rodó, porten a les habitacions i per l'alçada son perilloses per gent alta. Al
fons, el gran finestral, amb els tipies seients, els festejadors.
Darrera, altra porta a l'habitació cara Nord, amb una finestra que té rei-

xes de ferro, artesanes, treballades, i que em recordaven allò de les histories dels difunts que anaven cap amunt...
El sostre és tot fasta, planxes suportades per les bigues, molt nombroses
i de conjunt solid i segur.
Sortim i veiem cases veines. Can Paiàs, Can Sampera i els conreus fins
la riera. Ens acomiadem passejant pel barri. Eren els joves, en Josep Tarabal i I'esposa, Carme Carol, de Palau de Plegamans, i els fills.
No hi era la mare, Maria Girbau Maspons, pubilla de la casa, vidua d'en
Ramon Tarabal, de Granollers de la Plana, prop de Manlleu, casats pocs
anys després d'acabar-se la guerra.
Els pares de la dita Maria foren en Vicenç Girbau i Relats i la mare era
Teresa Maspons, de Can Maspons. Tingueren altres fills, entre ells l'àvia de
Can Pou i altres que s'aparten del nostre tema.
Finalment sortim per la porta del barri. Una placa diu: Distrito 2.". Calle del Rieral. N." 1.
En Josep conta que a LIiçà o a Santa Eulàlia li diuen que és del b a r r i
de Santa Justa... que ell creu que és del de Sani Cristòfol... Tot foren parròquies, ara sembla impossible.
De la tradició sempre en resten vivències, somnis i realitats, i no podem
ni devem perdre-la.
Josep Claret

Contrallum

El Temps

RESUM DELS 12 DARRERS MESOS

TEMPERATURES MITJANES
LA SAGRERA
Juliol 85
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener 86
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

EL RIERAL
Min.

Max.

Min.

Max.

29'9
28'6
27'9
20
117
10
9'6
9'1
147
15'1
24'2
26'2

19'3
17'3
16'1
12'2
5'1
3'3
2'8
r9
5'1
4'9
12'4
14'9

29'8
27'9
27
21'2
13
lO'l
10'4
10'2
15'4
16'1
25
26'8

16'9
16'1
14'9
11'3
4'6
1
07
— 0'2
3'5
5
10'4
13'6

LA VALL
Min.

Max.
31'9
29'6
28'9
21
127
11'1
10'6
10
15'8
17'1
26'5
28'2

177
15'4
15'4
11'2
4'3
2
1'5
0'3
4'1
4'5
10'8
13'2

De l'observació de la mitjana de les temperatures máximes i minimes, cal
destacar que a La Vall les mitjanes minimes d'agost i de setembre foren iguals.
Els valors termomètrics del mes de febrer, contràriament al que succeeix la
majoria dels anys, foren Inferiors ais del gener.
La máxima absoluta s'enregistra el dia 25 de juliol del 85, amb 36° a La Vall
i 34° al Rieral 1 La Sagrera, i la minima absoluta tingué Hoc el proppassat 11 de
febrer amb — 8 ° al Rieral, — 7 ° a La Vall i — 5 ° a La Sagrera.
En total hi ha hagut 63 dies de pluja de més d'1 litre per metre quadrat o
milimetre, repartida de la següent manera, segons mesos i barris:
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

34
24'5
25
47'5
108'5
14'5

36
17
27'5
47
94'5
15'5

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

100'5
47'5
20'5
95
20
12'5

88
42
16'5
79'5
21
16

35'5
24'5
22
51
101'5
13'5
81'5
45'5
18'5
96
22'5
13'5

500'5

525'5

Total

550

La mitjana és de 525 l./m^, podent-se considerar inferior a la mitjana que
estadisticament correspon a la nostra situació geogràfica.
Els mesos d'agost setembre I desembre del 85 i març, maig i juny dei 86,
foren més secs del normal, causants de la sequera tan forta que patim.
El dia de màxima precipitació fou el 12 de novembre amb 77 l./m^ 1 el màxim
espai de temps sense pluja fou de 29 dies, entre el 29 de desembre i el 28 de
gener.
L'any ha estât bastant irregular, amb Margues sequeres i freds i calors fora
de temps, dificultant en molts moments les previsions que els homes del temps
feien. Cal recordar que les pluges de finals de gener foren a molts indrets de
Catalunya en forma de neu, acompanyada de forts temporals de vent que van
deixar molts boscos en llastimós estât, amb gran quantitat d'arbres arrencats i
moites branques trencades que en començar la calor, en any amb gran dèficit
pluviométrie, han accentuat el perill d'incendi forestal, cosa que desgraciadament
s'ha pogut comprovar, i amb els résultats coneguts ja per tothom.
Josep Margenat

HUMOR, per Barnils

AVÍAT mcEssmii^

i

Escobairó

IV Concurs Local
de Fotografíes Diapositives -1985
Amb el suport de l'Honorable Ajuntament i per iniciativa de r«Agrupació
Fotogràfica Santa Eulàlia», formant part dels Actes Culturáis de la Festa Major
de 1985, va celebrar-se en la mateixa el IV CONCURS LOCAL DE FOTOGRAFIES
DIAPOSITIVES - 1985, pel desenvolupament del quai, i com de costum, va actuar
una Comissió Organitzadora, integrada pels Srs. Joan Cabot i Pañach, Joan Danti
i Pañach, Salvador Ciurans i Mas i Gonçal Izquierdo i Castejón.
La participació d'aquest any va èsser lleugerament superior a la de l'any
passat, de 36 concursants que varen aportar 240 diapositives, 28 més que en
1984, reoresentades per 48 colleccions de 5 fotos cadascuna, 34 del Tema Lliure
i 14 del Tema Local, de possibilitats més limitades. A tots, la Comissió Organitzadora dona les gràcies per llur coHaboració.
Ouant al nombre de Trofeus oferts fou de 16, el que va permetre donar 8
Premis a cada Tema, agraint també ais donants la seva cooperació.
Va celebrar-se la primera projecció el dimarts 6 d'agost a les 10 del vespre
a la Casa de Cultura «Sant Jordi» (Biblioteca) com jornada classificatòria, en
la qual un Jurat d'Experts intégrât pels Srs Pere Forcada de la Garriga, la Sra.
Dolors Garcia i el Sr. Jordi Iglesias de Santa Eulàlia, qualifiquessin les fotografíes presentados, i per l'ordre de la puntuado assolida per cada foto i colleccic. la Comissió va atorgar els Premis de la següent manera:

TEMA

LOCAL

1.®"^ Premi a la foto "Colors d'abril«, de Margarida Bonet i Galobart, donat per
l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia.
2.°" A «Regalim glagat», de Joan Cabot i Pañach, donat per «Farmàcia Dolors
Sans».
3.='' A «La Verneda», de Joan Danti i Pañach, donat pel «Forn Sta. Eulàlia».
4/' A «Alborada», de Gregorio García Saldaña, donat per l'Associació de Propietaris de «Can Mallorca», Sector Barbany.
5.® A «Panorámica», de Goncal Izquierdo Castejón, donat per «Subministres Cladellas».
6.° A «Roselles», de Xavier Cabot Barbany, donat per «Pinsos Super's».
I d'acord amb la qualificació del Jurat, la Comissió va creure mereixedores

d'igual distinció, les colleccions 8.= i 12.', presentades respectivament pels concursants Joan Cabot i Pafiach, a la que va correspondre el premi donat per la
«Llibreria Garbo», de Granollers, i Joan Danti Pafiach, amb el premi donat per
«Ferreteria Poma», de Sta. Eulàlia.

TEMA

LLIURE

Premi a la foto «Jardiners a Schönbrunn-, de Joan Cabot Barbany, donat per
l'Honorable Ajuntament de Santa Eulàlia.
2.°" A «Reflexes argentats», de l\/l.= Dolors Rueda Pérez, donat per «Ladrillos Peiroten».
3."'" A «Saiki», de Rosa Sans Gesa, donat per «Granja Margansana».
4 / ' A «El Món per un forai», de Francese Tura i Poma, donat per «Assegurances
Prats», de Riells del Fai.
5.° A «Paisatge» V», de Carles Molas i Tresserras, donat per «Àrids Montes».
6.® A «Arreglant les xarxes», de Pere Bonet Galobart, donat per «Sports Escuin»
de Mollet del Vallès.
7.* A «Foto 5», de Gregorio Garcia Saldaña, donat pel «Taller Sta. Eulàlia».
Ouant a la millor col-leccio d'aquest Tema, va èsser la segona, presentada per
Joan Cabot Barbany, a la que va correspondre el Premi donat per la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
La Comissió Organitzadora, felicita als guanyadors i els estimula a tornar
a participar en el «V CONCURS DE FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES» 1986, que
aquest any deixarà de ser Local, per ampliar-se a tota la Vali del Tenes, el que
li donará més alicient.
Passada la projecció qualificatòria, van tenir Hoc altres tres projeccions, totes
elles a les 10 del vespre, en les que ja figuraven també eis noms dels concursants i de les fotografíes premiades, a l'aire Iliure. davant del Taller Santa Eulàlia. on s'estava força bé.
Ouant al repartiment de Premis, va tenir Hoc al recinte de l'envelat, el diumenge 11 d'agost, últim dia de la Festa Major, al migdia, i eis guardonats varen
rebre eis seus premis amb forces aplaudiments.
La Comissió, se sent satisfeta per l'èxit assolit enguany pel Concurs, el que
demostra que al nostre pöble l'afecció a la fotografia és creixent i com que l'assistència a les projeccions pot incrementarse, creiem que l'ampliació aquest
any a tota la Vali del Tenes, desbordará totes les previsions.
G. Izquierdo

Castejón

V Concurs de
Fotografíes Diapositives
de la Vail del Tenes
Com cada anv, s'està préparant el Concurs de Fotografies Diapositives que
té Hoc per la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana i que reuneix un bon
nombre d'afeccionats a la fotografìa.
Enguany s'amplia la participació a l'àmbit de tola la Vali del Tenes, amb
la intenció que tots els afeccionats d'aquests quatre pobles puguin mostrar
pûblicament les seves obre-î i prendre contacte amb els seus coHegues veïns,
a part de fer mes variada i important la mostra.
Regiran el Concurs les segiients
BASES
PARTICIPANTS: Tots els afeccionats a la fotografia, veïns fixos o de temporada, dels pobles de Bigues i Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà d'Avall i Santa
Eulàlia de Ronçana.
CARACTERISTIQUES: Temes «Vali del Tenes» i «Lliure», per a fotografies
diapositives, presentades en marquet de plástic o cartró, en format de
24 X 36 mm. Cal que les de «Tema Vali del Tenes» siguin fàcilment identificables, pel Hoc o el fet fotografiat.
OBRES: CoHeccions 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 anteriors.
PREMIS: S'adjudicaran un minim de 5 premis per tema, consistents en Trofeus donats per entitats i cases comerciáis. Cada concursant podrá optar
al premi a la millor coHecció i a un altre a la seva millor foto.
JLRAT: Estarà format per persones compétents en la matèria, en nombre
a determinar.
IDENTIFICACIÓ: Les diapositives hauran d'ésser numerades de l'I 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 entregadas fins el diumenge dia 3 d'agost, a:
Santa Eulàlia: MERCERIA GEMA o ais membres de la Comissió
organitzadora.
Bigues i Riells: MIQUEL MAS (Droguería)
Lliçà d'Amunt: Fotos MARIUS
Llicà 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 part exterior del sobre es
farà constar el nom complet i adreça del concursant, i el tema de les
diapositives que conté.
PROJECCIONS: Hi hauran diverses projeccions públiques de les diapositives concursants. La primera, en la qual actuará el Jurat qualiñcador,
tindrà Hoc el dimecres 6 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 8, 9 i 10 d'agost, dies de la Festa Major.
L'entrega de premis tindrà Hoc el diumenge dia 10, a 2/4 de 2 del migdia, al Casal Parroquial, on hi haurà també una projecció de les obres
concursants.
DEVOLUCIÓ: Passats 8 dies de la cloenda del Concurs, es podran recollir
Ies diapositives presentades, ais llocs on foren entregadas.
IMPREVISTOS: Tot el no previst en aqüestes Bases, será decidit pel Jurat
qualiñcador i la Comissió organitzadora
Santa Eulàlia de Ronçana, juliol del 1986

Amb la coHaboració aquest any dels afeccionats dels pobles de la Valí
del Tenes, confiem que el nombre de concursants s'incrementarà de manera
destacada, i confiem que l'assistència a les projeccions será més nodrida.
Esperem dones que amb aqüestes novetats el Concurs assolirà el major èxit
des de la seva fundado, pel que donem les gràcies a tots aquells que ho
hauran fet possible, autoritats, organitzadors, concursants i donants de premis.
G. Izquierdo Castejón

Una escena d'«Els Pastorets»

TE

ATRE

El plat fort d'enguany han estât, sens dubte, als Pastorets. S'hi va dedicar
temps i esforç per tal de renovar una mica les representacions.
Abans però, el 29 de setembre, la Festa del Casal. D'ençà que vàrem celebrar
el Cinquantenari ha quedat fixada aquesta data que marca l'inici de curs,
a vegades una mica difícil d'encetar sortint d'estiu. Tot i així, hi va haver temps
per preparar el dinar de germanor —amb un centenar de comensais 1 uns bons
cuiners—, la sobretaula —amb Parlaments, opinions i un singular telenotícies
que ens va fer riure de bona gana—, i per al vespre la vetllda teatral: el grup
deis més joves varen posar en escena la comèdia en tres actes «El detectiu
privat» , que va resultar ser un xic més Marga i enrevessada del que en un principi ens esperàvem. De fet, però, se'n van sortir prou bé pel temps d'assaig que
portaven. També hi va haver recital de poesies per part de veterans actors del
Casal alguns acudits escenificats i, per acabar, l'actuació encara inèdita d'un
grup de joves músics i cantaires del nostre pöble i de pobles veins, que va oferir un bon repertori de cançons.

Però, com dèiem, cal parlar especialment dels Pastorets perqué van portar
una bona temporada de treball i d'ambient al Casal. De primer, la i n t e n d o de
fer-ios diferents, el sospesar idees i possibilitats va omplir ja moites reunions.
Després, posar en práctica les innovacions técniques: la plataforma de baix que
donava més espal per moure els personatges, la notable millora en la illuminació,
la banda musical pensada essencialment sobre peces populars catalanes, el vest i a r i ampliat i rénovât, l'efecte especial de la boira baixa a l'infern, etc.... i,
sobretot, els vespres d'assaig: que si follets del somni, que si grup de pastors
a escena tal i qual i sigueu-hi tots, que si pròleg (encara que els veterans ho
van tenir superai aviat), que si dimonis grosses, que si f ú r i e s . . . A h ! , les fúries
és capítol a part: una dotzena de nois i nois que ballaven molt bé i amb moites
ganes i que van convertir l'escenari en un «meraveliós» intern.
Tot això amb l'assessorament d'uns bons directors i amb l'ajut de tramoistes,
apuntadors i collaboradors diversos, ja es veia que s'havia d'acabar bé. Només
faltava, és d a r , el públic. I aquest no va pas fallar. És a dir que t o t h o m contenti
Un vespre del mes de gener vàrem fer un sopar al Casal per veure les diapositives. Érem una seixantena i en acabar es va Iliurar a t o t h o m la c o n d e c o r a d o
corresponent, en la més brillant gala d'oscars mai celebrada al Casai.
Val a dir que costa d'engegar les coses i en canvi sovint es refreden massa
de pressa. Això ha passat una mica després dels Pastorets.

Una escena d'«EI detectiu privat», representada per un grup de joves el dia
de la Fasta del Casal (Setembre 1985).

Però hi ha hagut altra gent que ha portât teatro al Casal-. El 23 de febrer, va
ser un grup de nens i nenes de l'Escola, que com a actlvitat extraescolar fan
teatre, qui va presentar el fruit del seu treball sota la direcció d'Anna Costas,
del Grup La Farinera.
I el 25 d'abrii els de COU, de l'Escola de Segon Ensenyament de la Vali del
Tenes, van representar amb molt d'èxit «Historia de una escalera», de Buero
Vallejo, obra que havien preparat dins l'assignatura de literatura castellana.
A finals de maig, el grup dels més joves del Casal ha començat a pensar en
una altra obra, però l'estiu és un llarg parèntesi pie d'altres activitats i caldrà
esperar pel setembre.
Margarida

Bonet

El grup musical improvisât «Qui ho havia de dir» actuant a la Festa del Casal.

La nostra Coral cantant a Sant Martí del Canigó

CORAL SANTA EULALIA
Enguany vam començar el curs el dia 1 de setembre, amb una cantada a Puiggraclós en motlu de la festa que van organitzar els matrimonis que s'han casat
en aquesta esgleslola. Després de tot l'estiu de vacances, les veus encara no
estaven gaire afinades, però malgrat tot, ens en vam sortir prou bé.
Va ser a mitjans de setembre que vam reprendre els assaigs setmanals de
cada dimarts, a dos quarts de deu a la Rectoría. Com cada curs, vam començar
amb la lilusió d'aprendre nous cants í anar-ho fent cada vegada una mica més bé.
De seguida ens vam posar a assajar les cançons de Nadal per tenir-les ben
a punt per l'acostumat Concert de Nadal.
La Coral Infantil ha seguit el mateix ritme que la deis grans, amb la novetat
que molts dels cantaires del curs passat han plegat i n'han entrât de nous.
El primer concert de Nadal, el vam fer a Breda, el dia 22 de desembre. Era
un día fred i emplujat, tipie deis dies d'hivern. Vam trobar aixopluc dins la formosa església romànica de Breda, on participàrem en la missa i després vam
cantar algunes cançons de concert.
L'acostumat concert de Nadal el vam celebrar el dia de Sant Esteve, Ta coral
de grans conjuntament amb la Coraleta.

Dos dies més tard, es va celebrar el concert de Corals de la Vali del Tenes,
aquest any amb la participació de dues corals més respecte de l'any passai: Le
Lliri, de l'AmetlIa, 1 el Cor Clavé, de LIiçà d'Amunt. La diada va finalitzar al Casai
amb un piscolabis per a tothom i amb una broma d'uns quants joves del pöble,
ja que s'esqueia el concert amb el dia dels Innocents.
El segon trimestre fou un temps d'intensa activitat dins la propia coral. Cal
destacar el cap de setmana dels dies 15 i 16 de febrer, que va venir la Mercè
Cano (membre de la coral Càrmina) a fer-nos unes jornades de tècnica vocal.
Van ser un pareil de dies molt ben aprofitats en els quais vam aprendre coses
noves i que van servir principalment per encoratjar-nos a tirar endavant, ja que
hl ha vies i possibilitats per a fer-ho.
Per Pasqua el tradicional concert. Va ser un concert reeixit del qual en vam
quedar satisfets, tant els grans com els petits. Fou la culminació de la feina de
tot el trimestre.
Des de fa tres anys, la Coral fa una excursió per la primavera. Aquest any
el desti fou Sant Martí del Canigó. Ens vam llevar a les 6 del matí i cap als voltants de les 11 ja arribàvem a Sant Miquel de Cuixà, on vam celebrar l'Eucaristia i més tard vam dinar el qué ens havien preparai amb molt d'encert la Montserrat i la Maria.
A la tarda, ens tornàrem a enfilar a l'autocar i vam anar cap a Sant Marti
de! Canigó. Tots ens vam sentir molt joiosos de poder cantar la sardana de Sant
Marti del Canigó, del mestre Pau Casals, que des del curs passet estem assajant, entremig d'aquell formés i délicat claustre romànic i als peus del Canigó.
De tornada vam passar per Vilafranca del Confient.
Fou una excursió molt bonica i molt ben aprofitada per les terres de la Catalunya Nord, envoltada dins un ambient de cants, rialles i bona avinença entre
tots.
Dins del tercer trimestre cal destacar el concert de la Coral de Sant Sadurní
d'Anoia. És una coral plena de vida i alegria que a tots va agradar molt.
El dia 11 de maig, es va anar a cantar a Santa Perpètua de la Mogoda, participant en una trobada de corals que organitzà la coral de Santa Perpètua.

La coral infantil ha finalitzat el curs el dia 22 de juny, amb la II Trobada de
Corals Infantiis de la Valí del Tenes, que aquest any s'ha realitzat a Llicá d'Amunt. Hi participaren les corals de Riells, Lligá de Valí, Lligá d'Amunt i Santa
Eulalia. Fou una tarda plena de cants i boniques melodies.
Le coral de grans acaba el dia 24 de juny amb una trobada de corals de la
Baronia de Montbui, que se celebra a l'Ametlla.
I després del temps d'estiu, a primers de setembre, petits
drem els assaigs. Si algú s'hi vol afegir hi és convidat.

grans repren-

M.' Teresa Danti

La «Coraleta»

ESPLAI
Aquest any el curs ha constat d'un
sol grup, a diferència de l'anterior que
van ser tres, dividlts per edats i que
comprenien nens de 7 a 13 anys. Enguany però, donat que I'equip de monitors es va reduir, es va creure convenient
fer un curs tan sols pels més petits.

Diumenge, 26 de gener
FESTES I TRADICIONS
Diumenge, 9 de febrer
CASES PAIRALS
Diumenge, 23 de febrer

Aquest grup tenia entre els 8 i 10
anys és a dir, els nens i nenes de
i 5è. d'E.G.B. Pensant en el que devia èsser el tema general d'aquest curs,
vam creure molt oportú començar per
conèixer més a fons el nostre pöble.
Molts dels que hi vivim hem de reconèixer que no el coneixem gaire.

CARNESTOLTES
Diumenge, 9 de marg
FEINES I OFICIS
Diumenge, 23 de marc
PREMSA
Diumenge, 6 d'abril

El programa del curs sobre el tema
«Coneixem Sta. Eulalia» fou el següent:
Diumenge, 10 de novembre
COMENÇAMENT DE CURS
«Festa de porcs i bruts»
a LIiçà d'Amunt
Diumenge, 24 de novembre
GEOGRAFIA

ESGLESIA I RECTORIA
Diumenge, 20 d'abril
BOSCOS I FONTS
Diumenge, 4 de maig
SANTA EULALIA 2000
Diumenge, 18 de maig
Fl DE CURS

Diumenge, 8 de desembre
HISTORIA
Diumenge, 22 de desembre
GENT
Diumenge, 28 de desembre
VETLLADA DE CONTES
Diumenge, 12 de gener
EXCURSIÓ A LA MOLINA

Com podeu veure les activitats es
feien cada 15 dies i la mitjana de nens
que hi va assistir va èsser d'uns 20. Xifra que la podriem considerar molt baixa tenint en compte la quantitat d'infants
del nostre pöble. Esperem, però, que eis
pares cada vegada adquiriexin més consciéncia que l'Espiai no és tan sois unes
estones d'entreteniment sino també de
formado.

COLONIES D'ESTIU
Enguany, com I'any passat, s'han organitzat tres tandes de colonies.
El primer torn consistía en una colònia-ruta per l'Alt Ripollès. La colònia-ruta
no té cap campament fix i cada dia es
segueix un itinerari dormint a pallisses
de pobles que es van passant o en algún
refugi. L'itinerari fou: Sta. Eulàlia, Setcases, Tregurà, refugi de Coma de Vaca,
Núria, Oueralbs i Ribes de Freser. Aquest
torn era del dia 12 al 20 de julioi i s'hi
apuntaran uns 24 nois de 12 a 14 anys.
El segon torn, ja en campament fix,

HUMOR, oer Bonet

era del dia 15 al 24 de juliol, a Vallfogona del Ripolles i s'hi apuntaren 23 nois
d'11 1 12 anys.
L'últim torn, també a Vallfogona del
Ripolles, era del dia 24 de juliol al 3 d'agost i va aplegar a 32 infants de 8 a
10 anys.
L'equip de monitors que hi ha treballat (25), volem donar les grades a tothom qui hi ha coHaborat, especialment a
l'equip de cuineres per la seva feina tan
important i profitosa.
Grup

d'Esplai

Els jugadors del club, de totes les categories, reunlts en una fotografía histórica.

ESPORTS

FUTBOL
El primer equip del C. E. Santa Eulàlia ha aoabat la temporada classificat en
el vuitè Hoc del grup Vili de la tercera regional.
La temporada començà amb una gran reestructuració, tant de junta directiva, que se'n feu càrrec l'equip de veterans amb en Josep Torrellas com president, com de jugadors, que en la gran majoria eren del pöble. Tot una mica
condicionat pel descens a la tercera regional, després d'una desastrosa temporada. Per la direcció tècnica es contractaren els serveis d'un veil conegut de
tots els afeccionats al fútbol de nostre pöble, en Gabriel Bulto. L'elecció no fou
gaire encertada i després de perdre els 5 primers partits, la junta opta per prescindir dels seus serveis i confià l'equip a Tengo, vinculat els últims anys al
fútbol base de Canovelles i LIiçà d'Amunt. La seva mà es notà deseguida i l'equip va agafar una gran confianca en les seves possibilitats. S'aconsegui mantenir la imbatibilitat en 7 partits, trencada al camp de l'AmetlIa. Però el més important era que s'havia créât un gran ambient entre tots, jugadors i entrenador.
Amb aquest bon ambient i practicant un fútbol de bona qualitat s'arribà a
la fi del campionat, que, amb una mica més de sort, la classificació hauria sigut
millor, encara que tots ja n'estem força satisfets.

Classificació final:
Polinyà
Bellavista
Inacsa
Les Franqueses
Vilamajor
St. Feliu
Pitres
Sta. Eulàlia
Palou
Vilanova
Sentmenat
Sta. Perpètua
Corrò d'Amunt
Palautordera
Gualba
L'Ametlla
At. Vallès
Almerienc

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

26
20
19
18
16
15
16
14
13
12
9
9
11
8
9
10
9
7

7
10
10
8
10
11
8
4
4
6
10
8
3
8
6
3
5
7

1
5
5
8
8
8
10
16
17
15
14
17
20
18
19
21
20
20

109
69
77
63
74
61
82
59
62
74
60
67
57
39
46
60
55
46

35
42
37
46
41
50
66
62
83
78
63
97
92
55
92
69
86
68

59
50
48
44
42
41
40
32
30
30
28
26
25
24
24
23
23
21

El Juvenil ha fet una gran temporada i ha quedat classificat en el quart Hoc
del grup IX de la segona divisió comarcal, darrera la Fliselina, el Granollers i
el Canovelles. Amb una plantilla d'uns 20 jugadors, al llarg del campionat ha
aconseguit un meritori promig de tres gols per partit.
L'equip infantil ha quedat a l'últim Hoc de la primera divisió comarcal
lògicament, la temporada próxima haurà de jugar a la segona divisió.

i,

L'Alevi ha obtingut una bona classificació, ocupant el sisè Hoc de la segona
divisió comarcal.
Els Benjamins, igual que els infantils i alevins, han participai en
Internacional del Calcio Giovanile», 7.= edició, a Gastellamonte (Itàlia),
en el Torneig Internacional de LIiçà d'Amunt 3.= edició. Cai destacar
naixement de l'equip mini-benjamí, el quai ja consta de 45 jugadors
7 i 9 anys.

la «Festa
aixi com
també el
entre els

CONFERÈNCIA DE L'ÀRBITRE SR. NEGREIRA
El dia 29 de novembre tingué Hoc a la Biblioteca Municipal, una xerrada colloqui sobre regles de joc en el fútbol, a càrrec del prestigiós arbitre de Primera
Divisió, Sr. Enriquez Negreira i l'ex-àrbitre internacional Sr. Tomeu. La presidència queda constituida per l'Alcalde, Sr. Brustenga, els arbitres abans mencionats, el Sr. Escoda, de la dirocciò d'Esport de la Generalitat que féu de moderador, i el Sr. Torrellas, presídent del club.
Cal dir que el públic assistent era majoritàriament deis equips infantils, alevins i benjamins, i entrenadors i membres de la directiva.
A destacar els esforços del moderador per reconduir el coHoqui sobre el te-

ma, regles de joc, dones la majoria de preguntes foren sobre el que es considera problema arbitral.
Unes paraules del president del club, felicitant-se de tenir una directiva tan
ferma i la signatura d'uns llibres de reglament del fútbol, per part dels protagonistes, que van entregar al públic infantil, posà punt i final al col.loqui
NOUS EQUIPS PER A TOTA LA PLANTILLA
Un dels propòsits de la directiva que es féu càrrec del club a principis de
temporada fou el de proveir d'equipatges nous ais jugadors de totes les categories. L'elevat pressupost que això comportava motiva que es demorés un xic
el dia d'entrega. Però el dia 15 de febrer tingué Hoc la cerimònia. Cent-cinquanta
uniformes, amb el complement d'una bossa i una tovallola, foren entregats als
set equips de l'entitat.
Assistiren a l'acte el Sr. Alcalde, el President del Patronat d'Esports i els
ex-presidents del Club, Srs. Barò, Gol, Tomer (en representaciò del seu pare),
Moret, Cladellas i Torrellas, als quals se'ls ofrenà una placa en agraiment a la
seva dedicació al club.
S'entregaren rams de flors a les senyores dels responsables i la festa acabé amb un piscolabis extraordinari ofert per l'Ajuntament i servit per l'Hotel
Europa de Granollers.
Josep

Montes

Societat de
Temporada

Caçadors
1985 - 86

Aquest any, la temporada d'hivern no
ens ha obsequiat amb les aus emigrants,
que l'any passat varan disfrutar els caçadors de Sta. Eulàlia. El pas ha estât
escàs, excepte els tords, que han fet
les delicies deis socis aficionats.

En l'apartat de concursos de caça amb
gos de mostra, ha representat aquest
any a la Societat, en el Campionat per
Societats, en Francisco Cànoves, acompanyat de l'Antonio Vallejo com a arbitre.

Pel que fa a les altres espècies gregàries, el conili ha anat malament, víctima
de la ja endèmica mixomatosis; la perdiu escassa però mantenint-se a les parts
altes de l'acotat, on pot criar tranquIHa,
els tudons han estât com sempre els
més segurs i els faisans han criât a diversos indrets, sent una sorpresa agradable per alguns deis socis que han omplert el sarro.

Alguns núvols tormentosos es presentaven aquesta passada temporada a l'horitzó del nostre esport, promoguts per
grups de pressió que no comprenen la
caga i pretenen que s'acabi prohibint.
Les societats federades es varen agrupar, fent pinya i préparant cartes signades pels caçadors reclamant dels dirigents dels estaments públics l'atenció
de l'administració cap al nostre esport.

Afortunadament no va caldre fer I'enviament massiu d'aquestes cartes de protesta i el nostre president de la Federació Catalana, Sr. Ordeig, i el de Barcelona
Sr. Jordà, varen ser rebuts per el Molt
Honorable President de la Generalitat,
Jordi Pujol, rebent el seu recolzament i
comprensió pels problèmes del caçador
actual.
A la tasca de repoblació, s'han deixat
anar 40 perdius, 53 conills, 100 colins i
100 faisans; hem pogut observar aquest
estiu en alguns punts del terme résultats
positius en aquesta delicada labor.

PLATINAS D E E S C O P E T A D E C A Z A

Durant la mitja-veda solament s'obrirà
cinc dies (17, 21, 24, 28 i 31 d'agost) durant les quais es podran cagar el tudó,
la tortora, la guatila i els còrvids (garses, gralles, etc.), celebrant-se el darrer
dia 31 d'agost un concurs entre els socis que caçin més garses, a la fi de controlar la seva excessiva abundancia. La
zona per cagar queda limitada a la riera
Tenes entre la carretera general i els limits amb l'Ametlla. Desitgem a tots molta sort, prudència i companyerisme a
I'iniciar-se la temporada del nostre saludable esport.

LA REVISTA

RONCANA
m

La nostra revista — i de la Vali del Tenes, com ara es subtitula— ha continuât un any més la tasca difusora d'informació i d'opinió respecte a fets
locals i comarcals que ens afecten a tots i que, per aquest motiu, també ens
Interessen a tots. Aquest i no altre pensem que és el motiu principal de la
seva acceptació i difusió creixent. Ei creixement s'observa especialment en
els pobles veins, que poc a poc s'hi van sentint més identificats i representats, cosa que nosaltres intentarem d'aconseguir cada dia més.
Son ja divuit anys d'història local continguda en les pàgines de «Ronçana», i resulta interessant i curios rellegir les noticies i escrits deis primers
números, perqué eis temps evolucionen tan ràpidament que a vegades semblen gairebé de la prehistoria. S'hi poden trobar també les noticies del naixement de joves que avui fan la « m i l i » o es casen, o es preparen per ferho, i no deixa de resultar interessant per ells mateixos i les seves families.
Llàstima que no es pugui tenir un arxiu d'aquest tipus dels anys i segles
anteriors. La revista es conserva en moltissimes llars, hemeroteques i centres oficiáis, i és gairebé impossible de destruir totalment, cosa que sovint
ha ocorregut en eis arxius parroquials i municipals, com és el cas del nostre pöble, i al no haver-hi altres copies resulta ja impossible de conèixer
molts trets del nostre origen i de reconstruir la historia dels pobles.
El « S o p a r » d'enguany tingué Hoc el dia 31 de maig al Restaurant El Pinar,
i el tema triât en aquesta ocasió fou «Deu anys de democràcia».
El sistema per comentar el tema escollit va consistir en realitzar una lectura cronològica d'alguns fets ocorreguts al llarg d'aquests anys, amb l'acompanyament d'unes gravacions en directe de frases que, en el seu dia, digueren alguns deis protagonistes dels esdeveniments que estàvem recordant.
IntercaHats en la lectura hi hagueren les intervencions deis nostres convidats d'enguany. En primer Hoc ho va fer en Jordi Vila-Abadal, que parlà
sobre la democràcia en aquests deu anys i el seu impacte a Catalunya. En
segon Hoc intervingué el periodista Ramon Barnils, que féu una breu exposició dels nacionalismes als Països Catalans en el marc d'aquests anys de
democràcia; i finalment el senador Francese Ferrer ens donà una ràpida Visio sobre la situació actual de la Hengua catalana, tot recordant-nos el nostre
compromis d'emprar-la en qualsevol circumstància, com mitjà normal de comunicació.
Després es donà una relació de fets relacionats amb la revista ocorreguts
des de l'anterior «Sopar», i finalment en Jaume Farriol va cloure l'acte amb
el seu humor tan personal i intencionat.
Cal fer constar que es trencà l'esquema habituai de l'acte, donant entrada a més convidats i suprimint alguns dels Parlaments habituais, cosa que
alguns trobaren molt encertat i altres no tant.
Bé, des d'aqui volem agrair novament tot el recolzament que es dona a
la revista, tant per part dels lectors i subscriptors com dels redactors i anunciants, sense els quals seria del tot impossible millorar i àdhuc mantenir
aquesta publicació, que és una mena d'orguH de tots els qui ens la sentim
d'alguna manera nostra.
J. C.

CAD4 ANY UN PERSONATGE

Isidre
Barbany i Rodés
Com cada any, l'Anuari fidel al seu compromis, ofereix als seus lectors
aqiiestes pagines les quais fan referència a u n a persona del pöble. E m penso
que ?i no hi fos el t r o b a r i e m a f a l t a r ja que cada vegada ens es mes familiar.
Aquest any H ha tocat el torn a l'Isidre Barbany Rodés, de Can Colom,
que si bé és cert que j a és molt conegut al pöble, pensem que algunes de les
coses que ens explicará encara serán noves per a nosaltres.
Aquest any, es dona la coincidència que el personatge entrevistat i l'entrevistador som de familia, o sigui que en certa m a n e r a será una conversa
familiar, però seguint una mica la tònica dels Anuaris anteriors.
Quan s'escolleix un personatge, n o r m a l m e n t és perqué ja porta sobre seu
u n a llarga trajectòria, en la qual hi deu haver una mica de tot, époques difícils, altres no tant, experiéncies i vivéncies de tota mena, les quais deuen
ser les que d'algana m a n e r a van m a r c a n t i f o r m a n t la vida d'aquesta persona.

Per facilitar la con-versa he pensât que potser seria bo exposar-li una série
de preguntes o temes i que eli en comenti el que li sembli més adient.
—D'on arrenca la vostra familia?
—El meu avi va ser l'iniciador d'aquesta familia. Abans de l'avi hi havia
u n a altra familia que es deien Colom, i d'aquí ve el nom de Can Colom.
—Quan vàreu néixer i on?
—Vaig néixer el 22 de juliol de 1910, aquí mateix a Can Colom. Abans n o
s'anava a néixer a l'Hospital, com ara, tothom neixia a casa a m b l ' a j u d a
d ' u n a llevadora, en el meu cas va ser la Dolors de Can Maspons.

—Època d'estudis?
—A l'edat de sis anys vaig començar anar a estudi. Al principi anava a
Can Mallorca, amb el mestre Tremosa. Més tard, un cop fets els coHegis nous
de La Sagrera, que devia escaure's l'any 1918, aproximadament, llavors vaig
continuar en aquests coHegis fins els catorze anys, aiïib el mateix mestre.
Després, vaig continuar un pareli d'anys més a «estudi de vespres», t a m b é
amb el Sr. Tremosa.
—I quan vau començar a treballar?
—A partir dels catorze anys ja vaig començar a treballar al costat del meu
pare, fent de pagès.
—Abans no hi havia la maquìnàrìa del camp que hi ha ara actualment, i
per tant devia ser més dura la feina.
—Si, ho era força. Però aleshores ja van sortir les arades de llaurar i de
tombar i ja no calia anar a fangar, com feien els nostres pares. Però vaja, el
que fa un tractor en una hora, abans hi passaves tot el dia a m b el cavali.
—Temps de joventut. Com esmerçàveu el temps?
—Mira,, els diumenges al mati, anàvem a missa i després fèiem petar la
xerrada. Alguns dies anàvem a donar un volt amb la bicicleta, i els vespres
a ballar a Can Mestret. El bail el feien en una sala que hi havia sobre el cafè.
Tenien un manubri i tot l'any tocava els mateixos balls, s'havia de fer rodar
la maneta perqué toqués i això ho fèiem una estona cada un. Per la Quaresma, com que no es podia ballar, el portaven a Barcelona i canviaven els balls
per uns altres de més modems. Un pareli de cops l'any llogaven un «quinteto» per fer més festa. També havia ballat gitanes, un any faltaven noies i
vàrem haver de fer la colla amb nois. El Casal també va omplir molt la meva
joventut. El fútbol també m'agradava molt, vaig jugar-hi durant cinc o sis
anys, feia de defensa, juntament amb el Pere de Can Donat, el Lluís de Can
Sebastián el Joan Danti i d'altres. Havíem jugat al camp de Can Naps, al camp
de Can Trias i al camp de Can Donat.
Durant l'any hi havia encara altres festes que també ens ho passàvem
força bé. Per una banda les festes de la Parròquia, el Sagrat Cor, el tres de
Maig, Corpus, amb la tradicional processò, Santa Eulàlia, Nadal i d'altres,
les quais també omplien moites hores, ja que s'havien de preparar i això
requería assajar cants, teatre i altres feines. Per Sant Antoni, també es feia
una bona festa i el vespre anàvem a ballar a La Sala del Rieral. I potser que
pleguem d'aquest tema perqué no acabariem mai. Oh, encara queda la Festa
Major: en aquell temps El Rieral i La Sagrera es feien força la competencia
en quant a festes, per dir-te que durant una bona temporada es feien dos
envelats, un a la feixa de Can Colom i l'altre a les alzines de Can Burgués.

—Médis de transport en temps de la vostra joventut.
—Mira, al principi, em sembla que només hi havia un cotxe, que era el de
Can Brustenga, i de motos molt pocs, em recordo del de Can Burgués. De
bicicletes ja n'hi havia forces.
—El servei militar.
—Vaig fer mig any de mili a Barcelona. Anava i venia cada dia. De Granollers a Barcelona amh tren i de Granollers a casa amb bicicleta. Només
vaig fer-ne mig any perqué vaig demanar ser «quota», que aleshores costava
mil pessetes. Vaig fer la mili juntament a m b el teu pare, a.c.s., i alguna vegada anàvem amb la seva moto tìns a Barcelona. Vàrem tenir molts aquarteraments, perqué llavors començava la República i hi havia una certa prevenció.
Això va ser l'any 31.
—La Guerra Civil.
Al principi la guerra només es feia amb voluntaris, però degut a la seva
durada i extensió varen començar a demanar per quintes i, és ciar, va arribar
la meva hora. Aleshores, però, vaig amagar-me durant mig any aproximadament fins que els carrabiners em varen amenaçar a sortir o del contrari s'enduien la meva dona. Aleshores em vaig presentar i de moment vaig ser destinât, j u n t a m e n t amb el Pepet de Can Maspons, a Aiguafreda, a perseguir emboscats per totes les muntanyes d'aquella rodalia. No gaire més tard, ja em
varen destinar a un altre Hoc i després encara a altres llocs. Un bon dia em
vaig trobar amb Mn. Joan Batlles, de Ca l'Atzet de Bigues, a eli el varen destinar per escrivent. Després ens varen fer presoners i vàrem anar a parar,
j u n t a m e n t amb el Joan de Can Bruno, al camp de concentració de Santoña.
Vàrem estar-hi cinc sel manes, lins que ens van arribar els avals. Quan anàvem de presoners hi havia amb nosaltres set capellans. Al camn de concentració em vaig posar malalt (en aquells dies a casa neixia l'Assumpció). Varen
p o r t a r m e a l'Hospital de Vitoria i sort d'una germana catalana que em va
aconseguir un permis per anar cap a casa. Poe més tard, quan encara era a
casa, ja es va acabar la guerra.
—Molts ja sabem que de mica en mica vàreu anar deixant l'agricultura
per dedicar-vos a un altre ram. Quins van ser els motius?
—Més que tot per la salut. Anar al camp no em provava gaire i vàrem
haver de buscar un altre medi per guanyar-nos la vida. Vàrem provar de posar unes maquinetes de genere clàstic. Vàrem començar amb poques, després
n'hem anat posant unes quantes més.
—Sou una familia molt arrelada a la Parroquia des de sempre i encara
continueu. Esteu satisfet d'haver seguii aquesta trajectòria?
—Si no n'estéssim satisfets, ja no hauriem continuât.

—Tinc entés que vàreu estar de conseller a l'Ajuntament i també vàreu
exercir de jutge una temporada.
—Sí, vaig ser conseller durant set anys, quan d'alcalde exercia en Joan
Duran, de Can Duran. I de jutge en vaig ser només onze mesos, perqué la
sakit no m'ho permetia. Com a cas greu durant aquest temps, va ser la mort
d'en Custodi Montes. Quan va arribar a la nit del treball, es va morir de
sobte. L'endemà vaig haver de fer l'acte d'aixecament.
—Ara, com sabeu, s'està restaurant l'Ajuntament, us recordeu de quan es
va construir per primera vegada?
—Es va fer en temps de la Dictadura, l'any 29 aproximadament. Aleshores
hi havia d'alcalde en Jaume Danti, de La Bastida Nova. També aquest mateix
Ajuntament, per aquella mateixa època, va inaugurar la carretera de La Sagrerà.
—Alguna vegada s'ha parlat d'un Casai d'Avis aquí a la Comunitat de La
Vali del Tenes. Qué n'opineu?
—Sí que estaría bé, però degut a la dispersió deis pobles és difícil trobar
un Hoc que vagi bé per a tothom.
—Aqüestes excursions de cada mes, organitzades per l'ASVAT sembla que
tenen molta acceptació.
—Sí, sí, ens van força bé. És Túnica distracció que tenim. N'hem de deixar
alguna, però aprofitem les que podem.
—Els jubilats sembla que no us podeu queixar massa, dones cada mes
cobreu uns diners que deuen ajudar molt.
—En aque.'ít aspecte cal reconéixer que s'ha millorat molt. Dones ara els
més grans tenim una independéncia que abans no hi era. Aixó no sois suposa
un suport econòmic, sino que moralment també és un gran estímul.
—Com està distribuida la vostra familia?
—Tu ja ho saps, però si et sembla que ho digui ho diré. El fili gran, l'Enric, està casat amb la Rosa Bages i viuen a casa, juntament amb la meva dona
i jo, i tenen tres filis. L'Assumpció, que està casada amb tu i viviu a casa teva
amb la teva mare i també teniu tres filis, i la Carme, la més petita, està ca
sada amb el Francese Brustenga i viuen a Can Brustega juntament amb la
mare del Francese i una. germana del Francese i tenen també tres filis.
—Com ompiiu el temps ara, actualment?
—Mira, no em llevo gaire de matí, em distrec aquí a casa amb algnnes

coses; quan fa bona hora surto a donar un volt, també vaig a la font del
Rector a buscar aigua; la televisió, la ràdio i llegir una mica, i para de comptar.
Bé, i així s'acaba aquesta xerrada. Haig de dir, però, que en aquesta conversa no érem pas dos sino tres. El tercer no podia ser altre que la seva dona,
la Teresa, i és just marifestar-ho, ja que és una patita mostra del que ha
estât la seva vida quotidiana, sempre li ha fet costat animada i decidida, i
quan a l'Isidre li ha mancat la salut ella ha sabut ser ferma i ha fet el que
ha calgut, j u n t a m e n t amb els seus filis, per tal de tirar la casa endavant.
Per tant, gràcies a tots dos i que per molts anys tots plegats poguem anar
llegint l'Anuari, amb nous personatges.
Joan Danti

MOVIMENT DEM06RÀFIC
NAIXEMENTS
Data
31-10-85
14-11-85
2- 1-86
16- 1-86
3- 2-86
4- 2-86
22- 2-86
27- 3-86
5- 4-86
26- 4-86

Nom dels nascuts
Joan Vails Matheu
Mercè Möllns Matemala
Judit Vllardebó Bellavista
Clara Maspons Ventura
Marc Ribera Vila
Bernât Turell Marsal
Alba Danti Ribas
Sandra Do Nascimento Ortiz
Joan Fabra Montes
Alejandro García Cuadrado

Nom deis pares
Josep i Margarida
Luis i Mercedes
Francisco i Mercedes
Josep-Oriol i M.' Teresa
Jaime i Pilar
José i Rosa
Jaume i Rosa
Moisés Elias i Mercedes
Martín i Natividad
Ambrosio i Ana María

DEFUNCIONS
Data
18- 8-85
27- 8-85
5-10-85
12-10-85
4-12-85
4- 1-86
21- 1-86
11- 2-86
17- 2-86
3- 3-86
31- 3-86
25- 4-86
9- 5-86
26- 6-86
15- 7-86
28- 7-86
28- 7-86

Nom dels difunts
Vicente Porta Villalba
Francisca Ruiz Mateo
Librado Galán Moreno
Josép Margenat Sampera
Pilar Barbany Duran
Carmen Romeu Miserachs
Josefina Latorre Alcaine
Pedro Bassa Torras
José Puigdoménech Casanovas
Magdalena Salvado Garre
Miguel Barbany Bassa
Maria Navas Nateras
Rosa Garbi Garriga
Ana Barò Feliu
Mercedes Verges Pucuruil
Ursula Soler Escat
Adela Solé Montull

Domicili
c / . Verneda, 4
Casa Figueras
Font S. Joan
Can Burgués
c / . Moreres, 1
Molí d'en Vendrell
c / . Mar, 9
Casa Corde
El Casal
Casa Nieto
Cal Farré
Casa Nateras
Casa Moret
c / . Jaime I, 36
Casa Benet
c / . Verge Remei, 3
c / . Tagamanent, 10

MATRIMONIS
Data
4- 8-85
21- 9-85
5-10-85
11-10-85
19-10-85
5- 1-86
15- 3-86
22- 3-86
31- 3-86
12- 4-86
10- 5-86
14- 6-86
6- 7-86
19- 7-86
25- 7-86

Nom dels contra ents
Antoni Noguerol Pérez i Margarida Gilí Isanta
Joan Cubero Carbonés i Maria Antonia Bonet Royo
José Gilabert Pérez i Ana María Rodrigo Artal
Santiago Cabot Ciurans i Lidia Pueyo Périz
Ramon Puigdoménech Villegas i Maria A. Franquesa Font
Constancio Ortiz Moya i Nuria Hernández Santos Juanes
Josep A. Ramos Gálvez i Isabel Garzón Rovira
Miguel A. Pérez Guerrero i Concepción Risco Sánchez
Joan Barniis Maltas i Dúnia Sánchez Martín
Rafael Moyano Roldán i Maria Carmen Tirado Cantero
Antoni Parera Gómez i Magdalena Vilardebé Badia
Josep-Lluís Negredo Serrano i Dolores Sans Gesa
Joan Bonet Plancheria i Maria A. Sánchez Formiga
Francisco F. Fresneda Díaz i Montserrat Frutos Gómez
Ignasi de la Hoz Garda i Neus Gaig Marata

Edat
86
79
56
59
38
82
33
78
86
84
70
85
79
89
79
72
83

FESTA MAJOR 1986
DIJOUS, DIA 7 D'AGOST
A les 10 del vespre
«CINEMA ALS BARRIS»
• a v a n t de Can Maranges.
L'Era de l'Hermano
L'Era de Can Naps
La Urbanització Can Torras
La Plaça de l'Ajuntament
DIVENDRES, DIA 8
A les 9 del mati
Al Pavelló Municipal d'Esports
«IV TORNEIG DE TENIS TAULA PER MENORS DE 15 ANYS»
IV TORNEIG DE FUTBOL - SALA
A les 11 de la nit, a l'envelat
«ESPECTACLE DE VARIETATS»
Xou de RAMON i MARIANO
Transformistes BATACLAN
Màgia i Humor «L'ANDREU»
Caneó Catalana «JOSEP CASES»
Ballet
Presentadora I M M A PEDEMONTE
Preu: 800 ptes.
DISSABTE, DIA 9
A les 9 del matí, al Pavelló d'Esports
«IV TORNEIG DE TENIS TAULA PER MAJORS DE 15 ANYS»
SEMIFINALS IV TORNEIG DE FUTBOL - SALA
A les 6 de la tarda
ESPECTACLE INFANTIL amb el grup «ABRACADABRA»
A les 5
«Vili TORNEIG JOSEP BRUSTENGA»
entre els equips:
CANOVELLES - LLERONA
A les 7
Partit entre els equips:
L'AMETLLA - STA. EULALIA

Programa d'Actes
DISSABTE, DIA 9
A les 11 de la nit
Ball amb L'ORQUESTRA
Preu: 600 ptes.

MARINA

A les 4 de la matinada
«2.°" TORNEIG DE LA LLUNA»
Partit de Veterans entre els equips:
A, Veterans l ' A m e t i l a - A. V e t e r a n s Sta. Eulàlia
DIUMENGE, DIA 10
A les 5 de la tarda, al Camp de Fútbol
i

c l a s s i f i c a t s del VIII TORNEIG JOSER BRUSTENGA

A les 7
GRAN FINAL DEL VIH TORNEIG JOSER BRUSTENGA
Nota: Durant ¡'interval dels p a r t i t s es farà entrega d'uns trofeus als jugadors més regulars i m à x i m golejador de cada
equip de la t e m p o r a d a 1985-1986.
A les 6 de la tarda, a !a Plaça de l ' A j u n t a m e n t
Bailada de Sardanes amb la cobla «TIBIDABO»
A les 11 del vespre
CASTELL DE FOCS
s e g u i d a m e n t ball amb L'OROUESTRINA G A L A N A i L'ORQUESTRA
CONSTELACION.
Preu: 600 ptes.
DISSABTE, DIA 16
A les 10 del matí:
I TROBADA DE GEGANTS DE STA. EULÀLIA DE RONÇANA amb
la p a r t i c i p a c i ó d'una t r e n t e n a de Gegants de d i f e r e n t s pobles de
Catalunya.
DIA 24 D'AGOST
A les 4 de la tarda
PRELIMINAR INFANTIL de Fútbol
A dos quarts de sis de la tarda
Partit de Juvenils
STA. EULÀLIA

- F.C. BARCELONA
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CULT/U.
STA. EULÀLIA DE RONQANA
TOTA CLASSE DE:

Arbres fruiters (Diferents

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

Planters d'hortalissa

(Del temps)

Cebes, enciams, tomaqueres, pebroteres,
alberginieres, cols, maduixers, etc.
P L A N T E S P E R TANCATS
PLANTES ORNAMENTALS
P L A N T E S de T E M P O R A D A
LLAVORS
TOT PEL SEU JARDÍ I HORTET
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STA. EULÀLIA DE RONQANA
Carretera La Sagrera, s/n.

FUNDADA
EL 1896

ESTALVIS
^R M' OI FATMÛ D'
COMARCAL
ÛC M F L N A C U

Caixa Confederada

P L A Ç A DE

L'AJUNTAMENT

Telèfon 844 85 00
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d'en Carles de la Salud I Rubló

Centre Comptable
Assessorament Fiscal 1 Laboral
Oficina: Galeries Catalunya
SANTA EULÀLIA DE RONCANA
Telf 844 82 50

GALERIES CATALUNYA

ALIMENTACIÛ FRANCINA
•

LLET
•

OUS
•

DIVERSITAT DE FORMATGES
•

GRAN ASSORTIT DE PASTES VARIADES
•

EMBOTITS
•

FRUITES I VERDURES

Tel. 844 8250
SANTA EULALIA DE RONÇANA
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GALERIES CATALUNYA
^Frítnrkfnrt

MODESTO
TAPES VARIADES
ESMORZARS I BERENARS
SANTA EULALIA DE RONgANA

GALERIES CATALUNYA

Papereria «MARI»
REVISTES I D I A R I S
OBJECTES PER A REGAL
LLAMINADURES I JOGUINES
—
Tel. 844 84 59

PERFUMERIA

—

SANTA EULALIA DE RONÇANA

FRUTERIA - VERDULERIA

Francisco Rubio
Crta. Barcelona - Sant Feliu, s/n. (Can Paraire)
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
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CONSTRUCTORS D'OBRES

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

Prol. Ángel Guimerà
Bloc C, 1 - 3^-3.*
Tel. 870 55 37

CàtXà DE C^ÈDIZ
SCOOP

Amb
Id cultura
A GRANOLLERS:
Of. Principal Avgda. Sent Esteve, 20
Agencia A. Vinyamata, 19
A BARCELONA:
Carrer Aribau, 25
LLigA D'AMUNT:
Carrer Anselm Clavé - Tel. 841 65 37

Plaça Ajuntament.l - Tel. 844 91 11
SANTA EULALIA DE RONÇANA
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PEIX FRESC

MARI
Peix frese i congelat
Marisc de platja
C/. Jaume I, 27
Tel. 844 91 25

(antic Super Sta. Eulàlia)
La Sagrera STA. EULÀLIA DE RONQANA

SALON DE PELUQUERIA

« M / Antonia
UNISEX
C/. Jaume I, n.° 27 - (Antes Super Sta. Eulàlia)
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
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Alimentació Bassa
ESPECIALITAT EN EMBOTITS

PIga. J. Maragall, s/n.
(La Sagrera)
Tels. 844 81 58 - 844 92 19
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
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Can Corder (El RIeral)
Telèfon 844 93 40
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 RONQANA

Restaurant LA

VALI

SALONS PER BANQUETS I CASAMEK'TS
PEIX I MARISC
Fácil aparcament

Pare infantil

Km. 3'400 de la Ctra. de Caldes a Granollers
SANTA EULALIA DE RONCANA
Telèfon 844 82 58

F. Fraziclx
Tel. 844 80 10
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
InstaHació eléctrica d'automóbiis i tractors

•

Reparació de Motocultors i Excavadores

^oan

ZZZZZZI

^^ilaró

Tel. 844 85 90
«EL RIERAL.
SANTA EULALIA DE RONQANA '

Subministres

mms

Venda ai 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

María Dolors
Verge del Reme!, s/n.
Bloc A, 1.", 2.'
Telèfon 844 90 11
SANTA EULALIA DE RONQANA

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
/^/l

ì/ÙlT-£5ÙOt/AÌ^U
/ AM B>

^ ^ j ^ l ' k f f l f l I ^ E f l A TOfAffili

Carni Can Costa /n.8448900.
SANTA EULALIA DE RONÇANA

ARTS GRÀFIQUES
C/. La Serra, s/n.
Tel. 844 88 91
SANTA EULALIA DE R O N Q A N A
(Barcelona)

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
RÈTOLS I IMITACIONS
PINTOR

INDUSTRIAL

Jaume Iglesias
etra, de La Sagrera

Telèfon 844 89 82

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

PERRUQUERIA FEMENINA
I ESTÈTICA

MONTSE
Plaga Ajuntament
SANTA EULALIA DE RONQANA

BAR

-

ALIMENTACIÓ

,A SALA
MIGUEL MASPONS

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

Ladri os

PEIROTEN

de Fco. Girbau
COMERCIANTE EN TODA CLASE DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
TRABAJOS DE REBAJES Y CIMIENTOS
Agente Oficial de ROCALLA y PLASTICO
OBJETOS DE JARDINERIA
SANITARIOS R O C A
BOTIJOS

Virgen del Remedio, 2
Tels. 844 82 56 - 844 88 58

SANTA EULALIA DE RONQANA

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 • Neveras
Estufes - Màquines de rentar superautomàtiques
Congeladors - Calefacció
Telèfon 844 81 35
«EL Riera!»

SANTA EULALIA DE R O N g 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 RONQANA

TOSSINERIA

—

CARNISSERIA

—

COMESTIBLES

Josep Flaqué Galobart

El Riera!

Telèfon 844 82 83
SANTA EULALIA DE RGNQANA

DROGUERIA
M A R T I
—
—
—
—

VENDA DE SUROS
VENDA DE PAPERS PINTATS
PINTURES
ARTICLES DE NETEJA
ARTICLES DE REGAL
La Sagrera
Teièfon 844 82 59
SANTA EULÂLIA 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
MARIA MARTI

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

FORN DE PA
PASTISSERIA

La Sagrera

El Rieral

etra. La Sagrera
Teièfon 844 89 54

etra. Sant Feiiu
Teièfon 844 81 60

SANTA EULALIA DE RONgANA

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 A LA CARTA
I A LA BRASA
PARC INFANTIL
PISTA PATÌ
GRAN APARCAMENT

Telèfon 844 88 05
etra, de Barcelona, s/n"
SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONS

M O L I N S , S. A.
Carrer Pi Gros - Urb. Bosc del Forn
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 CARNS
COMERQ DE PINSOS I PATATES

Tenda Nova de
Pere Tura
SANTA EULALIA DE RONQANA

Telèfon 844 81 09

L

MATERIALS DE C O N S T R U C C I Ó

Tel 844 80 75
etra, de Barcelona
SANTA EULALIA DE RONQANA

Can Vila
(ESTAÑO

Espardenyeria

—

Objectes Regal i Escriptorí

Telefon 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONgANA

MERCERIA

OBJECTES PER A REGAL

—

PERFUMERIA

Gasa

=

_

=

_

^liLas

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

DESPATX
-TOPOGRAFIA
-ARQUITECTURA
-ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
-CIA. SEGUROS'LA

^steae

CATALANA"

S^Zymà

PI. de l'Ajuntament, 2 balxos
Telèfon 844 92 92

Medróla

SANTA EULALIA DE RONÇANA

Transports B O N ET
RECADER

DIARI A

BARCELONA

BARCELONA:

Pallars, 129 - Tel. 300 18 34

Ali-Bey, 51 - Tel 225 69 36

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

C/. Dr. Severo Ochoa, n.° 8

jeièfon 844 89 98

PERRUQUERIA
DE

SENYORES

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

Ràdio

Televisió

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

^^staurant
Mzsrner
de Joan Puigdomenech

COMUNIONS I BATEIGS
MENJAR CASOLA
— OBERT TOT L'ANY -

AIRE

CONDICIONAT

Telefon 844 82 07
SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCCIONS

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

BAR ]UAN
PISCINAS
JUAN

MONTOYA

ESPECIALIDAD EN POLLOS A L'AST

C/. Las Piscinas, 27
Teléfono 844 92 82

Urbanización «Eis Ametllers»
SANTA EULALIA DE RONDANA

•

PINTOR

•

DECORACIÓ

•

COL.LOCACIÓ SÒLS

•

MOQUETA

•

PLÁSTIC

•

RÈTOLS

•

EMPAPERAT

F. BIANCA

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

TRANSPORTES

Jimenez
Fra ncisco Ji
Fabricación de «panots» de aceras

Carni de la Serra, s/n.

Teléfono 844 93 11

SANTA EULALIA DE R O N Ç A N A

i. s* stai, eulàiliai
Indùstria gràfica

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

TENDA DE COMESTIBLES

•

POLLASTRES

• OUS

CARNS FRESQUES

BEGUDES

GELATS

•

-

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 R O N Q A N A

RESTAURANT - BODEGA

Carrer Divina Providència, 1
Urbanització Font de St. Joan

Tel. 844 87 98
Santa Eulàlia de Rondana

ULTRAMARINOS

I S A B E L
Urb. Can Juii, 119
Telèfon 844 91 94
SANTA EULALIA DE R O N g A N A

CONSTRUCTOR

D'OBRES

Pere

Barnils

Carni del Vado, s/n.
Telèfon 844 83 6 0
SANTA EULALIA DE RONQANA

TALLER DE SERRALLERIA METÀLLICA

I. DANTI
Bastida Nova

Domicili particular: Tel. 8 b 5 00 36

SANTA EULALIA DE RONCANA

Barberia
GRAN ASSORTIT DE CALÇATS
OBJECTES DE REGAL I PERFUMERIA

S. Salvadó
Telèfon 844 88 61
SANTA EULALIA DE RONÇANA

P I N T U R E S

J O VI
S U R O - PAPERS - RÈTOLS
I PINTURA EN GENERAL
etra, de La Sagrera, s/n. - TeL 844 89 94
SANTA EULÀLIA DE R O N Q A N A
Provenga, 37,
- TeL 849 45 35
(Barri Bellavista) LES FRANQUESES

Eléctrica
— ANTONI AIXELÀ
InstaHacions d'aigua i electricitat
Industrials i domèstiques
iHuminació de jardins i piscines
Jaume I, 27
Telèfon 844 82 09
S A N T A EULÀLIA DE R O N Q A N A

BAR - B O D E G A

Vicente
LA CAMPINYA
C. Andalucía, 71

Tel. 844 85 15

SANTA EULALIA DE RONQANA

•

CARNISSERIA

#

CANSALADERIA

CAN MARANGES
Teléfon 844 81 57
SANTA EULALIA DE RONQANA

AUTO - ESCOLA
Vail del Tenes
Horari d'oficina: 5 8 9 tarda
Classes teoriques:

7 a 9 tarda

Classes practiques: 7 matí a 9 tarda
Plaga Ajuntament, 4

SANTA EULALIA DE RONQANA

F US T E R I A

c m

J

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

VVVWVAA/\\'\Wl\'VVVWV\WV\\VWVVVWVVVWVVVWVVVVVVVW

FERRERIA
de

MEiquel

Barbany

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

RESTAURANT

Can Rajoler
DINARS I SOPARS
PREUS ECONOMICS
Obert cada dia menys al dilluns

Plaga de rAjuntament
SANTA EULALIA DE RONQANA
W V W W V W V W W VVVWVVVWVWlAOVVWVtOWVVVWVVVWVVVW'VWWVV^^

CONSTRUCCIONES

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

Jel. 844 89 51

PIEDRA

SANTA EULALIA DE RONQANA

ARTIFICIAL

S^gustín
jQumèteras

^^i^odríguez

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

CONSTRUCCIONS

Lluís 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

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

CONSTRUCTOR DE
POZOS Y MINAS
VIRGEN

DE M O N T S E R R A T ,

MONTSERRAT
'

27 y V I R G E N DE

(Esquina Comercio), 3.o 2.a Esc. A

G R A N O L L E R S

/ Teléfono 870 3 4 67 -

SANTA EULÀLIA 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)

PREPARACION Y CONSERVACION
DE JARDINES

A Ifonso Torres Martínez

C. Bellavista, 11
Tel. 844 91 96

SANTA EULALIA DE RONÇANA

R E S T A U R A N T

Paradis Park
Cuína Catalana
BODES

-

BANQUETS

-

RECEPCIONS

D I M E C R E S TANCAT
L O C A L CLIMATITZAT
Gami de La Serra

Telèfon 844 90 75

SANTA EULALIA DE RONÇANA

CAPTACIO,

CAIRE

APROFITAIVIENT
I

REGULACIO

DE

LENERGIA

INSTAL.LADORS AUTORITZATS
D'AIGUA — ELECTRICITAT — GAS — ENERGIA SOLAR I TÈRMICA
CALEFACCIÓ — AIRE ACONDICIONAT — ENERGIES ALTERNATIVES
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
DISTRIBUÍM:
BUL-VER La caldera de calefaccló per llar de foc, amb porta de vidre I regulacló
automàtica de la temperatura.
TOSHIBA L'aparell portátil d'aire acondicionat que corre per tota la casa.
HERGOM Estufes, llars de foc, cuines econòmiques calefactores, etc.
INTERCLISA Calefaccló per Bomba de calor i aire acondicionat.
BOTICA DE MATERIALS
Per a InstaHacions d'aigua, calefaccló i aire acondicionat a
C / . Anselm Clavé, 85 — Telèfon 841 72 00
LLIQA
D ' A M U N T
Domicili particular: Nostres Llars - Tel. 844 85 45
STA. EULAUA DE RONQANA

SALON
DE
PELUQUERIA DE SEÑORAS

DOLORES
Virgen del Remedio (Pisos Torras)
Tel. 844 88 85
SANTA EULALIA DE RONQANA,

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

DISTRIBUIDORS DE

CORBERO
PHILIPS

MOULINEX
ESPA

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

cuines, congeladors, neveres i renta-plats

BAR

RESTAURANT

PERGOLA

Terrassa
Especialitat: Paella i Brasa
BANQUETS — CASORIS — BATEIGS — COMUNIONS

APARCAMENT

PROPI

Font de Sant Isidre (Pje. de los Rosales, 2)
Telèfon 844 81 32
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Supermercat PITARCH
CARNISSERIA
•

CONGELAIS
•

POLLASTRES A L'AST
•

•

DROGUERIA
•

FRUITES I V E R D U R E S
Mn. Cinto Verdaguer
Urbanització Can Juli, 107
S A N T A EULALIA DE R O N Q A N A
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FORN
DE
PA
PASTI S SE RIA

Telèfon 844 81 80

Sant Antoni

de Jaume Peig

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

Fonda Maria
Casa DURAN

MENJARS

CASOLANS

OBERI TOT L'ANY

Carretera de La Sagrera

Telèfon 844 82 60

SANTA EULALIA DE RONQANA

• "f ^

FUSTERIA METÀL.LICA
EN FERRO, ALUMINI, VIDRE

JOMI
de Josep TORRELLAS
St. Josep, s/n.
Tel. 844 83 30
STA. EULÀLIA D£ RONCANA
Can Presseguer (soterrani)
BIG U ES

MERCERIA, PERFUMERIA
I
LLANES
ENSENYAMENT DE LABORS I GERSEIS

Edifici «La Sala-, s/n. - Tel. 844 88 36 - SANTA EULÀLIA DE RONpANA

PISCINES I TENNIS CAN JULI
— SERVEI DE BAR I FRANKFURT —
Tel. 844 82 81

«Urbanització Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONQANA
TEÌiMtNO

ff,
CASCO

URBANO

DE STA EUUVUA
DE

nONSANA

SANTA

MUNICIRfcL

DE

^ULAUA DE RONSANA

La festa, renovada cada any,
expressa la voluntat h u m a n a
de convivència i desperanza

CAIXA D'E5TALVI5
DE CATALUNYA
LA

CAIXA
DE TOT5

comparteix la festa amb els
seus amies i tots els veins

P U B L I C A C I Ó
PATROCI

NADA

PER
L'AJUNTAMENT
DE S T A .

EULÀLIA

