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Coincidint amb la Festa Major, cada any i gràcies a l'esforç i 
coliaboració desinteressada d'un equip de persones, es publica 
aquest Anuari Local. 

Un nou any ha passai i, amb ullada retrospectiva, fem un re-
pàs de tot allò que ha succeït i que voldriem plasmar en aquests 
fulls de paper. 

Això és important, fa que ens obliga a fer una aturada en els 
nostres afers quotidians i, d'una manera simple però profunda, 
ens fa plantejar: qué hem fet?, on som?, on volem anar? 

Per contestar la primera pregunta, els politics caiem fàcilment 
en el parany de confeccionar la llista de les coses positives que 
s'íían dut a terme. Aixô és de tots conegut i no cal fer-ne mes 
propaganda. Per no caure en la pedanteria, cadascú s'hauria de 
preguntar: Què hauria d'haver fet jo? Aquí és l'amor propi el que 
no ens deixa fer la llista. 

A la pregunta: On som? Comprovem que vivim uns moments 
dificils i que jo qualificaria de desencis general. S'havien mitificat 
tant eis fets assolits politicament que, per molts, a la realitat te-
nen gust de poc. Hem de reconèixer que ningú ens dona res, i 
que la poca cosa que es va assolint l'hem de guanyar a pois. Hem 
de tenir la suficient iUusió, enginy i esperit de treball per a su-
perar aquests moments dificils. 

Finalment, On volcm anar? Jo diria que tots volem un pöble 
millor: amb fonts per poder-hi heure aigua, amb zones tranquilles 
on poder parlar, on les persones es respectin, on no hi hagi mo-
tos amb sorolls estridents, on hi hagi cabines telefòniques res-
pectades i que funcionin, on hi hagin llocs de treball..., en resum 
on valgui la pena de viure-hi. Això sols podem assolir-ho amb la 
coliaboració de tots. 

He començat parlant de Festa Major. Aquesta ha de ser la 
festa de tots, no volem que serveixi solament per evadir durant 
uns dies la realitat dura de la vida; això seria enganyar-nos a nos-
altres mateixos. Volem que siguin uns dies de festa per a tothom 
i que serveixin per retrobar-nos, enfortint els lligams d'amistat 
entre tota la gent del pable. 

Depèn de tots Vaconseguir-ho. 
J A U M E V A L L S 

Batlle 



AJUNTAMENT 

De nou ens posem en contacte per tal d'exposar el resum de les activi-
tats de I 'Ajuntament durant aquest darrer any, en el que s'ha complert el 
segon aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques després 
de «l'antic règim». En aquest temps, els membres de la Corporació no han 
variat, és a dir, no s'han produit dimissions ni altres canvis, tan freqiients 
als grans municipis. També continúen les mateixes Comissions de Treball 
que es formaren en constituir-se I 'Ajuntament, excepte la Comissió de Go-
vernació, en la que s'ha produit una variació a l'incorporar-se el Regidor 
Josep Valls Bassa. 

Des del 18 de setembre de l'any passat fins al 21 de juliol d'enguany, I'Ajun-
tament Plè ha célébrât vint sessions, la Comissió Municipal Permanent vuit, 
a par t de les reunions périodiques que celebren algunes Comissions. Passem 
a veure, dones, quin ha estât el résultat d'aquest treball, aixi com el dels 
funcionaris i tècnics de I 'Ajuntament. 

PRESSUPOST 

Quant al Pressupost, aquest any s'ha desdoblat en dos, segons un Reial 
Dëcret-Llei del mes de gener. Ara, s'ha de preparar un Pressupost Ordinari, 
per a les despeses corrents i de manteniment, i un altre d'Inversions. El pri-
mer va ser aprovat el dia 15 de juliol i s'eleva a 35.500.000 de pessetes. El 
desglôs per capítols és el següent: 

Estât d'Ingressos: 
Cap. 1, Impostos directes 17.288.704'— ptes. 
Cap. 2, Impostos indirectes 1.955.598'— » 
Cap. 3, Taxes i altres ingressos 11.747.500'— » 
Cap. 4, Subvencions i participacions en ingressos 4.443.636'— » 
Cap. 5, Ingressos patrimonials 54.562'— » 

Imprevistos 10.000'— » 

Total 35.500.000'— ptes. 



Estât de despeses: 
Cap. 1, Remuneracions de personal 
Cap. 2, Compra de bens corrents i de serveis 
Cap. 4, Transferències corrents 
Cap. 6, Inversions reals 
Cap. 7, Tranferències de capital 

C ap. 9, Variaciô de passius financers 

12.006.532'— ptes. 
14.163.948'— » 
3.050.000'— » 
3.700.000'— » 
1.000.000'— » 
1.579.520'— » 

Total 35.500.000'— ptes. 
Respecte al Pressupost d'Inversions, encara no ha estât aprovat. 
La liquidació del Pressupost de l'any passat donà el segiient balanç: 
A) Existència en Caixa el 31-12-80 8.803'— ptes. 
B) Crédits pendents de cobrament a la data es-

mentada 11.885.527'— » 
C) Obligacions pendents de pagament en igual data 11.738.114'— » 

Diferència ((A + B ) - C ) 156.216'— » 
A) Excessos d'Ingressos 3.744.046'— ptes. 
B) Crédits del Pressupost no invertits (economies) 2.995.601'— » 

Total 6.739.647'— » 
C) Crédits del Pressupost d'Ingressos no liquidais 6.583.431'— » 

Superávit final ((A-t-B)-C) 156.216'— » 

URBANISME 

Es van exposar al públic l'Avenç de Normes Subsidiàries de Planejament 
del Municipi, del 24 de novembre al 30 de desembre prorrogant-se durant 
quinze dies al mes de gener, i presentant-se entorn de vuitanta suggeriments 
i observacions, les quais seran contestades pròximament. Aqüestes Normes 
regularan l'ús que tindrà cada porció de terreny del pöble i les condicions 
en que es podrá edificar o no en cada cas. A l'equip redactor s'ha incorporât 
com a Assessor jurídic el Sr. Romà Miró i Miró, Cap del Servei d'Assessora-
ment Municipal de la Generalitat i expert urbanista que a judarà l'enfoca-
ment legal deis problèmes que es plantegin. 

Hem de donar coneixement també, que la Direcció General de Carrcteres 
de la Generalitat a la que ha estât t raspasada la competéncia sobre les carre-
teres de Catalunya, ha manifestai la seva conformitat a la proposta de varia-
ció de l'Autopista La Jonquera-Alacant, al seu pas per Santa Eulàlia de Ron-
çana, que el seu dia aprovà l 'Ajuntament. 

Així mateix, s'han obert set expedients sancionadors per infraccions urba-
nistiques, per obres edificades sense autorització, i que, en cas de constituir 
una infracció urbanística greu, s ' imposarà una forta sanció. També s'han 
imposât moites multes de 2.000 ptes., per iniciar obres sense permis, apar t 
del recàrrec que hi ha sobre el preu del permis quan aquest es concedeix. 



OBRES 

EI més important, respecte a realitzacions, és l'acabament del Centre de 
2.°" Ensenyament «La Vali del Tenes», les obres del quai han estât sufraga-
des totalment pel nostre Municipi, pujant a 10.500.000 pessetes aproxima-
dament, aportant la resta deis Ajuntaments de la Valí del Tenes la part del 
mobiliari i equipament didactic. En el capítol «Mancomunitat» ampliarem eis 
comentaris respecte al Centre. 

A finals de l'any passat, 1'«Instituto Nacional de Empleo» va concedir a 
diversos Ajuntaments de la Comarca, entre ells eis nostre, una ajuda per 
tal de contractar durant tres mesos aturats sense subsidi d'atur, per a la 
realització d'obres senzilles i d'un cert interés social. Entre les obres realit-
zades per aquests tres treballadors cal destacar, l'arranjament deis terrenys 
de la «zona verda» de la Urbanització Font d'Abril, al costat del Camí de 
Caldes. 

Actualment, s'estan executant les obres de coHocació d'una tuberia per 
pujar l'aigua des d'un pou molt cab alòs situât a Can Magre fins al dipòsit 
de la Urbanització Puigdomènech, i des d'allà distribuir l'aigua al pöble. Es 
d'esperar que quan surti aquest «Anuari», l'obra ja estigui acabada i soHu-
cionat en una part molt important el problema de la manca d'aigua. 

Apart d'aquestes realitzacions, hi han diversos projectes aprovats per 
l'Ajuntament, eis quais son els següents: 

— Claveguera i Estació Depuradora del Case Antic de la Sagrera. 
— Claveguera del Torrent de les Tres Pedres. 
Aquests projectes es començaran a realitzar pel setembre i están subven-

cionáis per la Diputació en la meitat del seu cost, una quarta part pels veins, 
i una quarta part per l'Ajuntament a través d'un crédit de la Caixa. 

— Projecte d'ai incaciò de la Ctra. de la Sagrera. 
— Estudi d'urbanització de l'entorn de l'edifici «La Sala». 
— Projecte de cobriment de la pista poliesportiva, pel qual tenim soHici-

tada una subvenció a la Generalitat. 

CENS 

Aquest any tocava fer el Cens i el Padró Municipal d'Habitants —dones 
es fa els anys acabats en 1 i 6—, fent-se amb referéncia al 28 de febrer 
d'enguany, és a dir, tots els nascuts amb posterioritat a aquesta data no hi 
entraven. Els résultats son els següents: 

Número de families i habitants se-
gons el Cens de Població de 1981: Vivendes: 

Families: 732 Principals: 606 
Homes: 1.184 
Dones: 1.162 Lliures: 42 
Total: 2.346 Vivendes collectives: 1 

Secundarles o de 2.=" residéncia: 1.246 



La distribució per barris queda de 
la següent manera: 

LA VALL 
Habitants: 134 
Cases habitadas tot l'any: 33 

» 2.̂  residencia: 196 
» lliures: 2 

SANT CRISTOFOL 
Habitants: 167 
Cases habitades tot l'any: 43 

» 2." residencia: 341 
» lliures: 2 

LA SERRA 
Habitants: 210 
Cases habitades tot l'any: 57 

» 2." residencia: 132 
» lliures: 3 

EL SERRAT 
Habitants: 170 
Cases habitades tot l'any: 39 

» 1? residència: 163 
» desocupadas: 4 

LA SAGRERA 
Habitants: 535 
Cases habitades tot l'any: 139 

» 2." residència: 185 
» desocupades: 13 

EL RIERAL 
Habitants: 984 
Cases habitades tot l'any: 258 

» 2.-'' residència: 209 
» desocupades: 13 

EL BONAIRE 
Habitants: 146 
Cases habitades tot l'any: 37 

» 2.̂  residència: 20 
» desocupades: 5 

MANCOMUNITAT 

El 31 de juliol de l'any passat, s 'acordà pels quatre Ajuntaments de la 
Vail del Tenes constituir-se en Mancomunitat voluntària per la gestió i admi-
nistració del Centre de 2.°" Ensenyament, désignant uns représentants per 
redactar un Projecte d 'Estatuts de la Mancomunitat. Aquesta és una figura 
jurídica que significa «unió de diversos Ajuntaments per a la realització 
d'uns fins concrets, o prestació d'uns serveis comuns». En principi, oficial-
ment, s'ha constituit la Mancomunitat sols en relació al Centre de 2.°" En-
senyament, però els quatre Ajuntaments mantenen reunions périodiques per 
tal de tractar d'altres qiiestions, unificar criteris, i actuar conjuntament en 
allò que sigui possible. Aixi, s'ha organitzat el 1." Torneig de Fútbol de la 
Vali del Tenes, i existeix el propòsit de crear una llar d'avis proximament. 
També s'ha contractât, per l 'assessorament jurídic general deis Ajuntaments, 
al Sr. Romà Miró i Miró, el qual ja treballa amb l'equip redactor de les Nor-
mes de Santa Eulàlia, com s'ha dit abans. 

SERVEIS 

S'ha rénovât el contracte de recollida d'escombraries al Sr. Joan Pou i 
Puig per un any més. Així mateix, s'han coUocat quatre contenidors per 
facilitar el servei a la Urbanització Sant Isidre, pagant el 30% del seu cost 



l 'Ajuntament, i el 70% restant els veïns. Existeixa aquest respecte un acord 
de l 'Ajuntament per a judar amb aquesta quantitat a totes les associacions 
de veïns interessades en aquests contenidors. 

RELACIÓ DE NOIS ALLISTATS EN AQUEST MUNICIPI AL 1981: 

Isidre Arnau García 
Joan Cabot Barbany 
Jaume Dalmau Fontcuberta 
Antonio Diosdado Gómez 
Carles Durán Viaplana 
Joan Espuña Vila 
Francisco Franch Castellarnau 
Jordi Galván Mascarell 
Rafael Gómez Ambrojo 
Joan Gubern Riu 
Josep Iglesias Tura 
Francese Margenat Escobairó 

Francesc-Xavier Maspon Safont 
Joan-Feo. Montes Casas 
Josep Montes Gravi 
Josep Moret Espinosa 
Constancia Ortiz Moya 
Josep-Antoni Pérez Pérez 
Francesc-Xavier Requena Carrera 
Xavier Robles Bonet 
Jordi Sorribas Durán 
Josep Ticó Latorre 
Jaume Torras Riera 
Josep Vilaró Ballús 

Xavier Muro 
Secretari Municipal 
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Joves all istats aquest any 
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P R O G R A M A 
DIUMENGE, 2 d'Agost 

Matí , a les 10: II GRAN CROSS POPULAR de Santa 
Eulalia de Ronçana. 

Al Camp Municipal d'Esports, FUTBOL BENJA-
Mí: Sta. Eulalia - C. D. CANOVELLES. 

A les 11'30: FUTBOL ALEVÍ: Sta. Eulalia - C. D. CA-
NOVELLES. 

Tarda, a les 5: Al recinte de l'EnveIat, III CONCURS 
DE PETANCA (Començament). 

A les 6: IV CONCURS INFANTIL DE DIBUIX (Tema: 
Restaurant La Vali). 

A les 6'30: Al Camp Municipal d'Esports, FUTBOL 
VETERANS: Sta. Eulàlia - C. D. GRANOLLERS. 

A les 7: AUDICIÓ DE SARDANES 
A les 7: A la Biblioteca, Inauguració de l'EXPOSICIÓ 

COL.LECTIVA DE PINTORS, la qual restarà ober-
ta durant tots els dies de la Festa Major. 

DIMARTS, 4 d'Agost 
Tarda, a les 5: GIMKHANA DE BICICLETES (per a 

nois i noies fins a 12 anys). 

DIMECRES, 5 d'Agost 
Tarda, a les 5: A la Plaça de l 'Ajuntament, FESTIVAL 

INFANTIL a càrrec del grup d'animaciô «ARC 
EN EL CEL». 



N O T E S : 

La Comissió es reserva el dret de suspendre o modificar els 
actes del programa si alguna circumstància així ho exigeix, 
com també d'expuisar de qualsevol acte a les persones que 
es comportin amb incorrecció i no guardin el degut res-
pecte. 

Per la reserva de palcos, dirigiu-vos a I'Ajuntament en hores 
d'oficina. 

El preu del palco será de 7.000 ptes. i faculta per assistir 
a tots els actes programats a I'envelat. 

Entrada actuació de «La Trinca:>: 600 ptes. 

Entrada Sarssuela: 350 ptes. 

Entrada Ball de Nit (dissabte) : 400 ptes. 

Entrada Ball de Nit (diumenge): 350 ptes. 

I G - Santa Eulal ia 



A les 6'30: FUTBOL, entre els Primers Equips 
C. E. STA. EULÀLIA - C. D. GRANOLLERS. 
(Trofeus Magnifie Ajuntament) 

Vespre, a les 10: A I'Envelat, BALL DE NIT, a càrrec 
del GRUP ORQUESTRAL «LA CLENXA» i el 
Conjunt «LOS ROMBOS». 

DIUMENGE, 9 d'Agost 
Matí, a les 10: A la Zona Esportiva, CICLE-TRIAL. 

Al recinte de I'Envelat, FINAL CONCURS DE 
PETANCA. 

Al Camp de Tir «Les Vinyes Noves», TIRADA 
LOCAL DE TIR AL PLAT. 

Tarda, a les 5: En el recinte de ia Font d'Abri! (en la 
quai s'hi han fet importants millores), hi haurà 
l'actuació de PALLASSOS, MAJORETTES (de 
Mollet), GRUP DE CASTELLERS i, finalment, una 
GRAN XOCOLATADA per a tots els assistents. 

Al Camp Municipal d'Esports, Partit Preliminar 
Juvenil de FUTBOL: 
C. E. Sta. Eulalia - C. F. SANT FELIU DE CODINES 

A les S'30: FUTBOL, entre els Primers Equips: 
C. E. STA. EULÀLIA - C. D. PARETS. 
(IV Trofeu Josep Brustenga Oller) 

Vespre, a les 10: Al recinte de I'Envelat, G R A N 
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI. 

A les 11: BALL DE FI DE FESTA, a càrrec del Conjunt 
SHOWMAN. 



DIJOUS, 6 d'Agost 

Tarda, a les 8: Inauguració de la TÓMBOLA. 

A les 8'30: Inauguració de l 'Exposició de les obres 
presentades al XVII CONCURS PROVINCIAL DE 
FOTOGRAFIA. 

Vespre, a les 10: A l'Envelat, actuacló de LA TRINCA. 

DIVENDRES, 7 d'Agost 

Vespre, a les 9: Al Taller Sta. Eulalia, inauguració de 
«SANTA EULALIA PAM A PAM» (Exposició i 
maqueta del nostre pöble). 

A les 10: A l'Envelat, actuació de LA GRAN COMPA-
NYIA DE SARSSUELA «JUAN GUAL», acompa-
nyada de la gran OROUESTRA SIMFÒNICA de 
Barcelona, que representará «LOS GAVILANES». 

DISSABTE, 8 d'Agost 

Matí, a les 10: A la Zona Esportiva, GIMKHANA DE 
MOTOS. 

Tarda, a les 3: Al Camp de Tir «Les Vinyes Noves», 
GRAN TIRADA GENERAL DE TIR AL PLAT. 

A les 5: 
Al Camp Municipal d'Esports, Preliminar Infantil 
de FUTBOL: C. E. STA. EULALIA - C. D. PARETS. 



CAIXA DE 
CATALUNYA 

Continuem innovant per a 
millorar els nostres serveis 

Hem creat el 

COIIPTE 
P A n i L L ^ t 

Som fìdels a la nostra vocació de Caixa d'Estalvis, 
i avancein decididament per aquest cam! 

.J(k 

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 
LA CAIXA DE TOTS 



JUZGADO DE PAZ 
Desde la publicación del pasado ANUARIO la actividad judicial ha ido 

aumentando hasta extremos verdaderamente insospechados; se han celebra-
do siete Actos de Conciliación; se han iniciado las primeras actuaciones de 
varios Juicios de Faltas, de Cognición, Diligencias Previas Penales y algunas 
civiles. Algunos de estos casos han sido ya resueltos por los Tribunales Su-
periores y algunos de ellos siguen su normal tramitación. 

Las diligencias interesadas por otros Juzgados, la mayoría de rango su-
perior, mediante exhortes y CC.OO., son cada vez más numerosas y de va-
riada índole, predominando sobre todas ellas las dimanantes de Juicios se-
guidos por accidentes de circulación, verdadera plaga de nuestros días. 

Dentro de la actividad propia del Juzgado de Paz, tal como su nombre 
señala, el suscrito se ha visto en la obligación de intervenir en diversos asun-
tos de distinta y variada temática, llegando en la mayoría de ellos a una fe-
liz solución a propuesta de razones amigables entre las partes. 

Cabe señalar finalmente que los cargos de Juez de Paz Sustituto y Fiscal 
de Paz Titular, siguen vacantes, lo que obliga a los cargos en activo a estar 
siempre pendientes de toda la problemática judicial que se presenta, mer-
mando el descanso a que los mismos tienen reconocido derecho. De todas 
maneras se tiene noticia de que en breve plazo la Superioridad procederá 
a su cobertura. 

José Valls Bamils 

Juez de Paz Titular 

Xlumoi*, per Bonet 



CENTRE DE CULTURA SANT JORDI 

Ja més d'un any que està en funcionament la Biblioteca i, per tant, ja es 
pot fer un petit resum del que s'hi ha portât a terme: 

El nùmero de lectors que hi han vingut des del Març de l'any passat que 
es va inaugurar fins ara, és de 3.165 infants i de 2.228 adults, .\quests últims 
en la majoria dels casos menors de 25 anys. 

Una altre dada que pot ser d'interès és que, en aquest moment, hi ha 
en el fons de la Biblioteca 2.665 volums. 

Com haureu pogut comprovar, els qui majoritàriament freqüenten la Bi-
blioteca son infants, que aprofiten la sortida de I'escola per venir una es-
tona a llegir o a fer els deures. No desesperem, però, que els adults del nos-
tre pöble ens vinguin a fer una visita, sino per quedar-se a llegir, si per fer 
servir el servei de préstec i cndur-se'n algún Ilibre a casa i llegir-lo en les 
estones d'esbarjo. 

Ens agradarla també aprofitar l'avinentesa per demanar a tots els lectors, 
però sobretot als mestres, que ens facin arribar llistes de llibres que podrien 
ser d'interès tant pels grans com pels infants, i que podrien estar relacio-
nats en el cas dels mestres, amb les matòries que es donen a I'escola i, per 
tant, augmentarla la relació entre el que el nen fa a I'escola i el material 
que troba a la Biblioteca. 

Espérant la vostra assistència i les vostres suggerències: 

Anna 
M." Teresa 



£a actualidad 30 años atrás» 

Del libro de actas 19, se transcriben los párrafos más interesantes 

Sesión del día 13-1-1931 

«Acto continuo la Presidencia manifestó que, como expresaban las con-
vocatorias y edictos, el objeto de la reunión era acordar y votar el dictamen 
de la Comisión relativo a las cuentas municipales correspondientes al ejerci-
cio de 1929 las cuales censuradas por la permanente y examinadas por la 
Comisión designada, leída la memoria unida a las mismas de la Comisión 
por el infrascrito Secretario interino, el Sr. Presidente anunció que iba a 
precederse a su votación definitiva y no habiéndose opuesto contra el pro-
pio dictamen objeción alguna, pero con la advertencia de que el capítulo 13 
de obligaciones cerradas, se gastaron «nuevecientas una pesetas, noventa y 
cinco céntimos» en más de lo consignado, error del Secretario en no pre-
servar la advertencia, no obstante considerándose debidamente satisfechas 
como se acreditan con sus comprobantes, fue aprobado por unanimidad. 

El precedente acuerdo a tenor del artículo 128 del Reglamento de Hacien-
da y .578 del Estatuto, tiene el carácter de provisional y será ejecutivo mien-
tras no se oponga a la facultad de revisión el Ayuntamiento que ha de cons-
tituirse con posterioridad al actual, a quien compete la aprobación de dichas 
cuentas.» 

Sesión del día 15-2-1931 

«Reunido el Ayuntamiento pleno en sesión pública extraordinaria con 
asistencia de los Señores Concejales y ba jo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Brustenga, se abrió la sesión manifestando la Presidencia que su ob-
jeto era como indicaban las convocatorias, que la Junta de vecinos nombrada 
por el Ayuntamiento en sesión del 26 de noviembre finido, para el estudio y 
exam.en de cuotas para acometidas por luz eléctrica, en caso de llevarse a 
término la implantación, por no ser de incumbencia del Ayuntamiento, dicha 
Junta después de varias reuniones y acuerdos y notificación de cuotas al ve-
cindario, así como resolver las reclamaciones formuladas, acordó en defini-
tiva que los cupos que correspondía a cada vecino que desee luz eléctrica o 
fuerza motriz, a su entender debe ser la que consta en las adjuntas listas que 
por duplicado y firmadas por el Ayuntamiento para su resolución, creyendo 
así haber cumplido su cometido. 

El Ayuntamiento en pleno, convencido de que la Junta ha obrado con en-
tera escrupulosidad en los cupos, acepta las listas de referencia para ser 
trasladadas con las copias de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento a 
la Compañía Estabanell y Pahisa, S. A., para que en caso de conformidad, 
pueda proceder, después de firmar el duplicado de los mismos y bases pre-
sentadas por dicha Compañía con las pequeñas enmiendas verificadas, a la 



instalación general de líneas, conforme a los acuerdos tomados por el Ayun-
tamiento. 

Y para obrar en consecuencia y no redundar en desprestigio de los tra-
bajos llevados a cabo por la Junta de vecinos, la Compañía Estabanell y Pa-
hisa no efectuará acometida alguna en las casas continuadas en las listas 
que se le entreguen a menor cuota de las asignadas. Las casas que en lo su-
cesivo se construyan y las que no estén comprendidas en la misma, queda 
al arbitr io de dicha Compañía practicar el cupo por acometida, esperando 
que se basará en las formuladas en las listas que se le entrega. Seguidamente 
maniñesta la Presidencia que por algunos señores del Consistorio le hicieron 
observar que el techo de esta Casa Consistorial había hecho bastante mo-
vimiento, como puede observarse en las grietas de los tabiques y también 
las bovedijllas agrietadas, con la agravante de que están de arriba abajo, 
caso muy peligroso, y entiende que podría muy bien darse el caso de un 
percance y estando obligados para atender todas las necesidades y en par-
ticular las que resulten de bienes comunales, ponía el caso en consideración 
del Ayuntamiento para que se acuerde lo que se crea pertinente. 

Sesión del día 22-2-1931 

«Se abrió la sesión manifestando la Presidencia que el objeto de la mis-
ma no tiene otra finalidad que la expresada en las convocatorias, pues como 
están enterados que D. Ramón Portas Gatuellas, está ocupando la casa h-̂ -
bitación del Secretario de esta Corporación Municipal y como quiera aue 
está nombrado Secretario, que dentro ocho días vendrá a tomar posesión 
del cargo y como que se han practicado todas las gestiones de amistad para 
que desocupara la casa de referencia, no queriendo marcharse amistosamen-
te, entiende que podría procederse al desahucio por falta de pago, ya que 
según la contrata, la tiene alquilada y ocupada desde el veintinueve de oc-
tubre de mil novecientos nueve, sin haber satisfecho hasta la fecha men-
sualidad alguna, a cuyo ñn pone el caso en consideración del Ayuntamiento, 
para que se acuerde lo que considere pertinente. 

El Ayuntamiento pleno acuerda que se proceda al deshaucio a fin de 
que la Presidencia pueda obrar con entera libertad para tal acto, y se le 
autorice que pueda delegar a otra persona para realizarlo o practicar pode-
res a un Procurador judicial para que represente al Ayuntamiento.» 

Sesión del día 1-3-1931 

«Se abrió la sesión por la Presidencia manifestando que el objeto de la 
misma era para exponerles un asunto delicado que afecta a la Corporación 
municipal, cuyos datos y antecedentes va a exponer el Secretario habilitado. 

El Secretario habilitado hace constar que al encargarse de la Secretaría 
encontró en falta el tomo correspondiente a las actas de la Junta perma-
nente comprendidas desde el 29 de noviembre de 1925 a la de 19 de marzo 
de 1929, como lo hice observar a su debido tiempo, pero no formule el 
descargo por escrito, debido a la desorganización del archivo, pero necesi-
tando antecedentes de actas comprendidas en dichas fechas, fue preciso bus-



carlo con detenimiento, pero en manera alguna aparece dicho libro de ac-
tas; por cuyo motivo interesé a la Presidencia la presente sesión por creer 
que era un caso agravante y de interés para la Corporación, pues entiende 
el expresante que siendo el archivo a cargo del Secretario. 

Por todo lo expuesto, el suscri to Secretario, pues to el caso en conocimien-
to de la Corporación municipal, declino toda responsabil idad que pudiera 
alcanzarme. 

El Ayuntamiento en pleno, vista la exposición fo rmulada por el Secre-
tario interino, la toma en consideración y se prac t icaran las averiguaciones 
correspondientes para saber porque falta el refer ido libro de actas de la 
Junta Permanente. 

Sesión del día 15-3-1931 

«Inmediatamente el Sr. Alcalde ordenó que se diera lectura de la Real 
Orden Circular por el Secretario que suscribe y una vez hecho así, y bien 
percatados todos los señores concurrentes de que su obje to es acordar el 
número total de Concejales que deben integrar esta Corporación municipal 
con arreglo a la escala del artículo 35 de la Ley municipal del 2 de oc tubre 
de 1877 a base del número de residentes que a r ro ja la rectificación anual de 
padrón de habi tantes de este municipio del año 1929, a tenor de la cual la 
población total de derecho del mismo es de mil t re inta y cua t ro habi tantes , 
resulta que debe componer este Ayuntamiento, con arreglo a dicho artículo, 
un total de nueve concejales y teniendo en cuenta que este Municipio consta 
de un solo Distrito según la actual división acordada con anter ior idad, que 
debe respetarse, por unanimidad, se acuerda. 

1."— Que se fije en nueve el número total de concejales que correspon-
de a esta Corporación, según la rectificación anual de 1929. 

1°— Que al Distrito único de este té rmino municipal, le corresponde 
elegir nueve concejales. 

3."— Que se exponga al público por espacio de quince días, en la tabli-
lla de anuncios de esta Casa Consistorial, en test imonio de la presente acta 
a los efectos de que cualquier vecino pueda recurr i r contra lo acordado en 
la misma, ante el Sr. Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia dent ro 
el plazo reglamentario. 

Sesión del día 18-3-31 

«Seguidamente la Presidencia expone que el obje to de la presente, como 
indica la convocatoria, era que en el día de hoy, el Sr. Secretario interino, 
venía para tomar posesión del cargo de referencia, y viendo la comparecen-
cia de todos los señores del Consistorio, estoy a l tamente satisfecho. Presen-
te el Sr. Manuel Serrado Domingo, secretario interino que tuvo a bien nom-
brar la Junta Permanente en sesión del t res de febrero últ imo, cuyo señor 
si bien presente, por los antecedentes y referencias de dicho señor, tendre-
mos un Secretario digno, laborioso y de carácter para tal cargo. En vista 
de lo expuesto por la Presidencia y con la venia del Ayuntamiento en pleno, 
el Sr. Secretario D. José Valls, renuncia al cargo hasta la fecha y seguida-



mente con la propia venia toma posesión de la Secretaría como Secretarlo 
interino el predicho D. Manuel Serrado Domingo, con el haber anual con-
signado en presupuesto, después de ponerle en antecedentes de los asuntos 
en trámite, y reconocimiento de la existencia en Caja, así como del archivo, 
aunque en algo de desorden. 

Sesión del día 16-4-1931 

Previamente convocada la reunión en sesión extraordinaria, los señores 
que componían el Ayuntamiento anterior y los concejales que se han pro-
clamado en esta fecha, al objeto de proceder a la constitución del nuevo 
Ayuntamiento, visto el cambio de régimen que ha sufrido España. 

El Alcalde saliente y concejal proclamado en esta elección, D. José Brus-
tenga hizo presente a los reunidos que, habiéndose proclamado la República 
Catalana y Española era conveniente tomaran posesión de sus cargos los 
Concejales entrantes ya que todos pertenecían a los grupos republicanos se-
gún los datos obrantes en esta Alcaldía. Presentes todos los Concejales elec-
tos y posesionados en sus cargos, se procedió a la elección de Alcalde y de 
los Tenientes de Alcalde, que según la ley, corresponden a este distrito, 
dando el siguiente resultado: 

Para Alcalde, D. José Brustenga Oller, por siete votos y una papeleta en 
blanco. 

Para l.'-"'̂  Teniente: D. Jaime Valls, cinco votos. Juan Durán tres votos, D. 
José Roura un voto. 

Para 2." Teniente: D. José Plaqué, cinco votos. D. Jaime Valls dos votos. 
D. Mateo Guai, un voto. D. Manuel Cabot, un voto. 

Quedaron por lo tanto proclamados D. Jaime Valls para primer Teniente 
de Alcalde, y D. José Plaqué para el segundo. 

Previas las formalidades legales, les fueron entregadas a los elegidos las 
insignias de su cargo. 

Todos los reunidos acordaron por unanimidad proclamar la República 
en este término y reconocer esta forma de Gobierno como la única que pue-
de salvar los intereses nacionales. 

En la fachada de la Casa Consistorial, fueron izadas las banderas republi-
cana y catalana, siendo recibidas con grandes aclamaciones por el numeroso 
público congregado delante de dicha Casa Consistorial. 

El Sr. Alcalde en un brillante y entusiasta parlamento arengó a las masas 
y les explicó el concepto que deben tener de la República, sus fines y sobre 
todo encomendó mucho orden y disciplina. Fue muy alpaudido, prometien-
do los vecinos cumplir bien y fielmente sus deberes ciudadanos. 

Sesión del día 26-4-1931 

«Seguidamente el Sr. Presidente dijo: Que con arreglo a las disposiciones 
vigentes, debía procederse, por el Ayuntamiento a la designación de los com-
ponentes que deben integrar las Comisiones de Hacienda, Fomento y Go-
bernación; que asimismo debía ser nombrado el concejal que tenía que de-
sempeñar el cargo de Regidor Síndico y al propio tiempo nombrar los vo-



cales que deben fo rmar par te de las Juntas del Censo Electoral y de Ins-
trucción pública. 

Después de una amplia discusión, por unanimidad se acordó: 
Nombrar para las respectivas comisiones a los t res concejales siguientes: 
Para la de Hacienda: 

D. Manuel Calbot Dalgé, D. Jaime Valls y Guai y D. Mateu Guai Bar-
bany. 

Para la de Fomento: 
D. J osé Plaqué Gubern, D. José Roura Barbany D. Luis Barbany 
Uñó. 

Para la de Gobernación: 
D. Francisco Margenat Piella, D. Juan Durán Rocasalbas y D. Ma-
nuel Cabot Dalgé. 

Para Regidor Síndico: 
D. Juan Durán Rocasalbas. 

Para vocales de la Junta de Instrucción: 
D. José Roura Barbany, D. Jaime Valls Guai y D. José Plaqué Gubern. 

Para vocales de la Junta del Censo Electoral: 
D. José Roura Barbany y D. Luis Barbany Casabayó. 

Que teniendo en cuenta la especial es t ruc tura de este Municipio y al ob-
jeto de evitar posibles molestias a los Sres. Concejales, las sesiones ordina-
rias se celebren los domingos a las diez de la mañana, y que para las ex-
traordinarias se avise a domicilio. 
Sesión del día 10-5-1931 

«Seguidamente el Sr. Presidente di jo que el camino l lamado del Rieral, 
se halla en mal estado, por cuyo motivo debía el Ayuntamiento p rocura r su 
arreglo por los medios que est imara más oportunos. Dijo asimismo que èn 
parecidas condiciones se encuentra el l lamado de «Salve Regina», proponien-
do que para el arreglo del pr imero se utilizase el medio de «prestación per-
sonal» y que se destine al segundo la cantidad de cuatrocientas pesetas con 
cargo al capítulo correspondiente. 

LIBRO DE ACTAS N.° 20 
Sesión del día 5 de julio de 1931 

«Seguidamente el Sr. Presidente ordenó al infrascr i to Secretario diera 
lectura a una comunicación de D. José Brustenga, alcalde de este distri to, en 
la cual manifiesta que por motivos de salud presenta la dimisión de Alcalde 
y Concejal de este Ayuntamiento. Pract icada dicha lectura, el Ayuntamiento 
acordó darse por enterado y por unanimidad, no aceptar dicha dimisión, por 
estar toda la Corporación complet ís imamente satisfecha de la actuación del 
Sr. Brustenga, como alcalde y compañero de Consistorio; creyendo que no 
había como él, con su entusiasmo y noble proceder , pueda defender los in-



tereses del Ayuntamiento y del vecindario. Acordose que así se le comunica-
ra y que todos sus amigos y compañeros que componen el Ayuntamiento, 
esperan con anhelo el día que, restablecido de sus dolencias, podrán volver 
a ser presididos por su estimado amigo y compañero. 

Sesión del día 19-7-1931 

«Para celebrar sesión ordinaria, se reunieron en la casa Consistorial la 
totalidad de los señores que componen este Ayuntamiento, presididos por el 
Sr. Alcalde accidental. Sr. Jaime Valls, quien la declaró abierta, y leída que 
fue la de la anterior, quedó aprobada. 

Seguidamente el Sr. Alcalde dimisionario Sr. Brustenga, previo venia del 
Sr. Presidente, tomó la palabra y dijo: Que altamente reconocido a las prue-
bas de afecto que le han demostrado sus muy queridos compañeros de Con-
sistorio por la manera tan atenta y llena de compañerismo y afecto personal 
con que fueron expresadas sus ideas en la anterior sesión cuyo contenido le 
ha sido notificado, para demostrar que su cariño a los mismos y al vecin-
dario en general, no había disminuido lo más mínimo, retiraba dicha dimi-
sión, y volvía a ocupar su puesto en el Ayuntamiento, dispuesto como siem-
pre a laborar con todas sus fuerzas en bien de los intereses municipales. 

El Sr. Presidente accidental, en su vista, se retiró de la Presidencia, ofre-
ciéndola al Sr. Brustenga, quien pasó a ocuparla, y dijo: 

Que hablando en nombre de toda la corporación, se felicitaba de que su 
muy estimado amigo y de todos, que ahora ios volvía a presidir se hubiera 
restablecido y volviera a ocupar el puesto que todos desean ocupe el mayor 
tiempo posible. 

«Aprobar las cuentas presentadas por D. José Comas, por gastos de pin-
tores y elecciones que ascienden a 369'50 ptas. y las de Pilar Salas, por elec-
ciones que importan 75'— ptas.». 

L'aprovar l 'Estatut que la Diputació provisional de la Generalitat ha sot-
més a aquest Ajuntament en virtut del Plebiscit d 'Ajuntaments de Catalunya 
que disposa l 'apartat 67 de l'article 22 del Decret de la Generalitat de primer 
de maig darrer. Donant a aquesta aprovació el sentit més extens per tal 
que s ' interpreti que el contingut de l 'Estatut és expressió de les voluntats 
de la nostra térra.» 

Sesión del día 2-8-1931 

«Seguidamente por el infrascrito Secretario se dio cuenta al Ayuntamien-
to un escrito presentado por el alguacil de este Ayuntamiento D. José Re-
lats, presentando la dimisión de su cargo por ausentarse de esta población. 
El Ayuntamiento en su vista, por unanimidad acordó aceptar dicha dimisión 
y que se anuncie la vacante en la Gaceta de Madrid al objeto de cumplir con 
el Reglamento de destinos militares y que se anuncie asimismo la provisión 
interina. 

Se acordó asimismo avisar a los interesados en la Fiesta Mayor para que 
se reúnan, al objeto de ponerse de acuerdo para la mayor lucidez de la 
misma. 



Sesión del día 6-8-1931 

«Seguidamente se procedió a nombrar el alguacil interino, lo que se hizo 
por medio de votación, resultando que de los cuatro solicitantes obtuvieron 
cinco votos D. Enrique Rodés y cuatro D. José Turell, quedando por lo tanto 
nombrado alguacil interino D. Enrique Rodés. 

Sesión del día 9-8-1931 

«Previa la oportuna discusión sobre los asuntos que se dirá, se acordó 
por unanimidad: 

1."— Que el enterrador cobre para cada entierro en la fosa común «diez 
pesetas», y en los nichos cuatro pesetas. 

2."— Que el conductor de cadáveres con el coche cobrará «catorce pe-
setas» por cadáver en lugar de las «diecisiete» que cobraba y que se le avi-
se por si lo acepta o no, debiendo contestar dentro el término de treinta 
días, durante los cuales deberá prestar el servicio. 

3.°— Poner edictos y hacer un pregón, que no se hará caridad, sino el 
viernes. 

4."— Que para la fiesta mayor, sin perjuicio de ampliarlo con lo que la 
Comisión acuerde, se hace el siguiente programa, patrocinado por el Ayun-
tamiento: 1. — Una serenata delante de la Casa Rectoral. 2. — Un concierto 
vermut en el Rieral. 3. — Todos los demás actos en el entoldado que se le-
vantará en la plaza pública delante de la Casa Consistorial. 4. — Para orga-
nizar las fiestas se nombra la siguiente comisión. Por parte de los jóvenes 
y vecindario: D. Isidro Barbany, D. Antonio Durán, D. Jaime Sayol y D. Es-
teban Tura. 

Por parte del Ayuntamiento: el Sr. Alcalde y el concejal D. José Roura, 
quienes cuidaran de todo lo conveniente en dichas fiestas. 

«Que se anuncie conforme ordenan los reglamentos la vacante de algua-
cil, de este Ayuntamiento con el sueldo de «mil pesetas», con la obligación de 
repartir la correspondencia.» 

Sessió del dia 21-8-1931 

Seguidament l'Alcalde exposa al Consistori les dificultats que plantegen 
pel bon èxit de la festa major, les diverses instàncies presentades soHicitant 
permís per l'organització de diversos envelats. 

El Consistori deliberà durant llarga estona sobre dit afer i davant la im-
possibilitat d'atorgar un permís i de negar-ne altres de semblants, tots ells 
presentáis en idèntiques circumstàncies i amb finalitats iguals, per tal d'e-
vitar a més una possible alteració d 'ordre entre els diversos organitzadors en 
el cas d'atorgar-se a tots els permisos, per a la instal-lació de diversos enve-
lats, pren per unanimitat el següent acord, amb el vot reservat del Sr. Mar-
genat. 

L'Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronsana, atenent les particulars circums-
tàncies que plantegen les vàries demandes de permís per a l'installació d'en-
velats en relació a la próxima festa major , demandes que, d'ésser atorgades 



totes elles, sense preferència de cap mena tal com escau a la funció d'aquest 
Ajuntament, podrien èsser causa de sensibles i doloroses alteracions d'ordre 
public que rompesin la germanor i f raterni tat regnant. Acordà no donar cap 
permis per a l'instaHació d'envelats i organitzar-ne un pel seu corapte i to-
tals despeses, que permeti aplegar dintre d'eli tot el pöble de Sta. Eulàlia. 

Sesión del día 2-9-1931 

Que asista la Corporación con carácter particular al oficio que se cele-
brará el primer día de la fiesta mayor. 

Sesión del día 26-9-1931 

«Se dio orden al Secretario interino para que leyera las instancias pre-
sentadas en esta alcaldía y la relación remitida por el Gobierno Civil de la 
provincia. Examinada dichas instancias y relación, resulta que el concursan 
te que cuenta con más años de servicio y figura en el escalafón, es el Se-
cretario Interino de esta Corporación D. Manuel Serrado y Domingo. 

El Ayuntamiento teniendo en cuenta este requisito y además, los buenos 
y relevantes servicios que ha prestado este señor durante el desempeño de 
su interinidad, de los cuales está completamente satisfecha tanto esta Corpo-
ración como todo el vecindario, acuerda por aclamación nombrar Secreta-
rio en propiedad de este Ayuntamiento, a D. Manuel Serrado Domingo, el 
que deberá tomar posesión dentro del plazo legal. 

Sesión del día 17-10-1931 

El Ayuntamiento conforme a los deseos del Sr. Secretario nombrado, y 
previas todas las formalidades legales, dio posesión a D. Manuel Serrado y 
Domingo de la Secretaría en propiedad de este Municipio. 

El Sr. Secretario que acaba de tomar posesión de su cargo, ante el Ayun-
tamiento hace la siguiente declaración. 

Que teniendo en cuenta su edad y para que el día de mañana no resulte 
perjudicado este Municipio, que ya tiene jubilado a otro Secretario, renuncia 
desde ahora, a los derechos de jubilación que en su día puedan correspon-
derle. 

Sesión de! día 24-10-1931 

«Seguidamente se dio cuenta de una comunicación del Teniente de In-
fantería D. José Diez, en la que se ofrece dar instrucción gratuita a todos los 
mozos que anualmente entran en filas, tanto si quieren ser cuotas como no, 
solicitando a este fin, una subvención del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento después de una detenida discusión sobre el particular 
y apreciando que dicho ofrecimiento puede redundar en beneficio de todos 
los mozos concurrentes a los reemplazos próximos, acuerda subvencionar con 
setenta y cinco pesetas anuales (mientras funcione la Escuela de Instrucción 
en las circunstancias ofrecidas) y que se le comunique este acuerdo. 



Sesión del día 27-11-1931 

«Autorizar a D. Felipe Solanellas y Compañía para que mediante el pago 
de cuatro pesetas por cabeza, sacrifique en el matadero público de este dis-
trito las de cerda que crea por convenientes, teniendo que cumplir en todas 
sus partes, el pliego de condiciones que firmará y que quedará unido a este 
libro de actas. Por parte del Ayuntamiento se autoriza al Sr. Alcalde para la 
firma del expresado pliego de condiciones. 

Sesión del día 30-12-1931 

«Que se notifique al Alcalde que fue, cuando se construyó la casa Consis-
torial, D. Jaime Danti, al objeto de que se persone en esta Alcaldía, y dé las 
explicaciones de la forma en que fue construida la misma ya que, según 
todos los indicios, amenaza ruina y en vista de las mismas, el Ayuntamiento 
acuerde lo que estime procedente. 

«Que el recaudador de este Municipio se cuide de cobrar todos los im-
puestos municipales, mediante el cobro del 3 por 100, excepto el reparto de 
utilidades que también cobrará con el tanto por ciento que figure en el mis-
mo.» 

«Que se anuncie a pública subasta el arbitrio de los derechos de mata-
dero público, o sean los de degüello y expedición de carnes, con arreglo a 
las ordenanzas y pliego de condiciones que estará de manifiesto en Secre-
taría. Que se fije el tipo de arriendo en 3.300'— ptas., y se celebre la prime-
ra subasta el día 31 de enero. 

José Casanovas Barbany 

H u m o r , p e x > E s c o b a , « * 

o e c s u t a L E S A C T U A L S 
C l í ? C O M S T / i N C i e s MO CANTA1<"EM 
A o a e L i ^ c a M c c í QUE: 
LEM PA. ^ M S O L I , r a Ẑ /VA© OJ_I . . . 



ENTRE TOTS HO HEM DE FER TOT 
Em deien que a un pöble del nostre Vallès, en arribar l ' i l de setembre, 

un grup de joves vollen proclamar la Diada Nacional amb una bandera de 
les quatre barres a dalt del campanar de l'església parroquial: Era el dia, 
tenien accès al Hoc escollit, res ni ningú no ho impedia, però..., oh dissort, 
no tenien bandera!! 

La primera que van arreplegar no era de ningú deis présents però, tant 
se valia, havia estât hissada en el darrer campament d'estiu i era de bona 
mida. 



La senyera encimbellada a la torre més alta del pöble onejà airosament 
proclamant la Festa; no una festeta d'uns quants, ni d'uns molts: La Festa 
de tot el Pöble. 

El fet, però, no seria anècdota si no fos que —tal com em van explicar— 
eis propietaris de la bandera no la van deixar entrar a casa: «Havia estât 
al capdamunt del campanar de l'església: mal baja! ; seria proscrita, ja mai 
més no entraría a la llar paterna!!». 

Això m'ho van explicar d'una parroquia no gens llunyana, però el que 
ara explicaré ho he vist jo a la nostra: 

Curt i ras: (Si és evident que l'Evangeli ha d'iHuminar tota la vida deis 
cristians no ho és menys que ha d'iHuminar la seva vida en tant que filis 
d'un Pöble, en el nostre cas el Català). En ocasió d'una homilia vaig anome-
nar Catalunya i ja veig algú que se'n va, sense ni tan sols esperar a veure 
què diria. 

Jo em pregunto: ¿Qué passa aquí? ¿Qué ho fa que uns catalans no pu-
guin adonar-se que l'Església és solidaria de Catalunya? ¿Qué ho fa que uns 
cristians no puguin sentir que a l'església es parla de Catalunya? Perqué jo, 
com a cristià, veig que Crist era un jueu de bona mena; i, com a català, vull 
compartir Catalunya amb tots eis qui l'estimen, siguin d'on siguin, o tinguin 
la ideologia que tinguin. 

Però, bé, seguim l'anecdotari i la reflexió: 
Aleshores que es parlava tant de la «ley de armonización de las autono-

mías» i de la Priorität que la bandera de l'Estat espanyol havia de tenir 
sobre la de qualsevol nacionalitat, li vaig dir a un jove de la parroquia: ¿Si 
aqüestes liéis es fan aplicar quina bandera posareu al campanar I ' l l de se-
tembre?, i ell em va respondre amb ironia: Pere, que et vols «harmonitzar»? 

I un altre dia era una persona adulta que referint-se a les homilies em 
dèia: «Endavant mosséni cal que de tard en tard faci aquests entretocs per 
anar conscienciant a favor del nostre Pöble; i que ningú no se'n queixi, per-
qué mai no ha parlat de politica de partits, sinó, només, a favor d'aquest 
Pöble que és de tots». 

T és que per un amplissim sector de la gent dels nostres pobles, dins del 
qua! cai comptar-hi un gran nombre de jovent, la consciència de la nostra 
condició de catalans ja és una adquisició irrenunciable. 



Sempre hi hau rà uns extremistes que no sabran sostreure 's de l'influx re-
but per l 'educació i la desinformació inspirades pels antagonismes i els en-
f r o n t a m e n t s més mal intencionats: Compadim-los!, són victimes d 'un passat 
que no han pait i que eis manté aliénais pels qui voldrien veure'ns ben di-
vidits; men t re s t an t alegrem-nos que cada dia siguin més eis cristians que com-
parteixin amb eis homes de bona voluntat el compromis i el treball per 
bas t i r la nos t ra Comunitat Humana , i, alegrem-nos també, que Catalunya va-
gi essent const ruida ja no només amb l 'aportació de tots els seus fills, siguin 
de la ideología que siguin, sinó t ambé d'aquells homes integres que ens com-
prenen, ens accepten i ens est imen. ¿No us sembla esperançador que des de 
Madrid Möns. Yanes, bisbe auxiliar, en un setmanari molt popular i de la 
máxima difussió a la península, escrigui que per construir Espanya en la 
ge rmanor caldria que a totes les escoles de l 'Estat espanyol s'ensenyessin 
dues llengües espanyoles? 

Hi ha molt a fer i l'èxit no será d 'uns ni d 'uns altres: Sera de tots si per 
sobre d'exclusivismes ens donem les mans, i, com en la sardana, fem rot-
llana sense excloure-hi ningú. Si deixem que la cangrena de les capelletes i 
les inhibicions s 'empari de nosaltres serem la riota deis qui tot dient-nos 
que sí, ens fan que no bo i in tentant d'«harmonitzar-nos». 

Que aquest nou ANUARI-1981 sigui simbol i penyora d'un pas més, colze 
a m b colze, en el caminar del nostre pöble de Santa Eulàlia de Ronçana, amb 
tots els seus fills i veins, cap a la germanor de Catalunya amb tots els altres 
Pobles de la Terra. 

Pere Farriol i Vinyes 



L'ESCOLA 
L'Escoia de Santa Eulàlia de Ronçana ha estât constituida el curs 1980-

81 per 388 alumnes distribuits en tretze unitats, de les que dues son de 
parvulari, set a primera etapa i quatre a segona. Aqüestes eren ateses per 
15 mestres, dels quais un feia recuperació i l'altre el director. Ens pesa molt 
dir que d'aquests quinze mestres que hi havia, probablement només sis con-
tinuaran el curs que ve, la quai cosa representa una greu dificultat per a 
poder aconseguir certs objectius i, fins i tot, la mateixa linia d'escola. Ben 
al contrari, ens és grat comunicar que pel proper curs ha estât ampliai en 
dos el número de places, de manera que en Hoc de 15 serem 17 els mestres, 
degut això a qué cada any augmenta la matrícula. Així dones és previsible 
que no hi hagi grups superiors a quaranta alumnes i que, per tant, al ser 
menor la proporció mestre-alumnes, es podrá millorar la qualitat de l'en-
senyament. 

Com a activitats noves que s'han engegat durant aquest curs cal dir: 
que s'ha posât en funcionament la biblioteca; que durant el curs han sor-
tit tres números de la revista que en la seva totalitat elaboren els alumnes; 
que s'ha organitzat una cooperativa per tal de proveir del material més im-
prescindible i que, a final de curs, es van fer colonies al Montseny durant 
dues setmanes i que, per tandes hi varen assistir 225 alumnes. A més d'a-
questes activitats cal tenir en compte les que es duien a terme els altres 
anys i les que han fet els pares. 

Només ens manca recordar que l'escola és de tots i que, entre tots, la 
podem fer millor. 

L'ESCOLA 



PARVULARI SAIMTA EULALIA 
Un conte pels infants 

La Rateta que escombrava l'escaleta 

«La Rateta que escombrava l'escaleta», és un conte popular que eis nens 
ja coneixen però que gaudeixen en tornar-lo a sentir. En començar d'una 
manera tan tradicional posa eis nens en una predisposició favorable que no 
aconseguiríem si el començament fos diferent. 

Una de les coses per aprofitar el conte és l'observació deis dibuixos que 
reflecteixen el sentir deis personatges, juntament amb el text que tenen al 
costat, que no sol ser massa llarg i amb la lletra ben clara, pels nens que 
comencen a llegir. 

Una vegada eis nens hagin escoltat el conte, podem fer unes preguntes 
senzilles sobre cada passatge, per comprendre més bé. 

Eis exercicis que es fan per escrit (mitjançant dibuixos deis infants), és 
interessant treballar-los oralment amb exemples, per això s'ha d'intentar 
crear a la classe un clima on eis nens estiguin motivats per expressar-se 
oralment. 

Podem suggerir fer una representació del conte de diverses maneres; 
una d'elles podria ser mitjançant un dibuix en forma de vinyetes que iHustri 
eis diferents passatges del conte. 

Unes altres formes de representació serien eis titelles i el teatre. 

I per acabar, diríem als infants que fessin el dibuix de «la rateta a la fi-
nestreta». 



Associacíó de Pares d'Alumnes 
de l'Escola Estatal Ronçana 

Memòria del Curs Escolar 1980-1981 
A l'Assemblea General celebrada el dia 9 de Novembre de 1980, dimitiren 

de la Junta de l'A.P.A. per raons d'incompatibllltat d'horarl de treball, eis Srs. 
Josep Brustenga, Joaquim Campillo i Antoni Romeu. 

Acte seguit es demanaren voluntaris per a substituir-ios i no en sorti cap. 
Després d'insistir molt, s'oferiren la Sra. Dolors Barbany, e! Sr. Marti González, 
i la Sra. Isabel Serna, que passaren a formar part de la Junta, la qual quedà de 
la següent manera: 

President: Caterina Escobairó i Boix 

Vicepresident: Uuís Molins 

Secretari: Armonia Mascare!! 

Vicesecretari: Ester Rubio 

Tresorer: Teresa Segaiés 

Vocals: Isabel Serna, Dolors Barbany, Antonio Peiroten, 
Joan Barniis, Marti González, Josep Serrât, Mont-
serrat Restori. 

A continuació enumerarem les activitats que s'han portât i es portaran a 
terme durant aquest curs 1980-81. 

«L'Escola catalana a Sta. Eulàlia» aquest va ser el títol d'una xerrada collo-
qui a càrrec de la Sra. Margarida Muset i el Sr. Joaquim Arenas. Va tenir Hoc 
a la Biblioteca Municipal. 

El dia de Sta. Llúcia, vàrem tenir en el nostre pöble un concert a càrrec de 
la Coral Catalunya, que ens delecta amb cant medieval i nadales. 

Hi ha hagut unes activitats extraescolars. No podem dir que l'èxit hagi estât 
total. Malgrat les deficiències, l'experiència ha estât positiva i ens esperona a 
una millora pel proper curs. Les activitats que han tingut millor acollida han estât: 
Mecanografía, Anglès i Dibuix. Música i Costura no han intéressât tant. 

El curs de català per adults ha anat molt bé i segons diuen els propia alum-
nes, han aprofitat molt totes les lliçons. Pensen continuar l'any que ve. 

El curs d'anglès pes adults, al començament no fou del tot satisfactori però 
es pogué superar el problema. Eis alumnes estan animats per prosseguir el pro-
per curs. 



L'esport escolar és una altra de les activitats en les que A.P.A. hi està in-
teressada. L'estiu passai es porta a terme el curset de natació a la piscina de 
Can JuM. Durant l'hivern, cada dissabte al mati s'ha anat a Granollers a nedar; 
uns alumnes per fer el curset i altres per perfeccionament. Els acompanyen dues 
mares amb el fi d'ajudar-los i vigilar-los. 

El que fa referència als altres esports, els seus résultats no han estât corn 
s'esperava. Cal remarcar que s'han fet projectes perqué d'ara en endavant po-
guem promocionar l'esport, dones el considerem molt important. 

La diada de S. JordI es celebrà amb molta alegria. Es va obsequiar als alum-
nes, mestres i pares que assistiren a la festa, amb coca i begudes. També es 
regalà un llibre a cada mestre. Hi hagué concurs de roses i poemes. Els gua-
pyadors reberen un llibre com a premi. 

El dia 12 de Juny es celebrà una Assemblea General Extraordinària en la que 
s'aprovà la installació de la calefacciô en les escoles del Rieral amb l'aportaciô 
econòmica dels pares, així com en el parvulari. Per tal de conèixer el nivell d'ac-
ceptació entre els pares, es distribueix una enquesta, tota vegada que representa 
un dispendi economic per totes les families. 

El dia 13 de Juny, el professor Ramon Ribas, ens parla sobre les «Noves fonts 
d'energia». La conferènca fou a la Biblioteca Municipal. 

El dia 18 de Juny vàrem celebrar el fi de curs amb el tradicional «dinar de 
germanor». Els alumnes van fer exposició dels seus treballs. 

Durant aquest mes de Juliol hi ha hagut classes de recuperado a les escoles. 
Aqüestes classes le han donades els professors del Centre. 

La Junta de l'A.P.A. ve celebrant cada primer divendres de mes a les 10 de 
la nit. Reunió Ordinaria. Agraïrem l'assistència dels pares I també els suggeri-
ments que tinguin a bé fer-nos. 

P A R E S m DEL GRUP 
^ ESCOLAR 

R O N Ç A N A 
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A S I S T E N C I A SOCIAL 
Una vez más me asomo a las páginas del anuario para ponerme al servicio de 

toda la población, como vengo haciendo desde marzo del 1975, si bien hay veci-
nos que continúan desconociendo la existencia de éste servicio, puesto que 
en los últimos meses varias personas han venido diciendo ignorar mi presencia 
en este despacho sito en el Ayuntamiento, los jueves por la tarde de 16'30 a 
17'30 horas. 

Desde el año pasado algunos organismos oficiales han cambiado de nom-
bre, funciones o edificio, como ocurre con la Mutualidad Agraria, Servicio Do-
méstico, Afiliación, Fondo Nacional de Asistencia Social, Mutilados de guerra, 
etc. etc., lo que ha motivado que muchos expedientes se retrasasen considera-
blemente en su resolución, con el consiguiente perjuicio de los interesados que 
siempre tienen necesidad de una pronta solución a sus problemas. 

La Generalitat se ha hecho cargo en el segundo trimestre del año en curso 
de las ayudas económicas para mayores de 70 años y enfermos de más de 
14 que no cobren otro tipo de pensión, que anteriormente estaba a cargo de 
la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social y cuyo importe actual-
mente es de 5.000 ptas. Ahora bien, si la solicitante es mujer casada convi-
viendo con su espeso pensionista, sea cual fuere el importe de la pensión, según 
decreto del 20 de mayo de 1977 no se puede solicitar. Aunque nos parece in-
justo, no se pueden alterar las disposiciones oficiales. 

No todo tiene que ser negativo en el apartado anterior y puedo decir que 
tengo la satisfacción de que una pensión concedida en el año 77 y que se co-
braba pero que por un problema en el D.N.I., dejó de percibir la interesada, 
después de mucho batallar y perseguir el expediente ha llegado a una resolu-
ción satisfactoria para la misma, y que además le pagarán todos los atrasos, 
es decir el tiempo que por error burocrático ha estado sin cobrar. 

Por otra parte lamento comunicar que los expedientes en trámite para pen-
siones de Mutilados de Guerra, están parados hasta que salga en el Boletín 
Oficial del Estado, un decreto indicando la reanudación de los mismos. 

Mñ imagino debe haber mucas mujeres en el pueblo que habiendo traba-
jado toda la vida, bien en la casa cuidando del esposo, hijos, padres o algún 
otro familiar y a la vez la tierra y animales de gallinero, no han cotizado nunca, 
por lo que al llegar el momento de la jubilación no van ha poder solicitar pen-
sión alguna. Creo prudente recomendarles vean la posibilidad de darse de alta 
en Autónomos como planchadoras, modistas, peluqueras (oficios que la mayo-
ría de las mujeres hacemos sin un mayor esfuerzo) o bien en agraria s¡ tienen 
tierras o animales como gallinas, conejos, etc. que cuidar personalmente. 

Por último quiero recordar que este servicio es gratuito para los habitantes 
de la población y que el despacho permanece abierto los jueves por la tarde 
de 16'30 a 17'30 horas. 

Santa Eulalia de Ronsana, 23 de julio de 1981 

Montserrat Drets López 
Asistente Social 



Cambra Agrària Local 

Amb aquest número 19 de l'Anuari Local, aprofito per acomiadar-me de tots 
els veins del pöble de Santa Eulalia de Ronçana com a Secretar! de la Cambra 
Agrària I de la Comissió Locai de la Mutualitat Agrària. Si em permeteu, farè un 
breu resum del que ha estât la meva tasca al front de la corresponsalía local. 

En el mes d'Abril de l'any 1952, vaig ser nomenat Corresponsal de Previsió 
Social, substituint en el càrrec a D. Vicens Rodés Vivet, e.p.d. i, en el mes d'abril 
de l'any 1956 vaig prendre possessio de Secretari de la Germandat de Pagesos 
i Ramaders, sustituint a D. Francesc Margenat Piella, e.p.d. La Junta la formaven: 
President, D. Isdre Barbany Rodés; Vocals, Manuel Cabot Deigé, e.p.d., Elias 
Valls Guai, Joan Prim Puigdomènech, Jaume Maspons Barbany i Mateu Noguer 
Llussà, e.p.d. de la part social. A les eleccions de l'any 1963 fou elegit President 
en Joan Prim Puigdomènech i com a Vocals els Srs. Pere Barbany Molins, Jaume 
Maspons Barbany, LIuis Bonet Ciurans, Lluis Plaqué Estrany, Joan Danti Girbau, 
Pere Ciurans Arimany i Mateu Noguer Llussà, e.p.d. En les noves eleccions de 
l'any 1967 fou reelegit com a President en Joan Prim Puigdomènech, i com a Vo-
cals els Srs. Francesc Brustenga Galcerán, Lluis Bonet Ciurans, Josep Valls Bar-
nils, Bartomeu Roura Bassa, Enric Torras Gubern, Jaume Ciurans Rodés, Lluis Boa-
da Vergés i de la part social en Jacint Agramunt Andreu, actuant aquesta Junta 
fins el dia 5 de Maig de 1978, que es formaren les noves Cambres Agràries Locals. 
En aqüestes noves eleccions va resultar elegit com a President en Jordi Badia 
Bassa. Vicepresident en Casimir Capa Arno i com a Vocals Lluis Bonet Ciurans, 
Jaume Ciurans Rodés, Enric Gubern Ribera, Bartomeu Roura Bassa, Josep Valls 
Barnils i Joan Duran Guai, la quai actúa fins el dia d'avui. 

A començaments de l'any 1980, vaig demanar a la Cambra Agrària Provincial, 
la meva sustitució del càrrec de Secretari de la Cambra Agrària i Corresponsal 
de Previsió, per haver complert l'edat reglamentària dels 65 anys, i per tant la 
jubilació. El Sr. Balagué, Cap de l'Organització de la Provincial, em va contestar 
qua ja ho tindria en compte, essent avisat el President i el Secretari el Setembre 
del 1980 a Barcelona, comunicant que em concedien la sustitució com a secretari, 
fent el canvi el dia 15 d'Octubre del 1980 i la Corresponsalía a partir del Gener 
de 1981. En principi es van fer els possibles perqué el nou càrrec el pogués 
exercir un veí del nostre poblé, perqué pogués conéixer més la gent. Però ens van 
dir que no podia ser, que tenia d'ocupar-lo un Secretari del poblé vei, essent nom-
brat pel poblé de Santa Eulàlia de Ronçana, el Sr. Joan Codina i Alerm, que ac-
tualment exerceix també el càrrec de Secretari de l'AmetlIa del Vallès. Per la 
meva part, li dono l'enhorabona, i per molts anys, així com també espero el 
recolzament de tota la Junta i del poblé en general. 

I aprofito com a últim escrit de Secretari Corresponsal, en l'Anuari de 1980-81, 
l'ocasió per a dir-vos a tots, Adéu-siau! 

Enric Duran 



Unió de Pagesos informa 
Comencem el nostre comentari passant revista als 12 últims mesos agri-

coles La paraula que defineix aquests últims temps pot ser la de continuïtat 
respecte a l'any anterior. Es una mica llastimós veure com coincideixen les ob-
servacions que ja féiem en l'Anuari de l'any passat amb el que ens toca expli-
car enguany. 

Pel que fa al bestiar, eis preus s'han mantingut en uns nivells molt baixos, 
sobre tot conills, aviram i porcs, encara que aquests darrers hagin registrat una 
puja considerable en les últimes setmanes. Malgrat tot, ei nostre pessimisme 
i experiència ens fan preveure una curta durada de l'alça. Aqüestes pujades 
sobtades i tan importants fan sospitar que qui de fet Ies produeix son eis grans 
monopolis que dominen el mercat al seu caprici. 

Eis productes agrícols segueixen pràcticament el mateix tarannà que el bes-
tiar. Les patates s'han venut a preus bastant més baixos que fa dos anys; eis 
cereals, que normalment no tenen massa fluctuació de preus i aixö no vol dir 
que siguin bons, han tingut un petit augment; eis fruits secs son eis únics pro-
ductes que se'ls hi ha vist una progressiva pujada del preu, les avellanes l'han 
doblat en eis últims quatre anys. 

Mereix un comentari a part el pessimisme que tots eis pagesos teniem, du-
rant tota la primavera passada, degut a la secada que es començava a fer notar 
arreu de l'Estat Espanyol. Si bé l'aigua ha escassejat, les pluges de final de juny 
i mig juliol (uns 100 \./m?) han solucionat el problema, sobre tot a les terres 
de regadiu on s'han assegurat les collites. 

Si eis problèmes exposats fins ara poden tenir el seu origen una mica Iluny 
de nosaltres, n'hi ha dos que, essent molt greus, tenen la seva causa molt més 
aprop. Ens referim als robatoris de productes del camp i a la contaminació de 
les aigües emprades per a regar. 

Eis robatoris son com una plaga dificil de controlar que, any rera any, es va 
repetint i que no se M troba el remei. A part de no tenir mitjans suficients per 
acabar amb aquest fet, es fa més difícil la seva soluciô al desconèixer qui son 
aquests enemics dels pagesos del nostre pöble. 

En canvi, pel que fa a la contaminació de les aigües dels recs, tot i que 
sembla que tampoc s'hi donen solucions practiques, si que se sap qui son eis 
culpables de les mateixes. Par aquesta rao encara és més greu que no es pren-
guin mesures eficaces per acabar amb aquest atemptat als nostres productes, 
és a dir a la vida del productor i del consumidor. 

Passem ara a informar de les activitats que la Unió de Pagesos ha realitzat 
en aquests mesos passats. 

Ja no és cap novetat parlar del problema del gas-oil. Si abans el motiu fona-
mental era la forta pujada del preu (juliol 1979, 7'5 pts./ l i t re - jullol 1981, 30'5 



pts. / l i t re) , ara, a més a més, hi hem d'afegir la seva qualitat. Des del mes 
de gener ha desaparegut el gasoil agrícol i se'ns subministra gasoil «pesado», 
de bastant més baixa qualitat i perjudicial pels tractors. 

Les reclamaclons que s'han fet davant dels organismes compétents (ministeri, 
direcció general etc.) per a demanar que se'ns torni a donar el gasoil agrícol 
han t ingut com a résultat, f ins ara, simples promeses. Per això, la Unió ha deci-
dit prendre mesures de força per tal d'obtenir una resposta ràpida i satis-
factòria. 

En un altre aspecte, la Unió de Pagesos, preocupada per una manca d'assis-
tència sanitària i social deis homes del camp, ha fundat la Mutual i tat de Previs-
sió Social, a la que s'hi pot inscriure, a part deis afi l iats a la Unió, tota persona 
que treball i al camp. Ha sigut moit ben acceptada per la pagesia degut ais avan-
tatges que comporta. 

En les activi tats del sindicat, hi ha també un apartat important que és el de 
la informació tècnica als pagesos. En aquest senti t s'han realitzat a Granoiiers, 
des del mes de desembre al mes de març, un seguit de xerrades tècniques sobre 
diferents temes de la terra i el bestiar. Cal remarcar l 'assistència habitual de 
joves interessats que donen una certa esperança al nostre futur agrícoi. 

Finalment parlem del résultat de la planificació i ordenado del terme de 
Sta. Eulàlia. Encara que no s'hi ha part ic ipai com a sindicat, si que i'ajuntament 
ha convidat a diferents pagesos per opinar i suggerir sobre el projecte. A nivell 
agrícol veiem moit encertades les zones reservades per a conreuar. Esperem que 
a l'hora de les decissions defini t ives es t ingui també en compte el punt de vista 

IMÓ de Pagesos 
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FESTA MAJOR 1981 
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Diumenge, 2 d'Agost 
Mati, a les 10: Il GRAN CROSS POPULAR de Santa 

Eulalia de Ronçana. 

Al Camp Municipal d'Esports, FUTBOL BENJA-
MÍ: Sta. Eulàlia - C. D. CANOVELLES. 

A les 11: IV CONCURS INFANTIL DE DIBUIX 

A les 11'30: FUTBOL ALEVÍ: Sta. Eulàlia - C. D. CA-
NOVELLES. 

Tarda, a les 5: Al recinte de l'EnveIat, 111 CONCURS 
DE PETANCA (Començament). 

A les 6'30: Al Camp Municipal d'Esports, FUTBOL 
VETERANS: Sta. Eulàlia - C. D. GRANOLLERS. 

A les 7: A la Biblioteca, Inauguració de l'EXPOSICIÓ 
COL.LECTIVA DE PINTORS, la qual restarà ober-
ta durant tots els dies de la Festa Major. 
Audició de Sardanes 

Dimarts, 4 d'Agost 
Tarda, a les 5: GIMKHANA DE BICICLETES (per a 

nois i noies fins a 12 anys). 

Dimecres, 5 d'Agost 
Tarda, a les 5: A la Plaça de l 'Ajuntament, FESTIVAL 

INFANTIL a càrrec del grup d'animaciô «ARC 
EN EL CEL». 



PR06RAMA D'ACTES 
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Dijous, 6 d'Agost 
Tarda, a les 8: Inauguració de la TOMBOLA. 

A les 8'30: Inauguració de l'Exposició de les obres 
presentades al XVII CONCURS PROVINCIAL DE 
FOTOGRAFIA. 

Vespre, a les 10: A l'Envelat, actuació de LA TRINCA. 

Divendres, 7 d'Agost 
Vespre, a les 9: AI Taller Sta. Eulalia, inauguració de 

«SANTA EULALIA PAM A PAM» (Exposició i 
maqueta del nostre pöble). 

A les 10: A I'Envelat, actuació de LA GRAN COMPA-
NYIA DE SARSUELA «JUAN GUAL», acompa-

nyada de la gran ORQUESTRA SIMFÖNICA de 
Barcelona, que representará «LOS GAVILANES». 

Dissabte, 8 d'Agost 
Matí, a les 10: A la Zona Esportiva, GIMKHANA DE 

MOTOS. 

Tarda, a les 3: Al Cannp de Tir «Les Vinyes Noves», 
GRAN TIRADA GENERAL DE TIR AL PLAT. 

A les 5: 
Al Camp Municipal d'Esports, Preliminar Infantil 
de FUTBOL: C. E. STA. EULALIA - C. D. PARETS. 



FESTA MAJOR 1981 
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A les 6'30: FUTBOL, entre els Primers Equips 
C. E. STA. EULALIA - C. D. GRANOLLERS. 
(Trofeus Magnifie Ajuntament) 

Vespre, a les 10: A I'Envelat, BALL DE NIT, a carree 
del GRUP ORQUESTRAL «LA CLENXA» i el 
Conjunt «LOS ROMBOS». 

Diumenge, 9 d'Agost 
Matí, a les 10: A la Zona Esportiva, CICLE-TRIAL. 

Al reeinte de I'Envelat, FINAL CONCURS DE 
PETANCA. 

Al Camp de Tir «Les Vinyes Noves», TIRADA 
LOCAL DE TIR AL PLAT. 

Tarda, a les 5: En el reeinte de ia Font d'Abril (en la 
qual s'hi han fet importants millores), hi haurà 
l'aetuaeió de PALLASSOS, MAJORETTES (de 
Mollet), GRUP DE CASTELLERS i, finalment, una 
GRAN XOCOLATADA per a tots els assistents. 

Al Camp Municipal d'Esports, Partit Preliminar 
Juvenil de FUTBOL: 

C. E. Sta. Eulàlia - C. F. SANT FELIU DE CODINES 

A les 6'30: FUTBOL, entre els Primers Equips: 
C. E. STA. EULÀLIA - C. D. PARETS. 
(IV Trofeu Josep Brustenga Oller) 

Vespre, a les 10: Al reeinte de I'Envelat, G R A N 
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI. 

A les 11: BALL DE FI DE FESTA, a eàrree del Conjunt 
SHOWMAN. 



1." Premi del XVI Concurs de Fotografia 

XVII c onciirs rovincia 1 Je Fotogra la 
L'edició de l'any passai d'aquest tradicional concurs va reunir també gran 

nombre de participants, amb un total de 124 obres repartides entre el tema local 
i el Iliure. 

L'exposició, a fi de donar més facilitats ais possibles visitants, es va muntar 
al recinte de l'envelat, en el vestibul del Taller Santa Eulalia, en el mateix Hoc 
on es projectava el muntatge audiovisual «Santa Eulàlia, abans i ara», que havien 
preparai membres de la U.E.C. Vali del Tenes. 

Tot i que el Hoc no reuneix tan bones condiciona com la sala d'exposicions 
de la Biblioteca, aquest petit inconvenient és compensât abastament pel que re-
presenta poguer tenir l'exposició al centre on es desenvolupa pràcticament tota 
la Festa Major. Per aquest sol fet, es pot dir que gairebé tothom va passar un 
moment o altre per l'exposició, cosa que, naturalment, també complau ais con-
cursants i ais organìtzadors. 

Enguany s'ha convocai també el XVII Concurs Provincial de Fotografia, però 
amb una modificació substancial. 

Com tothom sap, sempre hi havia hagui una classificació de tema Iliure i una 
de tema local, però últimament s'havia notât que per part d'alguns concursante, 
sobretot de tema Iliure, preseniaven obres repetides o no del tot inédites, i que 
el veritable interés, tant pels concur sanis (per haver-hi mi Hors premis) com pels 
visitants (per conèixer el tema fotografiat) era el tema local. Això ha fet decidir 
ais organìtzadors a prescindir del tema Iliure i a esmerçar tots els esforços per 
potenciar el tema local. També l'increment desorbitat del cost del material foto-
grafie ha aconseliat aquesta modificació. Esperem haver-ho encertat; sinó, sem-
pre som a temps de rectificar. 

Publiquem a continuació l'Acta del Concurs de l'any passat i les Bases del 
d'enguany: 



XVI CONCURS PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA 
En el Centre de Cultura Sant Jordi, a les 14 hores del dia 3 d'Agost de 1980, es reuneix 

el Jurat Qualificador del XVI CONCURS PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA SANTA EULALIA 
DE RONÇANA, compost pels Srs. En Joan Mas i Marqués, President de Foto-Flim del 
Vallès, de Granollers; En Josep M.' Arboix i Salazar; En Jordi Iglesias i Vives, en repre-
sentado de l'Ajuntament; i En Joan Cabot i Pañach, de l'Agrupacló Fotogràfica Santa 
Eulalia. Després d'un detingut examen de les 127 obres presentades, acorden, per una-
nimitat, atorgar els premis de la següent forma i d'acord amb les Bases del Concurs: 

TEMA SANTA EULALIA 
Primer premi, Trofeu AGRUPACIÚ FOTOGRÀFICA SANTA EULALIA i 4.000 ptes. a l'obra 

«LINEAS», d'En Josep M.' Vali Ponsa, de Sabadell. 
2.°" premi, Trofeu CAMARA AGRÀRIA LOCAL i 2.500 ptes. a l'obra «FESTA MAJOR», de 

Montserrat Alerm De Buen, de Santa Eulalia. 
3." premi, Trofeu FORN STA. EULALIA i 1.500 ptes., a l'obra »EN EL CAMP», d'En Do-

mènec Guarch i Bull, de Sabadell. 
4." premi, Trofeu ISIDRE PRAT, AG. D'ASSEGURANCES, a l'obra «ROOUES», d'En Lluis 

Vidal i Pujol, de Granollers. 
5.' premi, Trofeu Canon, a l'obra «AMETLLERS», d'En Pere Pedret i Juncosa, de Bar-

celona. 
6.' premi, Trofeu SUBMINISTRES CLADELLAS, a l'obra «FOTO N.° 3», d'Antoni Dalmau 

i Carbonell, de Granollers. 
7.' premi, Trofeu NEGRA INDUSTRIAL, a l'obra «PAGÈS», d'Àngel Lapaz i Bonete. 
8.' premi, Trofeu FORN SANT ANTONI, a l'obra «INSTANTANEA», d'Emilio Sánchez Ma-

rín, de Parets. 
9.' premi, Trofeu FERRETERIA POMA, a l'obra «SOM POBRES A MERCÈ DEL VENT», 

d'En Josep Dalmau i Masó, de Granollers. 
10.' premi, Trofeu GUARNICIONERIA BULTO, a l'obra «SECA», d'En Josep Escofet i Sala, 

TEMA LLIURE 
Primer premi, Trofeu AJUNTAMENT DE SANTA EULALIA, a l'obra «CAMP DE PALÈNCIA», 

d'En Domènec Guarch i Buil, de Sabadell. 
i r premi, Trofeu CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, a l'obra «FANTASIA FEMENINA», 

d'Àngel Lapaz i Bonete, de Barcelona. 
3." premi, Trofeu ESTACIÓ DE SERVEI STA. EULALIA, a l'obra «PAISAJE 7», d'En Joan 

Mestres i Marti, de Sabadell. 
4." premi, Trofeu CANON, a l'obra «FOTO N." 2», d'En Lluis Vidal i Pujol, de Granollers. 
5.' premi, Trofeu NEGRA INDUSTRIAL, a l'obra «VIEJA BICICLETA», de José Martínez 

Rodríguez, de Castelldefens. 
6.' premi, Trofeu DIANA PIENSOS, a l'obra «LA RAÓ», d'En Josep Escofet i Sala, de 

Vilafranca del Penedès. 
i : premi, Trofeu TAMERLAN, S. A., a l'obra «LA FINESTRA», d'En Joan Rebollar i Sa-

galés, de Martorelles. 
8.' premi, Trofeu COMARCA DEPORTIVA, a l'obra -EMIGRACIÓ», d'En Joan Altimir í 

Cruells, de Balenyà. 
9.' premi, Trofeu GRANJA MARGANSANA, a l'obra «LA CADIRA DE L'AVI», d'En Josep 

Allué i Alemany, de Martlrelles. 
10.' premi, OsequI LLIBRERIA GARBÒ, a l'obra «SILUETA», d'Emilio Sánchez Marín. 

RESIDENTS A STA. EULALIA 
Primer premi, Trofeu CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, a l'obra «LA COSINA MONTSE», 

d'En Lluis Corts i Puigdomènech. 
2.°" premi, Trofeu ASSOC. PROFIETARIS URB. MALLORCA, a l'obra «PAISAJE», d'En 

Francisco Millán i Badia. 
3." premi, Trofeu COVASA, a l'obra «CALMA MARINERA», de Na Maria Sicart. 
4." premi, Obsequi SPORTS ORENÇANA, a l'obra «JA NO SONEN LES CAMPANES», d'En 

Gonçal Izquierdo i Castejón. 



XVII Concurs Provincial de Fotografia-1981 
Organitzat per i'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlìa. amb la collaboració 
de Foto-Film del Vallès, de Granollers, i patrocinat pel Magnifie Ajuntament 

de Santa Eulalia de Roncane 

B A S E S 
1." Classificació. — Exclusivament TEMA CANTA EULALIA DE RONÇANA. 

Es premiaran les fotos inédites que amb millor tècnica I sentit artistic es re-
fereixln a aspectes documentais de la vida, del paisatge i de motius del terme 
municipal. 

2.' Concursants. — Residents a qualsevol Hoc de la provincia de Barcelona. 
3." Obres. — Maxim de QUATRE OBRES per concursant. 
4.' Tamany. — Costat menor minim de 18 cm. i costat major màxim de 40 cm., sense 

muntatge, però reforçat per la seva part posterior. 
5." Presentació. — Al dors de cada fotografia hi haurà de figurar el t i tol de I'obra i el 

lema de la coHecció. Junt amb les fotografies s'acompanyarà un sobre tancat, dins 
el quai s'hi ha de posar una nota amb el nom i l'adreça de l'autor, el lema i el 
t i to l de les obres enviades a concurs. 

6.' Entrega i termini d'admissió. — Els paquets amb les obres hauran de ser entrega-
des a l 'Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana o a Foto-Film del Vallès, Plaça 
de la Porxada, 32, Granollers, fins el dia 1 d'agost. 

7." Drets. — Sense drets d'inscripció però les obres hauran de venir amb despeses 
de recader o correus a compte del remitent. 

8." Jurat i veredicte. — Estarà format per un représentant del Magnifie Ajuntament de 
Santa Eulalia de Ronçana un représentant de «Foto-Film del Vallès» i un d'una altra 
Agrupació Fotogràfica. La seva actuació serà pública i tindrà Hoc el diumenge dia 2 
d'agost, a partir de les 10 del mati, al locai de l'Exposició. 

9." Exposició. — S'installarà en el Centre de Cultura Sant Jordi (Biblioteca) i podrá 
visitar-se els dies de la Festa Major (6 al 9 d'agost). El repartiment de premis 
s'efectuarà el diumenge dia 9 d'agost, a les 13 hores, en el local de l'Exposició. 
Hi ha la possibil itat d'installar l'Exposició en un locai en el recinte de l'Envelat; 
si fos aixi, s'anunciaria oportunament. 

10." Diversos. — El retorn s'efectuarà seguidament de clausurada l'exposició. Els casos 
no previstos serán resolts pels organitzadors i pel propi Jurat. Es conservaran 
acuradament les obres rebudes però no s'admet cap responsabilitat pels desper-
fectes que puguin sofrir. El fet de concursar implica l'acceptació de les presents 
Bases. 

P R E M I S 

Hi haurà un minim de 10 premis consistents en trofeus. 
Els quatre primers tindran, a més a més, els següents PREMIS EN EFECTIU; 

Primer Premi: 5.000'— ptes. 
Segon Premi: 3.000'— ptes. 
Tercer Premi: 2.000'— ptes. 
Quart Premi: 1.000'— ptes. 

Cada concursant no podrá obtenir més d'un premi, com no sigui el premi especial 
que s'atorgarà a la millor coHecció. 
Les obres que obtinguin Premis en efectiu quedaran propietat de l 'Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana. Totes les altres obres, serán tornades ais seus autors. 
A f i d'estimular l'afecció a la fotografia art íst ica en la nostra localitat s'entregaran 
també un màxim de quatre premis a les millors obres d'aficionats locals. 

Santa Eulàlia de Ronçana, juny del 1981 



La pohlacio de Sta. Eulalia de i36S a iSSS 
En alguna altra ocasió ja hem parlai 

del nombre dels nostres avantpassats 1 
de les cases més antigües del pöble. 
Ara només ens fixerem en els primers 
recomptes de poblado i sobretot en 
aquells on apareixen eis noms de caps 
de casa i els seus oficis. 

Eis primers censos de poblado que es 
coneixen son eis anomenats «fogatges», 
ja que no es comptaven persones sino 
les cases o «focs». Aquests recomptes 
no es feien per a conèixer el nombre 
d'habitants o de cases de cada pöble 
sino per a saber sobre quantes families 
calia repartir els diferents impostes. Per 
aquesta rao els résultats que donen els 
fogatges no son massa fiables ja que tot-
hom qui podia s'escapava de figurar-hi 
per evitar els tributs que venien al dar-
rera. 

A partir dels fogatges coneixem apro-
ximadament el nombre d'habitants del 
pöble, dones multiplicant els focs per 
un index aproximat de 5 persones per 
casa (aquest índex no és una cosa fixa 
i en el cas del Vallès probablement fou 
una mica superior) ens dona el total de 
poblado. Com es pot veure eis résultats 
que provenen dels fogatges cal consi-
derar-los tan sols com aproximats ja que 
son diverses causes les que impedeixen 
la seva exactitud. 

El primer fogatge a Catalunya del que 
se'n té noticia és el de l'any 1365, des-
prés es realitzen eis de 1376, 1378, 1497, 
1515 i 1553. A partir del darrer no hi ha 
cap altra informado sobre la població 
general del Principat fins el segle XVIII 
en el que ja apareixen els censos prò-
piament dits. Hi ha l'excepció del Bisbat 
de Vie on s'ha descobert un cens de 
l'any 1626 que sembla que s'havia d'ha-
ver fet a tots els altres bisbats però no 
se n'ha trobat res. 

Segons aquests fogatges dones, el 
nombre de cases o families de Sta. Eu-
lalia aniria de 39 (195 habitants aproxi-

madament) l'any 1365 a 55 l'any 1553 
(275 habitants). Entre aqüestes dates es 
produeix a tot Catalunya una gran crisi 
demogràfica deguda a l'accio de la pesta 
que comença ja entorn de l'any 1333 («lo 
mal any primer» segons diuen eis docu-
ments de l'època), la població no es re-
terà fins entrât el segle XVI que será 
quan es formaran les grans masies cata-
lanes. 

Així hem de pensar que la xifra de 
l'any 1365 reflecteix ja el descens de la 
població que per altra banda, se'ns fa 
ben evident dones l'any 1376 hi han 36 
focs, el 1378, 38 focs i el 1497, 26 focs, 
aquesta és la quantitat més baixa que 
es coneix. La recuperado, en general a 
la majoria de pobles de la nostra comar-
ca, va començar a finals del mateix se-
gle XV i així l'any 1515 ja ens trobem 
amb 34 focs, tot i que encara està per 
sota del nivell de mitjan segle XIV. 

Pel que sembla, al llarg del segle XVI 
i bona part del XVII la població de Sta. 
Eulalia va anar creixent. Un cop més 
hem de lamentar la desaparició de l'ar-
xiu parroquial que faria possible concre-
tar molt més aqüestes observacions ge-
nerals. Per això és imprescindible dispo-
sar dels llibres de naixements i defun-
cions d'aleshores que dissortadament no 
tenim. 

De tots aquests fogatges eis dos més 
intéressants són el de 1497 i el de 1553. 
En el primer apareixen, cosa no habitual, 
eis noms de tots els caps de casa, d'a-
questa manera tenim la pista de les ca-
ses més antigües del pöble, els noms 
són els següents: Feu, Sabater, Pallas, 
Falgar, Granada, Torres, Burgués, Mas-
pons, Clot, Brustenga, Moli d'en Barbany, 
Trias, Lledó, Malorques, Ras, Vendrell, 
Caseta, Espons (Maspons), Cabot, Rou-
re, Puig, Castellet, Camp, Bassa, Dalmau, 
Moret i Jaume Costeny que era el vi-
cari. 

Si tenim en compte que aquest fogat-



ge reflecteix segurament el moment més 
baix de la poblado, vol dir que els noms 
que aparelxen son els de les cases que 
aguantaren les grans mortalltats, cosa 
que no era fácil perqué sovint desapa-
reixien families senceres. Igual com van 
aguantar aquella gran crisi, han aguan-
tat també el pas del t€mps i el cert és 
que la majorla les podem reconèixer avui 
mateix. 

El fogatge de 1553, en el que s'obser-
va un considerable creixement de la po-
blació, a part de l'aparició de nous noms, 
s'hi anota al costat del cap de casa l'ofi-
ci de! mateix, el que ens dona una visió 
molt més complexa de com era el nos-
tre poblé aleshores. Lògicament hi ha 
una gran majoria de pagesos, 39, però 
en canvi sobta més trobar 3 teixidors de 
liana i un altre teixidor que no especifica 
l'especialitat. L'existència de tres cases 
que es dediquen al teixit ens fa pensar 
en un sistema economic en ei que s'in-
tenta cobrir les necessitats internes del 
pöble. A més a més hi ha 1 capellà, 1 
noble, 1 notari, 2 ferrers, 1 sastre, 1 
fuster, 2 treballadors, 1 francés que no 
especifica l'ofici i 3 vídues. 

Pels oficis que aparelxen en el fogat-
ge es veu clarament com Sta. Eulàlia era 
un pöble totalment agrícola i amb un 
cert nivell d'autosuficiència, tot i que 
sembla fácil que faltin alguns focs en 
els que hi poguessin aparèixer altres 
oficis, propis d'una societat en part tan-
cada sobre si mateixa, com poden ser el 
de mestre de cases (paleta), barber, car-
reter o d'altres. 

Com que ha semblât interessant co-
nèixer aquesta composició sòcio-profes-
sional del nostre pöble a mitjan segle 
XVI, tot seguii en transcrivim el docu-
ment. Cal tenir present que en aquest 
segle l'ortografia era molt irregular i per 
això no es pot fer un cas excessiu de 
com escriuen algunts cognoms. 

Fogatge de 1553: 

Msen. Joan Bales (vicari) 
Joan Vilafranca de la Bastida (noble) 
Joan Feu (notari) 

Miquel Pallas (pagès) 
Agustí Sabater (pagès) 
Joan Puig àlias (a) Falgar (pagès) 
Joan Torra (a) Granada (pagès) 
Joan Maspons de St. Cristòfol (pagès) 
Joan Arquinbau (treballador) 
La vidua Font 
Joan Burch (treballador) 
Bertomeu Julià (ferrer) 
Jaume Burgués (pagès) 
Jaume Pagès (teix. llana) 
Pere Camp (a) Torra (pagès) 
Beneta Rossa, vidua, a Can Brustenga 
Antoni Bramona (pagès) 
Joan Camp (a) Barambany (pagès) 
Antoni Cot (pagès) 
Benet Tria (pagès) 
Jaume Mazat (teixidor) 
Joan Roure (a) Colomer (pagès) 
Bertomeu Feu de la Codina (teix. liana) 
Joan Radissa (pagès) 
Bertomeu Valls (a) LIuc (pagès) 
Lluis Tria (pagès) 
Segimón Ratera (pagès) 
Antic Camp (pagès) 
La vidua Bassa 
Miquel Puig (pagès) 
Bertrán (fuster) 
Joan Cabot (a) Roure (pagès) 
Jaume Cabot (pagès) 
Pere Maspons de la Vali (pagès) 
Pere Dalmau (pagès) 
Agusti Caseta (pagès) 
Gabriel Vendrell (pagès) 
Antoni Artigues (pagès) 
Bernat Carrera (pagès) 
Salvador Janes (a) Comes (pagès) 
Valenti Pujades (pagès) 
Jaume Fabregues (pagès) 
Jaume Balles (pagès) 
Pere Marqués (francés) 
Narcis Canyes (teix. liana) 
Bernat Cot (pagès) 
Joan Balles (pagés) 
Miquel Rovira (pagès) 
Esteve Boxo (pagès) 
Sebastià Tomas (sastre) 
Joan Bassa (pagés) 
Francese Cavalier (pagès) 
Bernat Maspons (pagès) 
Montserrat Blanquer (pagès) 
Ramón Balles (pagès) 
Narcis Cortes (ferrer) 

Jaume Danti i Rìu 



La colla dels grans 

BALL DE GITANES 

Era el dia 1 de març, diada del Car-
nestoltes, que celebràrem la festa del 
Bal! de Gitanes. També aquest any hi 
van haver-hi novetats. Cal remarcar el 
gran nombre de jovent i mainada parti-
cipants, dones per primera vegada al 
nostre poblé, es varen formar tres Co-
lles amb un total de 86 dansaires, entre 
les edats deis 9 ais 17 anys. Tot un es-
pectacle folklòric. Pensant amb la co-
lla deis veterans, hauríem passat del 
centenar de dansaires. Alguns deis nos-
tres Companys dels pobles participants, 
no s'ho creien pas que fossin tots del 
nostre pöble; és ciar, el poblé és petit, 
però hi ha gent fermai 

Una altra novetat fou la de llogar un 
enveiat, que hi va donar un caire més 
festiu i més lluì'ment, però això, en el 
temps que estem passant, repercuteix 
amb una sotragada econòmica. 

Aquest any la campanya a estât molt 
completa, dones han actuat en onze oca-
sions: dues en el nostres pöble, Polinyà, 
Parets del Vallès, Vilanova del Vallès, Ri-
pollet, LIiçà d'Amunt, El Masrampinyo, 
Montornès del Vallès, Riells del Fai i Ca-
novelles. 

El dia 21 de juny, assistirem al II 
Aplec del Ball de Gitanes del Vallès a 
Montserrat, una vegada més va èsser 



una gran manifestació folklórica. Es féu 
l 'ofrena a la nostra Verge bruna i des-
prés es va celebrar la Santa Missa. 

Un succès t r is t hem d'esmentar aquest 
any, i és que, ais pocs dies d'haver pas-
sat l 'Aplec, moria d'accident a l'auto-
pista de la Costa, el nostre volgut amie 
En Ramon Vila, organitzador de l 'Aplec 
a Montserrat, que al C.s. El nostre més 
sent i t condoi a la seva esposa, fi l ls i de-
más famil iars. 

També aquest any ens reunirem tots 
en un sopar de germanor, organitzat pels 
pares dels dansaires, i tingué Hoc al 
Restaurant Santa Eulàlia, durant el quai 
es va obsequiar ais assajadors. Felicitem 
als pares i dansaires per aquest gest 
tan bonic. 

Manifestem el nostre agraïment a tot-
hom per la seva coMaboració, aixô ens 
dona confiança per anar continuant, i fins 
el proper any, si Déu vol. 

La Comissió 

La colla dels petits 

COLLA DELS PETITS 

Jaume Cl ad eli as - Esther Roura 
Josep Iglesias - Montserrat Iglesias 
Josep Barnils - Pilar Tura 
David Estrany - Dolors Herráiz 
Xavier Costa - Dolors Barbany 
Joan Barbany • Núria Isanta 
F. Cladellas Pou - Montserrat Duran 
Francese Cladellas Danti - Dolors Solé 
Santi Barbany - Teresa Uñó 

Josep LIuis Mercader • Teresa Gubern 
Jaume Viadé - Carme Serrât 
Ricard Estrany - Monica Pons 
Carles Danti - Carme Viiaró 
Abel Sanmarti - Anna Maspons 
Miguel Puigdomènech - Mercè Barbany 
Jaume Espel - Anna Serrât 
Jaume Barbany - Iolanda Prat 
Jaume Mercader - Rosa Alvarez 
Miguel Espel - Maria Bover 
Josep Casals - Teresa Jiménez 



COLLA DELS MITJANS 

Lluis Roura - Marta Tura 
Enric Casabon - Rosa Francàs 
Josep Solé - Margarida Gili 
Josep Valls - Carme Viadé 
Josep Cladellas - Monserrat Alexandri 
Carles Fàbregas - Cecilia Pihol 
Agusti Corbi - Carme Viadé 
Josep Pericas - Montserat Portet 
Josep Batlles - Laura Prat 
Francese Serras - Mercè Molisi 
Miguel A. Riera - Rosa Molist 
Jaume Danti - Carme Danti 
Joan Barbany - Imma Casals 
Josep Clurans - Rosa Moret 
i Teresa Valls, gue no pogué actuar de-
gut a un accident gue va sofrir, en el gue 

es va trencar la cama. Li desitgem gue 
ja es trobi ban recuperada, per poguer 
fer uns bons salts en el próxim any. 

COLLA DELS GRANS 

Carles Danti - Anna Valls 
Josep M. Galván - Montserrat Vilaró 
Antoni Barroso - Rosa Sans 
Josep Vilaró - Carme Barroso 
Jaume Bellavista - M.' Josepa Barroso 
Miguel Maspons - Montserrat Ciurans 
Xavier Requena - Antonia Cladellas 
Ricard Montes - M.' Antonia Cladellas 
Ricard Barri - M.' Teresa Danti 

Assajadors: Josep Solé i Esteve Maspons 

La colla dels joves 



ESPORTS 
F U T B O L 

PRIMER EQUIP 

Una temporada més el nostre primer 
equip milita a 2." Categoría Regional. 

La plantilla de jugadora que formaven 
l'equip la passada campanya 1980-81 ha 
estât aquesta: 

Carmona, Pérez, Garcia, Valeta, Dal-
mau, Maspons, Tura, Alvarez, Cortés, 
Ernest, Diosdado, Sánchez, Jesús, Martí-
nez, Moret, Graví i David; l'entrenador 
ha estât en Juan Ramón. 

Una primera volta del campionat molt 
bona per baixar notablement en la seqo-
na seria el resum de la temporada ofi-
cial. La classificació final ha nuedat així: 
Ripollet 38 26 7 5 97 37 59 + 21 
Cerdanvola 38 25 9 4 99 42 59 + 21 
Taradell 38 20 9 9 87 43 49 + 11 
Mollet 38 20 8 10 81 46 48+10 
Fontetas 38 20 8 10 90 59 48+10 
Montesquiu 38 16 11 11 71 53 43+ 5 
Torelló 38 18 6 14 68 49 42+ 4 
Sta. Eulàlia 38 15 9 14 41 52 39+ 1 
Camodevánol 38 15 7 17 63 68 35— 3 
Fllselina 38 13 8 17 68 72 34— 4 
Abadessenc 38 13 7 18 63 87 33— 5 
Tona 38 11 11 16 52 65 33— 5 
Vilamajor 38 11 10 17 47 74 32— 6 
Oar Vic 38 10 11 17 54 72 31— 7 
Palau Pleg. 38 13 5 20 59 78 31— 7 
Centelles 38 11 9 18 46 73 31— 7 
Sant Quirze 38 10 11 17 56 84 31— 7 
Parets 38 9 11 18 58 81 29— 9 
Bigues 38 10 9 19 55 77 29— 9 
Aiguafreda 38 10 6 22 54 88 26—12 

A part del campionat de Miga, l'equip 
va participar en altres competicions. Es-
mentem-ne algunes: 

Per la Resta Major de l'any passat el 
C. E. Sta. Eulàlia organitzà el III Torneig 
Josep Brustenga Oller, en el qual hi pren-
gueren part els equips: 

C. F. Montañesa 
C. D. Canovelles 
C. F. Sant Celoni 
C. E. Santa Eulalia 

El guanyador d'aquest torneig fou el 
C. D. Canovelles. En el tercer Hoc quedà 
el C. E. Sta. Eulalia. 

A mitjans de juny, i organitzat pels 
Aiuntaments de Bigues, LIiçà d'Amunt, 
LIiçà d'Avall i Santa Eulalia, es celebré 
el I Torneig de la Valí del Tenes a nivell 
de primers equips, juveniis i infantils. 
Després de les corresponents elimina-
tòries, es va celebrar la final de cada 
categoría a Sta. Eulàlia. 

Aquests foren eis guanyadors: 
Primers equips: C. E. Sta. Eulàlia 
Juveniis: C. E. Sta. Eulàlia 
Infantils: C. F. LIiçà d'Amunt 

Com a cloenda de la temporada i po-
dríem dir com a compensació pels juga-
dors del primer equip, es va organitzar 
una excursió a Franga, concretament a 
Grenoble. A part de Testada allá, es va 
disputar un partit amb l'equip de La Fon-
taine, disputant-se un trofeu que fou 
guanyat pel C. E. Sta. Eulàlia. 
JUVENIL 

La temporada 1980-81 l'equip juvenil ha 
juqat a 2,ä Categoria. 

Una bona campanya ha portât a terme, 
si tenim en compte que la temporada an-
terior jugaven en una categoria inferior. 
Un tercer Hoc aconseguit en la classifi-
cació final avala una bona temporada. 
Esperem que la propera es pugui millorar. 
INFANTIL 

De l'equip infantil direm que han tin-
gut feina a mantenir la categoria. Això 
no vol dir que no hi hagués bastant bon 
equip, però el que passa és que alguns 
jugadors tingueren de passar a jugar amb 
l'equip juvenil degut a que aquest tenia 
la plantilla molt reduïda. 

De totes mañerea, creiem que la labor 
de formar jugadors s'assoli com s'espe-
rava. La mostra està en que la próxima 
temporada passen 7 jugadors a l'equip 
juvenil, i creiem que tots ells tenen con-
dicions per poguer-hi jugar. 

Enríe Barbany 



FUTBOL DE BASE 
BENJAMINS 

La temporada de benjamins s'ha ca-
racteritzat per un domini dels equips for-
ça. És a dir aquells equips que han pré-
sentât un conjunt on la talla i potència 
del jugador era el més important. Així 
hem vist com equips, teòricament infe-
riors, ens han guanyat i superat en 
aquesta potència que abans parlava. En-
cara que futbolísticament aquesta supe-
rioritat no s'hagi vist. 

Analitzant el sentiment de cada juga-
dor veiem que, malgrat que no hauria 
d'ésser així, vol guanyar el partit i pot-
ser influit per la persona que el porta, 
que li explica com ha de jugar. 

El cas és que es perden partits, això 
provoca una desmoralització en l'equip i 
acompanyants, no es té massa ciar el 
que es pretén dels jugadors que comen-
cen i el proper pas és la renovació de 
l'equip, amb jugadors potser més grans, 
que no en saben tant però xuten més 
fort. 

Pue parlar-vos que els jugadors del Sta. 
Eulalia, en la categoria de benjamins, 
han sabut perdre, han encaixat la derro-
ta esportivament, sobretot els de l'equip 
••B» format per jugadors bàsicament més 
petits. Però de segur que, quan arribi 
l'edat que requereix la categoria, comen-
çaran a guanyar, perqué son ells els qui 
fins ara han aguantat, els qui s'han anat 
conjuntant. 

Començo a tenir les dates necessaries 
com per veure el progrés d'un jugador. 
Estadísticament, el Sta. Eulalia, no ha 
gaudit mai de tenir un bon equip de ben-

jamins, sempre s'ha vist superat per l'e-
quip potència. El mateix equip en la ca-
tegoria d'Alevins ha guanyat molt i co-
mencen a veure's els jugadors puntáis. 
En l'equip infantil estem a la categoria 
dels escoll i ts en l 'àmbit comarcal. Si 
mirem al juvenil , penso que estem da-
vant d'un equip que pot enfrontar-se amb 
garanties a qualsevol altre. De segur 
que eis jugadors que ara romanen en el 
juvenil , han t ingut l 'edat de benjamins i 
llavors també sabien perdre. 

Només en cal donar ànims a aquests 
nois que to t just comencen. Penseu que 
ja arribará l'hora de guanyar part i ts. No 
és ara l'hora de festeigs i l lorers, ara és 
l'hora de treballar, i fer-ho intensament, 
amb ganes, no podem desmoralitzar-nos 
a la primera derrota. Per aprendre a ca-
minar cal caure moites vegades. 

ALEVINS 
L'equip d'Alevins, ha realitzat una tem-

porada que podríem qualificar de normal, 
segons les possibi l i tats dels seus juga-
dors. S'ha salvat la categoria de la pri-
mera divisiô comarcal i en eis úl t ims 
partits s'ha vist una gran millora en 
molts dels seus elements. 

L'equip bàsicament ha estât format 
per: Iglesias, Manolito, Madurga, Riera, 
Fábregas, Ramon, Caparros, Barnils, Gas-
cón, Santi, Vilalta, Torres, Carri l lo, Tar-
ré, Gubern. Margenat, Jaume Cladellas, 
David Estrany. 

Aquesta propera temporada, es pre-
presenta amb moites iHusions de cara a 
fer un bon paper. 

J. Ambròs 
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C I C L I S M E 

a 
El nostre veterà corredor 

Paco Martínez 

«No continuaría ni que em donessin 
un grapat de milions». Amb aquesta de-
claració que encapçalava un interviú del 
diari esportiu «Dicen», la tardor passa-
da, en Pere Vilardebó ens feia saber e! 
seu propòsit de deixar el cicl isme pro-
fessional. 

Ningú ho hauria dit uns mesos abans, 
quan tothom — i n c l o s a la crònica de l'a-
nuari de l'any p a s s a t — li desitjava molts 
èxits de cara al futur. 

Però no; en Pere és un home d'idees 
tant senzilles com ciares i la seva deci-
sió fou irreversible. En el mencionat in-
terviú n'esgrimia les raons principals: 
el seu equip Flavia no havia estât prou 
for t per a ajudar-lo en els moments de-

cisius a fer papers més dignes; s'adona-
va de com els corredors sempre surten 
malparats degut als interessos que re-
geixen en aquest esport professional; 
hom sempre els exigeix més quan gua-
nyen i, quan perden, tothom els gira l'es-
quena; les perspectives per la propera 
temporada no eren pas més alentadores. 

El cronista del diari constatava com 
«quedava enrera el pervindre cicl ista del 
noi de Santa Eulàlia» i, acabava dient que 
«en el cor dels afeccionats Catalans que-
da una mena de buit». 

Certament, es troba a faltar en les 
Mistes de classificació dels diaria espor-
t ius. Les curses han perdut, pels segui-
dors d'en Pere, bona part de l 'all icient 



que ten ien quan ell era pro tagonis ta . No 
obstant això, c o m p r e n e m per fec tamen t 
les seves raons i es tem contents de veu-
re' l més sov in t per Santa Eulalia, to rnant 
a fa r de granger, enmig de la seva fa-
mi l ia . Déu ser ev ident que la cursa de 
la v ida no es pot redui r a una cursa ci-
c l is ta . 

Les seves «Vol tes», «Setmanes Cata-
lanes» i «Escalades a Mont ju í c» , i el seu 
est i l , no els ob l ida rem pas més. 

Hem de ressenyar en aquest apar ta í 
un fe t luctuós que deixà el poblé una 
gran bu idor : la mor t d 'en Narc ís Prim, 
ocor reguda d 'acc ident , a l 'autovia de l 'A-
metl la, quan entrenava, un capvespre del 
Se tembre passat. 

En Narcís, de v int- i - t res anys, era en-
t re eis més en tus ias tes del pedal que 
hi havia al nost re poblé. El seu est i l i 
les seves fo rces p romet ien i havia cor-
regut en d iverses proves d 'a fecc ionat , 
m i l i tan t en el Club C ic l i s ta Granol lers. 
Jus tament fe lá un mes que, amb en Jo-
sep M.® Bonet de Can Lluíset , havien anat 
de vacances fen t «cic le - tu r i sme» per 
Franca, Suíssa, A lemanya i Aus t r ia . 

En Narc ís era mo l t ac t iu en el poblé 
i mo l t cordia l i per aixô la seva mor t 
provocà una gran t r i s tesa a t o t h o m qui 
el coneix ia i l 'apreciava; una gran mul-
t i t ud — g a i r e b é to t el p o b l é — l 'acompa-
nyà el dia de l ' en te r rament . 

Per homenat jar - lo , un centenar de ci-
c l i s tes de Granol lers i d 'a l t res l locs de 
la comarca, ass is t i ren a una Missa. Tam-

bé, en recordança a la seva persona, s 'es-
ta p réparant una cursa de v e t e r a n s ; or i -
g inà r iament pensada per la Festa Ma jo r 
d 'enguany, s 'ha hagut de re t rassar i es 
preveu pel mes de Se tembre . Portará el 
nom de «Memor ia l Narc ís Pr im». 

Descansi en pau el nos t re amie. 

Cal re fer i r -nos, per acabar, al «Paco» 
Mar t ínez , l 'ún ic co r redor en ac t iu actual-
men t del nost re poblé. M i l i t a en l 'equ ip 
«Derby», el més po ten t d 'Espanya en la 
ca tegor ía de ve te rans «A». Guanyen 
p ràc t i camen t to tes les curses on part i -
c ipen, que són mo i tes . A p a r t de les com-
pe t i c ions ga i rebé se tmana ls , el «Paco» 
ha in te rv ingu t en Pujada al Moncayo , en 
la Vo l ta a Mal lo rca i 42 proves més : Bur-
gos, Saragossa, Osca, LIeida, Tarragona, 
Gi rona i en l ' àmb i t in te rnac iona l , en el 
«Tour de Sud-Abeyron», ob ten in t s e m p r e 
mo l t bones c lass i f i cac ions i po r tan t a 
t e r m e un br i l lan t t reba l l d 'equ ip . 

A l s seus quaranta-quatre anys, és un 
exemple de cons tanc ia per a t o t h o m i es-
pec ia lmen t pels més joves . El f e l i c i t e m 
i li d e s i t g e m que els bons résu l ta ts con-
t i nu ïn acompanyant - lo . 

La c ròn ica d 'aquest any ha es tâ t , c o m 
ve iem, m o l t d iversa. Abans hem d i t que 
la v ida no es pot redu i r a una cursa ci-
c l is ta . De vegades, però, les curses ci-
c l i s tas — o n hi ha g lòr ia I desengany; es-
fo rç , s o f r i m e n t i e s p e r a n ç a — són una 
bona semblança da la v ida. 

Liais Galobart 



f / Socíetat de Caçadors 

Jaume Flaqué i Estrany 

En un dels anuaris dels anys passais, 
hi escrivia «d'any en any, anem fent la 
historia de Santa Eulalia» cada u amb 
allò que coneix o li agrada. 

A mi, ja fa anys que em toca, perqué 
és en el que participo, fer referència a 
les escopetes, a la cacera i al tret al 
plat i, així, des del 1964 fins avui. 

Fa vint-i-dos anys que per primera ve-
gada vinguérem a Santa Eulàlia. Conei-
xiem el pöble i ens agradava molt, i ens 
hi installàrem com uns estiuejants més. 

És natural que les primeres coneixen-
ces fossen amb eis veïns i, si bé tots ens 
acolliren com es fa a Santa Eulàlia, sim-
patitzàvem de seguida amb eis de Can 
Mataporcs. Direu, ¿tot això, qué hi té 
a veure amb la caga, les escopetes i eis 
plats? Analitzant-ho us adonareu que hi 
té a veure molti perqué enguany sois 
penso parlar d'un home que ha fet un 
bon tros d'història del pöble, ja que sen-
se eli moites coses de les que han es-
tât fetes no s'haurien portât a terme. 

Ja haureu endevinat que vull parlar d'en 
Jaume Flaqué, de can Mataporcs. Aqueils 
anys passats, que amb la seva «colla», en 

Lluis, el seu germà, en Vila, que fou el 
primer que ens deixà (que Déu el tingul 
a la gloria), en Parellada, en Prim i en 
Turell m'acolliren de seguida com un més 
i així vàrem comengar a coneixer-nos i 
a parlar de la caga. 

Per les Festes Majors organitzaven uns 
concursos de Tret al Plat allá ai camp 
de Can Donat; s'hi portaven taulons i amb 
una máquina normal feien les tirades se-
gons m'havien explicat. 

Pot èsser que aigú pensi a qué ve, ara, 
tot això. Dones, si, quan hom ha perdut 
aIgú que estimava, i sé que som molts 
que compartim aquest sentiment, ens 
agrada parlar d'aquell que vàrem teñir 
la sort d'ésser amies seus. 

No parlaré pas de qui era ni de com 
era, ja que, al seu día, en Joan Cabot 
a la revista Ronsana va fer-ho, i molt 
bé. Però sí que parlaré de les seves in-
tervencions en la fundació de la Societat 
i de l'acotat. 

Fou una idea que eli portà en bona 
part, ja que tot dinant un dia de cace-
ra a la font de la Fusta, quan en tota 
l'obaga del Castell no hi havia ni una 



sola casa i els camins d'ara eren corriois 
i petits viaranys i faina hi havia per a 
passar-hi, tot parlant del que havíem fet 
al mati, es decidí dir-ho ais altres i va 
èsser convocada una reunió d'assistència 
massiva. Com que feia falta un minirn de 
socis, fins i tot s'apuntaren gent que no 
havien anat mai a cagar. 

Recollida de firmes, gestions, neguits, 
algún problema més enilà dels normáis, 
fins i tot hi havia qui no l' interessava 
l'acotat, tota vegada que hom parlava 
aquell temps de fer una cosa comarcal, 
i aquests que no els interessava, preci-
sament no eren de Santa Eulàlia. Però, 
malgrat tots els entrebancs, es porta a 
terme, i així va començar la Societat i 
l 'acotat. 

En Jaume sempre estava a punt per 
anar a buscar conills o perdius per re-
poblar, i amb la seva humanitat i bon fer 
li era fácil convèncer aquell que havia 
d'acompanyar amb el seu cotxe, i tant 
era anar pel Vallès com per camps i po-
bles de la Sagarra. 

Portava el control d'aquelles gestions 
que s'havien de fer a Barcelona als or-
ganismos oficiáis, I per descomptat que 
tots recordareu la seva presència quan 
anàvem a gestionar les documentacions 
al despatx de la Societat. 

Moltes més coses sé que queden sen-
se contar, són aquelles que eli, d'una ma-
nera callada, ja que així era, feia, i mol-
tes vegades ho feia per no molestar els 
altres i són tantes que com anecdotari 
no acabaría mai de contar. 

Solament em resta dir que tot el que 
he escrit ha sigut més amb el cor que 
amb el pensament, ja que puc dir, i per 
mi será sempre un goig molt gran, que 
un dels mil lors amícs que he t ingut va 
èsser en Jaume Plaqué Estrany, que Déu 
el t ingui a la gloria. I tots els amics que 
vas deixar repetim amb el poeta: 

Trobarem a faltar el teu somriure 
diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aqui 
però el record de la valí on vas viure 
no I'esborra la pois del carni... 

Josep M.' Casanovas i Maná 

RESUM DE COMPTES DE LA SOCIETAT Permisos 3.275'— 
DE CAÇADORS DE LA TEMPORADA Compra «colins» 22.000'— 

1980-81 Compra «perdius» 30.000'— 
INGRESSOS Compra «conills» 22.600'— 

Ouotes socis 207.817'— Gastos generals 21.090'— 
Quotes federativos 84.555'— Gastos oficines 10.000'— 
Beneficis cartutxos 12.035'— Gastos impremta 9.027'— 
Comissió de t i r 55.845'— Gastos guardería 19.560'— 
Invitacions 1980-81 9.550'— Rifa Nadal 1.300'— 
Interessos bancaris 1.028'— Campanya Reís 5.000'— 
Saldo en caixa 85.381'11 Retorn quotes 1.200'— 

Totals 456.21 I ' l l Totals 291.267'— 
SORTIDES Total ingressos 456.21 I ' l l 

Impostos 9.909'— Total despeses 291.267'— 
Quota Rosas 25.000'— 
Assegurances guardes 26.851'— Resta en calxa a 15-7-81 164.944'11 
Quotes federativos 84.555'— El Calxer: laume Duran 



EXCURSIONISME 

U. E. C. Vail del Tenes 
Aquest any ha estât dels més actius des de la fundacló de la Delegació, dones 

s'han conqueri t grans somnis en quan a excursions i l 'act lv l tat cultural ha 
s igut bastant extensa. 

Parlant d'excursions, hem de destacar l'anada al Mont Blanc, que va ser 
un fe t digne de viure ' l . També s'han fat al tres sort ides de menys rise com l'a-
nada al Puigsacalm, a la Pica d'Estats, ai Canigó, al Puigpedrôs, l'anada a IVIont-
serrat a peu i d 'al tres de menys esforç. 

En quant a l 'act iv i tat cultural son de destacar els actes del Cinquantenari 
de la Unió Excursionista de Catalunya: El més signi f icat iu fou el célébrât a 
casa del Doctor Padrós, versant sobre e! naixement de la Unió, exposició a càr-
rec del Dr. Eduard Padrós de Palacios, soci fundador; i Object iu Alpamayo. 
Una piràmide blanca a la Serralada Austra l ; Patagonia Llunyana. iVluntanyes aus-
trals per Jordi Pons. 

També es va fer el muntatge de diaposit ives i pell icula «Mont Blanc 80» a 
la Bibl ioteca Municipal. Aquest muntatge s'ha projectat també a diferente po-
bles de la rodalia 

Per la Festa Major es va muntar l 'audiovisual «Santa Eulalia, abaos i ara». 

També es celebra enguany, a la nostra Delegació, el Conseil General de De-
legacions de la U.E.C. 

Els més atrevi ts varen tenir el goig de fer el primer curset d'escalada, amb 
gent del Centre Excursionista de Granollers. 

La noticia t r is ta fou la mort per accident d'en Narcis Prim, el benvolgut com-
pany, i també la d'en Pere Bau. 

Estem preparant-nos per anar a Suì'ssa per tal d' intentar pujar al Mont Cervi. 

Josep Vinycta 



Jía ]Q.wiòta ]Q.onôana 

Es difíci l informar d'una cosa, un cop cada any, que per si mateixa ja és 
un mit jà d'informació, i que els seus lectors —pràct icament els mateixos que 
rebran aquest Anuari— en reben informació directa i molt més sovint per mi t jà 
de la mateixa publicació. 

Per tant, no podem escriure aquí el que diu i el que deixa de dir la revista. 
És prou conegut de tothom. Però sí que polem parlar de per què diu el que diu i 
deixa de dir altres coses que potser aigú voidria que digués. 

Des del primer moment la revista «Ronsana» ha procurât donar acollida a 
totes les opinions i punts de vista dels seus redactors i collaboradors, sempre 
que es tingui el respecte degut a les persones i a les institucions i s'exposin 
amb objectivitat. 

Això fa que, si bé la linia general de la revista ha estât força f idel als seus 
principis des de bon començament, s'hagi notât també la influència dels diferents 
coHaboradors de cada moment. 

Son aquests, dones, els qui fan possible un pluralisme que nosaltres som els 
primers de desitjar, perqué considerem que pot ajudar a formar un bon cr i ter i 
de les coses opinables. 

És ciar, també, que no tenim pas sempre tots els collaboradors que voldr iem 
i que les possibil i tats en aquest sentit son l imitades i condicionadesper la bona 
voluntat de cada una de les persones que ofereixen la seva desinteressada apor-
tado. 

La revista sera sempre, dones, tal com la fem entre tots, i ens agradarla 
que els buits que cadascú hi pugui trobar siguin motiu per integrar nous mem-
bres a I'equip de redacció. 

Respecte a l 'úl t im any transcorregut, pensem que «Ronsana» ha fet el treball 
que més o menys ens té acostumats. Hem arribat al n.° 108, que és el que estava 
previst Es nota cada dia més, la bona acollida que té en els pobles veins de la 
nostra Vali del Tenes, el que fa que el t i ratge vagi augmentant lenta, però pro-
gressivement. 

Cal destacar la vetllada cultural i de convivència celebrada el dia 6 de juny 
amb motiu del «Sopar» de la revista, que enguany va tenir com a invitats d'ex-
cepció el Sr. Agustí Parré, Director General de Mit jans de Comunicació de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i de la que l 'ú l t im número 
de «Ronsana» en dona una exhaustiva informació, «amenitzada» amb les carica-
tures que l'amie Isidre Bonet va realitzar de totes i cadascuna de les persones 
que hi varen intervenir. Ha servit per fer ben évidents, als qui encara ho ignora-
ven, les condicions i aptituds d'aquest excellent dibuixant i caricaturista, del que 
ens en podem fel icitar tots plegats. 

Només ens resta agrair la collaboració i les mostres d'estímul que sovint 
rebem deis lectors, esperant que entre tots: redactors, collaboradors, lectors i 
anunciants, podrem continuar la tasca que indubtablement promociona i honora 
Santa Eulàlia. 

Revista Ronsana 



CASES QUE TENEN HISTORIA 

LA FERRERIA 
Com pedra clavada a la pedra, sobre el portal adovellat de la casa, de 

la mateixa pedra que ha sapigut resistir més que el ferro que volia pregonar, 
una enclusa i una data, 1558. Res més, o gairebé res més ens conten les 
pedres i les tradicions de La Ferreria. 

Però quantes coses diuen aquests pocs símbols. Per aquells temps Sta. 
Eulàlia no seria pluralista, i que poc m'agrada usar aquest mot. Ben cert, la 
gent faria una sola tasca, i sortós de poder-la fer tranquil. El pagès seria 
sols pagès, i tot fora una pagesia, manual, simplista, pobreta, ben limitada a 
la vista d'avui. Sègols, mestais i poques xeixes, o cap, civades i ordis pel 
poc bestiar, casolà. Les vinyes, encara indigenes, sense sulfats ni sofres, ni 
esbrollar ni esgriolar, una simple estaca i a viure. Ni patates ni farratges; 
no els havien arribat els temps. El cànem negava extenses zones i donava 
treball insà, dur, ingrat a dones i homes; records tenen encara masies d'aquest 
rieral. El bosc també ajuda, i tot era tasca dura, que seguía el sol i I'om-
plia el suor. 



La terra era el tot, calia viure i d'ella es vivia, del f rui t del dia i del 
temps. Foques preocupacions, r i tme i justesa. Les lleves, el soldat, les ma-
lalties. Els metges, llunyans i de poc servien; les medecines, les herbes del 
camp i del bosc, noms i virtuts conegudes. 

1558. Tot es resolia pels entorns. Eren els temps de la Casa d'Austria, 
de Felip IL Feia una centena d'anys de la nostra integració a Espanya, i a 
mig camí gairebé ja ens en sortírem. Ara, lligats a l 'Estat, es mantenien els 
furs, les institucions i les tradicions catalanes i, sortosament per la nostra 
terra, en mig de la follia d'Amèrica, la conquesta i la for tuna fácil, els 
catalans estàvem privats de posar-hi el peu, establiment, ni expedició. Així 
el nostre jovent seguí a casa, no es despobla el país com tantes regions ho 
sofriren, creant-hi la misèria de tots a canvi de la fortuna de pocs, i contri-
buint a una situació que encara es sofreix. 

A la Santa Eulàlia de llavors pocs s'apartaven de I'esclavatge de la terra. 
Sols les cases fortes, per noblesa antiga o de tradició, o establiments reials 
en recompensa de serveis, o per qualitats rellevants, tenien una posició de 
privilegi. Vindrien del feudalisme ja decadent. Més aquí, que el nostre indivi-
dualisme, estaivi i constància fou el gran enèmic, qualitats que s'allargaren 
els temps passats. Entre elles, citem Can Burgués, Can Brustenga. 

Molt possible que aqüestes cases tindrien, sino la iniciativa, almenys 

Detail de la façana 



part en la institució deis serváis necessaris a la marxa del poblé. Hi hauria 
el paleta, el fuster-carreter... Calia el ferrer, carros, enginys, ferradures. 

Les dades historiques de la Ferreria son les següents: 

17 de maig de 1479. — Establiment fet per Bernat Joan Farrer de Cal-
des, procurador d'en Benet fill seu, bénéficiât de l'església de Caldes, a 
favor de Pau Burgués del mas Farrer, antigament Ferrer (derruit i desha-
bitat) amb totes les terres. També el cens de 12 diners de Ramón Falgars, 
la peça d'en Carrera a Sant Cristòfol i la peça prop del molí d'Espina. Ha 
de donar dit benefici 21 sous a l'any». 

14 d'abril de 1520.— «Nou establiment fet per Marti Garcia, canonge de 
Barcelona i beneficiai de Santa Eulàlia a Caldes, a favor de Benet Burgués, 
del mas Farrer, donant 29 sous». 

20 d'octubre de 1552.— «Establiment fet per Jaume Burgués a favor de 
Bartomeu Julià, ferrer de Sta. Eulàlia, de la peça de terra de la casa Ferreria 
de mitja quartera (mas Farrer derruit que està sota alou del benefici de Sta. 
Eulàlia a Caldes). Dit Julià ha de pagar 30 sous de cens i ha de lluçar les 
eines sense cobrar res». 

4 de juny de 1620.— «Establiment fet per Joan Burgués a favor de Fran-
cese Julià, ferrer, del troç de terra erma de mig quartà que és davant de dit 
Julià, es té també pel benefici de Sta. Eulàlia a Caldes. Ha de fer totes les 
relies per provisió de la casa (d'en Burgués) i a canvi li relleva de 10 sous del 
cens de 30 sous. Si dit Julià deixa de fer de ferrer, haurà de pagar les colles 
de relies o tornar la terra. 

Em deia en Josep Margenat que el seu avi. En Josep Margenat Poch, va 
comprar un cens a principis de segle, retornant el terreny al patrimoni. Quan 
s'establiria aquest cens? No hi ha dades. 

Però, sino sabem el principi, si coneixem el final. El veli que recordem de 
Can Ferrer, en Miquel Barbany i Gralla, pare de l'actual Miquel, era encara 
ferrer a La Ferreria. Allí hi nasqué i fou quan va casar-se que anà a la nova 
i actual casa. No és de molt temps que la Ferreria deixà d'ésser cal Ferrer del 
pöble. 

La Ferreria ha sigut totalment restaurada, però conservant bé restructura 
i carácter, adaptant-se a les conveniències actuals. 

La casa als quatre vents, cara a migdia, sòlida, gran sense grandeses. 
A la façana ressalta el bonic portai, eis tres finestrals del pis i l'altra porta 



La Sala, amb l 'escala al fons 

i finestral a la pianta, aquest de nova construcció, sense desdir-hi gens. 
Sobre el portal i sota la finestra central, la pedra amb l'enclusa i la data. 

La planta té la gran entrada, altra habitació a l 'esquerra que foren depen-
dències i corts, i la dreta comunica amb el que ara és menjador i al seu 
temps fou el taller de ferrer, conservant el gran are que fou la forja i la 
mateixa xemeneia, encara que adaptant-hi una nova llar més reduïda. Dit arc 
fou molt afectat per humitats de la quadra de vaques, que molts anys estigué 
a l'altra costat de la paret i que disgregà en part l'obra, peces de ceràmica 
corrent però cuidada construcció. Abans de la reforma el terra fou de pedra; 
a l 'entrada, de cairons. Al fons, en linia del taller, un servei i la cuina, abans 
cuina i menjador. Armari empotrat i rústec, llar, armari de fons, fogons 
encara sense portelles, un are cobrint-lo. Tot s'ha procurât conservar, també 
els sostres, excepte l'habitació a l 'esquerra, en línia de la quai hi ha altra 
cambra, antiguament el celler i rebost, i que ara comunica amb el garatge 
adossat exterior. 

Del fons esquerra de l 'entrada comença l'escala, poc modificada de l'origi-
nai, sols un graó per guanyar alçada. Dos t rams porten al pis, comunicant 
amb la sala i les habitacions. 

La sala espaiosa, el sostre molt ben resolt, tant el gran cavali ornamentai, 
com bigues i Hates, ressaltant el blanc amb el cru puja t de la fusta. El 
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En mig del Rieral 

finestral, els festejadors, tot dona real? i tipisme dins l'austeritat del conjunt. 
A cada costat un gran dornnitori, un d'ells amb alcova i els dos amb el 
finestral a la fagana. Un bany tot nou, i encara tres habitacions al darrera 
completen el pis. 

A pía terreny, a la dreta de la casa, el que fou quadra de bestiar. A l'es-
querra noves dependències i garatge. 

Tot al llarg de la fagana, empedrat i ampli, el pou rústec i de velles pedres, 
i davant, un bon espai per ajardinar. 

La Ferreria no té terres de conreu, és sois la casa. Lligada a ella era una 
pega junt a la riera, «I'Hort de la Ferreria», terreny ara sorrenc i fora de 
cultiu. La casa queda delimitada a llevant, migdia i ponent per Can Burgués. 
De no fa molt, el camí, «el Carni de Creu», passava paral-leí a pocs metres de 
la fagana. Ara un desmont fet a la part ponent permet que el camí passi, 
també paraHel, però molt més apartat . Els vells Camina de Creu!,..., difunts, 
casamenta, festes... Per ací seguia i passava davant Can Burgués, ara ja 
perdut. 

Per la part Nord són veíns de Can Burg, propietat de Magdalena Farrés 
i Puigdomènech, la mare era de Can Mestret, i amb Ca l'Arcís, d 'En Francese 
Bonet Vila, Tactual masover de la Casa Velia. 



Ara, en deixar la Ferrer ia em recordo quan hi havia anat , fa mol t s anys, 
allà els 50. Hi vivia la familia Ciurans , 'h i r ecordo moviment i vida. La filia, 
Maria, e ra a lumna del coMegi, casada a m b en Mateu Danti , de Can Pou, a ra 
a Granollers, en Josep, casat a Can Far re rons , i en Pere, a m b la Montse r ra t 
de Can Vila. Tot ha passat . D'allà anir ien al Moli, a ra a Lligà d 'Amunt . 

I la Ferrer ia segueix. Ara sola, enyorant el repicar del mar te l l a l 'enclusa, 
i el t rà fec i soroll, i les xerrades del veíns por t an t l 'animai a fe r ra r , la roda 
a reparar . Ara tot és quiet , ni mules, ni rodes d 'aquelles. Els t r ac to rs els 
reparen en al t res indrets , mecanitzats , control , f r e d o r i olor a gas-oil. No s'hi 
sent aquella olor del f e r ro de fer rer . . . Coses del temps . 

Però deixeu-me que somni'í una mica: els que no som joves, i els més vells, 
no em negareu com era de bonic veure f e r r a r un cavali, o una mula; per nosal-
tres, la quitxalla, tot era igual. Sempre que s'hi esqueia, e rem colla a con-
templar-ho, no sé el que més, si el fe r rer , b ru t i negre, forgut i segur, davantal 
de cuiro, tenalles, marte l ls i eines, fent sor t i r f u m dels peus de l 'animai, que 
genera lment no deia res. Allò del f u m era cosa gran, costava creure-ho, i 
no t 'hi acostaves tant com per veure-ho bé. Volia dir que el f e r r e r en sabia 
molt , que no li feia mal. . . i d 'una pota a l 'al tra. Si s 'esverava, cosa t a m b é 
f reqüent , li parlava com per amansir-lo, o po t se r de «consol», i t ambé parau-
les que es passaven de rosca, i si calia alguna gar ro tada , a m b sal t i rons o salt 
i cosses i alguna volta, deien, acabant ma lamen t . Tot un espectacle el del 
fe r re r , i gratui't. Una a l t ra d 'aquestes coses que són del passat , i que t an t es 
repet ir ien a La Ferrer ia . 

Amb els ulls d 'ara veiem moltes penes, al passat . Pe rò no tot ho eren. La 
seva calma i senzillesa t ambé tenia els grans a t rac t ius , p rec i sament aquel ls 
que ara no tenim. 

Josep Claret 



UNA FESTA MAJOR PER A TOTHOM 

No fa pas gaires dies, per una d'aquelles casualitats de la vida, al bell mig 
de la Plaça de Catalunya, vaig topar-me de cara amb un bon amie de la joventut. 
Eis coloms s'aiçaren al voltant nostre i, en un moment, vàrem recordar totes les 
bones estones que junts compartírem. 

Era un jorn assolellat que revifava el fraternal caliu d'una bella, sincera i 
profitosa amistat. L'amie Francese fou, per a mi, el company del que s'aprenen 
un munt de coses i que, mica a mica, va deixant en la teva formació quelcom 
d'eli. 

Parlarem, entre altres records, d'aquells que, amb goig, ens integraren a la 
nostra enyorada comunitat. Per la nostra ment desfilaren les sortides i excur-
sions en grup, les romeries a Montserrat i a Núria, els cercles d'estudis i, en 
definitiva, totes aquelles trobades participatives, amb als seus moments d'esbarjo 
plens d'identificada cooperació, Parlarem, també, de les nostres passades Festes 
Majors, 

Actualment, l'amie Frr.ncesc, continua Iligat a les vicisituds de! seu barri, 
encara que, en l'aspecte politic, ara pugui —no caidria dir-ho— reivindicar me-
nesters, malgrat que li costi obtenir-los. Em deia que, altra volta, torna a gaudir 
de les nostres allunyades tasques en pro del veinat, contribuint a organitzar fas-
tes i ravetlles de caire popular, que ajudin als ciutadans a sortir del corrent sis-
tematitzat que ens mena la vida pels camins de la monotonia i de l'opressió, 
sobra tot en al camp laboral. 

Es cert que, potser forçats per la tensió de la supervivència, actuem com 
si fóssim artefactes mancats de misatge i espontaneïtat.. Qué fem els caps 
de setmana? Restem a la gegantina ciutat, tancats dins d'una capsa hermética 
que no s'obre ni per a donar el bon dia al vei del costat, o prenem el cotxe 
per a, després de seguir en Margues caravanes per la carretera, quedar-nos tran-
quils però assèptics, regant, si es que hi ha aigua, les nostres mústigues marga-
rides. Així procedim, i no d'altra manera, salvat d'algun esporàdic salt per a 
jugar al tennis o per a ampoltronir-nos a la cadira de braços, esfullant tames 
fins a altes hores de la nit, davant del café i del licor, o intoxicant-nos de ci-
garretes. Quina poca imaginació! 

Dintra d'uns dies tindrem l'oportunitat da fer cap a la Fasta Major de Santa 
Eulàiia de Ronçana. Ja s'escauen eis dies que, ben segur, l'envelat, com cada any, 
será el centra de tota la immensa arbreda del nostra poblé. La música es deixaríi 
sentir i hi haurà ball, espectacles, competicions esportivas, focs d'artif ici, fira 
i molts d'altres actes d'antrateniment i cultura. 



Aprofitem l'esforç d'un grup d'homes i dones d'aquest Municipi que, durant 
tot l'any, lian estât treballant per a que nosaltres participem de I'alegre solem-
nitat que guarnirà de gatzara la Vali de! Tenes. 

Oue al pic del clam festlu, eis masovers deixen de munyir les vaques, que la 
gent de! pöble surti al carrer, que els estiuejants facin un buit dins de les seves 
vacances, que de les rodalies tothombaixi a l'ampia esplanada, i que, al repic 
de les campanes, tots acudim a la transcendent trobada. 

No trenquem el somni dels menuts que,fa molts dies, ja tenen les butxaques 
plenes de xavalla per a gastar-se-la en els autos de xoc i els cavallets. I nosal-
tres, no oblidem que és de vital importancia fer bons amies. 

Dones, siguem importants i eixampiem el nostre cercle de fermes relacions 
i, en el festeig, cerquem un nou i bon amie. Projectem-nos als temps de la ger-
manor i entonem, altra vegada, el cant de Joan Maragall: 

«A mig aire de la serra 

veig un ametller florit. 

Déu te guard, bandera blanca 

dies ha que t'he délit! 

... No ets encara el millor temps 

però en tens tota I'alegria. 

Si ho aconseguim ens sentirem millor. Bona Festa Major. 

J. Canals 



CADA ANY 
UN PERSONATGE 

Domingo 
Maspons • 

I 
Barbany 

Hem triat aquesta fotografia seva perqué 
està directament relacionada amb la familia 
i la capaila de Sant Cristòfol. 

El Domingo de can Maspons és un home molt senzill. Quan li vaig dir 
si estava d'acord en ocupar les páginas de «Cada any un personatge» va 
contestar: «Vols dir?. Jo pobre de mi no he fet res». Pot ser precisament 
això el qua em va far pensar en eli. 

Es un home de familia (de casa); el treball, el servei als altres, el no 
parjudicar-los i el passar desapercebut són, a grans trets, qualitats que el 
defineixen. Afortunadament encara queden homes així al nostre poblé. 

Després de parlar amicalment amb la resta de la familia, centrem la con-
versa i comenccm a parlar amb el Domingo. 



—Domingo, quina és la vostra edat. 

—Vaig néixer el 12 de maig de 1905, per tant tinc 76 anys. 

—Nom dels vostres pares? 

—EI pare es deia Jacint i era fili de can Maspons (aquesta casa), i la 
mare es deia Carolina i era filia de can Colom. 

—Quants germans sou o heu sigut? 

—Erem 4 germans: la Maria, l 'Isidre i jo que erem bessons (malaurada-
ment l 'Isidre va morir als 19 anys) i en Jaume. 

—Partem una mica de la vostra vida. 

—Vaig anar a I'escola de Sta. Eulàlia que va ser a Can Mallorca i, ja 
al final, vam estrenar les que encara hi han a la Sagrera. Feiem el t ra jecte a 
peu (4 viatges cada dia). El mestre que tenia era el Sr. Joaquim Tramosa, i 
en guardo molt bon record. 

Sempre he treballat al camp. L'estil del pagès ha canviat molt, afortu-
nadament ara les màquines fan que aquesta feina sigui menys dura. La 
jornada al camp era més llarga i més feixuga. 

—El servei militar? 

—Vaig fer el servei al Cuartel de Granollers com a «quota». Pagàvem una 
quantitat i sols servíem 9 mesos. La nostra promoció va ser la 1.® que els 
va servir tots seguits. Fins aquell any els quotes servien 3 anys i feien 3 
mesos cada any. 

—En el temps de la vostra joventut quines diversions tenieu? 

—Vaig bailar un pareli d'anys les gitanes amb la colla del Rieral. Amb el 
fútbol vaig passar-hi molt bones estones, jo jugava de davanter centre. En 
aquells moments hi havia una gran pugna entre dalt i baix. 

Anavem també a bailar a La Sala. Havíem fet bastantes obres de teatre 
a La Sala, recordo: «El misteri del bosc», «Genoveva de Brabante», «La bu-
tifarra de la Ilibertat.», etc... 

—Quan US vau casar? 

—L'any 1929 em vaig casar amb l'Emilia Ciurans i Rosás de Can Sabater, 
fruít d'aquest matrimoni es la Montserrat i en Lluís. 

—La Casa de Can Maspons tenia cura de la Capella de Sant Cristòfol? 

—Sempre hem guardat la clau i cuidat de la neteja. Fins l'any 36, que 



varen ser cremats, fins i tot guardàvem els ornaments del sacerdot que ha-
vien sigut comprats per Can Burgués i Can Maspons. 

—Voleu ressaltar algún fet, sobre la capella? 

—El «puntillo» entre dalt i baix era molt acusat. El capellà (Mossèn 
Francese Riu) no volia baixar a Sant Cristòfol a celebrar missa. Degut a 
les gestions que va fer la senyora de can Burgués prop del Bisbat, el van 
obligar a baixar a celebrar la missa i el mossèn va posar com a condicio 
que l'havíem d'anar a buscar i tornara la rectoría amb tartana. El tercer diu-
menge de mes no celebrava missa a Sant Cristòfol. De totes maneres el fet 
d'haver de venir a celebrar la missa per força, feia que no sabéssim si tin-
dríem missa o no fins el dissabte quan tocaven l'oració del migdia. Havíem 
d'estar atents a la campana. Si a 3/4 de 2 tocava la campana petita l'endemà 
el podríem anar a cercar amb la tartana i teníem missa, i si tocava la cam-
pana grossa el diumenge no teníem missa. 

Per Sant Cristòfol es feia una festa molt solemne: Ofici amb orquestra, 
ball, sardanes... 

—As pee te de la capaila? 

—Hi havia restes i senyals d'un petit cementiri i d'una sagristia. Això 
vol dir que, encara que petit, hi havia terreny propi al voltant de la capella 
de Sant Cristòfol, que ara està formant part d'algun solar. 

—Parlent ima mica de l'ASVAT. 

—Parlant amb avis de Granollers, vaig conèixer les activitats que feien per 
la gent gran, i em va semblar intéressant relacionar-m'hi. Vàrem fer una 
mica d'ambient i de seguida uns quants de Sta. Eulàlia ja sortiem amb els 
de Granollers. 

L'any 1976 vaig ser nomenat Delegat Comarcal de l'ASVAT. 

Ara ja programem moites coses nosaltres directament. Fem una sortida 
cada mes i, de tant en tant, en fem una d'extraordinària (Andorra, Galicia, 
Extremadura...). 

—Per les sortides mensuals no en tenim prou amb un autocar. 

—Aqüestes sortides per nosaltres van molt bé, ens distreuen i ens retro-
bem amb la colla de la nostra edat. 

—Bé, hem arribat al final, podríem continuar parlant de moites anecdotes 
però tampoc podem fer aquí un llarg reportatge. 

Voldrieu donar algún conseil a la joventut que puja? 



—Que respectin les coses. La major ia son nois i noies molt responsables, 
però queda algún grupet, poc identificat amb el pöble, que fa molt mal. 

—Com veieu eis «puntillos» entre dalt i baix (Sagrera-Rieral)? 

—Han desaparegut. Crée que és molt bo que no hi siguin. Sta. Eulàlia és 
un sol pöble. 

—No tenia res de positiu aquesta pugna? 

—Molt poc, la unió fa la força; encara que a vegades servia d'esperò per 
superar als de l'altre sector. No obstant, estic convençut que és millor com 
ara. 

• * • 

Donem per acabada la conversa i, en repassar-la, em dono compte que hi 
ha, afortunadament, molta gent ferma a Sta. Eulàlia, i que gràcies a homes i 
dones com el Domingo, el nostre país és com és. 

Jaume Valls 



E S P L A I 
Sempre donem moites voltes abans de començar un escrit. Direu qua és 

falta d'imaginació, de práctica,... A nosaltres ens sembla més aviat que tenim 
la dèrla deis temes generals i no pariem d'aquells petits moments que vivim 
cada dissabte o durant les Colonies en el nostre contacte amb eis menuts. 

Tan sols tracteu d'imaginar el goig de viure tots els instants d'aquests deu 
dies de Colonies, compartint totes les hores i aprofitant tots els moments, «mirant 
la muntanya eterna», com diu la canco. 

Si repassem els nostres records d'una revolada, trobem moites situacions, 
fets, que no passen inadvertits ni als nostres ulls ni a l'objectiu de la nostra 
máquina. 

Son aquells moments que, per l'inesperat de les reaccions, queden més gravats 
en el cor dels que eis hem viscut. 

Aquella primera nit de llamps i trons com poques vegades haviem vist i es-
coltat, les corredisses de tenda a tenda, les cares: unes espantades, d'altres 
xopes, d'altres entusiasmades... 

El nostre «arxiu» d'expressions en les cares dels infants passa de les més 
corrents com ara la son o la mandra, a les més estranyes i divertides, com ara 
la sorpresa d'una mullada sobtada o l'espant de veure's la tenda per barret. 

La facilitat i el gust que la mainada troben en embrutar-se dona també Hoc 
a escenes molt divertides. Durant les Colonies treballàvem amb paper de diari 
i cola... Imagineu! Braços submergits en galledes plenes d'una pasta viscosa, 
expressions de fàstic exagerat davant d'una esquitxada «Involuntaria», trossets 
de paper que a l'hora d'anar a dormir surten dels Noes més inverosímiis... 

També recordem moments de félicitât en la reflexió, en la contemplado de 
la Natura, en el cant. Moments de cares seriöses i d'ulls brillants. 

Totes aqüestes estones son les que en realitat desitges viure quan et Menees 
a la tasca de l'Espiai. Els joes, les bromes, les ganes d'abastar el cim o de 
deixar-te caure dins la tenda, les hores Iliures per a l'exploraciô, l'entreteti-
ment o la becaina, les xiruques empolsinades i, potser, eis peus llagats, la fresca 
del matí que et toca la cara quan treus el cap de la tenda, la negror d'un cel 
pie d'estrelles o el «bona nit» ofegat dins el sac. 

És ben bé això el que et fa sentir tan content; no és pas més que això! 
Espiai 

Turismes 688 
Vehicles que hi ha Purgonetes 62 

a Santa Eulalia Camions 69 
Autocars 2 
Tractors 46 
Motos 108 
Velomotors 172 
Bicicletas 40 

TOTAL 1.187 



Movimiento demográfico 
DATOS FACILITADOS POR EL REGISTRO CIVIL, 

DEPENDIENTE DEL JUZGADO DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD 

NACIMIENTOS 
Fecha Nombre de los nacidos Nombre de los padres 

16- 6-80 Silvia Pons Vilaseca Vicente y Azucena 
4- 8-80 David Martin Blanca Pedro y Dolores 

16- 8-80 Jordi Bassa Jansana Pedro y Josefa 
9- 9-80 Daniel Pintó Casas Juan y Montserrat 

28- 9-80 Joan-Ramon Cabedo Ferreiro Joaquín y Mercedes 
2-10-80 Maro Ribé Senent Emilio y Mercedes 

14-10-80 Antonio Peirotén Mart in Antonio y M.' Carmen 
28-10-80 Lorenzo Sánchez Valero Juan José y Esther 
28-10-80 Juan Sánchez Valero Juan José y Esther 
14-11-80 Javier Caparros Roura José e Isabel 
9- 2-81 Montserrat Bassa Artés Juan y Catalina 

17- 2-81 Jorge Bau Pineda José y Julia 
16- 3-81 Alberto Sanz de Mesa Antonio y M." Teresa 
21- 3-81 Lurdes Durán Batallé Juan y Rosa 
15- 4-81 Alex Castells Ulldemolins José y M." Teresa 

DEFUNCIONES 
Fecha Fecha de ios fallecidos Domicilio Edad 

— Juan Huertas Oliveras Granollers 34 
19- 9-80 Teresa Casanovas Permanyer «Can Macu» 86 
25- 9-80 Jaime Flaqué Estrany «Can Mataporcs» 47 
15-10-80 Luis Danti Bonet «Can Francese nou» 88 
10-11-80 Jaime Barò Moré «Can Barò» 35 
31-12-80 Isabel Barniis Juliá «Can Lluch del Tusol» 75 
6- 1-81 Tomás Cabot Vilardebó ••Can Jaume Parellada» 77 

16- 1-81 Alberto Barbany Uñó «Can Donat» 78 
18- 1-81 Catalina Prat Niubó «Can Pou» 81 
4- 2-81 Isidro Durán Garriga «Ca 1'Angel nou» 89 
5- 3-81 Ventura Guiraut Porta «Can Burgués» 84 

22- 3-81 Saturnino Vilardebó Viaplana «Can Calderí» 81 
10- 4-81 Miguel Moret Auferl l «Can Moret» 78 
23- 5-81 José Molins Agust i «Can Agust i nou» 81 
29- 5-81 Lorenzo Pueyo Batlle Urb. «Can Farell» 50 

1- 6-81 Carmen Pérez Saavedra Urb. «Can Sabater» 75 
21- 6-81 Francisco Cabrerizo Reyes Urb. «Can Sabater» 81 
25- 6-81 Rosario García Vallejo Rest. «La Pérgola» 79 
11- 7-81 José Lluch Lluch «Can Valenti» 79 

MATRIMONIOS 
Fecha Nombre de los contrayentes 

15- 8-80 Manuel Angel Hernández Altozano - Saturnina de la Cruz Cortés 
10- 1-81 Antonio Casabón Riera - Carmen Garrigó Llopart 
17- 1-81 Jaime Badia Molins - Margarita Grañana Bonet 
28- 3-81 Manuel Becerra Fernández - Emilia Ortiz Moya 
31- 5-81 Carlos Mulero Campos - Mercedes Reyes Alvarez 
28- 6-81 Jorge Tomás Puig - Virtudes Sánchez Chicharro 



HUMOR, per Escobar i Bonet 
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Estalvì+ 
Serveis+ 
Crédits= 

Una eina útil per al 
mlllorament de l'estaivi agrari 

La LLIBRETA VERDA-COMPTE AGRARI representa un dels 
més bons estalvis per als pagesos, i ofereix la possibilitat 
d'accedir als servais que ¡nteressen més els agrlcultors i 

ramaders : 
• Crédits de campanya 

• Crédits per a compra de maquinària 
• Crédits per a noves inversions 

• Crédits d'accio concertada de bestiar bovi 
• Avals davant els organismes oficiáis 

El fet d'ésser titular de la LLIBRETA VERDA-COMPTE AGRARI 
li permet, entre d'altres avantatges, disposar 

de l'assessorament tècnic, agricola i ramader que li ofereix el 
Departament de Reiacions Agràries de Banca Catalana 

i Banc Industrial de Catalunya. 

CRÉDITS PER A NOVES INVERSIONS AGRÀRIES 
Enguany, oferim 1.500 milions de pessetes destinades a 

millores i noves inversions agràries, per mitjà del conveni 
signât entre BANCA CATALANA i el BANCO DE 

CREDITO AGRICOLA. 
(Interés: 11 % i a llarg termini) 

BANCA CATALANA 
BANC INDUSTRIAL DE G\TALUNYA 



CONSTRUCCIONES Muñoz 

Urb. «<Can Met» (parcela n.° 1) 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 

Ï ESPORTS ORENÇANA 

santa eulatia de ronçana 
@ 844 82 03 - Plaça Ajuntament, 2 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

i^rírfíí^^rí^ríf'fíc^ní?' t^f'tÍí'í^fíÍfl 



Alimentació Bassa 
Especialitat en embutits 

Pza. J. Maragall, s/n. 

(La Sagrerai 

Tel. 844 81 58 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Vi. jii. vi.i^^yi. 

PERRUQUERIA DE SENYORES 

Doiors Bassa 

Casa Corder (El Riera!) 

Telèfon 844 82 80 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

^ya. ^ ^ ^-ì^ ya^yi. 



Restaurant LA VALL 

BATEIGS PRIMERES COMUNIONS CASAMENTS 

NOVA DIRECCIÓ: 
Francisco PANADÉS 

Fácil aparcament Paro infantil 

Km. 3,400 de la Ctra. de Caldes a Granollers 
Teléfon 844 82 58 Santa Eulalia de Roncana 

E X C A V A C I O N E S 

Y C I M I E N T O S 

Andrés Cárdenas 

Pisos Pedro Gol, bajos-derecha (El Rieral) 

Teléfono 844 82 36 

SANTA EULALIA DE RONpANA 



TALLER ELECTROMECANICO 
* Bobinaje de motores 

* Cargas de Baterías 
* Instalación Eléctrica 

* Reparación de Motocultores 
y Excavadoras 

^Jiian yilató 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
EL R I E R A L 

W. FlPSLJXClk 

@ 844 80 10 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



Suministros Cìadellas 
Venta al mayor de: 

— ARTICULOS PLAYA 

— PESCA SUBMARINA 

— DEPORTES 

— JUGUETERIA EN GENERAL 

etra. San Feliu, s/n. Telèfono 844 83 00 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

PERRUQUERIA DE SENYORES 

Maria Dolors 

Verge del Rennei, s /n. 

Bloc A, 2." 
Telèfon 844 90 11 

SANTA EULALIA DE RONpANA 



Ladri os 

PEIROTEN 
de Feo. Girbau 

COMERCIANTE EN TODA CLASE DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
TRABAJOS DE REBAJES Y CIMIENTOS 

Agente Oficial de ROCALLA y PLASTICO 

OBJETOS DE JARDINERIA 
Y BOTIJOS 

Virgen del Remedio, 2 
© 844 82 56 - 844 88 58 

SANTA EULALIA DE RCNpANA 



Cultivos Viure 
© 871 11 32 CARDEDEU 

7loucultot ^aAQllaó 

© 870 06 89 - GRANOLLERS 

i 

J(2u is J/é la m o s 

© 844 82 42 SANTA EULALIA DE RONQANA 

Sr"^^ 



Comercial del Vallès 
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

de Daniel Tura 

- A » 

Camino Campo de Fútbol, s/n. 
Teléfono 844 83 08 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



COMESTIBLES I CARNS 

COMERp DE PINSOS I PATATES 

Tenda Nova de 
Pere Tura 

Telèfon 844 81 09 SANTA EULALIA DE RONQANA 

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTAIS 

RÈTOLS I IMITACIONS 

PINTOR INDUSTRIAL 

Jaume Iglesias 
etra, de La Sagrera Telèfon 844 89 82 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



ARTES GRAFICAS 

C/. La Serra, s/n. 

Tel. 844 88 91 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

(Barcelona) 

CONSTRUCCIONES DEL VALLES, S.A. 

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION 

S 844 80 00 - 844 80 75 

etra, de Barcelona 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



TRANSPORTES DE GANADO EN GENERAL 

S. P. Servicio para toda España 

^osef) IK aria ^/rañena (^iurana 

Plaza Ayuntamiento, n° 4, 3°, 1." 

Teléfono 844 82 73 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

TALLER DE REPARACIONS 

PLANXA I PINTURA 

R O N D A N A 
de M. PRATS 

C. Indùstria, 4 (Can Cladellas) Tel. 844 81 84 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
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F O R N DE P A 

P A S T I S S E R I A 

LA SAGRERA: 
etra. La Sagrera 
Telèfon 844 89 54 

EL RIERAL: 
Telèfon 844 81 60 
etra. Sant Felm 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



CONSTRUCTOR D'OBRES 

^oaqu ini tuteli 

LA SACRERA - Tel. 844 88 43 

Casa Pepet Turell — 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

^onnemaison 
S E C U R O S G E N E R A L E S 

A D M I N I S T R A C I O N D E F I N C A S 

G R A N O L L E R S 
Avda. Prat de la Riba, 8 
S 870 11 98 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 
San Juan Bosco, s/n. 

© 844 87 38 

¿ t̂fáî fúî  U¡¡^ v̂« v̂Jy 



Comestibles 

S O L E 

«POLLOS AL AST» 

Pisos Torras Tel. 844 89 09 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

I. D A N T I 
TALLER DE SERRALLERIA METÀL.LICA 

Bastida Nova Domicili particular: ® 865 00 36 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



E S T A C I O S E R V E I 
Tel. 844 82 31 

Santa Eulalia 
TALLER DE REPARACIONS D'AUTOMÒBILS 

Tel. 844 88 06 

etra, Barcelona, s/n. SANTA EULALIA DE RONQANA 



CONSTRUCTOR 
D'OBRES 

Antoni 
Gran 
Raga 

Especialidad en reparaciones de todas clases 

© 844 88 59 
Piscinas, 1 

Urbanizació «Eis Ametl lers» 
SANTA EULALIA DE RONQANA 

C I S T E L L E R I A V I M E T S 

Cabassos - «Bolsos» 

Estores - Objectes de vímet 

Taules jardí i terrassa 

Persianes - Cortines 

Edifici «La Sala» 

Tel. 844 88 36 SANTA EULALIA DE RONQANA 



Piscines i Tennis Can Juli 
SERVEI DE BAR I FRANKFURT 

«Urbanització Can Juli» 
® 844 82 81 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

CASCO URBANO 

DE STA EULALIA 

DE RONSANA 



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 RONCANA 



R E S T A U R A N T 

asia Can Pareli 

Km. 5,500 de la carretera de 
Caldes a Granollers - Tel. 844 87 07 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Parcelas 

Rústicas 

-fincas cruilla 
COMPRA • VENTA 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

Cruce Llissá de Munt 
Sta. Eulalia de Roncana 
Granollers - Caldes 
Tel. oficina: 841 62 76 



Pescadería 
Santa Eulalia 
PESCADOS MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS 

RECEPCION DIARIA ESPECIALIDAD EN LANGOSTAS VIVAS 

V I V E R O S P R O P I O S 

Santa Eulalia: 
PI. Ayuntamiento, 4 (tienda) 

Barcelona: 
Mercado Porvenir — 235 — 



FUSTERIA METALLICA 

^ EN FERRO I ALUMINI 

Portes enrotllables i basculants 

J O M I 
de Josep TORRELLAS 

TALLER: 
St. Josep, s/n. PARTICULAR: 
TeL 844 83 30 TeL 844 88 84 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA 
Can Presseguer (soterrani) 
BIGUES 

P A S T I S S E R I A 
F O R N D E PA SANT ANTONI de Jaume Peig 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 





— PINTURA DECORATIVA 
— COL.LOCACIÓ DE PAPERS 

— COL.LOCACIÓ DE SURO 
— RÈTOLS 

PINTOR DROGUERIA 

M A R T I 
• Venda de Papers Pintats 
• Pintures 
• Articles de Neteja 
• Articles de Regal 

La Sagrera 
Telefon 844 82 59 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

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

i V A A 
EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA C L A S S E D'ELECTRODOMÈSTICS 

L L I S T E S D E N O C E S 

Bateries de Culna • Vaixelles • Cuines • Neveres 
Estufes • Maquines de rentar superautomàtiques 

Calefacció eléctrica 

Telèfon 844 81 35 
El Rieral SANTA EULALIA DE RGNQANA 



Muebles de encargo 

Cocinas de fórmica 

Módulos y a medida 

CARPINTERIA ARTESANA EBANISTERIA 

Manuel Gómez Infante 
DECORACION EN MADERA - TALLA Y TORNO 
Diversidad de modelos en mobiliario de cocina 

en maderas nobles 
Modelos tradicionales: 

Provenzal, Castellano, Rústico, Catalán antiguo 
Creación de modelos propios, 

combinados en maderas nobles y fórmicas 
caña, juncos, paja. Mimbre, Rafia, 

corcho y tejidos 
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 

Casa Joanet - La Sagrera, s/n. Telèfs 844 80 30 - 844 82 04 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



Farmacia 

S. Galceran 

PI. Ajuntament, 2 - Tel. 844 89 80 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

TRE3ALLS de 
FUSTA enGENERAL 

^^g^^l^p^^^/Z Ì/OIT-ES ÒOà/AÌ^U 

Carni Can Costa ^-.aStsi00. 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

C A R N E S « S U P E R ' S » 

CONGELADOS Y HELADOS 

J. Ciurans 

Teléfono 844 81 31 

Casa COSTA 

Barrio «El Serrât» 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

TRANSPORTES DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCION 

Edificio Catalunya, 3.', 2.' 

Teléfono 844 80 64 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



P E L U Q U E R I A 

F E M E N I N A 

MONTSE 

Plaza Ayuntamiento 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Bonet 
RECADERO DIARIO A BARCELONA 

B A R C E L O N A : 

Pallars, 129 - Tel. 300 18 34 Ali-Bey, 51 - Tel. 225 69 36 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Teléfono 844 89 98 



B A R A L I M E N T A C I Ó 

^a Sala 
MIQUEL MASPONS 

Telèfon 844 87 56 
E L R I E R A L 

SANTA EULALIA DE RONDANA 

P E L U Q U E R I A 

D E S E Ñ O R A S 

Mana Uñó 

c/. Virgen del Pilar 
SANTA EULALIA DE RONCA NA 



CARPINTERIA MECANICA 

Steve 1 orner 

Teléfono 844 80 59 
EL R I E R A L 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Construccions 

M ö l l n s 
Carrer Pi Gros - «Urb. Boso del Forn» 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
Telefons: 
OFICINA: 

844 81 81 
PARTICULARS: 

844 82 82 
844 90 10 
844 81 74 
844 88 77 
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BAR- BODEGA 

CAN RAMONET 
GRAN SURTIDO DE TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS 

Urb. La Campiña - Parcela 92 
— Calle Aragón — 

SANTA EULALIA DE RONpANA 

TOCINERIA • CARNISSERIA • COMESTIBLES 

Josep Flaqué Galobart 

S E R V E I D E T A X I 

El RIeral © 844 82 83 

SANTA EULALIA DE RONDANA 
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C O N S T R U C C I O N E S 

Barnils 
Casa Barnils 

Tel. 844 80 68 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

vvvvvvvvwvvvwvvvwvvvwvvvwvvvwvvv\v /vwvwwvwvwvwwvavwvww 

MERCERIA TEIXITS OBJECTES PER A REGAL 

1 
. A 

J 

PI. de l'Església - Telèfon 844 81 95 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



RESTAURANT SNACK-BAR 

AMPLIO SALON PARA BANOUETES Y BODAS 
ESPECIALIDAD A LA CARTA 

Y A LA BRASA 

Parque infantil • Pista patín • Gran aparcamiento 

etra. Barcelona, s/n. Teléfono 844 88 05 
SANTA EULÀLIA DE RONQANA 

Germans Bau 
TREBALLS DE FUSTERIA 

T A L L E R : 
Can Tabaquet 

PARTICULAR: 
Verge del Remei 

Telèfon 844 83 11 

SANTA EULÀLIA DE RONQANA 



InstaUem E N E R 6 I A S O L A R 
Aprofitament d'energia TÈRMICA 

Aigua calenta sanitària 
Calefacció de vivendes 

Aprofitament d'energia FOTOVOLTAICA 
Electrificacló de vivendes llluminació de piscines 
Petites antenes repetidores Embarcacions 

Roulottes i tendes de campanya 

CAPTACIO, 

APROFITAMENT 

Q J ^ I P E I REGULACIO 
DE L'ENERGIA 

Nostres LIars, Sta. Eulalia de Ronqana. 
(Barcelona) 

TIENDA DE COMESTIBLES • FRUTAS Y VERDURAS 

POLLERIA - HUEVERIA - CARNES FRESCAS 

BEBIDAS - HELADOS 

Casa Lola 
Vda. de PEDRO ROURA 

LA SAGRERA 
Teléfono 844 88 57 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



DESPATX DE TOPOGRAFIA 

I ARQUITECTURA 

Esteve Aymà Pedrola 

— Medicions de finques, parceHes 
— Flanells topogràfics 
— Projecte de vivendes, croquis, etc. 

Plaça de l'Ajuntament, 2, baixos 

Tels. 844 80 08 - 870 87 79 SANTA EULALIA DE RONÇANA 

J A R D I N E R O 

(Conservación de Jardines) 

C/ . Bellavista, 8 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 



i. g;. sta., eulsilia 
industria gràfica 

Sant Joan Bosco, s/n. 

Telèfon 844 80 82 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

C O N S T R U C C I O N E S 

Pablo 

Jiménez 
EL R I E R A L 

Pisos La Sala, 3.°, 2.' 
Teléfono 844 90 07 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



C O N S T R U C C I O N S 

(CASA MATEU) 

@ 844 88 33 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

( E S T A Ñ O 

Espardenyeria i Merceria • Objectes Regal i Escriptori 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

Telèfon 844 90 33 



TENDA DE QUEVIURES 
TOCINERIA 

CARNISSERIA 
POLLERIA 

POLLASTRES A L'AST 

Antonio 6ubern 
Magatzem de pinsos, grans, farines i farratges 

Fruités - Vins - Insecticides 
PREUS ECONÒMICS 

— CASA MARANGES — 
Telèfon 844 81 57 

SANTA EULALIA DE RONÇANA 

PELUQUERIA DE CABALLEROS 

GRAN SURTIDO DE CALZADOS 

OBJETOS REGALO Y PERFUMERIA 

S. Salvado 

Teléfono 844 88 61 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 
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SALON 
de 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 

DOLOHES 

Virgen del Remedio (Pisos Torras) 

© 844 88 85 

SANTA EULALIA DE RONQANA 
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C O N S T R U C C I O N E S 

J. MONTES 

Virgen del Remedio, s/n., piso 1.° 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



I TOCINERIA CARNICERIA 

C/Serra Granada-STA.EULAUA DE RONSANA 

Teléfono 844 87 82 

PELUQUERIA DE SEÑORAS 

Qasa ^fLon tes 

LA SAGRERA 
Teléfono 844 87 66 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



Ferretería 
Poma 

TRANSPORTES 
GENERALES 

etra. Barcelona - Teléfono 844 80 60 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

C O N S T R U C C I O N E S 

H A T E R A S 

EL RIERAL Teléfono 844 90 31 

Urb. « Can Torras» - Casa Materas 

SANTA EULALIA DE RONCANA 



Fonda Mestret 
Joan Puigdomènech 

COMUNIONS I BATEIGS 

MENJAR CASOLA 

OBERT TOT L'ANY 

Telèfon 844 82 07 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



C O N S T R U C C I O N E S 

GILt 

Casa Gili - Teléfono 844 81 63 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

B A R J U A N 
J U A N M O N T O Y A 

ESPECIALIDAD EN POLLOS A L'ASI 

c / . Las Piscinas, 27 

Urbanización «Eis Ametllers» 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



Jardinería 

Yélamos 
CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE JARDINS 

Casa Yélamos 
Verge del Reme! 

Telèfon 844 82 42 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



Assessorament dietètic 

Lligons d'alimentació natural 

• Cursos de dietètica i nutrìció 

• Classes de cuina naturista 

• Selecció de productes — naturals — orientals 

— biologies — macrobiotics 

• Nutrició infantil 

• Herbes i plantes medicináis 

• Bellesa i cosmètica natural 

• Saló de te i degustacions 

• Objectes complementaris 

• Consultori naturista a càrrec de naturópata especialitzat 

Avda. Prat de la Riba, 58 - Tel. 870 11 98 - GRANOLLERS 



R E S T A U R A N T E 

Y B O D E G A 

^^yfCatiide 
Teléfono 844 87 98 

Divina Providència, 1 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

C O N S T R U C C I O N S 

E. Polch i 
E. I/erduo 

Doctor Fleming, 21 
Teièfon 865 83 13 
SANT FELIU DE CODINES 

Can Just, s/n. 
SANTA EULALIA DE RONQANA 



Casa DURAN — 

M E N J A R S C A S O L A N S 

OBERT TOT L'ANY 

Carretera de La Sagrera 

Telèfon 844 82 60 

SANTA EULALIA DE RONQANA 

F E R R E R I A 

de 

M i q u e l B a r b a i i y 

Especialitat en ferrar cavalleries 

Telèfon 844 81 56 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



LAMPISTERIA I ELECTRICITAT 

W Victor Sala 

Telèfon 844 89 25 SANTA EULALIA DE RONDANA 

Reservat 

V. •. • - o 
. ^ - . V / - • a 



PINTURA 
DECORACIÖ 
COL.LOCACIÓ SÖLS 
MOQUETA 
PLÁSTIC 
RÉTOLS 
EMPAPERAT 

F. Blanca 
Verge del Remei, s/n. 

Telefon 844 90 18 
SANTA EULALIA DE RONQANA 

PERRUOUERIA DE SENYORES 

a ena 

Carrer Verge del Remei, s/n. 
«Casa Gibernau» 
Telefon 844 80 18 

SANTA EULALIA DE RONQANA 



àxjtmruj 
CAIXA DE 

CATALUNYA 

Continuem innovant per a 
millorar els nostres serveis 

Hem creai el 

CDIIPTE 
FAniLIAlt 

Som fìdels a la nostra vocació de Caixa d'Estalvis, 
i avancem decididament per aquest carni 

CAIXA D'E5TALVI5 DE CATALUNYA 
, CAIXA Df TOTS 



P U B L I C A C I O 
P A T R O C I N A D A 

P E R 
L ' A J U N T A M E N T 
DE STA. E U L A L I A 


