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Novament en vigüies de la Festa Major, arriba a les
vostres
mans l'«Anuari Local» on, amh la bona voluntat de tots,
intentem
deixar palesa la història del nostre
pöble.
Durant aquest any hi ha hagut una colla de canvis
importants
a nivell d'Estat Espanyol que han afectat al nostre pöble com a
tots els de Catalunya (Constitució,
recuperació
d'organismes
com
la Generalitat, eleccions municipals,...).
Son una sèrie de cumins
oberts per a assalir el redreçament
de Catalunya. Però els problèmes de Santa Eulàlia, encara que més fàcils de canalitzar dins del
mare politic actual, son els mateixos i es feina de tots i cadascun
de nosaltres I'arribar a resoldre'ls.
No fa gaires mesos, precisament
en la campanya que fèiem de
cara a les eleccions municipals, vam elaborar un programa
de.nécessitais que s'havien de cobrir si voliem anar avançant com a
comunitat i fer, per a tots, una vida més agradable a Santa
Eulàlia.
Si donem una ullada a la gestio municipal veurem que
aquelles
coses a realitzar que anunciàvem
no s'han portât pas a terme,
entre altres coses perquè Vespai de temps tampoc ho ha
permès.
Malgrat tot, ja hi ha estructurada
la gestio municipal, i després
d'aquest calorós mes d'agost, hem de treballar tots de ferm per
aconseguir les fites fixades. Tant de bo que a l'anuari vinent poguem ressenyar-hi una sèrie de realitzacions
fetes de les que ens
en poguem felicitar
mutuament.
J a u m e Valls

AJUNTAMENT
Pensem que el fet més important succeït aquest darrer any a nivali d'Ajuntament han estât les Eleccions Municipals, que han donat a tots els pobles
una Corporació totalment democràtica, dones en la seva elecció van tenir
ocasió de participar-hi tots els veins de més de 18 anys.
Aquesta nova Corporació ha de permetre que, en la gestio municipal, es
doni una nova empenta per aconseguir la participació dels santaeulaliencs
en les decisions que ens afecten, i si encara no s'ha aconseguit que aquesta
participació sigui prou ben estructurada, el nostre desig és trobar els camins
de participació popular, créant comissions de treball, assessorament i consulta.
Cal reconèixer, però, que el cami democràtic no és fàcil, vol esforç per
part de tots, i en alguns casos sacrificar la rapidesa de les decisions allargant
eis débats fins a trobar una solució que respongui a les diferents propostes.
També podem dir que hi ha bona voluntat i ganes de fer les coses ben
fetes.
A l'hora d'escriure aquest resum a l'Anuari local, vàrem plantejar-nos si
calia donar-li una nova orientació o continuar amb la línia dels anys anteriors La conclusió va ser que, d'alguna manera, aquest llibret era la historia
d'un any de vida del nostre pöble, i ens va semblar que valia la pena continuar
per aquest cami, fent un comentari de les coses fetes més que exposar els
projectes de cara al futur.
Composició de l'Ajuntament anterior:
Batlle:

Francese Brustenga i Galceran

Consellers: Francese Guai i Solà
Jaume Valls i Bassa
Jaume Danti 1 Bassa
Bartomeu Roura i Bassa
Josep Torrellas i Girbau

Composició de rAjuntament actual:
Batlle:
Jaume Valls i Bassa
Consellers: Vicen^ Barnils i Girbau
Francese Isern i Pou
Josep Valls i Bassa
Josep Uñó i Ciurans
Joan Cabot i Pañach
Josep Danti i Sala
Marcel Galobart i Plaqué
Joan Duran i Guai
Genis Puigdomènech i Salas
Jordi Iglesias i Vives
Comissions informatives
Les conselleries o comissions informatives han quedat constituides aixi:
AGRICULTURA
Joan Duran i Guai
Francese Isern i Pou
INDUSTRIA I RAMADERIA
Francese Isern i Pou
Joan Duran i Guai
ENSENYAMENT I CULTURA
Josep Valls i Bassa
JVIarcel Galobart i Plaqué
Jordi Iglesias i Vives

El nou Ajuntament. Desquerrá a dreta, asseguts: Josep Danti,
Francese Isern, Joan Cabot, Jaume Valls, el nou alcalde; Genis
Puigdomènech I Joan Duran; drets: Josep Valls, Marcel Galobart,
Viceng Barnils, Jordi Ir-lesias i Josep Uñó.

URBANISME
Vicenç Barnils i Girbau
Genis Puigdomènech i Salas
Joan Cabot i Pañach
O R D E N A C I Ó DEL T E R R I T O R I
Estarà constituida per tota la Corporació.
ECONOMIA I FINANCES
Josep Danti i Sala
Josep Uñó i Ciurans
SANITAT
Marcel Galobart i Plaqué
Joan Duran i Guai
ESPORTS
Josep Uñó i Ciurans
Joan Duran i Guai
ESPLAI
Josep Valls i Bassa
Vicenç Barnils i Girbau
GOVERNACIÓ
Jaume Valls i Bassa
Francese Isern i Pou
SERVEIS
Genis Puigdomènech i Salas
Josep Danti i Sala
R E L A C I O N S P U B L I Q U E S I PROMOCIÔ C I U T A D A N A
Joan Cabot i Pañach
Jordi Iglesias i Vives
Josep Valls i Bassa
Cal destacar que aquest nomenament de comissions no va ser una imposició de la Candidatura majoritària ni de l'alcalde, sinó que es va seguir un
procès totalment democràtic, pensant en les persones més adients per a
cada una d'elles.

Realitzacions
Les coses més remarcables que s'han fet aquest any han estât:
— Adquisició a la Parròquia de 240.000 pams^ de terreny, per un import total
de 6.000.000 de ptes., que es destinará a verd public i zona d'equipaments.
— La posada en funcionament de quatre noves aules en el Grup Escolar
Ronçana, obra que no va ser acceptada par l'Ajuntament ja que els tècnics
municipals van considerar que la seva construcció era deficitària i mal
feta.
— Subvenció de 250.000 ptes. concedida pel Conseil Superior d'Esports a
l'Ajuntament per a pagar les obres complementàries de la pista poliesportiva.

Cens d'habitants
El nombre d'habitants de Sta. Eulàlia, segons la rectificació de l'ûltim
padró, és de 2.093.
Pressupost ordinari
La liquidació del Pressupost ordinari de l'any passat, quedà de la segiient
manera:
Existència en Caixa el dia 31 de desembre
Crédits pendants de cobrament

71.771'— ptes.
9.705.468'— »

Obligacions pendents de pagament

9.777.239'— ptes.
8.774.122'— »

Superávit de

1.003.117'— ptes.

El Pressupost ordinari per aquest any, es desglosa de la següent manera:
Prorrogat per al primer semestre, el passat pressupost de 1978.
Nou pressupost per al segon semestre, d'import 10.584.000'— ptes., quedant els capítols fixats així:
DESPESES
Personal actiu
Material i diversos
Classes passives
Subvencions i participacions
Extraordinari i de capital
Imprevistos

3.446.576'— ptes.
4,684.000'— »
7.707'— »
350.500'— »
1.971.750'— »
123.467'— »
10.584.000'— ptes.

INGRESSOS
Impostos directes
Taxes i altres ingressos
Subvencions i participacions ingressos
Ingressos patrimonials
Imprevistos

4.561.000'— ptes.
4.125.000'— »
1.842.000'— »
1.000'— »
55.000'— »
10.584.000'— ptes.

També es va confeccionar un Pressupost extraordinari per liquidació de
deutes fins el 31 de desembre de 1978, quedant fixât així:

Joves allistats enguany
per ingrassar al servei militar.

DESPESES

Material i diversos
Extraordinari i de capital

1 392.533'— ptes.
6.539.100'—
»
7.931.633'— ptes.

INGRESSOS

Extraordinari i de capital

7.931.633'— ptes.

Quintes
Els joves
güents:

allistats enguany

per

ingrassar

al servei

Josep M.^" Bonet Vila
Juan-Pedro Cánovas R o m e r o
Albert-Joan Cases Barri
David Duran Viaplana
Santiago Espina Sayol
Joan Francés Cuyás
Esteve Guai Terradellas
Antonio Luis Hernández Arenales
Juan Luna Peralta
Josep M.'' Riera Quintana
Francese Tura Poma
Miguel Vázquez Vega
Manuel Santiago Vega Mendoza
Esteve Viader Safont
José Yélamos Reche

militar

són els se-

Funcionaris
Amb sessió del dia 18 de gener de 1979, es va aprovar el nomenament dels
següents nous funcionaris:
Amb dedicació del 17 %:
Arquitecte:
Enginyer:
Aparellador:

Joan Jordana Gisbert
Joan Ferrer Calonge
Josep M.^ Ambròs Monràs

Amb dedicació completa:
Jardiner:
Guàrdia:
Xòfer:

Jacint Agramunt Andreu
Francisco Mateos Reyes
Pere Duran Riera

Biblioteca Municipal
Molt s'ha parlat i escrit ja sobre la biblioteca, i encara no està acabada.
Ara sí, però, que falta poc per a la seva inauguració. Tenim l'interior del
local completament acondicionat i ais Ilibres a punt per a coUocar-hi. Es
tracta només d'adecentar les parets exteriors i de fixar una data per la inauguració, un cop estigui ordenat tot el material que contindrà, per cert força
important i nombrós.
De totes maneras, el local està fent ja un servei al poblé des de fa temps.
En ell s'han célébrât conferències, reunions, molts dels actes de propaganda
de les passades eleccions municipals, les mateixes eleccions, les sessions públiques de l'Ajuntament, etc.
Durant aquest any han arribat a terme les gestions iniciades per l'anterior
Ajuntament amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya a fi que aquesta entitat
es fes càrrec de les despeses d'acondicionament del local i de l'equipament
de Ilibres per la biblioteca.
El dia 18 de maig es va signar el contracte corresponent en el que s'acordà:
La Caixa d'Estalvis de Catalunya es compromet única i exclusivament a
finançar el cost de les obres realitzades, per un import total de 4.500.082'—
pessetes, i a dotar la Biblioteca amb eis Ilibres adéquats i precisos per al
normal desenvolupament de la seva activitat.
L'Ajuntament es compromet a tenir la biblioteca oberta al public un minim de dues hores i mitja diàries, a mantenir i conservar la biblioteca en perfectes condicions de funcionament, i a dotar-la dels corresponents servais de
bibliotacària i da les demés atencions da neteja, fluids, calefacció, etc.
La Biblioteca as denominará «Centre Cultural Sant Jordi».
Per tant, cal agrair a la Caixa d'Estalvis de Catalunya la seva important
a j u d a perqué la nostra Biblioteca fos possible, i damanar-li qua en el f u t u r
destini també alguna quantitat per anar-la millorant.

JUZGADO DE PAZ
La pasividad con que las personas que prestamos servicio a la Administración de Justicia, vemos los asuntos judiciales en los que intervenimos en
mérito a nuestro trabajo, nos permite calibrar con mayor detalle la gravedad y alcance de cada caso. Año tras año se repiten los mismos hechos y
los mismos casos, los mismos disgustos y las mismas discordias; conduce
todo ello a la instrucción de las reglamentarias diligencias que, más adelante, habrán de ofrecer al Instructor el camino básico de la sentencia.
El vil metal produce, y ello es de sobra conocido por todos, un elevado
número de pleitos civiles; siguen los accidentes de tráfico motivados por esa
«marabunta» urbana y viaria en la que, a causa de la gran prisa en que vivimos, se suceden accidente tras accidente, algunos de ellos con producto
de vidas por medio. Siguen estafas, malversaciones, hurtos, robos, delitos
de todo tipo.
Muchas veces, los servidores de la justicia pensamos que, gracias al malhacer de los humanos, tenemos la oportunidad de trabajar dentro del campo vocacional en el que nos hallamos integrados, pero consideramos que el
ejemplo de los demás debería ser la más eficaz jurisprudencia, haciendo disminuir sustancialmente el número de expedientes a tramitar en los Juzgados,
pero lo cierto es que sucede todo lo contrario y día tras día se ven aumentar
evidentemente los casos jurídicos.
Algún lector pensará que quién estas líneas escribe se adentra en temas
que no le corresponden, y que no caben en este espacio, pero puede asegurarse, cosa además comprobable, que no existe ningún Juez que desee el malestar de sus semejantes. Todos ellos, sin excepción, adoptaron este cargo
profesional deseando la paz y el bienestar de todos y luchan ferozmente contra la maldad hasta el fin de sus días. Esperemos que algún día, no lejano,
logren su loable propósito.

El Juez de Paz

MEMORIA
Es ya un tópico, venir diciendo que cada año la actividad y el t r a b a j o
aumenta en el Juzgado de esta localidad, pero lo cierto es que así sucede. El
t r a b a j o aumenta y los medios son siempre los mismos y además muy escasos.
Este año que media entre la publicación del anterior ANUARIO y el presente, ha sido complicado y variado en cuanto a asuntos despachados, alguno de ellos todavía en período de trámite.

Se han diligenciado más de trescientas cartas-órdenes y exhortos; intervenido en varios conllic'.o;; vcc)nr-!es; cobrado, por vía de apremio, un medio
centenar de multas de tráfico; cumplimentado diligencias laborales procedentes de las distintas Magistraturas de Barcelona; intervenido en algunos
asuntos de jurisdicción voluntaria, etc.
Por parte del Registro Civil de este Juzgado, se han tramitado algunos
cambios de nombre del castellano al onomástico correspondiente en catalán;
practicado inscripc'ones y expedido 187 certificaciones regístrales, etc. etc.

HORARIO DESPACHO

JUDICIAL

Audiencias del Sr. Juez
— Todos los jueves laborables de 18 a 19 horas.
— A horas previamente convenidas.
Secretaría
—• Todos los jueves laborables de 17 a 19 horas.
— A horas previamente convenidas.
Registro Civil
— Todos los jueves laborables de 17 a 19 horas.
URGENCIAS
Para estos casos, fuera de las horas de despacho, dirigirse al domicilio
particular del Secretario, (calle Oriente, 1) o directamente al Sr. Juez titular.

Uehiclßs

que hi ha a Santa

Autocars ..
Camions .
Turismes .
Furgonetes
Motos ...
Tractors

3
74
617
89
120
34
Total ...

Euiàiia

Bicicletes
71
Velomotors
162
Carros
5
(Aquests són els que han retirât la placa
municipal de circulació. És molt probable
que n'hi ha d'altres que encara no l'han retirada.)

937

A la vista d'aquests números, no és difícil de comprendre les embussades que es
formen ai llarg i ampie de gairebé totes les carreteres. No n'hi ha per menys.
Aixö dona un promig, al nostre poblé, de més d'un vehicle per cada dos habitants.
Si els nostres besavis, o avis, tornaven, com s'esgarrifarien!

E L E C C I o N

s

Des de I ultima publicació de l'Anuari, eis qui hem volgut, hem pogut anar a
manifestar la nostra voluntat amb paperetes ficades a les urnes, només que tres
vegades. Tot un rècord.
La primera va èsser a nivell estatal el dia 6 de desembre de 1978; la finalitat
era expressar la nostra conformitat, o no, a la nova Constitució.
La segona, a nivell de nacionalitats el dia 1 de març d'enguany; era per elegir
eis nostres représentants davant del Govern, tant en el Congrès com en el Senat.
I la tercera el dia tres d'abrii i va èsser totalment a nivell locai. Eis nostres
vots decidirien inapellablement quines serien les persones que en el transcurs
de 4 anys entrarien a la Casa Gran del pöble i que en definitiva serien eis responsables de la marxa de! municipi.

CONSTITUCIÓ
La propaganda mès forta que es va fer va ser per la teievisió. Els que tenim
«tele», que crec que som la majoria, vàrem tenir de suportar, a cada espai de propaganda, el perqué d'anar a votar el dia 6 de desembre. Davant d'aquest rentat
de cervell no hi havia altra opció; anar a les urnes. El résultat al nostre poblé va
èsser el següent: Sobre un cens electoral de 1.410 votants, 956 van votar, 454 no
ho van fer.
Dels 956 votants 852 van dir que si, 50 van dir que no i 58 no van dir ni sí ni
no; van votar en blanc. 8 paperetes van ser nules.
El résultat ès força significatiu. Malgrat la «tele» amb el constant bombardeig
de propaganda, almenys aquí a Santa Eulalia no va tenir una total influència, ja
que el 32'27 % no va anar a votar. Si hi afegim el 4'11 % que va votar en blanc,
que per mi ès com no anar a votar (encara hi ha gent que té por), suma un total
de 36'38 %, el que vol dir que quasi les dues quintes parts no están d'acord amb
la Constitució.

ELECCIONS GENERALS
Aquí ja hi va haver mès propaganda, tant a la premsa, T.V., com particularment
per part de les Mistes que es presentaven en el Congrès com a partit politic i el
Sénat com a persones. Tampoc va donar un résultat plenament satisfactori, jaque
sobre un cens de 1.437 votants el 36'60 % no va passar per les urnes. També representa les 2/5 parts d'abstenclonisme.

Diguem, per refrescar la memoria, que els partits politics que van tenir més
vots a Santa Eulàlia van ser: Convergència i Linio, 345 vota, P.S.C.-P.S.O.E. 207,
Centristes de Catalunya i U.C.D. 169, P.S U.C. 48.
A l'any 1977, C. i U. van tenir 116 vots més. P.S.C.-P.S.O.E., 54 vots menys.
Centristas de Catalunya, 41 vots més.

ELECCIONS MUNICIPALS
Aqüestes ja van fer anar més gent a les urnes, dones sois un 2971 % sobre el
mateix cens no votaren.
Hi havia tres Candidatures: Convergència i Unió, que va tenir 449 vots. Candidatura Independent Ronçana, que en va tenir 351, i Socialistes de Catalunya, amb
210 vots.
Les tres candidatures varen treballar a nivell de propaganda amb molta mesura i correcció i van tenir contactes amb grups de gent de diferents barris per
conèixer els problèmes concrets i fer conèixer el seu programa futur.
Una de les coses que cal agrair és el sistema que van emprar per la seva propaganda visual: No van embrutar cap paret i la propaganda col-locada en els Noes
més estratègics del terme, a les poques hores de celebrados les eleccions va
èsser retirada pels mateixos que l'havien coi-locada. Us felicitem.
El résultat de les Eleccions Municipals va fer que deis 11 membres que formen el Consistori, 5 son de Convergència i Unió, 4 de Candidatura Ronçana i els
Socialistes de Catalunya, 2.
Josep Margenat

H U M O R , per Escobar
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£a ac tiialUlacl 50 a it OS atrás »
Al o b j e t o de d a r conocimiento de los asuntos que se consideran más interesantes, a continuación se transcriben algunos p á r r a f o s del libro de actas,
n." 18.
Sesión del día 5 de Marzo
Reunido el pleno del Ayuntamiento en sesión pública extraordinaria con
asistencia de los señores concejales y b a j o la presidencia del Sr. Alcalde D.
J a i m e Danti Puigdoménech, se abrió la sesión con la lectura del acta anterior que f u e a p r o b a d a .
Dado cuenta del dictamen emitido por e! Arquitecto Municipal acerca del
valor que tienen los edificios: antigua casa Consistorial y local destinado a
carnicería, resultando de la tasación practicada que dicho valor asciende a
«cuatro mil pesetas » se acordó celebrar un concurso p a r a la enajenación
de a m b o s inmuebles, cuyo p r o d u c t o se destinaría a construir un Matadero
Municipal.
Dicho concurso se celebrará en la nueva Casa Consistorial, a las diez horas del día diez de abril próximo.
Para poder t o m a r p a r t e en el concurso es indispensable depositar en concepto de fianza provisional, 400'— ptas., en garantía del cumplimiento del
prec'o de la adjudicación. Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado
dirigidas al Alcalde Presidente del Ayuntamiento y en pliego separado y abierto deberán p r e s e n t a r los concursantes su cédula personal y el justificante de
h a b e r ingresado en la Depositaría el importe de la fianza provisional.
Los pliegos se abrirán en el día y hora antes expresados, y el acto será
público, presidido por la Comisión Municipal permanente, extendiéndose por
el Secretario del Ayuntamiento la correspondiente acta, por no ser necesario la presencia del Notario, dado el valor de los inmuebles que se e n a j e n a n .
La Comisión Municipal p e r m a n e n t e a d j u d i c a r á el concurso a la proposi
ción que consideren más ventajosa y su resultado se publicará en el tablón
de Edictos de la Casa Consistorial.
Durante el plazo de ocho días, se devolverán las fianzas provisionales de
los concursantes que no hayan sido favorecidos y t r a n s c u r r i d o dicho plazo
se e f e c t u a r á el total pago de venta y se elevará a escritura pública el acta
de adjudicación si así se desea por el concursante favorecido. Se faculta al
Sr. Alcalde p a r a que c o n f o r m e a las anteriores bases, f o r m u l e el correspondiente edicto, y m a n d e publicarlo en el B. O., autorizándole a d e m á s p a r a que
en ejecución de este acuerdo dicte las providencias que estime oportunas.

Día veintitrés de Marzo
Se dio cuenta por íntegra lectura del expediente de «prófugo», instruido
al mozo Jacinto Maspons Sala, del alistamiento para el reemplazo del año
1929, que citado por edictos no compareció por si ni por medio de representante al acto de la clasificación y declaración de soldados, ni tampoco
alegó causa justa que se lo impiriera. Visto lo expuesto por parte del vecino designado como defensor, por la del padre del mozo n.° 9 del alistamiento, y el dictamen del Regidor del Ayuntamiento acordó: Que debe declarar y declara «prófugo» para todos los efectos legales al mencionado mozo Jacinto Maspons Sala, condenándole al pago de los gastos que ocasione
su captura y conducción.
Día veintiséis de Mayo
Se abrió la sesión con la lectura del acta de la anterior que fue aprobada, manifestando la presidencia que la misma tenía por objeto poner en
posesión de su cargo al Concejal D. Francisco Danti Puigdoménech, nombrado por el Exmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia según comunicó
con oficio de fecha 11 del actual.
Leido el oficio referido y apareciendo en el mismo que en efecto manifiesta el Exmo. Sr. Gobernador Civil, en uso a las facultades que le están conferidas, ha tenido a bien nombrar Concejal directo de este Ayuntamiento a
D. Francisco Danti Puigdoménech, hallándose este presente en este acto, se
le puso en posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, pasando a
ocupar en el Consistorio el escaño correspondiente.
Día dieciséis de Julio
Reunidos en la Casa Consistorial, previa convocatoria, b a j o la presidencia del Sr. Alcalde D. Jaime Danti Puigdoménech, se abrió esta sesión extraordinaria dando lectura del acta de la celebrada por la Comisión Permanente, en la que se acordó formular la memoria que obra en el expediente
relativa a las cuentas generales de este Ayuntamiento, correspondientes al
ejercicio de mil novecientos veintiocho, que se halla sobre la mesa.
Enterados de dichos acuerdos los Sres. presentes, así como de la obligación que les impone el Estatuto Municipal en su artículo 578 y el Reglamento de Hacienda Municipal en el 127, se acordó por unanimidad n o m b r a r
una Comisión compuesta de los Sres. D. José Viñeta Poma y D. Ginés Barnils Barbany, para que examinen las citadas cuentas y formulen el oportuno dictamen, dando orden al Secretario Interventor de que les facilite
cuantos datos pueden serles útiles para el buen desempeño de su cometido.
Josep Casanovas

Barbany

COLEGIO NACIONAL « RONSANA »
Resumen del curso académico 1978-79
—
—
—
—

Número de profesores de E. G. B., 13.
Profesor de Educación Física, 1.
Número de alumnos, 367.
Distribución por niveles: 2 aulas de preescolar, 2 de primero de E. G. B.,
1 de de segundo, 2 de tercero, 1 de cuarto, 1 de quinto, 1 de sexto, 2 de
séptimo y 1 de octavo.
Nota a destacar: debido a esta distribución ha desaparecido en este Curso
el aula de Educación Especial.
— Actividades Extraescolares donde han participado los alumnos: Campeonatos Escolares de Granollers con los siguientes equipos: Polideportivo
Benjamín Masculino, Polideportivo Benjamín Femenino, Polideportivo Alevín Femenino, Infantil Masculino de Balonmano y Infantil Femenino de
Baloncesto.
Cursos de Natación en el Club Natación de Caldes de Montbui.
— Festivales en el Colegio: Día de Sant Jordi y Festival Deportivo del Final
de Curso.
Proyectos para el próximo curso
— Se ha solicitado al M. E. C. el aumento de la plantilla del Centro en dos
profesores más, y al Ayuntamiento la construcción de una nueva aula.
— Conjuntamente con A. P. A., el Colegio pretende montar en este curso una
Biblioteca Escolar encuadrada en las dependencias del Centro.
HUMOR, per Bonet
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Per al nen, el joc és el primer pas, on
aconseguelx independitzar-se de la mare
i per tant deixar d'ésser un objecte.
Així, en els primers meaos de vida,
l'infant comença a jugar amb les seves
mans i peus. Més tard, el nen aprendrà
a jugar amb les persones que el volten.
Somriu amb facilitat i apren a fer la
pinsa amb els dits, deixant anar aquella
joguina perqué la persona que és a prop
la culli i M torni a donar. És l'edat de les
activitats pre-lúdiques.
Des dels dos als sis anys, el joc passa
d'ésser de fantasia al joc real, més endavant serà un joc més sofisticat, amb
les seves regles (fútbol, esports, etc...).
És en aquest periode on la psicomotricitat té més importancia per el nen. Aixô
és, la relaciô que hi ha entre el cos del
nen i el seu entorn.
El nen apren a conèixer el seu cos i
el perqué serveix cada un deis seus membres, coordinant els moviments.
Molt important és la joguina, dones és
el medi pe! qual el nen aprén, es dis-

JOC

treu, s'integra en el grup i troba allò que
més li agrada.
Trobarem jocs de tot tipus, així tenim:
— Jocs educatius. Són aquells que desenvolupen la idea en l'espai.
— Jocs clàssics. Són els tipies de sempre: nines, cotxes, pilotes, és molt
important que no hi hagi discriminació en jocs de nens o de nenes.
— Jocs simbòlics. Són jocs creatius, el
nen desenvolupa la seva imaginació
(fang, pastilina, paper).
— Jocs dirigits. Es fan, principalment, en
cl collegi, on se l'encamina per que
ell sol arribi a un fi determinat.
— Joc Iliure. Lllurement, i en un espai
obert, juguen entre ells sense cap
tipus d'orientació prèvia. Desenvolupen la seva activitat motora.
Veietn, dones, la gran importància del
joc. Per a ells, el jugar representa el treball de cada dia.
La fundó principal del joc és organitzar tota l'activitat psíquica.
El nen projecta i realitza les coses inconscients en el joc.

Associació de Pares d'Alumnes
L'Anuari té la finalitat de fer historia del pöble i és evident que l'escola, i per
tant aquesta Associació, té coses per dir.
En l'última edició, ara fa un any, ens dirigíem a tots els pares demanant-los
ajut i coHaboració, i pensem que la tònica és la mateixa, perqué tenim tots la obligació, com a pares, de vetllar, procurant el millor per a leseóla deis nostres filis.
Hem fet les reunions obertes a tots els pares, i tot el que bonament hem pogut a fi d'agafar contacte amb ells, i certament pensem que bastant hem avançat
en aquest aspecte.
Perqué si bé és veritat que, en comprovar quo hi havia de dedicar moites hores no remunerables, algún pare es va esfumar, també és veritat que hem trobat
forces pares i mares que s'han prostat amb una coHaboració total en l'Associació.
Gràcles a ells, podem constatar, com a fets més recents, la trobada de pares el
dia 1 de juliol, en una bonica festa de fi de curs. I també el que es pugui haver
fet una tanda de colonies a Borredà, amb alumnes de l'escola.
Fent un breu resum del curs que ara ha acabat, podem dir que és de signes
força positius, encara que hauria estât millor de no haver faltat eis dos professors que es comptava que probablement vindrien.
Aquesta experiéncia ens fa patir de cara al pròxim curs, perqué set dels tretze professors que formaven la plantilla a Sta. Eulalia han demanat trasllat. LIavors
són nou eis que esperem perqué aquest curs pugui funcionar amb normalitat, i,
francament no ho mirem amb gaire optimisme.
Sàpiguen també que els [libres dels alumnes els comprará l'APA tal com vàrem fer l'any passat. Això es va decidir en l'Assemblea General de socis que es
va celebrar a la Biblioteca.
A fi de poder informar bé ais pares, vàrem publicar un butlletí, on coHaboren
amb articles, professors, alumnes i pares. Es pretén, si les possibilitats
ho permeten, que surti cada trimestre i, naturalment, que arribi a cada pare.
Fa pocs dies es va fer una reunió conjunta, Comissió Municipal de Cultura,
Professors i APA, per formar una comissió mixta que coordini les mútues relacions i per evitar possibles mal entesos.
Res més. Esperem que tot doni els bons résultats que esperem.
La
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Cerno ícdcG Ico añcG, vcmcs a hacer un poco de repaso a la labor realizada en
este servicio y ver si las gestiones que se realizan en el mismo pueden beneficiar a la población en su totalidad, o bien a una gran mayoría, como es el deseo del Ayuntamiento al montar dicho servicio hace cuatro años.
El número de primeras visitas en este momento es el de 118, lo que supone
31 más que el año pasado para estas mismas fechas. Ello comporta un aumento
en las visitas posteriores, ya que se debe contar las realizadas para continuar
con los trámites ya en curso de diversas solicitudes, que son necesarias para
la tramitación do expedientes o bien para aclarar dudas sobre sus posibilidades.
Podemos decir que homco continuado manteniendo correspondencia con los
Registro Civiles do diversos puntos de España, para solicitar certificados diversos; poro principalmente las gestiones se han centrado en Gobierno Civil, Generalität, Mutualidades Laborales de: Madera, Textil, Agraria, Servicio Doméstico, Químicas, Consumo, etc., etc. Aunque realmente este año hemos tenido
más relación con Autónomos y Servicio Doméstico, que con otras. Por otra parto se ha entorpecido nuestra labor con diversas huelgas, principalmente en el
Instituto Nacional de Previsión, lo que ocasionaba un verdadero transtorno ya
que se repetían los viajes sin saber a ciencia cierta si se nos atendería o no.
Pero afortunadamente y con paciencia se ha solucionado todo lo mejor posible
o ese es nuestro parecer.
Quisiera dejar bien clero, la imposibilidad de solicitar las ayudas del Fondo
Nacional de Asistencia Social de Gobierno Civil para aquellas mujeres casadas
cuyo esposo cea pensionista, por un decreto de mayo de 1977; ello no implica
que haya mujeres casadas que cobren dicha ayuda siendo sus esposos pensionistas, pero la causa de ello es que lo solicitaron antes de salir dicho decreto.
Nuevamente quisiera recordar que los mutilados en la contienda del 36 al
39, tienen derecho a solicitar la pensión correspondiente según su grado de
invniidez y que, en caso de carecer de documentación que lo acredite, es necesaria la presencia de dos testigos que hagan una declaración jurada a tal efecto.
Otra novedad que hay este año es la posibilidad de solicitar pensiones a las
viudas, hijos incapacitados y padres legítimos, adoptivos o naturales en caso de no
haber esposa o hijos. Es prudente presentar las solicitudes antes del 1.° de
diciembre próximo, para tener derecho, en caso de que sea concedida la pensión, a cobrar desde el mes de noviembre de 1978, ya que las presentadas posteriormente a dicha fecha no tienen la posibilidad de cobrar los atrasos y solamente cobrarían desde la fecha en que ésta sea concedida.
En la actualidad las viudedades de agraria, no caducan a los 3 años, por lo que
pueden solicitarla aquellas que no lo hicieron en el momento oportuno.
Para aquellas personas que no se hayan enterado de la existencia de este
departamento gratuito para los empadronados en Santa Eulalia de Ronsana, les
recuerdo que los jueves por la tarde de 16'30 a 17'30 estoy a su disposición
en el despacho del Ayuntamiento.
Montserrat
Drets López
Asistente Social

Festes de Nadah visita als Pessebres.

ASSOCI AGIO DE

VEINS

Fa mes d'un any que ens vàrem p o s a r en moviment i s'ha de dir que enc a r a que no totes les n o s t r e s fites s'han a c o m p l e r t , m i r a n t e n r e r a es pot
veure que h e m dut a t e r m e diverses activitats, des d'un c u r s e t de català,
x e r r a d e s , e n q u e s t e s , peticions a l ' A j u n t a m e n t que ens anaven duent eis veins,
fins a activitats per a i n f a n t s c o m el Festival Infantil de la F e s t a M a j o r
passada, el c o n c u r s de p e s s e b r e s , una a ñ a d a al T e a t r e R o m e a , etc.
A la p r i m a v e r a passada i degut a les eleccions municipals i generals, la
n o s t r a t a s c a va q u e d a r paralitzada i fins a principis de juny no es va tornar
a r e u n i r l'Assemblea.
Això és un r e s u m del que l'Associació h a estât fins ara, però el seu fut u r n o depèn sols dels que fins a r a hi é r e m , sino que, c o m el n o m indica ben
c l a r a m e n t , depèn dels veins, de tots. P e r tant, aprofitem a q u e s t a o p o r t u n i t a t
per oferir-vos un Hoc a la vostra a s s o c i a c i ó , j a que el treball a f e r en el nostre p ö b l e és molt i n o s a l t r e s e n c a r a som molt pocs.
La J u n t a

Representació del «Poema de Nadal»

Festival infantil
per la Festa Major de 1978.

ASSOCIACIO DE CAPS DE FAMILIA
Salndem afectuosamcnt a tots els veins per mitjà d'aquest Anuari.
Enumerant les activitats portades a terme per l'Associadó, podem dir
que el 10 d'Octubre celebràrem al Casal l'Assemblea de l'Associació. S'informa als socis dels escrits enviats a diferents organismes, amb dates i desti,
de l'estat
comntes. i altres.
Un nunt important era el d'exposar als socis la situació legai de l'Associació. Per tirar endavant s'havien de modificar eis estatuís adaptant-los a les
noves norr-cs sobre Associacions. Sabíem que això no era difícil, però abans
voliem saber si es creía oportú tirar endavant o no. S'inicià un viu intercanvi
d'opinions, arribant a la conclusió que seria bo continuar com fins ara, espérant l'aprovació de la Constitució, i llavors decidir.
En l'apartat de precs i preguntes un soci preguntà si es feien gestions
per refermar la plaça de metge al pöble, perque fos oficial i no lliure com
és ara. Li contestàrem que nosaltres no veiem possibilitats de moure res,
però que si 'es autcritats prenien la iniciativa ens hi adheriríem i ho recolzan'em tant com poguéssim.
El d a 27 d'octubre ens reunirem amb membres de la Junta de l'Associació de Veins per mirar d'ajuntar esforços.
Uns i altres exposàrem els nostres punts de vista i objectius a aconseguir,
quedant palès que no coincidien pas massa, i que seria difícil posar-nos d'acord, tot i que semblava convenient aconseguir-ho.
A finals d'Octubre enviàrem un escrit a l'Ajuntament queixant-nos del que
crè em excessiu cost del «vado» de can Burgués. Com que I'esmentat escrit
estava a l'ordre del dia de la sessió del 9 de Novembre, el représentant de
l'Associació que hi assistia va ser informat que se'ns enviaría el detall del
cost de les obres esmentades, com també les condicions que s'apliquen en
e!s credits a llarg termini, ja que l'Ajuntament pensava demanar-ne un de
26 milions i volia saber la nostra opinió. No rebérem ni detall ni condicions.
En reunions de Junta ens havíem plantejat, abans de convocar eleccions,
la responsabilítat que com a entitat del poblé ens corresponia. Després de
discussions obertes i sinceres, per majoria s'acordà promoure una candidatura d'independents a les eleccions municipals.
Això és a grans trets, l'activitat de l'Associació durant aquest últim any.
Bastant minsa, hem de reconeixer-ho.
Segur que hem estât infìuenciats pels fets politics, eleccions a diputats i
a consellers, i com dèiem abans, encara més per les municipals, perqué ens
toquen més d'aprop.
Gairebé tots els membres de la Junta ens apuntàrem a la candidatura
d'independents, i creiem que això ha fet que la nostra activitat es desplacés
més al terreny politic que, per altra banda, pensem que la possible tasca a
fer ha d'anar més per aquest cami que per resoldre la situació de l'Associació.
De totes maneres, la continuïtat de l'Associació s'ha de decidir sense més
dilació.
Bona Festa Major a tothom!
La Junta

Cambra Agrària Local
Des de les passades Eleccions a «Cámaras Agrarias», o sigui del passat mes
de juny del 1978 fins el present, s'ha parlat molt dels patrimonis de les antigües
Germandats de Lteuradors i Ramaders, que passin tal patrimoni a les Cambres
Agràries. En l'actualitat s'han rebut dos Projectes d'Estatuts per cumplimentar
i s'han convocat, presidides pel cap de la Cambra de Barcelona, dues reunions en
l'àmbit comarcal per a veure si es podia arribar conjuntament a un acord. En el
primer Projecte, la majoria no van estar-hl gaire conforme i, el segon, modificant algun dels seus articles, és d'esperar que sera aprovat per unanimitat.

La Cambra Agrària Local, fa saber a tots i cada un dels pagesos que tinguin
ganes de passar les seves vacances a la Residència Campomar, de la provincia
d'Alacant, que poden informar-se a la mateixa Cambra Local per sollicitar les
places i les dates que més o menys els puguin tocar. La Residència Campomar.
patrimoni collectiu de les Cambres Agràries, té caractéristiques d'un hotel de
primera categoria. Situada a Guardamar del Segura, a la provincia d'Alacant, en
ella hi treballen més de cent persones i té una cabuda per un miler d'hospedants. Disfruta d'una platja meravellosa, piscines i camps d'esports. La Residència funciona sense cap mena de luxe i sense beneficis, solament es cobreixen
les despeses del funcionament.

Comissio Local de la Mutualitat Agrària
Es posa en coneixement de tots els pensionistes de Jubilaciô, Invalidesa i
Viudetat, que fins ara rebien el seu xec per mitjà de la Comissiô de la Mutualitat Agrària Local, que, en endavant, cobraran per mitjà de les caixes o bancs
que tenen assignats tots eis del pöble de Sta. Eulàlia de Ronçana. De moment,
eis très primers mesos, o sigui, juliol, agost i setembre, correspon a la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Parets del Vallès, carrer Dos de
Maig. De l'I al 20 de setembre pröxim, mltjançant eis models d'opciö, podran escolllr cada un dels pensionistes la caixa o banc que més eis interessi per la
seva comoditat. Espero que per part de la Caixa d'Estalvis de Catalunya de Sta.

Eulàlia de Ronçana, tinguin el màxim d'interès de buscar la solució per tal de
resoidre el problema de desplaçament d'aquests tres primers mesos.

Es comunica a totes les empresas agrarias d'aquest poblé, que tenan traballadors qua figuran alta en la seva empresa, l'obligació que tenen sens falta de
complimentar el modal C. 1/8).
— Autoliquidació de quota empresarial agrària, per jornadas reals — q u e tenan an al seu p o d e r — , que es tindrà de liquidar mensualment per mediació de
la caixa o banc que eis interessi.

A tots els pensionistas d'Ajuda Familiar, una vagada més se'ls recomana
que passin per les oficines de la Cambra Agraria Local, par firmar les nomines
d'Ajuda Familiar, dones la majoria tenen pendent encara des dal mas da gener
fins el present mes, i aquest retràs dificulta las liquidacions amb l'Institut da
Pravisió. No esparin, par favor, que se'ls hi hagin d'enviar cartas ni trucades
per talèfon. Gracies.
El Secretati de la Comissió
Locai
Enric Duran

HUMOR, per Bonet

Unió de Pagesos informa
Fer un comentari a nivell sindical cenyint-se estrictament al nostre pöble, quedaría molt curt de contingut i com que totes les accions que s'han portât a terme
a nivell nacional repercuteixen a tots els indrets de Catalunya, per això parlarem
només dels fets que hagin tingut alguna incidència concreta a Santa Eulàlia.
No s'ha parat de Multar aferrissadament per canviar el sistema de la Seguretat
Social al camp i podem dir que bona part, no tot, del que es pretenia s'ha aconseguit; es substitueixen les absurdes jornades teòriques, que era la injusticia
més grossa que es feia a l'agricultor, per les jornades reals. També s'ha lograt,
gairebé, que el pagès rebi els mateixos beneficis de la Seguretat Social que la
resta dels altres sectors de producció: prestacions, jubilació, medicaments, etc.
També Unió de Pagesos ha volgut estar present a totes les negociacions sobre els preus dels productes que estan sota control estatal. No sempre s'han assolit les nostres pretensions, però sí que l'Administració ha tingut d'acceptar els
raonaments perqué al pagès li sigui un estimul per continuar treballant el camp.
Últimament el camp ha rebut una forta sotragada, en augmentar el preu del
gas-oil. Més d'un 100 %. A part del perjudici que aquest augment suposa per al
pagès, co.itribueix també a encarir la producció i no es pot fer revertir en eis
preus dels productes. Altres sectors han vist compensât l'augment del cost de
producció amb l'increment de preus de venda o facturació, i sobretot els que depenen directament de I'Estat. No obstant sembla que es bonificará al pagès amb
5 pessetes per cada litre de gas-oil que gast). No ho veiem massa d a r , perqué al
Ministeri d'Agricuitura li costará molts milions de pessetes que per altra banda
no té el perqué dedicar a aquest afer, sinó a altres inversions més necessaries
al camp. Aquest capital només canviarà de Ministeri. Un perill que hi veiem és
que es tornará a potenciar l'especulació i el mercat negre, que no beneficiará,
precisament, al camp, sinó a una minoría.
Les comarques a l'entorn de Barcelona tenim el perill que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ens faci desaparèixer, i sobretot als pagesos. Sobre aquesta
qüestió s'esta treballant intensament per aconseguir que l'Àrea Metropolitana
faci eis menys estralls possibles. Unió de Pagesos va convocar una taula rodona
a nivell comarcal amb la participació dels partits politics, centrals sindicáis i batIles dels Pobles més importants, per tal de conèixer quina és la seva postura sobre aquest fet. Amb satisfaccio podem dir que eis participants son contraris a
l'expansió desmesurada d'aquest monstre que és Barcelona.
A nivell local el fet que veiem més important és l'interés que van demostrar
les candidatures a les eleccions municipals per saber eis problèmes i projectes
que l'agricultor i ramader té. Hi va haver xerrades, bastantes, que creiem poden
tenir uns résultats positius. Una prova d'aquest interés són els últims contactes
que hi ha hagut amb el Conseil d'Agricuitura de I'Ajuntament, per planificar el
futur de Santa Eulàlia. Aquesta planificació será molt laboriosa i conflictiva, i per
això cal que hi siguem presents tots els pagesos a l'hora d'opinar i sobretot de
decidir. Mal voldríem que una planificació del terme municipal l'hagués fet solament Unió de Pagesos.
Unió de Pagesos

PROGRAMA

D'ACTES

DIJOUS, 9 D'AGOST
Vespre, a les 9:
Inauguració de l'Exposició de les obres presentades al XV CONCURS
PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA
A les 10'45:
A l'envelat, Recital a càrrec de PERE TAPIAS i ELS TRUMLAIRES.

DIVENDRES, 10 D'AGOST
Mati, a les 11:
A la Plaça de l'Ajuntament, CERCAVILA I JOCS a càrrcc del grup
«PLANXET I SIA».
Tarda, a les 6:
Concurs de Canasta a la Biblloteca Municipal
Vespre, a les 10'45:
A l'envelat, ESPECTACLE DE VARIETATS per la Gompanyia de RICARD
ARDÈVOL.

DISSABTE, 11 D'AGOST
Tarda, a les 2:
Al Camp de Tir «Les Vinyes Noves», GRAN TIRADA GENERAL DE
TIR AL PLAT.
A les 5:
Torneig quadrangular de fútbol «Il Trofeu Josep Brustenga Oiler»:
C. D. GRANOLLERS - C. D. SANT CELONI
A les 6'45:
C. D. MOLLET - C. D. SANTA EULALIA
A les 6:
A Can Brustenga, Il CONCURS INFANTIL DE DIBUIX. Tema. «Can
Brustenga».

FESTA

MAJOR

1979

A les 6:
Al recinte de l'envelat, I concurs de Petanca
A les 8:
En el recinte de l'envelat, AUDICIÓ DE SARDANES, a càrrec de la
Cobla-Orquestra MI RAMAR.
Vespre, a les 10'30:
A l'envelat, SELECTE
MIRAMAR.

CONCERT

a càrrec de la

Cobla-Orquestra

A les 11'30:
BALL DE NIT, a càrrec de l'Orquestra MIRAMAR i PERE VILA i el seu
Conjunt.

DIUMENGE, 12 D'AGOST
Matí, a les 10:
Al Camp de Tir «Les Vinyes Noves», GRAN TIRADA LOCAL I SOCIAL
DE TIR AL PLAT.
A les 11:
A I'envelat, ESPECTACLE INFANTIL, pel Grup «PA DE RAL».
Acabat I'espectacle,
ENTREGA DE PREMIS del II Concurs Infantil de Dibuix.
Tarda, a les 5:
GRAN PARTIT DE FUTBOL entre els equips tercer i quart ciassivicatG
del II Trofeu Josep Brustenga Oller.
A les 6'45:
GRAN FINAL i ENTREGA DE PREMIS.
Vespre, a les 10'45:
Fenomenal CASTELL DE FOCS.
Vespre, a les 11:
A l'envelat. GRAN BALL DE NIT, a càrrec de RAUL DEL CASTILLO.
OROUESTRA MANHATAN, LA VOSS DEL TRÓPICO i RAMONCITO.

Comissió de Festes
Durant aquest últim any, que va des juliol de 1978 fins avui, l'activitat
de la Comissió de Festes ha seguit més o menys el ritme que ja Venia essent
costum, amb résultats que creiem han sigut vàlids de cara a organitzar de nou
tots aquests actes: Festa M a j o r , Carnestoltes, revetlles, etc., però hem d'afegir-hi quelcom més.
Corn a novetat, cal destacar la bona acollida que va tenir la cercavila de
Gegants i Cap-grossos, seguida d'un festival infantil, que va organitzar l'Associació de Veins, així com el concurs de dibuix que programà la Sra. Carme
Martin, durant la Festa M a j o r de 1978.
La castanyada de Tots Sants que es va fer a la plaça de l'Ajuntament, a
la que hi va assistir força gent i que per ser la primera vegada que la fèiem,
va obtenir, almenys així ho creiem, un èxit important.
La cercavila de Reis, els quais vingueren amb cotxes d'època i que van
ser rebuts a la plaça de l'Ajuntament amb carrosses que ja els esperaven
per a conduir-los a donar un tomb pel pöble, on gran quantitat de criatures
estaven impacients per a veure'ls, i finalment repartir eis seus régals en el
Casai, va ser un esdeveniment nou que, per l'ambient que va crear-se, creiem
que eis nens ja deuen esperar l'any vinent.
La Comissió

HUMOR, per Bonet

... I WueN QUE
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També I'any passai, com és tradicional, va celebrar-se el Concurs Provincial de Fotografia dins del marc de la Festa M a j o r .
És una manifestació artística —ens atreviríem a dir Túnica eminentment
artística de tot el programa d'actes— que s'ha anat consolidant en aquests
15 anys d'existència, i que sembla ja una cosa típicament de Festa M a j o r com
ho és l'envelat o el parc d'atraccions.
L'any passat Texposició va instaHar-se, com l'anterior, a! costai mateix
de l'entrada a l'envelat, en una dependència feta especialment per això. Va
propiciar, naturalment, que pràcticament tothom la visités. En certs moments
un veritable allau de visitants que fou motiu d'un cert incontrol i
que no es respectés massa la instal-lació. Al final, a més a més, havien desaparegut algunes obres. Tot plegat ha fet reconsiderar la conveniència d'installar Texposició en aquelles condicions o, pel contrari, fer-ho en un locai
tancat on pot quedar molt més segura i més dignament presentada.
És per aquests motius que s'ha decidit, enguany, muntar-Ia en el local
de la nova Biblioteca municipal, encara que no estigui inaugurada i que quedi
una mica apartat del centre de la Festa M a j o r . Sabem que perdrà visitants,
que no podrá estar tantes hores oberta com ho estava els altres anys, però
també pensem que els interessats de veritat podran fruir molt més de l'art
de les obres exposades i, com hem dit abans, amb més dignitat i seguretat.
Bé, almenys aquest és el criteri i la intenció dels organitzadors. Ja tindrem
ocasió de comprovar els résultats.

T r a n s c r i v i m a continuació I'Acta del Concurs de I'any passai i les Bases
que regeixen el d'enguany:
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ACTA DEL JURAT QUALIFICADOR
En el Saló d'Actes de I'Ajuntament de Santa Eulàlla de Ronsana, a les 14 hores del
dia 6 d'Agost del 1978, es reuneix el Jurat qualiflcador del XIV CONCURS PROVINCIAL
DE FOTOGRAFIA SANTA EULALIA DE RONSANA, compost pels Srs. En Joan Mas i Marqués, President de Foto-Film del Vallès, de Granollers; En Josep M." Arboix i Salazar i
En Jordi Iglesias i Vives, de l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia, i En Jaume Danti i
Bassa, com a Delegat de I'Ajuntament de Santa Eulàlia. Després d'un detingut exàmen
de les 153 obres presentades, acorden, per unanimitat, atorgar els premis de la següent
forma i d'acord amb les Bases del Concurs.
CLASSIFICACIÓ TEMA SANTA EULALIA
Primer premi, Trofeu AGRUPACIÔ FOTOGRAFICA SANTA EULALIA i 4.000 ptes. a l'obra
«V», d'En Bernardi Fornals, de Cornelia de Llobregat.
Z r premi, Trofeu CAMARA AGRARIA LOCAL i 2.500 ptes. a l'obra «ALZINES A CAN
BURGUÉS», d'En Toni Barbany, de Granollers.
3." premi, Trofeu PINSOS RELATS, S. A. i 1.500 ptes. a l'obra «PAISATGE», d'En Albert
Coli i Castellà, de Barcelona.
4." premi, Trofeu CANON, a l'obra ..PAISATGE DE SANTA EULALIA», d'En Josep Lorite
Vico, de Barcelona.
5.' premi, Trofeu ISIDRE PRAT - AG. ASSEGURANCES, a l'obra ..GRISELDA I PAU», d'En
Pere Pedret i Juncosa, de Barcelona.
6.' premi, Trofeu RESTAURANT LA VALL, a l'obra
Parreño, de Barcelona.
7/

«SANTA

EULÀLIA

1», d'En

Miguel

premi, Trofeu FERRETERIA POMA, a l'obra ..ACABADA LA TASCA», d'En Angel Lapaz,
de Barcelona.

8.' premi. Premi ESPORTS ORENÇANA, a l'obra ..PAISAJE», de D. Antonio Ruiz, de l'Hospitalet de Llobregat.
9.' premi, Medalla FOTO-FILM DEL VALLÈS, a l'obra «CAN RAIAS», d'En Joan Danti i
Pañach, de Santa Eulàlia de Ronsana.
10.' premi. Premi RESTAURANT CAN FARELL, a l'obra «EL RECUERDO», de D.
Franch, de Sabadell.

Manuel

CLASSIFICACIÓ TEMA LLIURE
Primer premi, Trofeu MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA, a l'obra «FIGURA»,
d'En Miguel Parreño, de Barcelona.
2.°" premi, Trofeu CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, a l'obra «FANTASIA», d'En Angel
Lapaz, de Barcelona.

3." premi, Trofeu SUBMINISTRES CLADELLAS, a l'obra «CRISIS», d'En Lluís Vidal, de
Granollers.
4." premi, Trofeu ESPORTS ESGUIN, a l'obra «ENANOS», de D. Antonio Ruiz, de l'Hospitalet de Llobregat.
5.' premi, Trofeu DIANA PIENSOS, a l'obra «RUGBY», d'En Fere
telldefels.

Martínez, de Cas-

6.' premi, Trofeu RSTACIÓ DE SERVEI SANTA EULALIA, a l'obra «CATALUNYA TRIOMFANT», d'En Albert Coll i Castellà, de Barcelona.
7.' premi, Trofeu GRANJA MARGANSANA, a l'obra «TONA 111», d'En Domènec Guarch,
c'e Sabadell.
D.' premi, Trofeu GUARNICIONERIA BULTO, a l'obra «NEU», d'En Lluís Moya, de Barcelona.
9/ premi. Medalla FOTO-FILM DEL VALLÈS, a l'obra «LA ROSER I L'AVIA ROSA», d'En
Josep M." Colomer, de Calella.
10.' premi Premi LLIBRERIA GARBÒ, a l'obra «RINCON OSCURO», d'En J. M." González,
de Terrassa.
CLASSÌFICACIÓ RESIDENTS A SANTA EULALIA
Primer premi, Trofeu CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA i 1.500 ptes. a l'obra «CAN
PAIÀS», d'En Joan Danti i Pañach.
2 r premi, Trofeu A S S O C I A C I Ó DE PROPIETARIS PRIMAVERA, a l'obra «BENVINGUTS»,
d'En Joan Cabot.
3 " premi. Premi FOTO MERCÈ BUFI, a l'obra «CREU DE TERME», d'En Salvador Ciurans
i Mas.
4." premi. Premi PARERA FOTO, a l'obra «LA TOILETTE», de Na M." Assumpta Tena i
Farera.
I per a que consti, ho signem en el Hoc, data i hora abana indicats.
Joan Mas i IVIarquès
Jordi Iglesias i Vives
Josep M.' Arboix i Salazar
Jaume Danti i Bassa
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Organltzat per Foto-Film del Vallès, de Granollers, i Agrupació Fotogràfica
Santa Eulàlia, i patrocinat pel Magnifie Ajuntament de Santa Eulàiia de
Ronçana
B A S E S
1.- Classificacions. — TEMA SANTA EULÀLIA DE RONSANA i TEMA LLIURE.
Per al TEMA SANTA EULÀLIA DE RONSANA es premiaran les fotos que amb millor
tècnica i sentit artistic es refereixin a aspectes documentais de la vida, del paisatge
i de motius del terme municipal.

2."

Concursants. —

R e s i d e n t s a qualsevol Hoc de la provincia de Barcelona.

3.'

Obres. —

4.'

Tamany. — C o s t a i m e n o r m i n i m de 18 cm. i costat major m à x i m de 40 cm., s e n s e
muntatge, però reforçat per la s e v a part posterior.

5."

Presentació. — Al d o r s de cada fotografia tindrà de figurar el tito! i el tema de
l'obra i el lema de la collecció. S ' a c o m p a n y a r à detall de les o b r e s que presenti
i n o m i domicili de l'autor.

6."

Entrega i plaç d'admissió. — Els paquets amb les o b r e s hauran de s e r e n t r e g a d o s
fins el dia 4 d ' a g o s t a Foto-Film del Vallès, Plaça de la Porxada, 32, Granollers, o a
l'Ajuntament de S a n t a Eulalia de R o n s a n a .

7."

Drets. — S e n s e drets d'inscripció, però les o b r e s tindran de venir amb
a c o m p t e del remitent, i s e r á n t o r n a d e s a ports pagats.

8."

Jurat 1 veredicte. — Estarà format per un représentant del M a g n i f i e Ajuntament de
S a n t a Eulàlia de R o n s a n a , un représentant de «Foto-Film del Vallès» i un d'una altra
A g r u p a c i ò Fotogràfica. La s e v a actuació s e r a pública i tindrà Hoc el d i u m e n g e dia
d ' a g o s t , a partir de les 10 del mati, al locai de l'Exposició.

9."

Exposició. — S ' i n s t a H a r à en el C e n t r e de Cultura S a n t Jordi ( E s c o l e s de la S a g r e r a i
i podrá visitar-se els dies 10 al 15 d ' a g o s t . El repartiment de p r e m i s s'efectuarà al
dia 12 d ' a g o s t a les 13 hores.

10.'

Diversos. — El retorn s'efectuarà s e g u i d a m e n t de clausurada l ' e x p o s i c i ó i d'acord
a m b l'indicat a la B a s e 7.'. E l s c a s o s no p r e v i s t o s s e r á n resoits pels organitzadors
o pel propi Jurat. E s c o n s e r v a r a n a c u r a d a m e n t les o b r e s rebudes però no s ' a d m e t
cap responsabilitat pels d e s p e r f e c t o s que puguin sofrir. El fet de c o n c u r s a r implica
l'acceptació de les B a s e s e s m e n t a d e s .

M à x i m de T R E S O B R E S de cada Tema per concursant.

despeses

P R E M I S
Hi haurà un m i n i m de 10 premis, c o n s i s t e n t s en trofeus.
En el «Tema S a n t a Eulàlia de Ronsana», s'atorgaran, a més, els s e g ü e n t s
EN EFECTIU:
Primer Premi:
S e g o n Premi:
Tercer Premi:

PREMIS

4 . 0 0 0 ' — ptes.
2 . 5 0 0 ' — ptes.
1 . 5 0 0 ' — ptes.

Les o b r e s que obtinguin a q u e s t s P r e m i s en efectiu quedaran propietat de l'Ajuntam e n t de S a n t a Eulàlia de Ronsana. T o t e s les altres obres, tant de Tema S a n t a Eulàlia c o m de Tema Lliure, s e r a n t o r n a d e s als s e u s autors.
A fi d ' e s t i m u l a r l'afeccio a la fotografia artística en la nostra localitat, s ' e n t r e g a r a n
també un m à x i m de tres p r e m i s a les millors o b r e s d'aficionats locals.
S a n t a Eulàlia de R o n s a n a , juny del 1978

SECCIO

ESPORTIVA

F U T B O L
PRIMER EQUIP

La temporada 1978-79 el nostre primer
equip segueix militant a 2." Categoria Regional.
Durant tot el campionat el nostre equip
s'ha mantingut de mitja classificació en endavant, la quai cosa no feia perillar la classificació final. Un novè Hoc entre vint equips
participants creiem que és normal dintre les
possibllitats del nostre club.
Al llarg del campionat hi ha hagut moments que ('equip marxava molt bé, en canvi
en altres es vela una desorganització total.
Els últims set o vuit partits han jugat amb
el primer equip cinc o sis jugadors juveniis,
la qual cosa és esperançadora de cara a la
próxima temporada.
Com a nota destacada, I a la vegada llastimosa, és l'assiduitat d'incidents que es
produeixen per aquests camps de fútbol i
que enfosqueixen l'esport en si. Alguns
equips —quasi sempre els mateixos— els
han provocat a tot arreu on han anat. És un
problema molt greu que caidrà trobar-hi solució perqué sinó és així, cada dia assistirà
menys públic a presenciar els partits. Hem
de pensar que molta gent hi va per passar la
tarda i no per veure espectacles que son
vergonyosos.
JUVENIL

Tota una campanya de desencerts ha portât com a résultat el baixar de categoria. La
temporada 1979-80 ('equip juvenil jugará a
3.' Divisió.
Hi ha hagut massa alts i baixos per jugar
d'una forma regular.
No cal analitzar les causes ni buscar els
culpables perqué de segur que n'hi ha de
tots tipus, però si que almenys serveixi
d'esmena en vistes a la propera temporada.
INFANTIL

En acabar el seu campionat corresponent
han estât classificats en la zona intermitja.

A part d'aconseguir més o menys bons résultats, el que és més important en aqüestes categories és la formació de jugadors
perqué el dia de demà puguin nodrir les categories superiors. És amb aquesta mentalitat que s'ha de treballar, principalment en
aquesta categoría.
Com a fet a destacar, dintre del noticiari
del fútbol local, ha estât la dimissió del fins
ara president del C. D. Sta. Eulalia, el Sr.
Josep Moret. Durant vint anys ha estât dintre els problèmes del club, ocupant diferents
càrrecs en la Junta, actualment feia tres
anys que era president. La seva dimissió ha
estât irrevocable, no acceptant les preslons
unánimes que se li feren perqué continués.
El nou president del C. D. Sta. Eulàlia és
el Sr. Francesc Cladellas. Está ultimant els
contactes per formar la nova Junta. Que l'encert i la sort els acompanyi en aquesta nova
etapa.
E. Barbany

FUTBOL DE BASE
ALEVINS

L'equip d'alevins ha realitzat una temporada molt regular, veient-se superat, només
pel Parets i el Sentmenat.
És Verität que potser es podia pretendre
una classificació més bona, si tenim en compte que hi ha hagut dos seleccionáis, en Joan
Tura i l'Enric Barbany. Fins i tot en aquests
darrers partits de selecció va ésser cridaten
Pera Montes, sense desmeréixer la classe
d'en Ricardo, d'en Dantí i d'en Franch, la poténcia d'un Gubern, un Barbany, un Roura,
un Cladellas o un Sagrera i la rapidesa de
l'Andreu i del P. Tura. Diguem també que en
Pericas ha estât un deis porters més valents
del campionat.

Cree que amb un equip així es pot treballar m o l t de gust i amb I exit gairebé garantltzat.
De segur que alguns d'aquests nois faran
omplir moites pàgines de revistes esportivas, i sinó, al temps.
BENJAMINS
L'equip de benjamins ha realitzat una campanya Marga de partits i no gaire bona en
quant a la classificació final. Hi han participât gairebé t o t s els equips de la comarca, i
lôgicament, hem pogut veure una mica de
tot, des de l'equip conjuntat i potent fins
aquell inexperimentat i novell.
El nostra equip ha astat un dels més fluixets. A m b aixó no vull dir que cal refer l'equip amb nous jugadors, parqué crec i pensó

que aquests nois faran una temporada 79-80
molt més completa.
Penso que les coses no als hi ha anat
gens de cara. Començant pels entrenadors,
dones encara que tots ells hi han posât el
màxim interés, és ben veritat que aquest canvi tan continuât ha provocai un desconcert
entre als jugadors.
Un altre problema constant ha estât l'edat
mínima de quasi t o t s ells, dones la força física és gairebé el cinquanta per cent da
l'éxit en aquesta categoria.
Jo voldria dir-los que an aquesta propera
temi:orada tinguin més confiança en si mateixos i que per poc bé que comencin las
cosas, es faran forts i es mentalitzaran que
tot partit abans de comançar as pot guanyar,
i cal intantar-ho.
J. Ambròs

CICLISME - SETMANA
i^-HMim

CATALANA

mmmwm

El nostra poblé fou enguany el désignât per iniciar aquesta famosa cursa ciclista per etapas. Fou al dilluns, 26 da març, en
una tarda esplèndida i amb un ambient extraordinari. En la fotografia, el grup da eorradors disputant-se la «prima» en la meta
volant installada davant de la Sala.

SOCIETAT DE
CACADORS
En fer un recull de fets més o menys
cronolcgics anem teixint la historia de
la Socictat de Caçadors i, amb ella, la
del nostre pöble i així és una més a donar vida i crear esdeveniments, que per
molts son intéressants i per altres no
tant i per alguns indiferents, però com
que han ocorregut val la pena d'explicarlos.
Així podem dir que, una vegada més,
la passade Festa Major 1978, es feren eis
ja tradicionals concursos de Tir ai Plat,
el dissabte Tirada General, molt concorreguda. I més disputada el diumenge va
èsser la local augmentant la participació
d'altres anys i amb un ambient de franca amistat i germanor. Dels résultats en
donaré compte més endavant.
El mes d'agost passat es va obrir la
caca en la zona de la Riera, per les aus
de pas (Todons, Guatlles i Tortores). Asseguren els que hi van anar, que disfrutaren.
En el Local Social es va donar el servei de despatx per la tramitació de llicències i permisos, per tenir-ho tot préparât i en regla per el dia de l'apertura definitiva.
Va èsser el segon diumenge de setembre i tothom ho va considerar un desencert ja que era molt millor, com altres
anys, fer-ho el segon diumenge d'octubre, així es comunica a la Federació i
esperem que pel proper any en facin cas
i tornin a obrir com sempre.
La temporada ha sigut com tantes altres ja que estem segurs que la mixo-

matosis ha fet més baixes que els prop:s caçadors. Al començament tothom
es va divertir, però de mig al final ja va
ésGcr altra cosa.
Els perdiuaires també els hi passa el
mateix, però les perdius son més escasses.
Hem procurât fer repoblado de conills
i perdius, però el résultat no és tant bo
com esperàvem tots. De perdius se'n
van deixar anar una vintena i de conills
uns dos-cents.
De guilles i toxons, també se n'han caçat bastants, no tots el que voidriem, ja
que fan força mal tant a la caça com en
algun que altre galliner.
No voila fer cap comentari perqué ningú s'enfadés, però l'any passat, mig rient
mig seriosament, donava compte de l'espant que va tenir un soci a punta de dia.
Dones bé, enguany no va èsser un de
sol sino tota una colla; ja era més de
mitja temporada i un dia d'aquells que
n'hi han tants, ben avorrits, cap al migdia veieren unes petges que no podien
confondre's i aigú va dir — m i r a que si
ens s u r t M ! — Quin espant
s'emportaria... Així quedà la cosa, però no havia passat gaire estona quan el porc s'aixeca i l'espant se l'emportà el primer
que el va veure: no se sap gairebé on
va tirar, però no quedà aci la cosa ja
que al mig d'un aldarull de crits, gossos
lladrant i el porc tossut que tossut que
no volia deixar aquell tros de torrent,
fins que amb més rapidesa que encert,
vaig enviar dues recomanacions en for-

ma de tret. Però també el vaig fallar i el
porc, muntanya amunt, em passà ben
aprop, el vaig sentir com roncava però
no el vaig poguer veure. Ja ho he dit,
era la nostra colla, menys el Lluís Plaqué, que aquell dia havia anat a una altra cacera i eli si que ho va fer bé, ja
que del porc que va cagar en té un bon
trofeu a I'entrada de casa seva.
Com cada any, la Federado va fer el
concurs de caga amb gos. Hi participaren
vint-i-una Societats de tota la regió. Per
la nostra Socetat foren en Víctor Sala
com a caçador i en Pedro Sánchez com
acompanyant. També ens hi desplaçàrem
alguns de la Junta com a convidats, i
certament la Federado ens va tractar
forga bé, ja que hi hagué pa amb tomàquet i botifarra per a tots.
El résultat fou forga bo, ja que en Víctor va fer un honrós quart Hoc acompanyat del gos Dog, que també va tenir el
seu mèrit.
Ja acabada la temporada vàrem celebrar un dinar de germanor amb l'assistència d'en Francese Brustenga, com a

Batlle i d'altres convidats. Al final de la
carnada es varen dir quatre paraules d'agraïment, pel que ens havia fet de bo a
la Societat en el transcurs del seu mandat. Tingué paraules d'ànim per anar tirant endavant i anar fent coses en benefici de la caga i dels cagadors.
Enguany estem d'enhorabona, ja que
el final d'aquest article no pot ser més
joiós. Per qué?, es preguntará algú. Bé
dones, com a testimoni de la nostra felicitació direm que en Joan Serra Valls
i I And. eu Pujol varen presentar uns diIrjixcs al concurs de la Federació Regionnl de Caga per a escollir l'escut que
Uncirán d'ara endavant i el jurat va concedir el tercer premi a en Joan Serra,
entre setanta dibuixos presentats. La
nostra felicitado Joan.
L'Andreu Pujol no es va classificar entre els tres primers, però sabem que no
baixa del cinquè. També la nostra felicitacló.
I com cada any, si he deixat alguna
cosa per ressenyar, és perqué no ho he
sapigut o pot èsser que ho hagi oblidat.

Escut original de Joan Serra que obtingué el 3." Premi en el Concurs de
la Federació Regional de Capa.

Cadascú amb el seu premi.

Per complir el que he dit al començcment, tot seguit donaré compte dels résultats de les tirades al plat, que foren
aixi:
Dia 12 d'agost, dissabte de Festa Major, 76 escopetes. Classivicats amb 25
plats de 25, els Srs. Mas i Pulido, amb
aquest ordre després del desempat. Igualment amb 24 de 25, Srs. Colomé, Castellsaguer, Sánchez Cortina, Roura, Biscarri, Jorge Gaya i Barea. Amb 23 de
25, Srs. Serra, Alberto Godeo, Canet, Tinto, Francisco López, Aubanell, Ortuño fins
a 76 classificats.
Dia 13 d'agost diumenge de Festa Major, tirada Local i Social amb 34 participants. Es classificaren de la següent manera: 1." Sr. Masanet amb 23 de 25, 2.°
Manuel Godeo amb 22 de 25, 3." Sr. Guardiola amb 21 de 25, 4."' Srs. Codina, Josep M." Casanovas, Rafel Moix, J. Pedro
Cánovas i A. Sánchez amb 20 de 25. Tin-

gueren premi els Srs. Socles Jr., Vilardebó, Vallejo, Jaume Durán, Josep M."
Casanovas Jr., Alba, Moreno, J. Marin,
S. Matas, Francese Socles, Umbret i Pere Soler tots per ordre de classificació.
Tirada de 1." de Maig de 1979. 42 pariicipants i classificats per el següent ord c: amb 23 de 25, Francisco Cánovas;
22 de 25, Manolo Godeo, Alberto Godeo
i Francese Guardiola I per ordre de classificació Joan Pedro Cànova, Pascual Cánovas, Josep Solé Poma, Josep M.' Casanovas Jr., Carles Martí, Francese Socles, Josep M.' Casanovas, Antonio Sánchez, Josep Danti, Isidre Prat.
Tots varen teñir el seu premi. A ells
i a tots els que col-laboraren per poder
fer-se les tirades amb la seva ajuda personal, aportado de premis, venda de begudcs, arranjar el camp i altres, el nostre agraíment I el de tots els socis.
Josep M.' Casanovas

Maná

EXCURSIONISME

U. E. C. VALI
L'activitat del Centre Excursionista en {'última temporada (del juliol del 78 al juliol del
79) no ha estât pas molt completa però tampoc podem dir que no s'hagi fet res.
Com ja és tradició, a I'estiu del 1978 les
rutes tingueren la participació de bon nombre d'afecclonats a la muntanya, sobretot a
LIiçà d'Amunt, don surten dues o tres colles d'excursionistes. També a Bigues feren
la seva sortida muntanyenca. Els de Santa
Eulàlia férem la nostra passant uns dies al
Pirineu de LIeida, als llocs tan bonics de Caldes de Bohi, Taüll, Espot, Sant Maurici, D'altres que no tenien tant temps, feren excursions més curtes i anaren a la regió de la
Pica d'Estats, assolint el seu cim, el més
ait de Catalunya.
D'entre les activitats no estrictament excursionistes deixem constancia de l'organització dels Concursos de Fotografia infantil i
de Fotografía de Muntanya, per part dels
membres de LIiçà d'Amunt, els dies de la seva Festa Major.
En la temporada de tardor i hivern, es fe-

DEL TEJNES
ren, par part del grup de Santa Eulàlia, excursions a la regió d'Ull de Ter, assolint els
Bastiments, Pic del Freser i Pic de l'Infern.
També es va anar a Montserrat com de costum, passant aquesta vegada pel massís de
Sant LIorenç. Ja durant el 1979 s'han fet excursions al Montsec d'Ares, a la Serra de
Caro, Ports de Besseit i Sarradell. També per
Nadal es portà el pessebre al Puig Ciró, en
els Cingles de Berti.
I ja tornem a ser a l'estiu, preparats per
a noves excursions. Una ja està a punt de
sortir cap al Pirineu lleidatà, amb ganes de
conèixer la regió del Montardo i Bessiberris.
També tenim programat anar als Posets i
a l'Aneto, al Pirineu d'Osca.
Aprofitem l'ocasió per identificar-nos a favor de la defensa de la Natura i del medi ambient. La nostra experiència muntanyenca,
que ens permet gaudir de naturalesa pura i
neta, i no enfarfegada com en la civilització,
que per desgràcia vivim dia a dia a les nostres contrades, ens ho fa dir.

cJb

WALL OELTEÑIES]

Josep Vinyeta

El Grup dels grans.

Ball de

Gitanes

El Ball de Gitanes ha tornai ai nostre pöble amb més empenta que mai,
després d'uns anys de no haver-n'hi. Aquest any 1979 s'han organitzat dues
colles: la dels joves i la dels grans. Aquesta ha estât realment extraordinària
ja que tots els balladors son casats, ex-balladors, alguns de fa quasi quaranta
anys, i alguns, avis. Les noies, apart d'alguna esposa del seu bailador, son més
joves i solteres. La bailada al nostre pöble fou el dissabte dia 3 de març i han
actuat també, a molts pobles de la comarca.
És digne d'elogi el fet que en el nostre poblé sigui possible, encara, trobar
una cinquantena de persones disposades a col-laborar per revifar una tradició
i una festa que ve de molt lluny i que hem de procurar, entre tots, que no
es perdi.

Un aspeóte del sopar de «Ronsana»

La Revista

«RONSANA»

La Revista « R o n s a n a » és gairebé centenària. Estem préparant j a el núm e r o 99 i aquest mateix anys ha de sortir el 100.
C r e i e m que ni eis més optimistes podien suposar que aquell p r i m e r intent
de f e r una revista al nostre poblé esdevindria una realitat tan permanent i
consolidada al llarg d'aquests dotze anys d'existència. Ens en p o d e m felicitar
mútuament.

La vida de la Revista aquest últim any ha estât normal i corrent, més
o m e n y s c o m sempre. Potser ha sobresortit una mica de la línia general, el
n ú m e r o c o r r e s p o n e n t a les festes de N a d a l , a m b una atractiva portada a tot
c o l o r ; l'especial dedicai a les eleccions municipals, aparegut les vigílies de
les esmentades eleccions a m b el p r o g r a m a electoral de cadascuna de les tres
candidatures que es presentaven al nostre poblé; el r e p o r t a t g e g r à f i c en
c o l o r de Tilla de Pasqua inclòs en el n ú m e r o de març-abril, obra i gentilesa
del nostre a m i e i c o l l a b o r a d o r Dr. E d u a r d Padrós... P e r ò el que de veritat
dona Personalität i prestigi a una publicació és el seu contingut quotidià,
és a dir, el c o n j u n t deis seus articles de fons, d'opinió i d ' i n f o r m a c i ó , tractats a m b l'estil personal de cadascun deis seus autors, i això és el que c r e i e m

que ha assolit una certa categoria en la nostra revista. El que no voi dir
que no hàgim d'intentar millorar-la continuamente dones sempre hi cap
aquesta millora en algun dels asoectes.
No ens agrada personalitzar massa quan es tracta de fer elogis, però si
que creiem de justicia ressaltar les coHaboracions dels nostres amics Joan
Ruiz, Jaume Farriol, Pere Farriol, Marcel Galobart, Eduard Padrós, Miquel
Vilamajor, etc., etc., i, en un doble aspecto, d'Eduard Condis, tant pel literari
com d'administració, dones aquesta última és una tasca en certa manera
anònima però que exigeix molta dedicació.
Una altra faceta també lligada a la Revista és el «Sopar de Germanor»
que cada any s'organitza per aplegar en un acte cultural, de companyerisme i
de sana alegria eis coHaboradors, lectors i simpatitzants en general de «Ronsana». Enguany es celebrà el dissabte dia 19 de maig al Restaurant Santa
Eulalia amb una assistència massiva que va superar tots els récords. Quasi
170 persones van compartir el sopar i la vetllada en un ambient molt agradable i propi d'aquests actes. L'edició d'un número de «Ronsana» parlat,
amb intervencions de gairebé tots els coHaboradors, fa que la llarga sobretaula resulti àgil i hom es trobi a altes hores de la nit sense gairebé adonarse'n. És el millor elogi que se'n pot fer. Cai, per tots aquests motius, mantenir i potenciar aquest acte, ja que difícilment en trobarem un altre d'aquestes característiques al nostre poblé.
Només ens resta insistir novament, com sempre, perqué ningú no es cansi:
ni els redactors, ni els administradors, ni els anunciants, ni els lectors, ni els
repartidors... perqué de tots i de cadascun d'ells depén l'éxit i la supervivéncia de «Ronsana». És una obra de tots i tots en som responsables.
Joan Cabot

T E A T R E
Aquest darrer any, I'activitat teatral del Casal la podem resumir així:
— Un festival infantil el dia de Sta. Eulalia (10 de desembre): « La casa
del mariner».
— «Els Pastorets»
— « L a Passió»
— «Joan Salvador Gavina» (Concurs de teatre).
A més a més, cal teñir ben present la representació de l'obra «Botiflers i
ceballuts», presentada amb bon exit pel grup del «Pa amb Tomáquet» a diversos pobles i viles de la nostra terra. La representació al nostre Casal va
fer-se el dia 20 de gener.

Pel que es refereix al festival infantil cal ressaltar el gran nombre de gent
que hi va prendre part i que hi va col-laborar. La representació es tractava
d'un conte de Carme Suqué, on s'hi van intercalar dances i cançons per fer
veure d'alguna manera la diferència entre eis diversos ambients (pöble mariner, ciutat, muntanya) que anaven sortint. Fou una bonica vetllada a l'abast
dels petits i del gust de tothom.
Sobre «Eis Pastorets» només direm que continúen transmetent al piiblic,
amb l'esforç de tots, el seu tradicional contingut nadalenc. Aquest any van
ser representats també pel grup de joves que ho va fer l'any passat per primer
cop, amb l'ajuda dels que ja hi tenen més experiència.
« L a Passió» sembla que aquest any ha adquirit més anomenada; això
representa per una banda com una recompensa i per l'altra una exigència
i un compromis. De fet, però, quan el mobil d'una activitat no és el simple
èxit això no té pas excessiva importància, i és evident que el qué mou al grup
de la Passió és quelcom més profund i albora més humil: el desig de transmetre el missatge del Mestre i la joia de la Pasqua. Gràcies a l'esforç de

tots i al marc incomparable que en ofereix «la Feixa de les Oliveres» de nit,
la nostra Passio esdevé un espectacle teatralment força aconseguit i espiritualment profund.
Darrerament el grup del Casal ha participât en el X Concurs de Teatre
Vallès-Maresme, amb l'adaptació al teatre de l'obra «Joan Salvador Gavina»
de R. Bach. El muntatge és original com l'obra mateixa. S'hi han combinat
diferents elements: diapositives, peHicula, música... El contingut és una bella
imatge del desig de perfecció i millorament que tots sentim quan som sincers.
Ens convida a reflexionar. La novetat, l'esforç per oferir aquesta obra a m b
certa qualitat, i l'obra per ella matcixa, ens han valgut el 1er. premi, molta
alegría i una bona empenta.
Ha estât un bon moment per recordar que, fa 19 anys, Santa Eulàlia va
guanyar també el primer premi en un concurs entre grups escènics del Vallès
amb l'obra «La Muralla», de J. Calvo Sotelo.
Desitgem que el teatre, tan arrelat en el nostre pöble, continui essent un
vehicle de comunicació i d'amistat com ho ha estât fins ara.
Margarida Bonet

Un moment de la representació
de «Joan Salvador Gavina»

N o t e s 5obre la ß a r o n i a de ^MLontbui
als

serjles

XVI i XV||

La meva intenció seria poder escriure alguna cosa sobre la historia de
Santa Eulàlia en aquests segles, però hom es troba amb dos impediments
considerables: per un cantó la manca de documentació que el nostre pöble
té i per altra banda el fet prou conegut que Santa Eulàlia fins el segle
XIX formà part de la Baronia i per això la historia de la Baronia és de fet
la historia de tots els pobles que la formaven.
En el segle XVI es produeix a la Baronia de Montbui un canvi molt important en la seva organització i per tant en el seu desenvolupament historie: deixa d'estar sotmesa al senyor feudal de Montbui i passa a la jurisdicció del Conseil de Cent de Barcelona. El fet succei concretament l'any 1490
en virtut de l'anomenat «Privilegi de l'Entrega», però el canvi efectiu no es
porta a terme fins l'any 1522.
Aquest fet, aparentment tan sols d'ordre politic, té una importància cabdal perqué convertir-se la Baronia en «Carrer i Braç» de Barcelona significava passar a gaudir, tots els seus habitants, dels mateixos privilegis que
tenien els ciutadans barcelonins i, sobretot, suposava poder tenir una administració pròpia de carácter més o menys democràtic. A partir d'ara la Baronia es governarà mitjançant un Conseil format pels représentants de cadascun dels pobles, a part d'un batlle, 4 jurats i un clavari (tresorer), en
total 26 persones. En principi l'elecciò d'aquests càrrecs es feia per votació
entre tots els caps de casa, després hi van haver altres retocs.
Aquesta és la introducció política al tema que ens serveix per a veure
altres canvis segurament més importants. Econòmicament, el disposar d'una
administració pròpia va significar la creació de tota una colla de métodes o
elementa que substituien alguns deis antics impostes feudals i permetien la
subsisténcia de la Baronia; ens referim als impostos (talles, trentès, delmes,
etc.), que es cobraven entre els veins de cadascuna de les parròquies. En
principi sembla que el canvi va èsser favorable ja que aquests tributs, malgrat fossin més nombrosos, no eren tan feixucs com els antics.
Del segle XVI es conserva poca documentació. Coneixem part de l'evolució demogràfica dels pobles de la Baronia, que és positiva en tots ells,
excepte Lliçà, que té una pèrdua petita entre 1500 i 1570. El creixement de
la població acostuma a anar acompanyat d'un creixement econòmic que permet mantenir-la; de dit creixement no en tenim xifres, tan sols sabem que
durant el segle es produeix un augment del sou dels jurats de la Baronia;
normalment aquest és un indicador del desenvolupament econòmic però no
tenim altres arguments per a confirmar-ho.
Disposem, però, d'un altre tipus de documentació que ens pot ajudar: la
familiar i la comarcal. Sabem, per exemple, segons els llibres de comptes
de la vila de Granollers, que durant aquest segle XVI no es produeixen mo-

ments de males collites consecutivas que puguin comportar una crisi econòmica. Coneixem també el desenvolupament d'algunes families, com la
Burgués, i es constata que durant aquesta centúiia es dona un creixement
economic important albora que s'engrandeix la propietat, sobretot en l'últim
terç de segle. Aquesta familia realitza durant el segle XVI 27 operacions économiques amb registre notarial; totes elles son de compra de terres o censos,
adquisició de peces en arrendament i donació de préstecs, 24 de dites operacions es fan en la segona meitat del segle (entre elles la compra de bona
part del mas Granada).
El segle XVI dones, malgrat la pobresa de la informació, sembla ser de
creixement tant demogràflc com economic per la Baronia, a j u d a t sens dubte
pel canvi organitzatiu que es produeix.
Del segle XVII ja en tenim més noticies en el propi arxiu de la Baronia.
Demogràficament, igual que tota la comarca i en part diferent a altres llocs
de Catalunya, es continua el creixement del segle anterior encara que d'una
forma més moderada. Fins a 1650 el creixement és molt débil i en alguns
moments es pot dir que no n'hi ha, encara que tampoc baixa la població.
Entre 1650 i 1660 es produeix una crisi, deguda a la pesta dels anys 1650-52,
i és a partir del 1660 quan ens tornem a trobar amb un fort creixement fins
a final de segle. Aquí cal exceptuar el cas de l'Ametlla que, igual que Vilamajor, no nota pràcticament els efectes de la pesta i la població creix constantment al Ilarg del segle.
Pel que fa a l'evolució econòmica de la Baronia en aquesta centuria,
seguint els llibres del Clavari, veiem que els impostos extraordinaris que
es cobren sofreixen un augment considerable entre 1583 i 1660 (de 194 lliures
a 2186). Això podria significar un augment de les necessitats de la Baronia
que al mateix temps repercutirla en les economies particulars.
Referent a les collites, el segle es pot dividir en périodes diferents: fins
a mitjans de segle hi ha una certa estabilitat; entre 1683 i 1696 es produi
un période ciar de collites insuficients; i l'últim quinqueni, que fou el més
favorable del segle. Segons aqüestes dades no es podria parlar ni de desenvolupament positiu ni de crisi profunda; per tant, ens quedariem en una
estabilitat de la producció agrícola.
Finalment, l'evolució de la caixa de la Baronia confirma també els périodes ja esmentats, però hi trobem a més a més un procès d'endeutament
a partir de 1620, que s'intenta solucionar amb préstecs. Bona part de dit
endeutament és conseqûència de la pressió que els exèrcits espanyols fan
sobre les nostres terres: se'ls hi ha de pagar un tribut i donar allotjament,
això fa que aquella precària estabilitat econòmica es trenqui i s'entri en
crisi, sobretot a partir de 1650.
Concluim dones aqüestes notes dient que la Baronia de Montbui durant
els segles XVI i XVII té un creixement de la població molt considerable i
que, en quant a l'economia, es pot diferenciar el desenvolupament indubtable
del segle XVI fins arribar a l'entorn de 1640, començant aleshores un periode
de crisi que pràcticament encaixa amb la de principis del segle XVIII.
Jaume Danti i Riu

CASES

QUE

TEMEN

HISTORIA

CAN

MAGRE

L'any 1950, a la Sagrera, poques eren les cases del veïnatge que no tinguessin una « p e ç a » a Can Magre. Arreu, sempre algú hi era a collir patates, o plantar mongetes, verdures o fruités. Si pujava un carro de farratges,
d'allà venia. Era l'horta de la Sagrera, i aixô d'anys, i més apreciada que
mai, en uns temps que trobar un tros d'hort lliure era un impossible. Haviem passat ja els anys de misèria, davallàrem els de justesa, encara amb
la « c a r t i l l a » del pa i alguna cosa més, i faltava ja poc per començar aquest
temps d'abundància, més que trencadissa, que l'hem viscuda ja i que estem contemplant com acaba, per veure'n venir altra de nova, sempre coses
noves.
Un dia, recordo que vaig anar-hi passejant. L'horta era magnífica, un
pía de conreu regat, un jardí. La casa, repenjada a la carretera, gran, una
façana que em semblava estranya, un portal de punt rodó, amb una creu,
unes inscripcions i una data. Aquest record és el motiu que fa que avui
arribi aquí, a fer reviure un poc una historia que queda enfonsada en un

temps Ilunyà, sense gairebé dadas fermes, sense grandeses ni papers veils,
sempre masovers, sols suors i treballs, simplicitat i no pas abundors, la vida
del pagès senzill, la nostra veritable historia.
El primer pas fou a Can Padró, de Palau de Plegamans, actual propietari. En Ricard C. Padró de Sobregrau, la Sra. i fill es prestaren a la poca informació coneguda.
Encara que no escaigui directament al nostre objectiu, m'agrada fer un
esment de Can Padró, ferma i gran, emplaçada a la carena del Serrât que
corre parallel a la Riera de Caldes i a l'esquerra de la carretera. No Iluny,
seguint la cresta, el Castali de Plegamans l'origen del quai puja fins les
Creuades, del que serien servents o feudataris. La Casa té constancia a partir de 1366 amb un Jaume Padró, i sempre fou una pagesia senzilla, fins
l'avi de Factual, qui l'engrandi, comprà finques properes i pràcticament
construí Tactual casa. Enlairada, pati i jardí, dependències i espiáis, una
glorieta acollidora i una perspectiva sobre Palau, l'horta a sota, aigua abundant, tot és escaient, solid i bonic.
La casa recorda força la nostra de Can Brustenga i sembla que s'hi buscà model, però el rebedor planta baixa no agafa tota la casa, sois una part.
El gran menjador a l'esquerra. Del fons de la planta, uns graons i una porta emmarcada en columnes, i comença l'escala que condueix a la gran sa-

L'acollidora

entrada.

la, els dormitoris al voltant. Tot, dalt i baix, respira el segle passat. Mobiliari, quadres, records i objectes, tot viu el XVIII i XIX, les époques creueres d'aquestes cases pairals.
Sobre la gran taula, el Sr. Padró, revivint l'amor i la tradició del nom
que representa, va exposar l'arbre familiar, molt extens, estudiat en molts
details. Allá consta que en 1659, Catarina Padró, filia d'Isidre i Margarida
Camps, es casà amb en Jaume Trias, l'amo de Can Magre, entroncat, sens
dubte, amb Can Trias. De llavors començarà la pertenençà a Can Padró,
i també el que, a no tardar. Can Magre seria portât per masovers i no per
propietaris directes. Res més hi ha de tradició escrita.
Parla de Can Magre, que ha sigut modificada en diferents ocasions,
adaptant-la ais temps. Parla del ree, que pren l'aigua de Les Barbotes i em
repeteix el fet, ja conegut, però que ell volgué experimentar personalment,
que I'aigua ve del Mogent. Que ho comprovà tirant-hi mangre i que dona
senyal passats uns dies. La finca, actualment té unes 10 hectàrees, la m a j o r
part al pia i també sobre la carretera.
De la casa, el més important és el portai, sobre el quai està la Creu, un
anagrama TRIAS i la data 1597.
Recorda els masovers, fins el besavi de Tactual Maria, en Julià, que moriría poc abans de la guerra, cor!r t, aficionat al bestiar i animals; a vegades portava un gat sobre l'espatlla. Del seu record i tradició, sempre a
Can Magre hi hagué la mateixa familia de masovers.
Restem encara un temps a Palau. Diu de la seva familia, dels seus 80
anys, de la seva mare D." Mercè Padró Torras, que mori ais 96 anys, el 1962,
i del pare Aberci Comalrena de Sobregrau. Que per diverses voltes consécutives i per conservar el nom Padró els seus avant-passats, pubills, sol-licitaren i
lograren el canvi de noms.
Parla deis filis i d'eli, al front de la casa des de fa 10 anys, que havia
seguit la vida en activitats comerciáis i representacions industrials, essencialment en dues cases de projecció nacional, que li donaren coneixences
en molts altres camps. I ara permeteu-me un esment que em fa referència
personal. És el cas que aquest Sr. Ricard, coincidint casualment a Can Magre, vengué al meu sogre, el Dr. Bonet, el primer cotxe que tingué, un deis
Ford que utilitzà, per allá l'any 1925.
De nou vaig èsser a Can Magre. La Maria i el seu marit .losep, i també
la Núria de Can Gol. Parlàrem de la casa, de la finca, records, canvis, deis
passats.
La casa es gairebé quadrada, massissa, i àmplia. Una tanca metàllica
supleix l'antic portal rodó que donava entrada a l'era. Ja no és era, és pati, encerclât pels estables, veils, a I'esquerra, i també a la dreta, en part
nous. Admirables els desmais, altíssims, junt al ree. com també I'alzina no
pas lluny, vora l'aigua. La façana ben original, rematada tot el dalt seguint
un dibuix que també potser recorda Can Brustenga.
Destaca el portal, amb els gravats ja dits i també la porta del corral, a
la dreta, rectangular, de pedra velia. Les altres finestres, cuina, pis i golfes,

La carretera s'esmuny
enllà del finestral.

son d'obra, punt rodó, ben acabadas, amb ventalles de fusta castigades pel
temps, potser pels segles, boniques per la simplicitat.
Al plà l'entrada rebedor, la cuina m e n j a d o r a l'esquerra. De molt poc
fou adaptada ais nostras dies. Desaparegué la gran ximeneia que prenia tot
el fons, els escons i la cuina vella i ara un envà separa m e n j a d o r i cuina.
De la planta, un petit corredor porta al celler, el rebost al costat. Dins
el celler i a l'esquerra, encara el forn de pa, i unes botes sobre uns travessers de roure.
Una escala porta a dalt la sala, gran, amb habitacions al voltant, alguna
porta vella ben conservada. Una part havia sigut estatge dels Srs. Padró,
anys enrera.
En realitat, tot és nou i res escau aquí.
Parlen dels passats. La mare, Mercè, que morí de malaltia en 1956; del
pare, Domingo, fa ben poc, 1974; i de les germanas Montserrat i Nuria,
present.
De l'avi Josep, 1948 i l'àvia Coloma, fins 1968. I encara de l'avi Julià,
que morí ais 75 anys, en 1933.

Almenys, els darrers 160 anys, sempre la mateixa familia de masovers;
possiblement més encara.
La Nuria parla del pare i les bones hores d'infantesa. Treballava la terra, regadiu i secà i cuidava molt de treure fusta del bosc, arrossegant pals,
tirant per cavalls. Per això recorda cavalls i bestiar a la casa, quan la pagesia era tot, quan l'era servia per batre...
Cultivaren i preparaven cànem, cosa ja histórica. Encara, abans d'arribar a la casa i al costat del ree, hi ha la bassa «cañamera». Collien el cànem i el deixaven dies a l'aigua, que descomposava la part no fibrosa. Per
lograr-ho feien p u j a r el nivell del ree, embassant-lo. Després, ja sec, el traclaven per les «bregadores», un tronc ferm, mig buit i posât dret, junt a una
paret. Hi penjaven el cànem i una altra peça mòbil, també de fusta, el destriava i pentinava, a cop net, feina dura, pesada i continua... D'ací deu venir
el «bregar». I a vendre el cànem, a fer les soles d'aquelles espardenyes...
Recorda les batudes a l'era, i el bestiar: porcs, vaques, oques, ànecs.
Sembla, cosa no segura, que l'antic camí passava parallel sota el ree,
prop de la casa i anava al pont de ca l'Hermano.
Intéressant és la tradició de que la casa actual no fou la primera, sinó
que en principi era un tros més avall, de la qual queden sois rastres de
parets a ras de terra. Potser va ensorrar-se? Conten, de tradició, que la varen fer de nou, tota igual. Fa pensar en alguna riuada... i també si aquesta
pedra del portal no seria la data de la casa nova, o el record de la velia.
Així, recordant i amb enyorances, acabem la tarda a Can Magre i sortim
de nou dait la carretera i veiem altra vegada el pía, quan la poca Ilum del
capvespre dóna grisor ais verds i la quietud i el silenci de la nit s'hi van ja
imposant. En temps que tot canvia, també el pía ha canviat. També nosaltres, que no som historia ni en tenim, també enyorem tot allò que fou.
Josep Claret

CADA ANY UN PERSONATGE

JOAN UÑÓ CALDERO
» L'U Ñ ó »
Aquest any l'Uñó, home conegut per tot el poblé, ocupa les pàgines de
«Cada any un personatge». És un home del camp, home que ha dedicat tota la
vida a la terra i al traete amb eis pagesos comprant i venent bestiar. Encara
el veiem sovint, eis diumenges a la tarda, amb la seva motoreta despla^anse cap a la Sala a fer la partideta de cartes.
Per fer-li l'entrevista vaig anar a casa seva, i tant per part seva com de
la resta de la familia, vaig ser acollit, com sempre, amb una cordialitat que
cada dia és menys freqiient.
El primer que em diu, és que té unes angines com una casa. N o coincideixen en la forma com les ha agafades: Ell diu que ha sigut anant a regar
que les va agafar, el seu nét diu que ha sigut de l'aire d'anar en moto cap
a la Sala. Després d'una estona de broma comencem a conversar.
—Joan. Quants anys tenia?
— E l setembre que ve en faré 85. Vaig néixer l'any 1894.
—Com

es deien eis vostres

pares?

— E l pare es deia Josep Uñó Caldero i la meva mare Teresa Caldero Camp
—Quants

germans

heu tingut

o

teniu?

— E i s meus germans són gairebé tots morts. En Salvador va morir de
petit (5 o 6 anys), en Lluis que va morir al voltant dels 50 anys (tota la vida
va anar coix degut a una meningitis que va teñir de petit) jo, que ja he dit
que tinc 84 anys, i en MarceHí. Eis dos darrers som eis que vivim.
—Podem

parlar

del vostre

matrimoni?

—Em vaig casar a m b la Joaquima Puigdomènech Mas l'any 1925. D'aquest
matrimoni en va neixer la Irene.
—Podríeu,

a grans trets, resumir

la vostra

vida?

—Vaig començar a anar a l'escola a Sta. Eulàlia, el mestre crec que es
deia Sr. Moliné. Jo era molt entremaliat i el mestre no sabia com sortir-se'n,
jo feia molt poca cosa.
Els meus pares, veient això, em van fer anar, al cap d'un pareil d'anys, als
Maristes de La Garriga. Recordo a 1'«Hermano Bernabé» com molt bon
mestre.
Anava i tornava de La Garriga a peu i com a company de cami tenia en
Joan Rosas «El Joanet», que va començar com jo a anar a La Garriga.
També s'ajuntaven a m b nosaltics el fill del metge i de l'apotecari de L'Amet11a que també anaven a la mateixa escola.
—Després

de l'edat escolar que vàreu

fer?

—Als catorze anys vaig començar a treballar al camp, a fer el que es
presentava: fangar (de la fanga en diu «el tres d'espasa»), regar,...
Poe abans dels 16 anys vaig demanar al pare que em comprés una vaca
i tant vaig insistir-hi que al final me'n va comprar una per dotze unces i
mitja. Vàrem anar ampliant i al cap de l'any ja en teniem una dotzena (moites d'elles ja venien de Bèlgica i d'Holanda).
—Com va començar

el negoci de la compra

i venda de la llet?

—Vàrem començar portant la llet a una indùstria que hi havia a Sant
Geloni. Després, amb una tartana, vaig començar a portar-ne a l'estació de
La Garriga i a m b el tren la portaven cap a Barcelona. Això va durar uns
8 anys i n'hi portava al voltant dels mil litres diaris.
Va arribar l'època dels camions i fins fa poc més de dos anys que n'enviava directament a Barcelona. Hi havia temporades que passaven de 6.000
litres diaris els que jo hi enviava.
Sempre he combinat el treballar a la terra amb la compra de bestiar i
compra i venda de llet.
—Durant

la guerra civil, com us va anar?

—Jo no he volgut embolicar-me de cap manera amb política. Durant la
guerra civil les centrals sindicáis van coHectivitzar la llet. Es a dir era una
«Central Lletera» socialitzada que portava directament la llet del pagès al
lleter que la revenia.

E n acabar-se la guerra va quedar disolta la central Hetera que ocupava
una pallissa de casa meva.
—Quines

han sigut

les vostres

aficions?

— L a principal ha sigut la caça. S e m p r e he tingut molts bons gossos. L a
p r i m e r a arada de t o m b a r de Badalona que vaig tenir, la vaig c o m p r a r a m b
els diners de la venda d'un gos m o l t b o que tenia.
A m b les fures, gossos i escopetes he passat i encara hi passo m o l t bones
estones.
T a m b é he passat Ilargues estones jugant a cartes, encara m'hi
força...
—Hi

afegirieu

alguna

cosa

entretinc

més?

— Q u e estic content que encara algú pensi en m i .
A m i c a l m e n t donem la xerrada per acabada, tot a d m i r a n t que un h o m e
que j a passa de la vuitantena tingui la iHusíó per la v i d a que ell té. M a r x o
cap a casa pensant en molts j o v e s que encara no han arribat a la vintena
i j a están cansats de tot.
Jaume

Els bons temps passats.
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Vails

UNA HISTORIA INTRANSCENDENT
Son dos quarts de v u i t de la tarda del dia t r e s d'agost.
Entro a la Impremía del pöble per demanar — a m b l'aire de despistat que em caract e r i t z a — fins quan hi ha t e m p s d'escriure un article per l'Anuari.
A m a b l e m e n t em diuen que si ho faig de seguida es possible que surti en- les últimes
pàgines. Dubto, perqué aquest any la historia que eis vuli explicar és intranscendent
del tot, però f i n a l m e n t em deixo vèncer per l'egoisme de fer conèixer el que em capfica.
Aquesta és la historia:
A les sis del matí de qualsevol dia de l'estiu, sona el despertador. M'algo i faig cami
cap a la dutxa, en rebre la frescor de l'aigua comengo a pensar que tinc de fer benzina
abans d'arribar al meu diari treball de Barcelona. En efecte, ahir vespre velia fer-ne però
vaig arribar que era fose i em vaig decidir a fer-ho demà.
Ja sóc a la carretera, sense prendre res, perqué sino faig tard. Uns kilometres abans
d'arribar sento un soroU i em sembla que trontolia alguna cosa. A n i r é a veure el mecànic
abans d'entrar a l'oficina.
Estic assegut a la taula del meu despatx intentant t r e u r e ' m eis papers del damunt.
La meitat dels meus Companys están de vacances i tinc molta feina, però si tino sort
i e m fan aquella trucada que espero, sortirà d'hora i podré pujar a dinar a Santa Eulalia
de Rongana.
Després d'un matí molt suat —la temperatura ha pujat més del que devia— una
tasca de darrera hora em fa s o r t i r més tard del que em pensava.
A l t r a volta a la carretera, en el m o m e n t en que el sol pica més f o r t i amb l'estómac
buit.
Enfilo per Lligà i, a la sortida del pöble, un cotxe de panxa eniaire; trenco a l'esquerra
per anar al Mas Vendrell i veig un camió al fons d'un barrane.
A la fi estic a casa, dolga llar. Un escrit a la porta em diu que la dona i els «nanos»
están a la platja. Mira que bé.
Torno a agafar el cotxe per anar a dinar a Can Pareli. Es dijous; està tancat
descans. Menjo una escalivada i un tali de earn al Restaurant La Vali i torno a casa.

per

Són les sis de la tarda quan m'assec a la terrassa per disfrutar de la pau del Hoc.
Agafo un llibre, ja giro el primer full t o t pensant: quina frescor! quina olor! que bé s'està
aquí! quan un soroll infernal em fa saltar de la cadira on estava assegut. Es una moto!
Qué he dit una? Una rera l'altre i després la polseguera. A h ! oblidava de dir que vise
prop de la carretera velia que, passant per la urbanització, va a Santa Eulàlia de Rongana.
I t o t això no és res, perqué després he sentit l'olor del «PORRO» ¡ un amie que m'ha
v i n g u t a veure m'ha dit que està m o l t capficat per aquest problema.
Tinc de dir, de Verität, que sento m o l t haver tingut d'escriure la meva historia intranscendent amb presses, però em demano si la seva fi pot estimular als pares i responsables de clubs i urbanitzacions del nostre poblé, a obrir eis ulls. Sense dramatitzar,
però amb fermesa.
J. Canals - M A S VENDRELL

Movimiento demográfico
(Datos facilitados por el Registro Civil dependiente del Juzgado de Paz
de esta localidad).
NACIMIENTOS
Fecha

Nombre de ios nacidos

7- 7-78
12- 9-78
13-10-78
17-10-78
27-10-78
16-11-78
31-12-78
7- 1-79
26- 1-79
3- 2-79
13- 2-79
20- 2-79
24- 2-79
9- 3-79
22- 3-79
15- 5-79
28- 6-79

JordI Carrillo Batlles
Anna Brossa Borgoñon
Montserrat Maspons Guardia
Anna Roura Arimany
Roe Valldeoriola Arranz
Isidre Espel Casanovas
Laura Jiménez Martínez
Albert Ribera Sánchez
Jofré Ciurans Mallorquín
Ramón Tarabal Carol
Marcel Galobart Durán
Eva M.' Andrades Santiago
Nuria Ribera Jiménez
Francina Ciurans Massagué
Désirée Guai Martínez
Jordi Marsal Maspons
Montserrat Palomera Barbany

Nombre de los padres
Pedro y M." Antonia
Francisco y Rosa
Domingo y Montserrat
Bartolomé y Teresa
Enrique y Ana M.'
Tomás y Rosa
Juan Manuel y Joaquina
José y M.' del Carmen
Pedro y Carmen
Joaquín y Carmen
Luis y Patrocinio
Benedicto y Remedios
Pedro y Francisca
Pedro y Esther
Jorge y Margarita
Jorge y Josefa
José y Teresa

DEFUNCIONES
Fecha
15- 7-78
17- 8-78
18- 8-78
6- 9-78
24-11-78
25-11-78
19-12-78
25-12-78
4- 2-79
16- 5-79
4- 6-79

Nombre de los fallecidos

Domicilio

Casa Sastre
Juan Cabot Vilardebó
Luis-José López Altemir
C / . Sta. Teresa, s / n .
Urb. Can Sabater
Antonio Real Olmo
Ana Fernández Ruiz
C / . José Barbany, 1
Can Feu del Rieral
Ramón Tarabal Solá
Can Tarragona
Mateo Noguer Llusá
Can Sec
Pedro Solé Monrás
Urb. Can Torras
Anacleto Bordetas Zueras
«Can Molins»
María Molins Bassa
Catalina Guardiola Gracia
Casa Guai de la Sagrera
Casa Nateras
Alfonso Nateras Navas
Total: 11 defunciones

MATRIMONIOS
Fecha
5- 8-78
6-10-78
3-11-78
11-11-78
31-12-78
7- 4-79
23- 4-79
18- 5-79
6- 7-79

Nombre de los contrayentes
Martín Fabra Grau - Natividad Montes Rey
Francisco Danti Vilalta - Montserrat Espinasa Borrell
Jorge Marsal Cabarrocas - Josefa Maspons Dasquens
Pedro Vilardebó Vila - Antonia Salas Company
Ramón Serra Tendero - M." del Carmen Fabregat Calandria
Julián Peiroten Campo - Mercedes Ibañez Bernal
Pedro Bonet Riera - M." del Carmen Jordá Laina
Joaquín Brustenga Echauri - M." Nuria Suñer Bellido
Ramón Bassa Sebastian - M.* Asunción Domínguez Prim

Edad
85
61
94
78
70
64
78
90
68
79
54

E L S KIOSTACSICS
• Que. e é . t o i ? n e n E i - s t a n g o s , E i - S
SOUEíTOS,
oei-S ^NVS
c i n q u a n t a . . . I A v i A T E u s aAst3<s-eNS.

Humor,
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Humor, per BONET

EH...! EH...! esPCTSU-\OSi EL C0T;<E JA
,
\ US EL DEWO E M r e « ? » ^ , í t p b ALMENVO- J
\ PEIxeU-ME BUIBM? E-L DIFfesiT,
t«

L¿i

qASoUNA..

Guia industrial i comercial

I. DANTI
Taller de Serrallerla Metal.lica

Bastida N o v a
Domicili particular: Telf. 8 6 5 0 0 36

Santa Eulàlia de Rondana

ESTACIÓ

DE

SERVEI

Telèfon 844 82 31

Santa Eulàlia
TALLER DE REPARACIONS D'AUTOMÒBILS
Telèfon 844 88 06

etra, de Barcelona, s/n.
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

BANCO

POPULAR
A. Clavé, 20

-

S

841 67 76 - 841 69 54

ESPORTS

-

LUSSA DE MUNT

ORENÇANA

santa eulalia de ronçana
© 844 82 03

Plaça Ajuntament, 2
SANTA EULALIA DE RONÇANA

Restaurant LA

VALL

^^uAMmrco^

BATEIGS

-

PRIMERES COMUNIONS
CASAMENTS
N ' o v a ,

r > i r e c c i ó

Fácil aparcament

Pare infantil

Km. 3,400 de la carretera de Caldes a Granollers
Telèfon 844 82 58

Santa Eulalia de Ronçana

EXCAVACIONES Y

CIMIENTOS

Andrés Cárdenas
Pisos Pedro Gol, bajos-derecha

(Rieral)

Teléfono 844 82 38
SANTA EULALIA DE RONSANA

M^tCQtía

Matta

DIARIOS Y REVISTAS

El Rieral

Tel. 844 88 56
SANTA EULALIA DE RONSANA

l á ^ l ^ ^ ^
TOCINERIA

-

jáíviá^láS^láí.

CARNICERIA

-

COMESTIBLES

José Flaqué Galobart
SERVICIO

DE

TAXI

El Rieral

Teléfono 844 82 83
SANTA EULALIA DE RONSANA

yí^ya. ^ ^

^ ^

i ^ i í í .

i

^

Ä

TALLER ELECTROMECANICO
Bobinaje de Motores
#

Cargas de Baterías
#

Instalación Eléctrica
Reparación de Motocultores
y Excavadoras

Juan Vilaró
SANTA EULALIA DE RONSANA
EL

RIERAL

CERRAJERO

F. Fraizrcli
^ >
@ 844 8010
SANTA EULALIA DE RONSANA

Ladri os

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

Virgen del Remedio, 2
El Rieral

Tels- 844 82 56 - 88 58
SANTA EULALIA DE RONSANA

Cultivos Viure
S

871 11 32

•

CARDEDEU

7LotícuLtot
^aóaUai
©

870 06 89

-

GRANOLLERS

mos
S

844 82 42

SANTA EULALIA DE RONSANA

ALTRA VEGADA,
AL BAR DE CAN RAJOLER
SE SENT L'OLORETA DELS BONS CAFÉS I «CARAJILLOS»,
ELS XARRUPETS DELS QUE FAN EL VERMUT O BEUEN VI,
EL SOROLL DELS TAPS DE XAMPANY,
I UN COR DE PUNY DE TANT EN TANT DAMUNT LA TAULA,
DEL QUE CANTA LES QUARANTA.
TQT AIXÒ HO AMANIREM AMB BONA MÙSICA
(QUI LA VULGUl ESCOLTAR),
PA AMB TOMAOUET, «TAPES», «PLATILLOS-.
I TOTA MENA DE BEGUDES
PLAÇA AJUNTAMENT

RESERVAT

Peluquería

de

no LOH

Virgen del Remedio (Pisos Torras)

señoras
HS

-

Tel. 844 88 85

SANTA EULALIA DE R O N S A N A

Construcciones

J. Montes

Virgen del Remedio, s/n., piso 1°
SANTA EULALIA DE R O N S A N A

r

n

n

i

^

a

n

a

.
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a .

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
GRAN EXPOSICION DE APARATO SANITARIO

etra. Barcelona, s / n .

-

©

844 80 00 - 844 80 75

SANTA EULALIA DE RONSANA (Barcelona)

v

v " " V " •'V''

- y

CONSTRUCCIONES DEL VALLES, S. A.
PROMOCION URBANISTICA

S

844 80 00 - 844 80 75
etra, de Barcelona

SANTA EULALIA DE RONSANA

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Joaquina

Edificio La Sala, 2.°, 2.'
SANTA EULALIA DE RONSANA

J^lors
•

FLORISTERIA EN GENERAL
•

PRODUCTES PER A PLANTES I JARDINS
•

LLAVORS
•

CERÁMICA
•

OBJECTES REGAL

etra. La Sagrera - Can Joanet
SANTA EULALIA DE RONÇANA

i. s- sa.n.tai eulàilia*
indùstria gràfica

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

CONSTRUCCIONES

ali Lo
EL

RI E R A L

Pisos La Sala, 3°, 2.'
Teléfono 844 90 07
SANTA EULALIA DE RONSANA

^imétiQ-^

CONSTRUCCIONES

B A.RNILS
Casa BARNILS
©

844 80 68

SANTA EULALIA DE RONÇANA

MERCERIA

•

TEIXITS

•

OBJECTES PER A REGAL

Casa Elles
Pl. de l'Església

-

© 844 81 95

SANTA EULALIA DE RONÇANA

A. P. I.
OFICINA INFORMATIVA
COMPRA

•

VENTA

•

CHALETS

PARCELAS - PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Visítenos antes de comprar o vender

Otra, de Caldas de Montbui a Granollers, km. 3.500
Teléfono 844 87 04
SANTA EULALIA DE RONSANA

t Riells

Bigas {

^ ^
Caldas da /
Montbui

oficina

La Amatila

Sta. Eulàiia da Ronsana

Palauda Plegamans
Sabadall

BARCELONA

\P/

Granollers

•

MUEBLES DE ENCARGO
•

COCINAS DE FORMICA
•

MODULOS Y A MEDIDA
•

CARPINTERIA A R T E S A N A

DECORACION

•

EBANISTERIA

Manuel Gómez Infante

Casa Joanet - La Sagrera, s/n.

-

Tel. 844 80 30

SANTA EULALIA DE RONSANA

^ ^

yí.^

^ ^

PELUQUERÍA
DE

SEÑORAS

María Uñó
sr-sr
c/. Virgen del Pilar
SANTA EULALIA DE RONSANA

Salvador Barri
TRANSPORTES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

Edificio «Cataluña», 3.", 2.'
Teléfono 844 80 64
SANTA EULALIA DE RONSANA

KRA
BANCA CATALANA
LATERCERA EDAT
ES LA HUMERA
Banca Catalana
creu que qui ha treballat
tota una Vida
mereix més rendiment
dels seus estalvis.
er tal com creiem en el treball i en el futur, pensem
que els qui amb el seu treball han fet el nostre present
P
han de poder comptar amb nosaftres.
mb nosaltres, com a persones i com a Banc, i amb el
Anostre
agraiment.
anca Catalana ha créât un servei especial per oferirte
Buna formula d'estalvi que doni la rendibilitat més alta
possible als seus dîners.

serve! i aquesta proposta s'adreca a les persones
A quest
grans que han deixat de treballar. El nostre desig, el de
Banca Catalana, és d'oferirtos l'oportunitat de treure més
rendiment del fruit del seu treball.

mm
3°E[W

Veniu I en parlarem.

És just donar més a qui
més devem
BAN0\0\TAlANA

FORM

DE

PA

SANT

PASTISSERIA

ANTONI

deJau^eP^IC

SANTA EULALIA DE RONQANA

Telèfon 844 81 80

HERRERIA

de

Miguel Barbany
Teléfono 844 81 56
SANTA EULALIA DE RONSANA

Piscines i T e n n i s C a n Juli
SERVEI DE BAR
«Urbanitzacio Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONQANA

TERMING
SANTA

CASCO

MUNICIR4L

DE

|

T^ULALIA DE RONSANA

UNSANO

DE 5TA EULALIA
DE

RONSANA.

O* (71
E E
K J-

VJBBA'NIZACK.
I CAN JULI

UBBANIZACION'
CAN MARQUES

BAR

RESTAURANT
/ /

PERGOLA

//

TERRASSA
ESPECIALITAT: PAELLA Y BRASA
Banquets

*

Casoris

*

Bateigs

*

Comunions

Aparcament propi

Font de Sant Isidre
(Pje. de los Rosales, 2)
©

844 81 32

SANTA EULALIA DE RONÇANA

CARPINTERIA METALICA EN
HIERRO Y ALUMINIO
Puertas enrollables y basculantes

J

O

mi

de José TORRELLAS

TALLER:
San José, s / n .

PARTICULAR:

TeL 844 83 30

Tel. 844 88 84

SANTA EULALÌA DE RONSANA

CONSTRUCTOR D'OBRES

Antoni
Gran
Raga
Piscines, 1

Telèfon 844 88 59
Urbanització «Els Ametllers»
SANTA EULALIA DE RONQANA

Pescadería
Santa Eulalia
PESCADOS

•

MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS
RECEPCION DIARIA

ESPECIALIDAD EN LANGOSTAS VIVAS

Viveros propios

SANTA EULALIA: Pl- Ayuntamiento, 4 (tienda)

-

Tel. 844 82 73

BARCELONA: Mercado Porvenir — 2 3 5 —

armacia
S. Galceran
-wvv-

PI. Ajuntament, 2 - Tel. 844 89 80
SANTA EULALIA DE RONQANA

GESTORIA

AUTO-ESCUELA

Anselmo Clavé, 49

Agustín Viñamata, 3, 3.", 3.'

GRANOLLERS

GRANOLLERS

GARCIA
En Sta. Eulalia de Ronsana: PI. Ayuntamiento
Para encargos en C A S A

VILA

Representante:
JUAN

E S P U Ñ A

SANTA EULALIA DE RONSANA

Bai

A l imentacíon

A SALA
MIQUEL MASPONS
Telèfon 844 87 56
EL

R lERAL

SANTA EULALIA DE RONÇANA

VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CARNES

«SUPER'S»

J. Ciurans
Casa COSTA
Barrio «El Serrât»
Teléfono 844 81 31

SANTA EULALIA DE RONSANA

•

•

TOCINERIA

•

CARNICERIA

•

COMESTIBLES

•

FRUTAS

Especialidad en embutidos

José Bassa
Pza. J. Maragall, s / n .
(La Sagrera)
Tel. 844 81 58

STA. EULALIA DE RONSANA

PERRUQUERIA DE SENYORES

Dolors Bassa
Casa Corder (El Rieral)

-

©

844 82 80

SANTA EULALIA DE RONQANA

—

PINTURA DECORATIVA

—

COL.LOCACIÓ DE PAPERS

—

RÈTOLS

Pintor MARTI
Droguería MARTI
VENDA DE PAPERS PINTAIS, PINTURES
I ARTICLES DE NETEJA
La Sagrera - Telèfon 844 82 59
SANTA EULALIA DE RONQANA

ELECTRICITAT

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS
LLISTES

DE

BODA

Bateries de Cuina * Vaixelles * Cuines * Neveras
Estufes *

Maquines de remar superautomàtiques
Calefacció eléctrica
©

844 81 35

El Riera!
SANTA EULALIA DE RONQANA

PELUQUERIA

FEMENINA

^ÍÍLontse
Plaza Ayuntamiento
SANTA EULALIA DE RONSANA

T R A . N S P

O R T E S

B O NE T
RECADERO DIARIO A BARCELONA

BARCELONA:
Pallars, 129

-

Tel. 300 18 34

Ali-Bey, 51

SANTA EULALIA DE RONSANA
Teléfono 844 80 31

-

Tel. 225 69 36

CARPINTERIA MECANICA

Andrés Torner
Teléfono 844 80 59
EL

RIERAL

SANTA EULALIA DE RONÇANA

CONSTRUCCIONS

Molins, s.a.
Carrer Pi Gros

-

«Urb. Bosc del Forn»

Telèfons:
OFICINA:
844 81 81
PARTICULARS:
844 82 82
844 90 10
844 81 79
SANTA EULALIA DE RONÇANA

Suministros Cladeìlas
Venta al mayor de:
— ARTICULOS PLAYA
— PESCA SUUMARINA
— DEPORTES
— JUGUETERIA EN GENERAL
etra. San Feliu, s/n.

Teléfono 844 83 00
SANTA EULALIA DE RONSANA

PERRUQUERIA
DE SENYORES

Maria Dolors
Verge del Remei, s/n.
Bloc A.

2.'

-

Tel- 844 90 11

SANTA EULALIA DE RONQANA

CONSTRUCTOR DE OBRAS

^O aqu ín

T^ii re li

— Casa Pepet Turell —
LA SAGRERA

-

Tel. 844 88 43

SANTA EULALIA DE RONSANA

onnemaison
SEGUROS

GENERALES

ADMINISTRACION

DE

FINCAS

SANTA EULALIA DE RONQANA
San Juan Bosco, s/n.
Tel. 844 87 38
GRANOLLERS
Avda. Victoria, 8
Tel. 870 11 98

RESTAURANT

•

SNACK-BAR

Santa Eulalia
AMPLIO SALON PARA BANQUETES Y BODAS
ESPECIALIDAD A LA CARTA
Y A LA BRASA
PAROUE INFANTIL

•

PISTA PATIN

e t r a . Barcelona, s / n .

-

•

GRAN APARCAMIENTO

Teléfono 844 88 05

SANTA EULALIA DE RONSANA

Germans Bau
T r e b a . l l s

die

F u s t e r i a ,

TALLER :

Can Tabaquet

PARTICULAR:

Verge del Remai
Tel. 844 83 11

SANTA EULALIA DE RONQANA

ANTONI

A I X E L A

Eléctrica Rondana
INSTAL.LACIONS D'AIGUA I ELECTRICITAT
INDUSTRIALS I DOMÈSTIQUES
IL.LUMINACIÓ DE JARDINS I PISCINES
La Sagrera
Telèfon 844 82 09
SANTA EULALIA DE RONQANA

TIENDA DE COMESTIBLES
POLLERIA

•

•

HUEVERIA
BEBIDAS

CñSñ

•

FRUTAS Y VERDURAS
•

CARNES FRESCAS

HELADOS

lOLñ

Vda. de Pedro ROURA

LA SAGRERA

Teléfono 844 88 57
SANTA EULALIA DE RONSANA

c

m

a sia

C^aif

J^ a re 11
R estaurant

km> 5,500 de la carretera de
Caldes a Granollers -

844 87 07

SANTA EULALIA DE RONÇANA

FORM

DE

PA

PASTISSERI A

LA SAGRERA:
Carretera La Sagrera

® 844 89 54
EL RIERAL:
Carretera Sant Feliu

@ 844 81 60

C o N S T IUI C C i (1 N S

JÜAN

DANTI

(CASA MATEU)
S

844 88 33

SANTA EULALIA DE RONQANA

0 a s a V ¡Ia
(ESTANCO)

Alpargatería y Mercería

•

Objetos Regala y Escritorio

SANTA EULALIA DE RONSANA
Teléfono 844 90 33

TIENDA DE COMESTIBLES
TOCINERIA
CARNICERIA
POLLERIA
POLLOS A L'AST

ANTONIO GUBERN
Almacén de piensos, granos, harinas y forrajes
Frutas

•

Vinos

•

Insecticidas

PRECIOS ECONOMICOS
— CASA MARANGES —
Teléfono 844 81 57
SANTA EULALIA DE RONSANA

PELUQUERIA DE CABALLEROS
GRAN SURTIDO DE CALZADOS
OBJETOS REGALO Y PERFUMERIA

S. Salvado
Teléfono 844 88 61
SANTA EULALIA DE RONSANA

COMESTIBLES I CARNS

COMERC DE PINSOS I PATAJES

Tenda Nova de
Pere Tura
Tel. 844 81 09
SANTA EULALIA DE RONQANA

COLOCACION DE PAPELES PINTADOS
ROTULOS E IMITACIONES
PINTOR INDUSTRIAL

Jaime Iglesias
etra, de La Sagrera

Teléfono 844 89 82
SANTA EULALIA DE RONSANA

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Gasa

IK

antes

LA S A G R E R A
Teléfono 844 87 66

SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCCIONES

Xaloras
EL RIERAL

Teléfono 844 90 31
Urb. «Can Torras»

-

Casa Nateras

SANTA EULALIA DE RONSANA

I

1 TOCINERIA CARNICERIA/

^^^ Q ^ - -

(CASA PUJADAS)

c/Serra

Granada-STA EULAUA DE RONSANA

Teléfono 844 87 82

Ferretería Poma
TRANSPORTES

GENERALES

4
etra. Barcelona

-

Teléfono 844 80 60

SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCCIONES

GILI
Casa Gíli

- © 844 81 63

SANTA EULALIA DE RONSANA

Bi^R
JUAN

J U A N
MONTOYA

c / . Las Piscinas, 27
Urbanización «Eis Ametllers»
STA. EULALIA DE RONSANA

Fonda Mestret
Joan Puigdomènech
MENJAR CASOLA
— • —

OBERI TOT L'ANY

©

844 82 07

SANTA EULALIA DE RONQANA

Jardinería
íél amos
CONSTRUCCIÓ
DE

I

CONSERVACIÓ

JARDiNS

Verge del Remei
S

844 82 42

SANTA EULALIA DE RONQANA

Restaurante
MATILDE
COLMADO BODEGA

Divina Providencia, 1

SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCCIONES

E. Polch y E. Verduo
Doctor Fleming, 21 bajos
SAN FELIU DE CODINAS
Can Just. s/n.
SANTA EULALIA DE RONSANA

La festa, renovada cada any,
expressa la voluntat humana
de convivència i d'esperanga
jiik

CAIXA D'E5TALVI5
DE CATALUNYA
LA

CAIXA
DE TOTS
comparteix la festa amb els
seus amies i tots els veins

PUBLIC AGIO
PATROCINADA
PEL MAGNÍFIC
AJUNTAMENT

