ANUARI LOCAL
NÚMERO 16
25 JULIOL 1977

SANTA

-

EULALIA

25 JULIOL 1978

DE

RONSANA

SUM ARI
Pàgina
Pòrtic
Parroquia
Ajuntament
La actualidad 50 años atrás
Parvulari Sta. Eulàlia
Colegio Nacional «Ronsana»
Associació Pares Alumnes...
Associació contra el Cáncer
La revista RONSANA
Cámara Agraria Local
Mutualitat Agrària
Vehicles
Unió de Pagesos
Asistencia Social
Festa Major 1978
La Comissió de Festes ...
XIV Concurs Provincial de Fotografia
Associació de Veins
Festes de Primavera
Associació Caps de Familia ...
Asociació
La Primavera»
Una carretera
Secció esportiva. Fútbol
C. Natació Sta. Eulalia
Ciclisme
Societat de Cagadors
Excursionisme
Agrupació Folklórica Sta. Eulàlia
Teatro
La Passió
Cases que tenen historia: Rosàs
Cada any un personatge: Anna Barò
IVloviment Demografie
10, 12, 21, 58,
Humor

1

2
5
7
11

12

13
14
15

16

17
17
18
20

22
24
27
30
31
32
33
34
35
37
38
41
43
44
46
47
48
53
56
59

Foto portada: Josep Lorite
1." Premi del XIII Concurs Provincial de Fotografia
a Sta. Eulàlia de Ronsana
D. Legai B-28.140- 1978
I. G. Sta. Eulàlia - Santa Eulàlia de Ronsana

Pòrtic
Des de l'aparició del primer Anuari, s'ha anat fent eis possibles
perqué aquest no desaparegués, dones encara que tingui poc valor
literari pels seus escrits, té sens dubte importància
perqué
resumeix totes les activitats que, any darrera any, es fan al nostre pöble, organitzades per les diferents entitats existents i gràcies a les
quais Santa Eulalia no és un pöble mort. Mort en l'aspecte
cultural, recreatiu,
etc.
L'Anuari
anem fent.

és, dones, historia.

És la nostra

historia

que entre

tots

Aixi, si llegim algun dels primers números, podem veure, per
exemple, amb quina illusió s'esperava la transformado
que es prevéia que s'aniria realitzant a tot el pable.
Ara tothom pot constatar aquest canvi. Un canvi que, sens dubte, ha alterat les formes de vida i els costums, el treball, els problèmes, les relacions entre la gent, l'economia,
etc.
Possiblement
no s'ajusti al que s'esperava, però hi ha sigut.
Això és bo? Una resposta difícil
hé, per d'altres no tant, per a uns
indiferent.
Però és així. Vivim en
canvi l'hem fet entre tots. Els uns
callant, o bé...

de donar. Per uns estarà molt
altres gens i a d'altres els será
un pöble que ha canviat i el
treballant, o bé tolerant, o bé

Esperem,
dones, que amb VAnuari es pugui continuar
recopilant la nostra història i desitgem que aquesta sigui la que tots plegats volem per a Santa Eulália.

La Corporació Municipal

PARROQUIA
« C L A R I F I Q U E U - V O S , S I US P L A U !

L'Església

una entitat

entre

Festa M a j o r d'estiu:
gana...

altres?

«Anuari

1978»: L'Església a Santa Eulàlia de Ron-

Tndiscutiblement que l'Església és una entitat que no es pot escamotejar
fàcilment al nostre poblé; entitat, però, que no pot arrenglerar-se al costat
de les altres entitats perqué és d'un caire essencialment distint; així: eis
pescadors pesquen, eis futbolistes están pendents de la pilota, eis socialistes presenten una alternativa socialista davant d'una problemàtica concreta,
eis sardanistes ballen sardanes, l'associació de veíns vetlla pels interessos
del ve'ínat i del poblé..., algú dirà: «i eis de l'Església fan misses! ».
Resposta enganyosa, tan enganyosa com dir que eis entusiastes del fútbol
paguen quota. Cert que la paguen o que i'haurien de pagar, però també poden no pagar-la i el que eis distingeix no és que la paguin o que la deixin de
pagar sinó queestiguin entusiasmats pel fútbol, se'n sentin solidaris i, d'una
manera o altra, li prestin la seva atenció.

Els cristians

dins del

món

Així dones, ser cristià, ser de l'Església, no ha de ser complir tal ritu o
constar a tal llista, sinó viure qualsevol realitat civil amb l'estil i l'ajut del
Crist, estil i ajut que revesteix f o r m e s tan originals com cristians hi ha
— a l m e n y s aquesta és la crida. Tintent, la utopia— per això no es pot parlar:
«deis pescadors, deis futbolistes... i deis cristians», sinó que hem de dir:
«cristians entre els pescadors, entre els futbolistes, entre els socialistes, a
l'associació de veins, a les sardanes...», per posar alguns exemples més topics.
Bé, dones, si els cristians som presents a totes les entitats compatibles
amb la f e cristiana, ja no cal que ens arrenglerem civilment com una entitat
més perqué ja no f e m grup a part: Sí que som, però no som « a b a n s » ni
« d e s p r é s » : « s o m a m b » , « s o m dins», « f o r m e m part de»...

Societat

civil

i comunitat

eclesial

Cal que tots tinguem molt clara la distinciö que hi ha entre pertànyer a
una entitat civil o pertànyer a una entitat eclesial. Cal que siguem ben coherents a viure intensament com a membres de l'entitat civil i com a membres de l'entitat eclesial: una mateixa Intensität a viure plenament en el si
d'entitats que no es confonen ni es juxtaposen.

Eis perills

de les

confusions

Essent ben bé el que som evitaríem el perill de pensar que, perqué ja som
uns assidus «practicants» de la fe, ja no ens cal èsser uns ciutadans ben solidaris del nostre pöble de Santa Eulàlia; com evitaríem el perill de no ser
res: ni bons cristians ni bons vcïns, perqué en el fons no hem près partit
per res ni per ningú que no sigui el propi benestar; com evitaríem, també,
el perill, no menys greu que eis altres, de fer-nos un garbuix entre pertinença a la societat civil i pertinença a l'Església que, com en eis fets rigorosament histories següents, són d'un confusionisme tan greu que mereixerien
s e r publicats en
una antologia que
podríem anomenar «embolica
que fa
fort»:
— Aquell que en preguntar-li per qué volia batejar el seu fili, si deia que
eli no creia en Déu, va contestar:

quina culpa en té la criatura que j o no

cregui per quedar-se amb el pecat original!

Distingir

societat

i

Església,

poblé

parroquia; o «Embolica q u e fa fort»!!

i

— o aquell altre que deia que ell a l'església no hi posava els peus, però
que no li vinguessin amb hosties que a la missa no tolerava que hi introdui'ssin canvis perqué era una cosa molt sagrada.
— O l'altre que trenca la comunió amb l'Església rebutjant les disposicions liturgiques conciliars i criticant aquells que les posen en práctica, i,
de^:prés se'n va a celebrar sagraments —que vol dir celebrar la comunió amb
l'Església— comprant, amb diners, uns cómplices dels seus capricis i arbitrarietats.
— O, encara, l'altre que després de fer riota durant anys i panys deis
missr.ires i deis sagraments, el dia del casament demanava «casar-se amb la
copa» (per dir que volia celebrar el matrimoni combregant sota les dues espécies de pa i de vi).
— Tot això, es ciar, sense parlar dels qui, tot i tenir una situació cultural o professional elevada, no distingeixen un certificat de partida de naixement del d'una partida de baptisme; els qui confonen matrimoni civil amb
matrimoni canónic; els qui sotmeten les evangèliques celebracions de la fe
a les espetegants testes socials...
Tants senyals de circulació que hi ha per anar per carretera, se n'hauria
d'inventar algun per anar pel món que signifiqués «COHERENCIA,
S E N Y O R S » o «CLARIFIQUEU-VOS, SI US PLAU»! !

AJUNTAMENT
Analitzant una mica el procès seguii en aquest darrer any, veiem que no
s'han fet coses molt importants (voluminoses). Diriem que ha sigut, més
aviat, un any de clarificació d'alguns aspectes i de planificació de cara al
f u t u r en d'altres.
Per què? Hi han tres factors que han influït, bàsicament, a adoptar aquesta postura: Desorientació davant la convocatoria de les eleccions municipals; l'Ajuntament no està sobrat de diners i, en certa part, una mica de por
de deixar per a l'Ajuntament que ha d'entrar, coses començades o orientades que no siguin del seu grat.
Com podeu veure, aquests tres punts van molt lligats entre si. La nostra
intenció és que, en produir-se el canvi de consistori, poguem deixar l'Ajuntament amb les coses ben clares, i quan diem clares ens referim sobretot a
l'aspecte economic, perqué així sigui, realment, un començar de nou.
D'altra banda, també ha sigut molt important un altre fet: la denegació,
per la Comissió Provincial d'Urbanisme, de la Delimitació del terreny de
Santa Eulalia. Ens hem trobat davant una cosa de tanta transcendència
com és la planificació d'un pöble que, per desgràcia i segons la nostra ma
nera de pensar, deixa molt per desitjar, sense una sortida clara.. Això va provocar, en aquell moment, un desànim total a tot el Consistori, estant pràcticament dos mesos (març i abril), sense fer quasi res. No obstant, volem
fer notar dues coses que creiem que son molt importants: I'una I'acabament
de la biblioteca municipal, la qual no s'ha inaugurai encara, esperant que la
Caixa d'Estalvis de Catalunya es faci càrrec de les despeses o no, i la pista
poliesportiva que va construir la Diputació juntament a m b les obres complementàries que s'han fet al seu voltant.
El nombre d'habitants que hi ha, segons la rectiñcació del padró últim
és de: 2.024, dels quais 1.047 son homes i 977 son dones.
La liquidació del pressupost ordinari de I'any passai, quedà de la següent manera:
Existència en Caixa el dia 31 de desembre
52.905'— ptes.
Crédits pendents de cobrament
6.389.515'— ptes.
Obligacions pendents de pagament 31/12

6.442.420'— ptes.
4.303.458'— ptes.

Superávit de
2.138.962'— ptes.
El pressupost ordinari que va aprovar-se per aquest any, és de 19.100.000
pessetes, quedant eis capítols fixais així:

DESPESES
Personal actiu
Material i diversos
Classes passives
Subvencions i participacions en ingre
Extraordinaris i de capital
Reintegrables, indeterminats i imprevistos

4.007.688'—
10.016.603'—
15.414'—
708.600'—
4.311.141'—
40.554'—

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

19.100.000'— ptes.
INGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i d'altres ingrcssos
Subvencions i participacions en ingre
Ingressos patrimonials
Eventuals i imprevistos

5.525.000'—
1.700.000'—
5.580.000'—
6.024.209'—
15.000'—
255.791'—

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

19.100.000'— ptes.
QUINTES
Van esser allistats, aquest any, els nois següents:
1. — Julián Diosdado Gómez
2. — Enric Grau Carreras
3. — Joan Iglesias Vives
4. — Manuel Ortiz Moya
5. — Francisco Pérez Carmona
6. — Joan Riera Iglesias
7. — Caries Torras Roca
D'altres Ajuntaments:
Benito Moreno Esparcía

Els «quintos» de 1978.

« £a

actualidad

oO

años

atrás»

Continuando la sección retrospectiva, empezada en el año 1955, se transcriben a continuación algunos párrafos del Libro de Actas núm. 18 (Año 1928).
SESION DEL DIA 3 DE ENERO. — «Seguidamente se dio cuenta del
Presupuesto Municipal ordinario f o r m a d o por la Comisión Municipal permanente, que lo aprobó el día 23 de octubre último y que fue expuesto al
público durante ocho días, previo edicto expuesto en los sitios de costumbre
de esta localidad, con inserción de un ejemplar en el Boletín Oficial, núm.
282, del día 25 de noviembre último, sin que contra dicho presupuesto, se
haya formulado reclamación alguna.
Visto y detenidamente examinado el expresado presupuesto y discutido
detenidamente cada una de los artículos y relaciones que comprende el mismo y hallándolos en su totalidad conformes con los servicios a cargo de la
Corporación Municipal, así como con los recursos de la localidad, que se
establece para atender a aquéllos, se acordó por unanimidad prestarle aprobación, quedando en su consecuencia fijado el total de ingresos y gastos, en
la cantidad de «veintiséis mil seiscientas cinco pesetas y cinco céntimos»,
resultando por tanto nivelado dicho presupuesto, acordando además que el
mismo se exponga al público por el término reglamentario, previo edicto fijado en los sitios de costumbre en esta localidad, con inserción de un ejemplar en el Boletín Oficial y luego se remita a la Delegación de Hacienda a los
efectos de los artículos núms. 300 y 301 del vigente Estatuto Municipal.
Asimismo fueron aprobadas las siguientes ordenanzas que van unidas al
expresado presupuesto:
1.^— Ordenanza de servicio de Cementerio.
2.='— Ordenanza de servicio de Teléfonos.
3.^— Ordenanza de servicio de Mataderos.
— Ordenanza de Recargo Municipal del impuesto de Cédulas personales.
5.^— Ordenanza de Recargo Municipal sobre Contribución Industrial.
6.^ — Ordenanza para la percepción del 20 % de la cuota del tesoro de la
Contribución Territorial, Riqueza Urbana.
— Ordenanza de Repartimiento General de Utilidades.
Cuyas siete ordenanzas se acuerda asimismo rijan durante cinco años, a
partir del 1." de enero de 1928.
Dada cuenta de un oficio del Concejal D. Pedro Bonet Canaleta, por el
cual renuncia y dimite el expresado cargo, fundando en que ha sido nombrado Juez Municipal de este pueblo, por cuyo cargo opta. El Ayuntamiento
acordó por unanimidad aceptar al citado D. Pedro Bonet Canaleta, la dimisión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento y que ello se comunique al
Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia para que se digne aceptar del Sr.
Bonet la dimisión del cargo de Concejal que tiene presentada, rogándole a
la vez que, para sustituir al mismo, n o m b r e al concejal suplente D. Francisco
Danti Puigdoménech.
SESION DEL DIA 7 DE JUNIO. — «Seguidamente expuso la presidencia la conveniencia y necesidad de construir un camino vecinal de Sta. Eula-

lia de Ronsana a la Creu de Baduell, en la carretera de Caldas a San Geloni,
a cuyo efecto propuso que el Ayuntamiento acudiera al concurso abierto por
la Excma. Diputación Provincial de Barcelona para la construcción de caminos vecinales, pidiendo la del que antes se ha expresado.
Tomada en consideración la propuesta p o r el Sr. Presidente, de conformidad con lo mismo, el Ayuntamiento pleno acordó acudir al concurso abierto
por la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, pidiendo la construcción
de un camino vecinal de Sta Eulalia de Ronsana a la Creu de Baduell, en la
carretera de Caldas a San Celoni, y de longitud cuatro kilómetros; y acordó
además...
1.° — Abonar el valor de los terrenos o expropiación de fincas que sean
necesarios, cuyos propietarios no los hayan cedido al Ayuntamiento y los
gastos de estudio y redacción del proyecto, cuyo abono corre asimismo a cargo del Ayuntamiento.
2." — Que el Ayuntamiento ofrece un auxilio total del 25 % del presupuesto, o sea con arreglo a la proposición que se tiene a la vista, la cantidad de
cuarenta mil pesetas, que reintegrará a la Excma. Diputación Provincial de
Barcelona, en veinte años, a razón de un recargo voluntario de dos mil pesetas sobre la aportación municipal.
3.=" — Aprobar la proposición en dicho sentido firmada por el Sr. Alcalde
con todos los datos indispensables que contiene, autorizándole además para
elevarla a la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, interesando la pronta construcción del camino referido.
SESION DEL DIA 13 DE JUNIO. — «Diose cuenta de una instancia de
fecha cuatro del actual, suscrita por el propietario de este término, D. Alberto Rosás Maciá, dueño del manso Rosás, en la que se manifiesta que sería
de máxima utilidad y conveniencia aprovechar la oportunidad que en la actualidad se presenta para la construcción del camino vecinal de Caldas de
Montbuy a Bigas, con arreglo a las bases aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, cuyo camino debe pasar por este término y
afecta más o menos a su propiedad, por lo que ofrece a este Ayuntamiento
su ayuda y colaboración en dicha obra, b a j o las bases siguientes:
1.» — Cesión gratuita por parte del suscrito del terreno que de su respectiva propiedad deberá ocupar y atravesar dicho camino, conforme señala la
base 7.^ del Pian General de Caminos Vecinales, de esta provincia.
2." — Satisfacer la parte que corresponda a ese Ayuntamiento en los gastos de estudio y redacción del proyecto de las obras.
3.^ — Contraer por su parte, el suscrito, el compromiso de satisfacer en
veinte anualidades la cantidad de veintidós mil quinientas pesetas, que corresponderá a ese Ayuntamiento en la construcción del camino de referencia, de conformidad a los convenios y compromisos contraídos por los restantes Ayuntamientos, e interesados en el camino.
4.^ — El contenido de este documento podrá elevarse a escritura pública
siempre que la Corporación Municipal lo interese.
Y terminó el Sr. Rosás suplicando al Ayuntamiento que estudie la conve
niencia de la construcción del referido camino y acepte el contenido de las
cuatro transcritas bases. El pleno del Ayuntamiento después de detenida deliberación, reconoció la suma utilidad que reportaría a este término el camino vecinal de Caldas de Montbuy a Bigas, aceptó con gratitud el compromiso y obligación de satisfacer las veintidós mil quinientas pesetas ofrecidas por dicho señor Rosás para cooperar a la construcción del camino de
referencia, y acordó solicitar la misma de la Excma. Diputación Provincial.

SESION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE. — «Seguidamente expuso el Sr.
Presidente que el Ayuntamiento debía un h o m e n a j e al Batallón de Montaña
Estella núm. 4 de guarnición en Granollers, el cual viene prestando varios
servicios a todos los pueblos del distrito, especialmente a Sta. Eulalia de
Ronsana, pues espontáneamente ha ofrecido su concurso para cuantos actos
fuese necesario y no lo ha escatimado siempre que se le ha requerido. La
conducta ejemplar del citado Batallón se ha hecho acreedora a que la corpo
ración Municipal le rinda el debido homenaje.
Conforme el Ayuntamiento pleno- con las consideraciones manifestadas
poi el Sr. Presidente, acordó por unanimidad n o m b r a r al Batallón de Montaña Estella núm. 4, hijo adoptivo de Sta. Eulalia de Ronsana, autorizando
al Sr. Alcalde para que notifique este acuerdo al Sr. Jefe del mismo, en la
forma más digna posible.
Después de ello, el Sr. Presidente, cerciorado de que los reunidos constituían más de las cuatro quintas partes de los concejales que componen el
Ayuntamiento, expuso que conforme rezaba la convocatoria esta sesión tenía
por objeto, entre otros, tratar de la conveniencia de enajenar los edificios
que se utilizaban para Casa Consistorial y un cobertizo destinado a carnicería y han dejado de prestar servicio por haberse construido otro de mejores condiciones, añadiendo la Presidencia que con el producto de la venta
de dichos inmuebles debía atenderse al pago de lo que importaría la construcción de un matadero público municipal, según constará en el presupuesto de 1929, y ordenó al infrascrito Secretario que diera lectura a los antece
dentes relacionados con el asunto.
Leídos que fueron dichos antecedentes y pedidas explicaciones por algunos Concejales, se deliberó ampliamente sobre el particular, y dándose por
suficientemente discutido fue sometido el asunto a votación, como dispone
el artículo 132 del Estatuto Municipal, acordando el Ayuntamiento pleno por
unanimidad:
l.o — Que con destino a cubrir en parte el importe del Matadero Municipal en proyecto, se proceda a enajenar los locales que fueron antigua Casa
Consistorial y cobertizo destinado a carnicería.
2." — Que al efecto se ordene al Arquitecto Municipal que proceda a tasar los indicados inmuebles y según sea el valor que se les considere, se enajenen por concurso o subasta, lo cual resolverá la Comisión Municipal permanente.
3.° — Que como quiera que este acuerdo es de los que a tenor del artículo 320 del Estatuto, requiere «referendum», se supla éste con la formalidad que determinan los Reales decretos del 18 de junio y 25 de septiembre
de 1924.
Acordose imponer el recargo Municipal de 32 % sobre industrial y el
16 % sobre territorial de 1929.»
SESION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE. — «En Santa Eulalia de Ronsana
a veintidós de diciembre de mil novecientos veintiocho, previa la oportuna
convocatoria se han reunido en Ayuntamiento pleno al objeto de discutir y
en su caso aprobar el Presupuesto Municipal ordinario, para el año económico de mil novecientos veintinueve, votado por la Comisión Permanente,
en sesión de catorce de octubre último, y expuesto al público por el término
de ocho días, en la forma prevista por el artículo 5.° del Reglamento de 23
de agosto de 1924, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación
alguna durante dicho plazo.

Discutidos d e t e n i d a m e n t e cada u n o de los artículos y relaciones que comp r e n d e el expresado p r e s u p u e s t o y r e s u l t a n d o en su totalidad c o n f o r m e con
las disposiciones vigentes y a j u s t a d o a los servicios que vienen a cargo de
la Corporación Municipal, así como a las necesidades y recursos de esta localidad, se ha a c o r d a d o p o r u n a n i m i d a d prestarle aprobación, q u e d a n d o en
su consecuencia fijado definitivamente el total de ingresos en «treinta mil
c u a t r o c i e n t a s c u a r e n t a y c u a t r o pesetas, ochenta y cinco céntimos», y el de
gastos en igual cantidad, r e s u l t a n d o p o r t a n t o nivelado dicho p r e s u p u e s t o
p a r a el a ñ o 1929.
Después de a c o r d a r que el p r e s u p u e s t o de referencia se exponga nuevam e n t e al público por un plazo de diez días, y que una vez t r a n s c u r r i d o , se
remita copia certificada del p r e s u p u e s t o aprobado, con todos sus antecedentes, a la l3elegación de Hacienda, a los efectos prevenidos por el artículo 302
del E s t a t u t o Municipal y en c u m p l i m i e n t o de lo que dispone el artículo 300
del m i s m o estatuto, y el 6 ° del Reglamento promulgado por R.D. de 23 de
agosto de 1924, se ha levantado la sesión firmando esta acta los Sres, con
c u r r e n t e s , conmigo el Secretario de q u e certifico.
(Siguen las firmas, Sr. Alcalde, D. J a i m e Danti. Concejales: D. Jacinto
Maspons, D. José Poma, D. José Viñeta, D. Ginés Barnils y D. Fructuoso
Franch. Secretario, D. José Viader).
José Cascmovas

Barhany

HUMOR per Escobar
1 ¿iRA,vc7S'm,oeRi'
C/N C O M P T E

CORRENTI

Parvulari Sta. Eulalia
La gimnasia rítimica, és una educació
que ajuda a desenvolupar i'instint rítmic
i mètric musical, juntament amb el sentit
de l'armonia plàstica, l'equilibri dels moviments i la coordinació dels habits motors.
El seu iniciador va èsser Jacques-Dalcroze, qui posteriorment va fundar diverses institucions que porten el seu nom.
Avui dia la rítmica es fa necessària en
l'aprenentatge dels infants.
Així veiem com aprenen més ràpidament a memoritzar moviments o noms, a
explicar contes amb mímica, etc.
Grades ais moviments de tot el eos,
podem rebre i realitzar ritmes que, acompanyats d'un so, creen forma artística
Segons Jacques-Daicroze, el so és una
forma de moviment de naturalesa primaria, i defineix la gimnasia rítmica segons
vuit normes fonamentals.
1) Tot ritme és moviment.
2) Tot moviment és material.
3) Tot moviment té necessitat de l'espai
i del temps.
4) L'espai i el temps están lligats per la

LA

RITMICA

matèria que eis travessa en un ritme
etern.
5) Els moviments dels infants son purement fisics i inconscients.
6) L'experiència física és la que forma la
consciència.
7) La perfecció dels mitjans fisics produeix la claredat de la percepció intellectual.
8) Regularitzar els moviments és desenvolupar la mentalitat rítmica.
El moviment en el nen és bàsic, ell necessita córrer d'un costat a l'altre, no pot
estar quiet i això fa que assimili molt bè
tot allò que té moviment.
Sera fàcii educar-los ritmicament, amb
cançons, tonades i fent jocs.
Mitjançant la ritmica s'aconsegueix que
el nen vegi d a r en si mateix, reforçant-li
la seva voluntat i imaginació, desenvolupant la seva Personalität activa i el seu
esperit de concentració.
A Barcelona tenim l'Institut Català de
Rítmica i Plàstica installai al Palau de la
Música Catalana, fundat l'any 1912 i dirigit pel mestre Joan LIongueras, un dels
primers alumnes de Jaques-Dalcroze.

COLEGIO NACIONAL «RONSANA.
Durante este curso, hemos visto aumentada la plantilla de maestros de
nuestro centro hasta un total de trece personas, lo que nos ha permitido desdoblar los cursos 2." y 6.", que adolecían de un exceso de matrícula, lo que
indudablemente ha redundado en beneficio de nuestros alumnos.
Otro cambio introducido en este curso ha sido la hora de Actividades Ex
traescolares, voluntaria y con posibilidades de elección, por parte de los alumnos, de aquellos temas que más les interesaban, dentro, claro está, de las
limitaciones propias del Centro; siendo ayudados en esta labor por personas
de nuestra localidad, especializadas en diversas materias.
En el aspecto deportivo cabe destacar la participación de alumnos del
Centro en la I."" Liga de Natación, celebrada en Caldas de Montbuy, participación en la que ha colaborado la Asociación de Padres de Alumnos. Los resultados alcanzados han sido satisfactorios, quedando terceros en la clasificación de Centros, y consiguiendo individualmente 3 medallas de Oro, 2 medallas de Plata y 3 de Bronce.
También han tenido una actuación brillante nuestros participantes en los
Campeonatos Escolares de Granollers, consiguiendo trofeos en las categorías
de Polideportivo Benjamín Masculino, Polideportivo Alevín Masculino y Ba
lonmano Infantil Femenino.
Por último, hay que destacar la selección de dos de nuestras niñas para
los Juegos de Sant Jordi, en la modalidad de Gimnasia Deportiva.
EL CONSEJO

HUMOR per Bonet

ESCOLAR

Asociación de Padres de Alumnos
Un curso que termina y otro que empieza.
En la enseñanza, lo mismo que en otros quehaceres, lo importante es
continuar la tarea, en este caso la de la escuela, que debe de marchar al
compás del tiempo y evolucionar como la misma vida nos impone.
Los que de una forma u otra estamos preocupados por la enseñanza y,
de manera especial, por nuestra escuela, pensamos que la tarea y preocupación por la misma no atañe tan sólo a maestros, a unos cuantos padres y
poco más Tengamos en cuenta que educadores lo somos todos, por tanto,
la tarea de educar es conjunta. Pensemos que la primera aula del niño es
el hogar, luego, las primeras lecciones el niño las recibe de su madre, ésta
es su primera educadora. De ella aprende y también del conjunto de la familia. sus primeras andaduras y conocimientos, de humanidad, disciplina y
de religión. ¿Quién, sinó, nos enseña las primeras oraciones?
Entonces, ¿por qué no continuamos esta educación humanística y básica? Porque al llegar el niño a la edad escolar, lo mandamos al colegio y casi
dejamos que a nuestros hijos nos los eduquen otros y con unas normas establecidas para todos igual.
Si consideramos la escuela com.o un ente activo y lugar de convivencia
y experiencias formativas para el desarrollo intelectual y cívico del niño,
debemos tener un contacto directo y activo con los profesores sobre la
educación, y participar con ellos en la formación de estos niños y niñas que,
el día de mañana, tendrán que suplir las vacantes que dejemos los demás.
Pensemos que en la forma que hagamos de estos niños y niñas ciudadanos,
haremos hombres y mujeres preparados humanísticamente para poder afrontar el difícil mañana.
Nuestra escuela carece del calor de la participación, nuestra escuela carece de contactos personales, nuestra escuela carece de actividad viva y dinámica por falta de aportación de ideas y desconocimiento de las actividades que se hacen en la misma, de forma que no podemos valorar lo positivo
y mejorar lo negativo, si lo hubiese. En definitiva, esperamos una mayor participación en todos los aspectos. Quizá en el pecado nos vaya la penitencia,
puesto que siempre hablamos de escuela y de educadores, y no hablamos
del alumno como individuo, que es quien tiene mucho que decir, puesto que
es el protagonista absoluto.
Queremos recordar las palabras de un gran educador que decía así: «La
individualidad del alumno debe ser sagrada para el educador». «La ense-

ñanza debe seguir el camino del desenvolvimiento del alumno, y no el de la
exposición dogmática».

Sobre el català a l'escola cal dir que, conjuntament amb la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament, la Direcció i l'Associació de Pares, hi han contactes
i coMaboracions per tal de trobar unes solucions viables i aplicar-Ies a la
nostra escola.
Esperem amb interés que siguin una realitat ja en el proper curs, i desitj a r í e m que eis professors, tant els uns com els altres, trobin I'ajut necessari
en el nostre pöble per tal de portar endavant aquesta tasca, que si bé és
cert que en el seu inici pot èsser una mica dificultosa, no per això ha de ser
motiu de desànim, dones creiem que amb la voluntat de tots pot arribar a
bon terme.
LA
JUNTA

El f u t u r d e l ' A s s o c i a c i ó c o n t r a e l

Cáncer

I. 'Associació Espanyola contra el Cáncer és una institució de carácter privât, sense ànim de benefici, és a dir, que parteix de la iniciativa de persones
individuals que actúen amb una característica bàsica: ho fan
desinieressadarnent
És per tant de gran importancia el paper que ha de jugar
societat.

dins

de

la

En la Iluita contra el Cáncer hi ha un punt essencial d'actuació: informar a la gent. Per això, una de les funcions que les juntes han d'acomplir
és la d'educar al públic en qüestions com la importància del diagnostic precoç i la possibilità! d'un tractament eficaç de la malaltia; aixi com també
donar-li a conèixer els primers «signes», els símptomes de l'existència d'un
possible cáncer.
D'altra banda, hi ha l'obstacle del poc coneixement que es té sobre aquesta malaltia. En aquest sentit l'Associació pot aportar moltíssim, tot créant
i mantenint els mitjans necessaria per tal de promocionar la prevenció,
docència i investigació.
Un altre punt problemàtic és el del mitjà. L'atmosfera conté factors que
poden produir el cáncer i que, per tant, cal localitzar i identificar per aconseguir una més gran prevenció.
A m b això es pot comprovar que reaiment hi ha molta feina a fer. La tasca de l'Associació Espanyola contra el Cáncer s'amplia cada dia més.
Aixi dones, endavant!
Transcripció

de La Junta

Local

>r

LA REVISTA «RONSANA»

La Revista «Ronsana» continua. Això és, creiem nosaltres, el millor elogi
que se'n pot fer. Però a més de continuar ens atreviríem a dir que també millora, encara que aquí sí que són eis lectors els qui ho han de j u t j a r .
Nosaltres només podem dir que, encara que poc a poc, el tiratge i l'àrea
de difussió va augmentant i que si, al llarg de l'any s'ha suprimit algun número, incluint dos mesos en el mateix, es compensa abastament pel nombre
de pàgines de cada exemplar, dones s'han duplicat o triplicai les dels primers temps. La prova està en que els toms enquadernats per anys van augmentant de volum progressivament.
Quant al seu contingut, nosaltres creiem que com informació local és
força complerta i que hi ha articles de fons d'una remarcable categoria, nero
que podría haver-hi més opinio, que la gent, eis partits politics, les entitats... haurien de manifestar-se en aspectes i qüestions que afecten al poblé
i ais seus habitants. En aquest sentit volem insistir que la revista està oberta a tothom, sempre que s'expressi a m b correcció i respecte ais altres i a les
opinions contràries.

També aquest any s'ha celebrat el «sopar de germanor» de «Ronsana»
iniciat l'any passat amb àmbit i caire popular. Si llavors manifestàvem la
nostra satisfaccio per l'èxit de la vetllada i l'assistència d'un centenar de persones, ara ho hem de celebrar doblement, dones enguany foren més de centcinquanta eis assistents al «sopar» del dia 15 d'abril, i més nombroses i brillants. encara, les intervencions dels redactors del «Ronsana parlat» que
es fa a la sobretaula.
La concessió del «Premi Ronsana» que patrocina l'Associació de Fropietaris de Zona Primavera i que aquest any fou atorgat al Patronat Municipal
de Cultura i Esports, acaba d'arrodonir la festa.
En resum, un tipus de vetllada i convivència que feia falta al nostre pöble i que hem de procurar mantenir i potenciar. Creiem que val la pena.

I tornant a la revista, només agrair la col-laboració de tots: redactors,
anunciants i lectors, sense els quals seria impossible la continuitat d'aquesta
publicació que vol servir tothom i honora al nostre pöble. Per molts anys!
Revista

RONSANA

Cambra Agrària Local
CALENDARI D'ELECCIONS A CAMBRES AGRÀRIES
Des del 30 de mare a 1 de maig del present any 1978, va èsser exposât el
Cens Electoral de titulars d'explotacions agràries en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament I Càmbra Agrària Local.
Del dia 2 al 8 de maig, fase de proclamació de candidats, en la quai es proposa
la candidatura única en la reunió que es celebra el dia 5 de maig en el Local de
la Comissió Local, acceptant ser proclamats candidats independents els senyors
Josep Valls Barnils, Lluis Bonet Ciurans, Bartomeu Roura Bassa, Jaume Ciurans
Rodés, Enric Gubern Ribera, Casimir Capa Amó, Jordi Badia Bassa i Joan Duran
Guai.
Acte seguit, es necessitaren com a minim 10 avalistes per ser proclamats
candidats acceptant ser avaladors els senyors Francese Brustenga Galceran, Enric Barbany Cabot, Josep Danti Sala, Manuel Cabot Padrós, Joan Prim Puigdomèneeh, Lluis Maspons Ciurans, Josep Ciurans Arimany, Lluis Flaque Estrany, Pere
Duran Guai i Francese Viñeta Bonet.
En data 10 de maig, es reberen els nomenaments deis que tenlen de prendre
part de la Mesa Electoral, que va ser per sorteig per part de la Junta Provincial
del Cens Electoral, sortint-ne elegits els senyors Anton Viñeta Bonet, Josep Danti
Sala, Josep Girbau Pascual, Joan Cabot Vilardebò, Pere Bachs Vilardebò, Pere
Francas Solé i Pere Verdura Sola.
El dia 21 de maig, data electoral, a les 8'30 es varen reunir els que formaven
part de la Mesa electoral, posant-se d'acord entre ells per elegir el president
1 els 2 adjunts. Com a president elegiren a Josep Danti Sala i els adjunts Pere
Bachs Vilardebò i Pere Francàs Solé i com a interventor de taula, per part de la
Unió de Pagesos, intervingué Josep Margenat Escobairó. Les votaeions es van
celebrar amb tota normalitat, assistint-hi un total de 26 votants. Sortiren elegits,
per ordre de vots, Jordi Badia Bassa, Lluis Bonet Ciurans, Casimir Capa Amó,
Joan Duran Guai, Enric Gubern Ribera, Bartomeu Roura Bassa, Jaume Ciurans
Rodés i Josep Valls Barnils.
El dia 29 de maig tingué Hoc l'Acte d'Elecció del President, Vieepresident primer i segon i Constitució del Pié; a les 22'30 hores es reuniren en el local de la
Cambra Local Agrària, els vocals elegits per prendre part a l'elecció del President i Vicepresidents primer i segon. Actuà com a President de «Mesa», el vocal
de més edat, en Casimir Capa Amó. Començà la votació pel President; tots els
vocals assistents entregaren un a un al President de la Mesa, la seva papereta,
sortint elegit President per majoria en Jordi Badia Bassa. Seguidament, i pel
mateix procediment, es va fer la votació pel Vieepresident primer i segon, resultant elegits Vieepresident primer en Casimir Capá Amó i Vieepresident segon
n'Enric Gubern Ribera. Essent les 23'30 hores del dia es donà l'acte per acabat el
quai firmaren tots els assistents.

Comissió Local d e la M u t u a l i t a t

Agrària

En el nostre poblé en l'actualitat figura un cens d'afiliats a la Mutualitat
Agraria de 101 treballadors per compte pròpi, o sia autònoms, i 39 treballadors
per compte d'altri. Entre fixos ¡ eventuals, que paguen mensualment, per mediació
d'un cupo 1.300 ptes. Ara tots paguen igual, tenint dret el trebailador per compte
propi a l'assegurança d'accident de treball, dret a metge i descompte de médecines, i, el trebailador per compte d'altri té dret a les baixes del metge i tots
els mateixos drets que la branca general, menys els d'accident de treball, ja que
I'empresa on figuren té l'obligació de tenir-los assegurats amb pòlissa apart, en
una Mùtua d'assegurances. El total de cupons rebuts pel pagament per part de
l'Institut de Previsió Social oscilla en la quantitat de 2.901.148 ptes., entre les
quais, en aquesta quantitat, hi figuren baixes per jubilació, canvis de residéncia i
defunció, etc., que resten unes 312.000 ptes.
La remesa de talonaris rebuts de l'Institut de Previsió en factura pel pagament
de prestacions de 80 pensionistes de vellesa, viudetat i invalidesa de millora del
mes de maig i juny de 1978, es de 332.653 ptes., i l'altre remesa de talonaris que
inclueix des de Juliol de 1978 a Juny de 1979 suma la quantitat de 11.637.010
pessetes.
Eis pagaments que s'han fet en aquesta Comissió Local des del passat mes
de juliol de 1977 fins al juny del corrent 1978, en concepto d'Ajuda Familiar, a un
total de 49 treballadors per compte pròpi, autònoms, són 459.498 ptes., i a 32 treballadors per compte d'altri, jornalers, 272.000 ptes.
En concepte de baixes de metge, a treballadors per compte d'altri, s'han pagat
durant l'any 598.935 ptes.
En subsidis de defunció 20.000 ptes.; assignació matrimonial 6.000 ptes; assignació naixement 9.000 ptes.; i Assisténcia Social 19.000 ptes.
Aquest és el total, aproximadament, de les operacions que s'han fet per la
Comissió Local des del mes de juliol del 1977 al mes de juliol del 1978.
El Secretar'!

de la Comissió
Enric

Vehicles que
h i

h a n

a.

Santa Eulàha

Duran

Autocars
Camions
Cotxes
Furgonetas
Motos

3
65
502
84
104
Total

758

Local

Unió de Pagesos
Tot l'any agrícola que hem passai ha voltat entorn dels fets del dia 15 de juny
de 1977. En aquesta data, a part de celebrar-se les elecclons generals del pais, es
publica en el B.O.E. el ja famós decret sobre les Cambres Agràries. Aquesta coincidència fou vsta per una majoria com un intent del govern d'aleshores d'encolomar-nos aquest decret tot passant desapercebut, donat que aquel! era un dia important pel futur de I'Estat Espanyol.
Segons I'esmentat decret, les eleccions sindicáis del camp s'havien de realitzar dintre el mes de setembre. Degut a l'oposició que es va presentar al seu articulât, aqüestes foren ajornades fins el desembre, mes en el que tampoc es portaren a terme perqué encara els retocs fets al decret no satisfeien a la majoria
de pagesos i així, després de dos aplaçaments més, es fixà la data del 21 de maig
del 78, día en el que finalment es realitzaren.
Unió de Pagesos fou el sindicat que denuncia el primer articulat del decret,
l'impugna i presenté esmenes, mostrant des d'un principi la seva total oposició
al mateix. Les queixes més fortes començaren però en el moment que varen aparèixer els censos de la gent que podien prendre part en les eleccions, dones en
aquests hi constaven persones que no eren pagesos, altres que ja eren morts i
sobretot hi faltaven bona quantitat de pagesos autèntics.
Per tots aquests motius, Unió de Pagesos decidí la no participació a les eleccions, recomanant als seus afiliats i simpatitzants l'abstenció. El résultat de tot
això fou un 80 % d'abstenció a Catalunya.
En el nostre pöble sobre un cens de 117 persones en votaren 26 i sortiren
elegits: Jordi Badia, Enríe Gubern, Casimir Capa, Bertomeu Roura, Lluís Bonet,
Josep Valls Barniis, Joan Duran i Jaume Ciurans, que era Túnica candidatura
presentada, escollint després com a president de la Cambra Local a en Jordi
Badia.
A la resta de l'Estât Espanyol es donava molta importància a dites eleccions
i al fet de tenir o no Cambra Agrària, mentre que a Catalunya el que reaiment
valoràvem i valorem és la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat. Aquí sí
que Unió de Pagesos posà i posará tots els esforços per fer-Ia reeíxir dones hem
de ser els propís catalans qui organitzem, decidim i planifiquem sobre el nostre
camp. Les últimes ínformacions són encoratjadores perqué ja s'han començat a
fer alguns traspassos de serveís de l'Estat a la Conselleria, sabent ja que abans
que acabi l'any 78 aquesta tindrà plena autonomía.
Una de les accions de la que s'ha pariat més últímament ha estât la tractorada. Una vegada més Unió de Pagesos va haver de prendre la decisió de portar
eis tractors a la carretera perqué ens concedíssin les nostres justes reivindica-

cions com son preus justos pels productes, seguretat social equiparada a les
altres branques, crédits a llarg termini pel camp, planificació d'exportacions i
importacions, no als desnonaments, rises catastròfics coberts, no a les Cambres
Agràries, etc., etc.
Al Vallès Oriental sortirem durant quatre dies amb un promig de 40 tractors
i altres vehicles, participant-hi també alguns pagesos del nostre poblé.
L'alternativa que Unió de Pagesos presentava a les Cambras Agràries era de
constituir uns organismes de Serveis Tècnics i pel, que fa a cada pöble, formar
amb el patrimoni existent una cooperativa agricola. Aquesta iniciativa ha estât
portada a terme ja a molts pobles, entre ells el nostre.
A Sta. Eulalia es convocà a tots els pagesos a una assemblea per proposar
la seva creació. Hi assistiren prop de 50 persones que després d'haver exposât
les avantatges que la cooperativa podria reportar i analitzant si era factible fer-la aquí, es decidí per votació començar a fer els primers passos, elegint
immediatament una Junta Gestora formada per cinc membres: Bertomeu Bassa,
Josep Margenat (fill), Joan Rodés, Isidre Plaqué i Jaume Danti.
S'han fet ja les primeros gestions i s'esta esperant la resposta de la Junta
de la Cambra Local que estudia la possibilitat de fer-ho conjuntament.
Totes les accions exposades s'han fet pel bé de l'agricultura i la ramaderia
del nostre pöble en particular i de Catalunya en general. Esperem que eis esforÇOS i la presèncla dels pagesos del Vallès Oriental siguí cada vegada més important i efectiva i, conjuntament amb eis altres Companys de les comarques catalanes, portem l'agricultura del país al Hoc que es mereix.
UNIÓ DE

PAGESOS

Assistència

Socia

Como todos los años nos dirigimos desde estas páginas a todas las familias
de la población, para recordarles la existencia de este servicio gratuito dispensado a aquellas personas que tienen necesidad del mismo y que por un motivo
u otro aún no han hecho uso del departamento de Asistencia Social.
Podemos decir que el número de primeras visitas está rayando el centenar y
que nos gustaría fuese en aumento para poder demostrar que realmente nuestra
función es positiva, si bien con la solución de un caso a favor de un vecino podríamos asegurar que, en principio, el fin del mismo está justificado, ya que cada
habitante de Santa Eulalia de Rongana es tan importante como toda la población
en sí.
Quisiéramos poder finalizar con los casos particulares de cada vecino para
dirigir nuestra gestión hacia una labor de comunidad, en la que se podrían destacar como problemas el desempleo; ancianos con hogares para los mismos y locales de reunión; subnormales, solicitando las necesarias ayudas estatales; alcoholismo, procurando agilizar el traslado a Barcelona para su tratamiento, etc.,
etc. Todo ello consideramos que, si bien es muy importante por cuanto sería un
beneficio para Santa Eulalia, es más beneficioso para todos en general el solucionar primeramente el problema particular y posteriormente, con la ayuda de todos,
dedicar nuestros esfuerzos a un beneficio común. Espero que cuando llegue el
momento se podrá contar con la ayuda de las autoridades, como hasta el presente
y de la población.
Durante este año han cambiado algunas disposiciones en la solicitud de ayudas de F.N.A.S. (Fondo Nacional de Asistencia Social) que por ancianidad o invalidez se solicitan al Excmo. Gobierno Civil de la Provincia, produciendo estos
cambios el que las solicitudes que se tramitan en la actualidad sean menores y
que además las señoras no puedan percibir una ayuda por ser su esposo pensionista y ellas no haber cotizado en la Seguridad Social, si bien han trabajado en
las labores del hogar y en muchos casos ayudado al marido en las labores del
campo. Lamentamos los errores que estas disposiciones representan ya que hay
señoras que, siendo su esposo pensionista, cobran esta ayuda por haber hecho la
solicitud con anterioridad al decreto de mayo o junio de 1977 y lógicamente quisieran que sus familiares y amigas pudieran tener el mismo beneficio que ellas.
Lamentamos esta situación y, si cambiasen las ordenanzas, estén seguras de que
se notificaría a las interesadas urgentemente.
De las solicitudes que oportunamente se presentaron por mutilación de guerra, ya han sido concedidas las primeras presentadas y esperamos que en lo que
resta de año 1978 cobren todos los mutilados. Referente a las viudas de guerra,
hasta el presente no hay ninguna disposición, por lo que no se puede hacer
nada.
Actualmente se pueden solicitar reingresos en los cuerpos dependientes de la
Generalitat, así como de las fuerzas armadas, etc., que fueron separados de sus
respectivos cuerpos como consecuencia de los acontecimientos de 1936 a 1939.

Quisiéramos recordar que los derechos de viudedad caducan a los tres años
y que se pueden solicitar gastos de defunción y pensiones pendientes. Considera
mos prudente recordarlo, ya que en el momento del fallecimiento del cabeza de
familia no se piensa en esas cosas, pero posteriormente es muy necesario.
Podemos indicar, haciendo referencia a lo expuesto con anterioridad, que se
han realizado un total de 402 visitas, de las que se deben deducir el casi primer
centenar por ser las primeras visitas, es decir, exposición del problema, necesitándose las restantes para su gestión en centros oficiales, lo que representa que
generalmente se realiza más labor en dichos centros que no en el propio Ayuntamiento, pero siendo necesarias e imprescindibles dichas gestiones.
Es mi deber desde estas lineas recordar a todas aquellas señoras que trabajaron en «la fábrica», la posibilidad que tienen de ver si estaban afiliadas y por lo
tanto su derecho a solicitar la invalidez, en caso de enfermedad, después de los
50 años y jubilación a los 65.
Continuamos en el despacho del Ayuntamiento los jueves por la tarde, de 4'30
a 5'30, a la completa disposición de todos los vecinos de Santa Eulalia de Roncana.
MONTSERRAT DRETS LOPEZ
Asistente
Social

HUMOR per Bonet
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DIVENDRES, 11 d'Agost
Vespre a les 9:
Inauguració de l'Exposició de les obres presentades
al XIV Concurs Provincial de Fotografia.
A les 10'45
A I'envelat, presentado de I'espectacle dels grans
èxits:

«SEÑORES VENGA
ALEGRIA»
amb
MARY
S A N T P E R E

(La Reina de la Simpatia)
LIDIA MORENO
(Sugestiva Vedette Sexi)
B O B Y
(L'humorista de guant blanc)
ISA MOREN & NANDO BUZI (Atracció Acrobàtica)
S O R A Y A
(Estrella de la Cançô Espanyola)
RICARD
ARDEVOL
(El Locutor animador més popular de Catalunya)

RAMON

CALDUCH

(Galant de la cancó catalana i internacional)
Amb la coi.iaboració del Conjunt Musical:
CLUB
VIRGINIA
DISSABTE, 12 d'Agost
Tarda a les 3:
Al Camp de Tir «Les Vinyes noves»
GRAN TIRADA GENERAL DE TIR AL PLAT
A les 4:
Al Camp Municipal d'Esports
FUTBOL
(Preliminar Infantil)
A les 5:
TORNEIG quadrangular de fútbol
— I Trofeu Josep Brustenga Oiler —
Partit entre els equips de Regional Préférant:
O L LA GARRIGA - 0. D. GRANOLLERS
A les 6'45
C. D. STA EULALIA (2.^ Regional)
C. D. CANOVELLAS (1.' Regional)
A les 5'30:
A I envelat
FESTIVAL INFANTIL
El grup «Roba estesa» presentará «FIRA 1 CUPLET»
A les 11 de la nit:
A I'envelat, BALL DE NIT, a càrrec de I'Orquestra
P L A T E R I A
i el conjunt instrumental
O A S S I S

DIUMENGE, 13 d'Agost
Matí a les 9'30
GIMKHANA DE C A V A L L S , a! costat de I'Esplanada
del Restaurant Sta. Eulalia (Programes apart]
A les 10:
Al Camp de «Les Vinyes Noves»
GRAN TIRADA LOCAL I S O C I A L DE TIR AL PLAT
Tarda a les 4:
Al Camp Municipal d'esports
PRELIMINAR BENJAMI DE FUTBOL
A les 5:
GRAN PARTIT DE FUTBOL
entre els equips tercer i quart classificats del
— I Trofeu Josep Brustenga Oller —
A les 6'45:
GRAN FINAL i entrega de premis
A les 6:
a la Plaça de I Església CoRcurs Infantil de dlbulx
A les 8:
En el recinte de i'enveiat
Audició de SARDANES, a càrrec de la

fàpld

Cobla MONTGRINS
A les 11 de la nit:
BALL DE NIT, a càrrec de la

Orquestra

MONTGRINS

i el Conjunt-orquestral:
SINGER'S

DILLUNS, 14 d'Agost
A les 6 de la tarda:
DIVERSI6 INFANTIL
a la Plaça de l'Ajuntament
A les 11 de la nit:
A l'envelat BALL DE NIT
a càrrec del conjunt

BROTTER'S

<D

£

a

e

omissió

i Im

d e

./^estes

acUmiaU.

Des de l'aparició de l'últim Anuari Local, fins al present, les activitats que
ha dut a terme la Comissió de Festes local, ha sigut molt més extensa que la
dels passats anys, i hem pogut observar amb optimisme que ha tingut una
notable acollida per part de la gent.
També val la pena remarcar que la Comissió de Festes ha passat a ser
una més de les institucions del Patronat de Cultura i Esports.
I passem ara, a resumir el que han sigut les esmentades activitats.

Fesia Majov 1977
Molt va ésser l'èxit aconseguit en la Festa Major de l'any passat, com ja
és tradicional durant aquests últims anys, i aixè és motivât, sens dubte, pel
Hoc de l'emplaçament, j a que queda a la vora de la carretera i facilita molt
més la concurrència de la gent.
Eis actes que tingueren Hoc en la passada Festa Major foren eis següents:
DIVENDRES,
12 D'AGOST
Deixant apart les diferents inauguracions que tingueren Hoc, com son la
Tombola, que anava a favor dels subnormals i despeses del Casal, i la de
l'Exposició de les obres presentades al X I I I Concurs Provincial de Fotografía,
la Festa Major va començar amb la innovació al nostre poblé del Sorteig
de palcos, passant seguidament a l'actuació de «La Trinca» que va posar en
escena «Trempera Matinera». Molt va ésser l'èxit obtingut, la gent hi va assistir en gran massa i pràcticament hi havien més espectadors drets que no
asseguts.
DISSABTE, 13 D'AGOST
Amb la característica Tirada General de Tir al Plat, començaren els actes
del dissabte, sense haver-n'hi d'altres fins a les cinc de la tarda, hora en la
quai tingué Hoc, al Camp Municipal d'Esports, un magnifie partit de fútbol
entre eis prejuvenils C.D. Caldes i C.D. Sta. Eulàlia. Seguidament, a les 8 de
la tarda, a l'envelat hi va haver una audició de sardanes a càrrec de la cobla
«Principal de Girona», donant pas seguidament, a les onze, a un selecte concert
a càrrec de la mateixa cobla.
A les dotze, tingué Hoc el Bail de Nit que estava amenitzat per la mencionada orquestra «Principal de Girona» i el conjunt Singer's.
No trobaríem paraules per qualificar com, realment, va estar animat en
aquest dia el ball, j a que de gent i sobretot d'animació no n'hi va faltar.
DIUMENGE, 14 D'AGOST
Una vegada més, s'obriren eis actes al Camp de Les Vinyes Noves, amb

motiu d'una Tirada Social i local de Tir al Plat, disputant-se magnifies
trofeus.
A les cinc de la tarda, al Camp Municipal d'Esports, tingué lloc un
partit de fútbol preliminar infantil i un altre entre els primers equips
C. D. Bigues i C. D. Sta. Eulàlia.
A les onze de la nit, ball a càrrec dels conjunts «Tierra Quemada i «Grup
Jónic».
DILLUNS,

15 D'AGOST

A les cinc de la tarda, al Camp Municipal d'Esports, dos partits de fútbol:
entre els juvenils C. D. Canovelles i C. D. Sta. Eulàlia i els primers equips
dels mateixos clubs.
Al mateix temps, a les set de la tarda, I'envelat estava reservat per la
mainada: el grup «U de Cue» va ser I'encarregat de representar Teatre Infantil, amb I'obra «Supertot». L'envelat estava bastant plè d'infants, els quais
varen sortir satisfets.
Acabada la funció, focs artificials anunciant la cloenda dels actes de la
Festa Major.
Aquesta va ser, resumida molt per sobre, la Festa Major de l'any passat.
Esperem i desitgem que la d'enguany sigui de l'agrat dels veins i simpatitzants.

C/IB/V/ÎI/i3r
També, i com a nova feina de la Comissió, aquest any s'ha organitzat
—després de bastants anys de no fer-se— el Carnaval.
El Magatzem — local municipal que està a la Pista Poliesportiva — va
ésser el local indicat per organitzar dita festa, i creiem que reuneix les
condicions necessàries per organitzar-ne d'altres.
Dit local va quedar molt ben décorât, gracies a un particular disseny a base
de paper. Al mateix temps hi havia també servei de begudes i pollastres a
l'ast, rostits per un professional, la quai cosa es desenvolupava en un simulacre de restaurant que es va muntar en el mateix local.
La part musical va correr a càrrec del conjunt «Oassis», el quai va resultar
molt animador, i va satisfer plenament a la nombrosa gentada assistent, ja que
tocava peces musicals per a totes les edats.
També, i com a cosa digne de mencionar, va fer la presentació del tradicional Carnestoltes, en Josep Bové —conegut per tothom pel «Rapsode del
Vallès—, el quai va explicar en poques paraules i de manera coherent el
sentit de la festa.
El Carnestoltes —représentât per un conegut company local— acompanyat dels seus respectius laçais, va fer entrada al dit local, dalt d'un cotxe
descapotat, cosa que va provocar gran impacte gràcies a les seves salutacions dirigides al nombrós públic.
Malgrat tot, no ens vàrem poguer alegrar d'haver aconseguit beneficis
economics, ja que es va mirar que I'entrada fos bastant assequible i, a més, hi
anava melosa la consumició corresponent a xampany i coca, i aixô va motivar
que quedéssim una mica curts.
Aixô és, resumit a grans trets, el que va ser la festa del Carnaval. Festa
que ara passarà a ser una més de les tasques de la Comissió de Pestes.

C a r n a v a l , 78.

HB-BEi/ETLL/ì

DB SÌÌKT JOÜM

Una altre de les tasques que ha tingut la Comissió de Festes aquest any, ha
sigut la Re-revetlla de Sant Joan.
La Comissió va volguer-hi posar el titol de Re-revetlla^—la festa que es va
organitzar per Sant Joan— per tractar-se de ser l'endemà de la tradicional
revetlla.
Dita festa va tenir Hoc en el mateix marc esmentat anteriorment: el Magatzem, i fou organitzat conjuntament amb l'Associació de Veïns.
Val la pena mencionar que potser no estava tan animada com la festa
del Carnaval, degut segurament a ser l'endemà de revetlla i la gent va preferir recuperar forces. De totes maneres la gent assistent en va sortir molt
animada, de la quai cosa ens vam alegrar.
En aquest dia, també hi va haver servei complert de bar en el mateix
local, amb coca inclosa.
Molt de l'agrat dels assistents va ser el conjunt «Brotter's», el quai fou
l'encarregat d'amenitzar el bail.
De totes maneres, mirarem que l'any vinent, després de l'experiència
d'aquest any, poguem aconseguir millors résultats en aquesta festa.
I ja no ens queda res més per dir, sino donar les gràcies a totes aquelles
persones que han ajudat a fer possible que es realitzessin aqüestes mencionades festes, com son els anunciants, els coHaboradors, etc., etc., i desitjar-vos
una ben agradable FESTA MAJOR 1978!
La Comissió

XIV CONCURS PROVINCIAL
DE FOTOGRAFIA
Com és tradicional, també l'any passat per la Festa M a j o r va celebrar-se
el Concurs Provincial de Fotografia, en la seva tretzena edició.
L'èxit de participació, de concursants i de públic a l'exposició creiem que
va superar tots els anys precedents, dones un total de més de dues-centes
obres, moites d'aficionats locals, i el fet d'instal-lar l'exposició al costat mateix
de l'envelat va possibilitar aquesta gran afluència de visitants, que si per un
costat és positiu per l'altra fou causa també d'un evident descontrol i que no
es respectés degudament l'exposició. Sovint podien veure's fotograñes per
terra, i a l'hora de desmuntar-la n'havien desaparegut algunes, cosa que és
molt lamentable.
Creiem que aixó s'hauria d'intentar evitar-ho, i Túnica forma és que es
pugui tancar i tenir-ho obert unes hores determinades i amb una persona de
vigilància. No, com últimament, que està obert de dia i de nit, sense vigilància
ni possibilitat de tancar el local. El nostre civisme hauria de fer innecessàries aqüestes mesures de seguretat però, pel que es veu, no és pas aixi.
S'ha convocat també el concurs d'enguany, el X I V CONCURS P R O V I N C I A L DE FOTOGRAFIA, que tindrà Hoc durant la Festa M a j o r . S'havia pensât
en un principi poguer fer l'exposició en el local de la nova biblioteca, que si
bé segurament hauria restât afluència de visitants, hauria constituit, en canvi,
un digne marc per l'exposició i una millor seguretat.
Per raons de caire burocràtic que no han permès encara la inauguració
de la biblioteca, això sembla que no será possible aquest any. Esperem que
ho sigui en una nova ocasió.
Transcrivim a continuació l'Acta del Concurs de l'any passat i les Bases
que regeixen el d'enguany.

X I I I Concurs Provincial d e Fotografía
ACTA DEL JURAT QUALIFICADOR
En el Saló d'Actes de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronsana, a les 14 hores del
día 7 d'Agost del 1977, es reuneix el Jurat Qualificador del XIII 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 Salazar i en
Jordi Iglesias de l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulalia, i en Jaume Danti Bassa, com a
Delegai de l'Ajuntament de Santa Eulàlia. Després d'un detingut exàmen de les 213 obres
presentades, acorden, per unanimitat, atorgar els premis de la següent forma i d'acord
amb les Bases del Concurs.
CLASSIFICACIÓ TEMA SANTA EULÀLIA
Primer premi, Trofeu AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANTA EULÀLIA i 4.000 ptes. a l'obra
«SANTA EULÀLIA I LES FLORS», d'En Josep Lorite Vico, de Barcelona.

2.°" Premi, T r o f e u G E R M A N D A T S I N D I C A L DE PAGESOS I 2.500 ptes., C E R A M I C A , d'En
J o r d i M o r e l l i A u l ú s , de Barcelona.
3 . " p r e m i , T r o f e u PIENSOS RELAIS ¡ 1.500 ptes., a l'obra «LA IGLESIA», d'En M i g u e l
Parreño, de Barcelona.
4 . " pi-emi, T r o f e u D I A N A PIENSOS, a l'obra « Q U A N S U R I EL SOL», d'En Joan Rebollar
i Segalés, de M a r t o r e l l e s .
5.' premi, T r o f e u SUMINISTROS CLADELLAS, a l'obra «FELIZ-21», d'En Joan M e s t r e s 1
M a r t i , de Sabadell.
6.' premi, T r o f e u C A N O N , a l'obra «PAGÈS», d'En A n g e l Lapaz, de Barcelona.
7.' premi, T r o f e u LLIBRERIA CARBO, a l'obra «EL PASEO», d'En M a n u e l Franch i Banús,
de Sabadell.
8.' p r e m i , Trofeu FORN DE SANT ANTONI, a l'obra «BELLA EPOCA», d'En Joan P r a t i Bou,
9.' p r e m i , T r o f e u FOTO MERCÈ BUFI, a l'obra «GRISELDA», d'En Pere Pedret i Juncosa,
de Barcelona.
10.' premi, T r o f e u JOYERIA SORIGUÉ, a l'obra «CERCAVILA n." 1», d'En A l b e r t Coli ¡ Cast e l l a , de Barcelona.
11.' premi. Medalla de FOTO-FILM DEL VALLES, a l'obra «VISION 11», d'En Eduardo Ben i t o Barajas, de G r a n o l l e r s .
CLASSIFICACIÓ TEMA LLIURE
Primer premi, T r o f e u M A G N Í F I C A J U N T A M E N T DE STA. EULALIA, a l'obra «GONQAL I LA
MODEL», d'En Salvador Obiois 1 Gómez, de Viladecans,
2r premi, T r o f e u C A I X A D'ESTALVIS PROVINCIAL, a l'obra «ANA», d'En Joan M e s t r e s
i M a r t í , de Sabadell.
3." p r e m i , T r o f e u I. PRAT - A G . ASSEGURANCES, a l'obra «EMI», d'En Jordi Segarra 1
Rusmol, de Sabadell.
4." p r e m i , Trofeu RESTAURANT LA VALL I C A N FARELL, a l'obra «EL PEU», d'en Joan
Rebollar ¡ Segalés, de M a r t o r e l l e s .
5.' premi, T r o f e u FORN I PASTISSERIA SANTA EULALIA, a l'obra «LECTURA», d'En Ant o n i Gallart i Vllarrasa, de V i l a f r a n c a del Penedès.
6.' premi, T r o f e u GRANJA M A R G A N S A N A , a l'obra «FUTURO PROMETIDO», d'En LIuis
Vidal, de G r a n o l l e r s .
7.' premi, T r o f e u C O V A S A , a l'obra «ENCUADRE 1», d'En Josep Segalés, de M o l l e t .^el
Vallès.
8.' premi, T r o f e u ESTACIÓ DE SERVEI SANTA EULALIA, a l'obra «BELLA EPOCA», d'En
M i g u e l Parreño, de Barcelona.
9.' premi, Trofeu FERRETERIA P O M A , a l'obra «NATACHA», d'En Jordi M o r e l l i A u l ú s ,
de Barcelona.
10.' premi, Trofeu JOYERIA DURAN, a l'obra «CONNY EN EL BALCON», d'En Josep Rov i r a i Farré, de V i l a f r a n c a del Penedès.
11.' premi. Medalla FOTO-FILM DEL VALLES, a l'obra «FLORACIÓ», d'En A n g e l Lapaz, de
Barcelona.
CLASSIFICACIÓ RESIDENTS A SANTA EULALIA
Primer premi, T r o f e u A S S O C I A C I Ó DE PROFIETARIS Z O N A PRIMAVERA, a l'obra «ANGLE
MORT», d'En Tony Peig.
2.°" premi, T r o f e u GUARNICIONERIA BULTÓ, a l'obra «CAN FALGA», d'En A n g e l M o r e n o .
3 . " p r e m i , T r o f e u FOTO ALCALDE, de Granollers, a l'obra «EL NIU», d'En M o i s é s Elias.
I per a que c o n s t i ho s i g n e n en el Hoc, data i hora abans indicata.
JOAN M A S I MARQUES
JOSEP M." ARBOIX SALAZAR

JORDI IGLESIAS
JAUME DANTI BASSA

BASES del X I V C o ncurs Provincial d e Fotografia
Organitzat per Foto-Film del Vallès, de Granollers, i Agrupació Fotogràfica
Santa Eulalia, i patrocinat pel Magnifie Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronsana
B A S E S
1.'

2.'
3."
4."
5.'

6."

7."
8."

9.'

10."

Classificacions. — TEMA SANTA EULÀLIA DE RONSANA ¡ TEMA LLIURE.
Per al TEMA SANTA EULÀLIA DE RONSANA es premiaran les fotos que amb millor
tècnica ¡ sentit artistic es refereixin a aspectes documentais de la vida, de! paisatge
i de motius del terme municipal.
Concursants. — Residents a qualsevol Hoc de la provincia de Barcelona.
Obres. — Maxim de TRES OBRES de cada Tema por concursant.
Tamany. — Costat menor minim de 18 cm. i costai major màxim de 40 cm., sense
muntatge, però reforçat per la seva part posterior.
Presentació. — Al dors de cada fotografia tindrà de figurar el titol i el Tema de
l'obra I el lema de la coilecció. S'acompanyarà detall de les obres que presenti
i nom i domicili de l'autor.
Entrega ¡ plaç d'admissió. — Els paquets amb les obres hauran de ser entregades
fins el dia 5 d'agost a Foto-Film del Vallès, Plaça José Antonio, 32, Granollers, o a
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronsana.
Drets. — Sense drets d'inscripciô, però les obres tindran de venir amb despeses
a compte del remltent, i ser-^n tornades a ports pagats.
Jurat i veredicte. — Estarà format per un representan! del Magnifie Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronsana, un représentant de «Foto-Film del Vallès» i un d'una altra
Agrupació Fotogràfica. La seva actuació serà pública I tindrà Hoc el diumenge dia 6
d'agost, a partir de les 10 del mati, al locai de l'Exposició.
Exposició. — S'instailarà en la Biblioteca Municipal (Escoles de la Sagrerai i podrá
visitar-se el dies 11, 12 i 13 d'agost. El repartiment de premis s'efectuarà el dia 13
d'agost a les 13 hores.
Diversos. — El retorn s'efectuarà seguidament de clausurada l'exposició i d'acord
amb l'indicat a la Base 7.". Els casos no previstos serán resolts pels organitzadors
o pel propi Jurat. Es conservaran acuradament les obres rebudes però no s'admet
cap responsabilitat pels desperfectos que puguin sofrir. El fet de concursar implica
l'acceptació de les Bases esmentades.
PREMIS
HI iiaurà un minim de 12 premis, consistents en trofeus.
En el «Tema Santa Eulàlia de Ronsana», s'atorgaran, a más, els següents PREMIS
EN EFECTIU:
Primer Premi:
4.000'— ptes.
Segon Premi:
2.500'— ptes.
Tercer Premi:
1.500'— ptes.
Les obres que obtinguin aquests Premis en efectiu quedaran propietat de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronsana. Totes les altres obres, tant de Tema Santa Eulàlia com de Tema Lliure, serán tornades ais seus autors.
A fi d'estimular l'afecció a la fotografia artística en la nostra localitat, s'entregaran
també un màxim de tres premis a les millors obres d'aficionats locals.
Santa Eulalia de Ronsana, juliol del 1978

ASSOCIACIO

DE
VEINS
Santa Eulalia de Ronçana

Aquest any, en llegir l'anuari local hi trobeu una nova associació.
Una més! Sí, tant se val, no ve pas d'aquesta, n'hi ha tantes!
Què és una associació de veins?
Podriem dir que, en el nostre cas, l'Associació de Veins és corn una assemblea de pöble, ja que tots els que viuen a Sta. Eulalia tenen dret a participar-hi
I manifestar-se.
Quina és la seva missió? Per què serveix?
Segons la participació de la gent del pöble pot ser diferent:
a)

La seva missió és resoldre, o almenys Intentar-ho, totes aquelles propostes que els associais manifesten a l'assemblea i que afecten a algún
grup de veins, barri o a tot el municipi. Quedi ben dar que, perqué
això sigui un fet, cai la participació dels veins i per tant l'assistència
física als débats que es proposen una vegada al mes.

b)

L'altra actuació és semblant a l'anterior però sense la participació dels
veins, és a dir, que la Junta, a falta de l'assemblea de pöble, va fent
algunes cosetes pel seu compte, més o menys encertadament. Aquest
és un greu problema que patim al nostre pöble. Cada associació o
entitat locai fa coses pel seu compte.

En el fons, tots perseguim el mateix, millorar quelcom, sigui cultura, convivència, escoles, carrers, nivell de vida, sanitat, esports, folklore etc. etc., però
¿no és trist que tots treballem aïlladament, sense contactes entre uns i altres?
Això fa que durant tres mesos no es faci res al pöble i en un mateix dia, s'organitzin dos o tres espectacles diferents, com si es tractés d'una competència
irracional o d'un afany de fer mèrits per un cantó o l'altre.
Aquesta segona solució té ben poc de democràtica, ja que li manca una plena
participació popular. Per molt encertada que fos l'actuació d'aquesta minoría, hi
faltaría el ressó popular i per tant la democracia.
Qué voldria ser l'Associació de Veins Santa Eulalia de Ronçana?
Voldríem ser aquest órgan aglutinador, ja que nosaltres no tenim límitacíons ideològiques, culturáis, socials, ni de cap altre típus, Túnica condicio és
ser veí del poblé i aquesta la tenim tots els que volem millorar Sta. Eulàlia en
qualsevol sentit, pertanyent o no a altres institucions.
El que viu al nostre pöble i no desitja aquest millorament, difícilment trobarà
el seu Hoc dins l'Associació.

És necessària aquesta Associació?
Si tot el que es fa al poblé està bé i es fa tot el que és possible, l'Associació
de Veins sobra, ja no té camp d'actuació dones tot està ja cobert i resolt, tant
el que afecta a pàrvuls, escolars, joves, gent de mitjana edat o a gent gran.
Per desgràcia no és aixi i queden encara moites coses per fer i per resoldre.
Això fa pensar que encara és necessària en aquest moment. Quan l'Ajuntament
sigui ja democràtic del tot, i la gent assisteixi als piena amb vot i veu, potser les
coses canviïn.
Qué demanem als veins?
Demanem que, acabat I'estiu, cada segon divendres de mes assistiu a les reunions que tenim al Casal, on esperem la vostra asistència, collaborant amb els
vostres suggeriments i les vostres opinions, a més de l'aportació econòmica
com a socis.
Si ho feu aixi tindreu dret a opinar, exigir i criticar aquesta Associació. Del
contrari será una entitat més del poblé sense pena ni gloria que es morirà poc
a poc, o es limitará a posar la seva esquela a l'Anuari Local l'any que ve.
ASSOCIACIÓ

DE VEINS

'Sta. Eulalia de Ronçana-

f^,

Festes de
Primavera

Actuació de Pep Bou.

Associació de Caps de Familia
A p r o f i t e m l'avinentesa que ens ofereix l'Anuari per saludar a tots els veins
i especialment als nostres associats.
Fent un resum de la nostra activitat en I'any que ha passat, us direm que
haviem fet una petició a la Telefònica perqué installés més cabines, donada la
dispersió del nostre pöble. A m b satisfaccio hem pogut comprovar — c o m tots
vosaltres— que les cabines han estât installades.
Comunicàrem als partits politics locals majoritaris en les eleccions del 15-J
la nostra opinio sobre una possible comissió d'ajuda municipal, lins les eleccions. N o obtinguérem resposta. En sessió del l.'^' de Setembre del 77 es llegi
un escrit del Partit Socialista demananf la c r e a d o d'aquesta comissió. N o es
va adoptar cap acord ni se n'ha sabut res més, cosa que f e m avinent en el
« R o n s a n a » de Setembre-Octubre, en el quai demanem saber com està aquesta
qüestió.
A l'inici del curs escolar vàrem intervenir també en el problema parvularis,
tenint reunions amb membres de l'A. P. A. i l'Ajuntament. La nostra posició
va ser clara: Un parvulari a la Sagrera i un altre al Rieral.
Fórem invitats a f o r m a r part de la Comissió Municipal de Festes. Després
de parlar-ne llargament i de valorar les nostres possibilitats, declinàrem la
invitació.
Enviàrem un escrit a l'Ajuntament analitzant i donant la nostra opinió
sobre la reunió informativa — i eis diferents temes tractats— que l'Ajuntament va celebrar al Casal Parroquial el dia 22 de desembre. N o n'hem tingut
resposta ni n'hem sapigut la reacció.
Ültimament l'Associació de Veins ens envia un escrit mostrant el seu interè.-î en canviar impressions sobre les possibilitats de fusionar-nos, afrontar
problèmes junts, i d'altres. Nosaltres accedirem de seguida. La reunió es celebra i després d'un franc intercanvi d'opinions, quedàrem que pel setembre
ens tornaríem a veure, per decidir.
I posats a decidir, també hem decidit fer vacances fins el Setembre. Bona
Festa M a j o r !

La Junta

ZONA PRIMAVERA

TREURE'N L'ENTRELLAT
Hi ha una coneguda expressió que diu: «L'home és l'únic animal que ensopega dues vegadas en la mateixa pedra». Ací dait devem èsser més homes que
ningú, perqué ja fa dotze anys ensopeguem amb el mateix. L'aforisme es queda
curt a zona Primavera.
Sembla ser que l'Anuari no és el Hoc ideal per dir segons qué, però sí, ha
de ser un reflex ciar de tot el succeít durant l'any.
Podríem comengar dient: Primavera, el nostre racó de món, és petit i modest,
és dolg, d'arbres frondosos, la frescor de la matinada i el cant dels ocells... però
ressonaria a fals. Cal parlar de l'aigua, problema pie de nebulosos; cal parlar de
la Hum, problema pie de foscor; cal parlar deis senyals de tràfec, problema pie
d'inseguretat; cal parlar de la nostra integració al poblé, problema pie de distanciament; cal parlar deis accesos a casa nostra, problema pie... de bonys.
Cal que en pariem, però no ho farem. Més que parlar-ne el que cal és solucionar-ho. Es massa senzill establir el diagnostic d'errors passats. Ara ja hem
de proposar, i fer complir, solucions i normes d'actuació pel present i el futur.
Volem refusar, oblidar no, tots els entrebancs anteriors i comengar a caminar
amb pas ferm, per obtenir tot el precis per la nostr;i tranquillitat. Sempre hem
treballat lentament i amb obstacles, però intensament, sense decaure. El temps,
que tot ho garbella, será el jutge dels nostres propòsits per I'any vinent.
No som tan illusos de pensar que, per llegir aigú aqüestes quatre ratlles, en
treure'm I'entrellat. Quan discutim (encara!) amb els responsables dels nostres
maldecaps, dona l'impressió d'un canvi, d'endolcir la seva imatge, més que
atenir-se, de veritat, a les seves obligacions, per endolcir-la. L'home de Primavera és una mena de bestia rara, quan l'ataquen es defensa aferrissadament,
amb tenacitat, amb tossuderia, però, quan li donen el que és seu (més tampoc),
és un èsser extremadament pacific i capag d'Integrar-se dins de la collectivitat,
de la qual no tenim cap interés d'automarginar-nos. Nosaltres no volem canviar
la nostra imatge, no ens cal, volem seguir essent durs, però lleials, amb la veritat
i la raó a fior de llavis, respectant però essent respectats.
També tenim noticies positives. Els noms dels carrers ja son coHocats: Guatila,
Rossinyol, Oriol, Picaflor, Alosa, etc., son els noms triats, tots presidits pel carrer
dels Ocells. El carter ja puja tot sovint per deixar-nos noticies dels amies i familiars. El butlleti «L'Ocell de Paper» ja compta amb quatre números. Però, per
sobre de tot, el nostre somni, és el Locai Social: hem fet neteja de la parcella,
hem gastat dinerets per fer un mur de contenciò 1 seguim treballant per aconseguir ben aviat l'objectiu final. Cada dia hi ha més gent que vol venir a viure aci
dalt i aquest Hoc de reunió és imprescindible per la comunitat.
Tan sols ens resta felicitar al pöble i felicitar-nos per la nostra Festa Major.

PRIMAVERA

,Pregài'ia per a una
S i agafem qualsevol enciclopèdia
xocarà veure la definicló.

i cerquem

carretera
la paraula

carretera,

no

ens

...«via de comunicació
generalment
pavimentada,
que permet la
circulació
simultània i en dos sentits, d'automòbils, a través de dues o més vies de circulació. La construcció de les carreteres modernes és efectuada mitjançant un estudi
previ del traget òptim, l'aplicació
de las solucions tècniques adequades a fi de
facilitar-hi el transit de vehicles de motor amb un màxim de velocitat i de seguretat, etc.,
etc......
El que ens pot sorprendre, en tot cas, és situar-nos en la carretera natural de
Caldes de Montbui a Santa Eulàlia de Ronçana 1 veure el fastigôs estât en que
es troba el traçat entre l'encreuament de la comarcal que va a Granoilers I el
terme de Can Maset, sobretot el tros de davant de! Club de Tenis Font d'Abril.
En efecte, més que una carretera sembla un torrent per on les aigües de
pluja corren alegre i desordenadament, emportant-s'en pendent avail els quatre
cabassets de grava i sorra que un bon dia va suggerir, com adobament, amb una
o s t e n t a d o de brillant saviesa, un Conseller de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana. Això no obstant, per mitjà del fervorós interés que sempre ha tingut
aquest Municipi, sobre tot, en la persona del Excm. Batlle, es va procedir a l'aixecament de la caiçada seguit d'un escampall de terra i grava.
La idea era que fós un treball provisionai mentre s'esperava la pavimentado
definitiva. No ha estât així, i aleshores qualsevol semblança de Tactual vial amb
una carretera té molt a desitjar.
LIevat que suposo coneixedors del problema que ens plany a tots eis components de l'Autoritat Municipal, jo invito per mitjà d'aquestes ratlles a que es
passegin i trepitgin el terreny del que ha quedat de carretera i que comprovin
amb els seus ulls i peus Testât assimètric de les corbes, de les pendents, del
tàlveg abonyegat enfront de les piscines, dels canvis de rasant, dels llargs d o t s
produits per la pluja en tots els punts principals, del peraltat, de les voreres, i
així sense acabar mai.
No s'han aturat a pensar aquests responsables personatges, el sacrifici que
ha representat i representa per nosaltres, la confortable autoritzaciô, presa unilateralment, de deixar circular per aquest camf, la línea d'autocars Sagalés?
Saben ells els vailets que relliscant amb la bicicleta s'han trencat una
cama i s'han assenyalat greument el colze o el genoll. Saben les patinados i esglais que hem tingut amb els nostres cotxes? Saben del perill constant que significa la condicio deplorable en que es troba la nostre carretera. I abans, i per
damunt de tot, saben el compromis que Santa Eulàlia de Ronçana va contreure
amb tots nosaltres, en el moment que pel seu interés, benefici i progrès, vàrem
decidir afincar-nos en aquesta bella terra. Saben que, a més del seu encía natural,
necessitava vestir-se i perfeccionar-se d'acord amb el qué s'esperà d'ella.
Gairebé m'atreviria a dir que tots guaitem I volem una Santa Eulàlia de Ronçana ben pròspera i, tret dels originaria del pöble a qui pertany Tesforç per deure
més directe, a Tentorn no ens hem negat mai a collaborar. Dones, ¿qué fem, si
estem perdent el temps?
J.

Canals

SECCIO ESPORTIVA

FUTBOL
PRIMER EQUIP
Bastant deficient podem dir que ha estât la temporada 1977-78 que ha portât a
terme el nostre primer equip, militant a
2." Categoria Regional.
Després de moites jornades de fer-nos
patir, s'ha lograt la permanènza, escapant-se, a última hora, de tenir de disputar la promoció de descens, la quai sempre comporta un greu perill.
Fent un balanç del que ha estât la temporada podem dir que, en començar !a
mateixa, la mejoría ens fèiem forces Illusions de poguer quedar classiflcats entre els cinc o sis primers, veient els jugadors que formaven la plantilla. Totes
aqüestes illusions s'esfumaren aviat en
comprovar el rendiment global de l'equip
que, a més a més, anava enpitjorant a
mesura que avançava el campionat.
Amb un intent d'arreglar la cosa, ja entrada la segona volta va haver-h¡ canvi
d'entrenador. No podem dir que el canvi
fos radical, però si que em sembla que
es jugava amb més ganes i, juntament
amb la incorporació a l'equip d'algun jugador dels juvenils, s'aconseguí la permanencia, cosa que es veia molt difícil unes
setmanes abans.
Esperem que la próxima temporada siguí més regular i no faci patir tant ais
qui habitualment seguim el fútbol.

EQUIP JUVENIL
De brillant podem constatar que ha estât la temporada que ha portât a terme

l'equip juvenil. Quedaren campions de
grup, cosa que comporta el pujar de categoria. El campionat vinent es jugará a 2."
Divisió.
Tenir cura dels equips inferiors és Túnica manera de poder subsistir els clubs,
i això és el que està fent el C. D. Santa
Eulalia.
El quedar campió l'equip juvenil demostra que deuen haver-hí jugadors per passar al primer equip i això penso que és
el que es té d'aprofitar al máxím, i estalviar-se aíxí el teñir de buscar jugadors
de fora que, econòmicament, resulten
gravosos peí club i que, la majoria de les
vegades, no aporten cap resultat positiu.
Aquesta creiem que ha d'ésser
tica a seguir pel nostre club. A
més de que és la més rendible,
a promocionar a tota la joventut
agradi el fútbol.

la polímés a
ajudarà
que ii

ENRIC BARBANY

L'equip Benjamí de Santa Eulàlia, al
camp de La Torreta (abril 1978): Cladellas, Franch, Roura, Batlles, Fàbregas, Pericas, J. Riera, J. Danti, Polanco, Gómez, Requena, Iglesias, M, Riera.

FUTBOL DE BASE
ALEVINS
Podriem qualificar de no massa bona la
temporada que ens han fet l'equip d'aleTercers en el campionat, darrera el
Llissà d'Amunt que ha estât el campió i
del Castellar del Vallès que ha quedat
segon.
AIgú pot pensar que no està pas malament del tot. Però si volem èsser sincers
hem de reconèixer que hi havia equip per
quedar millor classificats. És possible que
sigui bastant exigent, però quan s'ha fet
un esforç llarg, durant la temporada, i
disposant de bons jugadors a qui ja se'ls
pot exigir, sembla que la recompensa
mai sigui justa.

Potser la gran recompensa està en veure I'esforg que hi posen tots, poguer conviure les seves joles quan es guanya
i les tristeses de la derrota, el clima de
companyerisme i la lllusió per millorar-se.
Veure, també, com de tant en tant surt
algún jugador que, per les seves quaiitats, pot aspirar a jugar en equips superiors.
Per aquesta propera temporada, sembla
que la Federació de Fútbol ha organitzat
un sol campionat, que durará fins el mes
de juny. Realment crec que és un encert,
dones no trencarà el ritme com passava
fins ara.
Agraeixo a tots aquells qui, sense èsser de la junta, m'han ajudat en tot allò
que se'ls hi ha demanat. Gràcies.

BENJAMINS
Aquests nois més petits son, potser, la
gran esperanza per donar continuítat al
fútbol del nostre pöble. A vosaltres, minyons, enhorabonal, per la vostra voluntat, per la vostra entrega, pel vostre sofrlment, pel gra de sorra que aporteu,
perqué us mereixeu el millor.
Els nostres benjamins han finalitzat la
seva primera temporada de fútbol, quedant classiflcats en cinquè Hoc, en un
grup de vuit equips. Aquí sí que vull ser
optimista, dones, és l'aprenentatge el que

costa, son aquests primers partlts on el
noi es troba estrany, desemparat i sol,
fent una labor que desconeix totalment,
amb por, molta por a tot, al ridícul, a I'adversari, a la pilota, a I arbitre, fins i t o t
al company d'equip. I és per això que sóc
optimista, en veure que el nombre de jugadors benjamins cada any és superior.
Aquests nois els hem de recolzar, mimar
i estar al seu costat, viure aquest esport
amb ells i, sobretot, que la nostra crítica,
si hi cap, siguí sempre positiva.
Josep M.' Ambròs

Club Natadó
Santa Eulálía
En l'Anuari de l'any passat, el Club Natacíó hi va poguer publicar moites coses,
dones gracies a l'esforç d'alguns deis
membres de la Junta, així com el del President, va haver-hi força activitat.
Aquest any no s'ha fet quasi res. Qué
ha passat? No s'explica massa. Si el problema que existia l'any anterior era pròpiament l'econòmic, aquest va quedar
práctícament arregiat en crear-se el Patronat Municipal de Cultura i Esports amb
la subvencíó que va correspondre al Club.
Però, cosa curiosa va ser que, quan ja teníem tots els deutes pagats, el Club va
anar perdent les ganes de treballar, fins
i tot els membres de la Junta van deixar
d'assistir a les reunions que es convocaven per part del President, per tal de programar coses i canviar aquelles que semblés convenient. En no respondre a la crida que es felá, dirla que ja ni com a President vaig parlar-ne més.
Puc dir que actualment sembla que hi
hagín ganes d'enraigar de nou les activitats, possiblement animata pels cursets
que a nivell d'escoles s'han fet, organit-

zats pel Club Natació Caldes, el qual va
enviar una circular a l'Associació de Pares d'Alumnes convidant —naturalment
pagant— a participar-hi. Aquests ens van
comunicar la proposta per si podía ésser
intéressant i es va arribar a un acord.
Realment han estât un éxit, en quant a
la partícipació deis cursetistes i és d'admirar la gran voluntat i entrega que tots
els nens hi han posât per poder aprendre
a nedar. En acabar els cursets, es va fer
un festival i l'escola de Sta. Eulalia va
quedar classificada en un deis tres primers llocs. D'ínformació d'aquest festival
no s e n pot donar més, ja que encara no
han arribat les últimes Mistes de résultats.
Arrel d'aquest curset, s'ha produit com
una mena de febre per la natació i, ajudats ara per nous collaboradors, hem pogut organitzar altra vegada uns cursets
d'estiu i, al mateix temps, es fan intents
per veure si tornem a participar en els
Campionats de Catalunya Interclubs.
V. BARNILS

Ciclisme
TERCER ANY DE SETMANA CATALANA,
amb final d'etapa a Santa Eulalia de Ronçana.
Aquest any ha sigut potser el que menys participació ha tingut de grans figu-

3 . " — Valls - Andorra
4 . " — 1." sector:
Organyà-Esparraguera
2.°" sector: contra rellotge individual en el circuit de MontjuTc.
5 . " — Esparraguera - Sta. Eulalia

res, però s'ha vist compensât per la gran

La classificació final va ser:

cursa que van fer tots

1." Cima de l'equip KAS
2.°" Lasa de l'equip TEKA

els

participante

des del començament fins al final.
Van participar-hi els equips

espanyolc

KAS, TEKA, TRANSMALLORCA i NOVOSTIL-HELIOS i els estrangers: FLANDRlAde
Bèlgica, COELINA de Portugal

i ESTAR-

JET també de Bèlgica.

La Setmana Catalana va ser organitzada,
com cada any, pel D. Ciclista Barcelona, i
l'última etapa va ser-ho amb la collaboració de l'Ajuntament i d'altres

Les etapes varen ser les següents:
1 . " — Contra rellotge per equips a Martorell.

particulars

dei pöble.
S'han

organitzat,

també,

dues

curses

socials per a juvenils i aficionats, organit-

2.°" sector: Martorell - Cunit.
2 . ' — Cunit - Reus.

3." Vilardebo de l'equip TEKA

zades per I'esport ciclista Barcelona amb
coNaboració del Patronat Municipal d'Es-

Pere Vilardebò rep de mans de Josep
Torrellas el premi a la seva magnifica
classificació.

El nostre batlle, Francese Brustenga,
entrega el premi al guanyador de la
Setmana, Cima.
Midi Libere
Tour de l'Aude
Campionat d'Espanya
Tour de Franca

ports i una cursa de veterans organitzada
per l'Esport Ciclista Català.
En quant al Pere Vilardebò, que ha sigut la segona temporada de professional,
ha participai ja en proves tan importants
com:
Setmana Catalana
París-Niza
Volta Loris-Cher
Giro d'Italia

Aquesta temporada ha sigut potser de
transcisió per a all i ha demostrat ser un
deis pocs corredors que ha sapigut aprendre de correr a l'estranger. Esperem que
la propera temporada sigui la seva «gran
temporada».

A punt per ('entrega de premis.
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D E S E
ANIVERSARI

SOCIETAT DE CAÇADORS
Cada any, en començar l'article pel
nostre Anuarl, penso què hi posaré
per no repetir el de l'any anterior,
però enguany és del tot diferent, ja
que concorre una especial circumstància, i és que celebrem el 10.' aniversari de la fundació de la Societat de
Caçadors de Sta. Eulalia. Tal dia com
el 10 de juny de 1968 es va inscriure
al Govern Civil de Barcelona, i el dia
22 de julio! es feia la primera assemblea per nomenar la Junta Directiva.
S'apuntà bastanta gent, uns, els
més, caçadors, d'altres simpatitzants,
per a poder fer el número que ens
demanava la Federado de Caga. Ai
començament de la temporada arribàrem a èsser 91 socis. Ho consideràrem un veritable èxit i el temps ens
ha donat la raó, ja que avui som, com
a socis efectius, després de totes les
altes i baixes hagudes, 196. Per tant
podran entrar-ne quatre dels qui ho
tenen sollicitât i hi tenen dret.
A la Junta de Govern hi ha hagut
canvis de càrrecs i de persones, més
no de President i Vice-President, que
han estât reelegits dues vegades i
d'acord per tots els socis, ja que tant
en Salvador Gimeno com en Jaume
Flaqué han estât, amb eis seus encerts, eis capdavanters de moites de
les coses que la Junta després ha portât a terme, i així hem aconseguit arribar al dia d'avui essent la Societat
de Caçadors una de les més assolides i brillants, per la seva trajectòria
i situado, en el nostre pöble.
No dubtem que el qui en el seu dia

prengui el relleu, tindrà marcat el camí a seguir com guia per anar avançant amb èxits fins arribar a les noces d'argent.
També s'han fet força coses en el
transcurs de l'any. Per recordar-Ies
diré que s'han deixat anar conills per
repoblar, i també perdius, fins i tot
unes vingudes amb avió des d'un vedat-granja de Màlaga, proporcionados
per la Federado de Caça, que ens han
promès que aquest any es repetirla I
amb més quantitat.
En el concurs de caça amb gos, vàrem estar representats per un company i un ajudant. A l'ajudant li tocà
en sort acompanyar al campiô i el
nostre company va quedar classificai
en un Hoc ben honrós, ens va fer quedar bé.
La temporada de caça no ha estât
ni bona ni dolenta. Com tantes, tothom ha caçat més o menys, segons la
sort i punteria que també compta, pero al final ens hem divertit tots.
De becados no n'han vingut gaires,
com tampoc els ànecs, que en altres
anys es veien per la riera. Si fes més
fred a temps, crec que la cosa minorarla.
També n'hi ha hagut que han provat
sort en la caça major (senglar). No
tinc noticies que s'hagi caçat cap peça, però si sabem el bon espant que
s'emporta un soc! quan, a punta de
dia, deixava el cotxe prop de Can
Lluc: li passà un porc força gros,
fent menyspreu de la seva escopeta.
Després d'altres veieren petjades 1

rastres per vinyes i conreus, com forgades que feia pels sembrats.
Els aficionats al tir al plat també
han pogut fruir en les tirades que
s'han organitzat, que han estât uns
èxits d'organització I participació.
Dels résultats ja en donaré compte al
final d'aquestes Metres, però dels résultats economics ja podem dir que
van èsser bons i així hem pogut modernitzar les installacions, hem comprat una máquina nova i eléctrica i
hem reparat i adaptat la velia amb l'a
coplament deis aparells i reliés, per
disparar-la automàticament des de
darrera deis tiradors.
També s'ha assistit a les reunions
fetes per la creació del Patronat Municipal d'Esports, en el qual hi participem com a membres, i esperem
que, emparats en ell, tindrem un camp
de tir definitiu, estable, i per molts
anys, o millor per sempre.
S'ha continuât donant el servei als
socis de la tramitació de Ilicències i
documentació com altres anys, en les
noves oficines, que están molt bé i es
pot atendre a tothom en un local net,
curios i ben installât.
Tornant al tir al plat, donaré compte de les tirades de les quais tinc els

resultats a l'abast.
Dia 17 de ¡uliol 1977
Tirada de Presentació del Patronat
d'esports. 34 escopetes i classificats
amb 24 plats de 25 per ordre d'inscripció: Manuel Godeo i Francese
Guardiola. Amb 23 de 25, Victor Sala,
Francese Cánovas, Pere Cánovas, Carles Martín. Amb 21 de 25, Pere Peloche, Antoni Sánchez, fins a 34 classificats.
Dia 13 d'agost 1977
Tirada General de Festa Major. 66
escopetes i classificats amb el següent ordre: 25 plats de 25: Sr. Rodríguez. 24 de 25: Srs. Francese Cánovas
i Joan Mayol. 23 de 25, Srs. Colomer,
Badia, Canet, Sobirana i Esclusa, fins
a 63 classificats.
Dia 14 d'agost 1977
Tirada Local de Festa Major. 42 escopetes i classificats amb el següent
ordre: 25 plats de 25, Pascual Cánovas; 23 de 25, Josep M." Casanovas,
Victor Sala, M. Godeo, Isidre Prat, Rafael Moix, i fins a 42 classificats.
Esperem que enguany també tinguem els mateixos èxits i en poguem
donar compte en el proper Anuari.
Josep M.' Casanovas Maña

Concurs de Tir al Plat.
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EXCURSIONISME

U. E, C VALL DEL TENES
Una vegada més —ja és la quarta—, l'Anuari ens demana coMaboració ¡ alhora ens
obiiga tant a passar revista de les realitzacions de l'any passat, com per a meditar el futur
i la propia entitat de la Delegació en el marc dels pobles de la Valí del Tenes.
Delxem constancia de primer de les excursions fetes des de l'estiu passat: Quatre
rutes es posaren en marxa entre juliol i agost. Eis excursionistes més grans anaren al
Pirineu d'Osca i Navarra; els que havien fet el Curset d'lniciació la Primavera, anaren a
Sant Maurici I a Aigües Tortes (en totes dues predominaven els lliçanencs). Específicament de joves de Santa Eulalia fou la ruta que a finals de juliol caminava per les muntaiiyes de l'Oest d'Andorra. Els de Bigues, finalment, feren la llarga travessa de Puigcerdà a Pica d'Estats.
D'entre les diverses excursions d'octubre i novembre, mencionem les tres añades a
Montserrat a peu: una de Santa Eulalia; les altres dues —eis mateixos dies i per camins
diversos—, de Bigues I de LIiçà.
Per Nadal installàrem el quart pessebre de la Delegació en cims de la nostra comarca, seguint la tradició empresa eis anys anteriora, al Turó de les Onze Mores, dels Cingles de Berti, en el terme de Riells del Fai. Dies més tard, hi bagué una excursió a 'a
Garrotxa, que fou accidentada, ja que es varen perdre dos components del grup ¡ no es
pogué assolir el que s'havia previst.
Eis primers mesos de l'any 78, amb motiu de la celebració del I Curset d'lniciació a
l'Alta Muntanya Hivernal, foren pròdigs en excursions. Tenim anotados: 28 de gener,
UM de Ter; 11 de febrer a Serra Cavaliere; 4 de mare, a Castellar de N'Hug; 18 de mare,
a Pedraforca; 24 de mare a Núria. Excursions arriscades, tant pels Noes escoílits com per
la neu que hi havia; I'aprenentatge de les tècniques hivernais, però, requería aqüestes
dificultats.
Quan l'Anuari es posará a la venda, eis joves de Santa Eulalia serán a la ruta d'enguany, per la regió de Sant Maurici i de les esglésies romàniques de Tahüll. D'altres joves de LIiçà i de Bigues protagonitzaran rutes, també pel Pirineu de Lleida.
A la vista d'aquest breu resum —on hi son mencionades només les excursions més
remarcables— constatem que l'activitat muntanyenca ha augmentât considérablement en
ei daner any. Hi ha hagut més excursions que en anys anteriors i una millora evident
de les tècniques; en aquest sentit podem dir que, actualment, a la delegació hi ha un
equip ben preparat. També en l'aspecte cultural, ja que s'han fet itineraris amb l'objectiu
de conèixer la vegetació o un paisatge determinat.
Un altre aspecte a considerar és el paper de ia delegació en la vida de pöble. Hi ha
estât present? Com? Recordern abans de tot que molts dels socis són, alhora, components d'altres entitats locals i per tant participen de diverses formes a la vida social.
Però, la Delegació, també, ha impulsât diverses activitats. La preparado de la Festa Major 77 i de la festa de Sant Jordi 78, a LIiçà; la participació en la diada de l'Onze de Setembre; la formació de la Biblioteca de Muntanya; l'Organització del Concurs de Fotografia, en són bons exemples.

Aquest aspects ha estât poc vetllat a Santa Eulalia. Recordern que les sessions de
diapositives ¡ les conferències d'anys anteriors no han tingut continuïtat. Pels résultats
—i no sols pels simplement mutanyencs— veiem que la Delegació té una forta vitalitat.
Hi ajuda decisivament el que als membres que van donar-li la primera empenta fa quatre anys —aquells joves que ara ja fan el serve! militar—, s'hi han afegit novells valors
que ja son capaços de dirigir una ruta si cal. I també, que persones més grans han emprès activitats excursionistes, de forma més accentuada.
Considerada com a entitat, la DEC Valí del Tenes no dona pas la impressió d'un grup
compacte; més aviat de falta de cohesió: molta diferéncia entre les excursions d'uns i
les deis altres; molta diferéncia entre eis grups de cada poblé; també molta diversitat
entre eis socis. Les diverses ocupacions de socis i responsables, fan que de vegades la
Delegació quedi poc atesa. Si l'any passat apuntàvem com a valor el fer espontani dels
diferente membres de l'entitat, era ens escama una mica, pel fet que gairebé no és possible mal una trobada general. NI a l'assemblea anyal del febrer!
Han d'ésser motiu de preocupado aquests fets? Creiem que si, que cal trobar noves
maneres de cohesió. D'altra banda, hem de continuar esperançats. De fet, la diversitat
apuntsda, ha estât essencial en la història de l'excursionisme a Catalunya i perfectament
compatible amb el vincle d'unió bàsic, probablement per la mateixa simplicitat d'aquest:
conèixer i estimar la natura («la nostra natura» com deia Joan Maragall); descobrir i estimar el país, Catalunya.
Aquest principi, ben dar i plenament viscut, és el que ha de fer possible la continuïtat del creixement de l'esperit excursionista, també a la UEC - Vali del Tenes, malgrat la
diversitat d'idees, de persones i de grups.
LL. GALOBART

Nota: Aprofitem aquest espai per anunciar que, durant la Festa Major de Llipà, hi haurà
un concurs de fotografia de muntanya; tots els interessats, poden demanar informació ais
vocals de la Delegació.
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L'Orfeo

Gracienc, al Casal, el dia

10

de d e s e m b r e de 1977.

AGRUPACIÒ
«SANTA

FOLKLORICA
EULALIA»

Tanmateix, després de sis anys d'història, constatem que l'Agrupació Folklórica, no ha progresat pas massa en relació amb e! primer temps. Ens disposem
a escriure aquest article de i'Anuari amb la por de repetir el que sempre hem
anat dient. La picardía en el joc de paraules pot fer possible que el lector li
sembli que liegeix un nou escrit sobre l'Agrupació. Però, també, l'aguda perspicàcia del mateix lector el pot portar fàcilment a endevinar la monòtona vida de
l'Agrupació.
Malgrat tot, voldriem que aquest article, tot i dient gairebé el mateix de
sempre, fós totalment nou per tu, amie o amiga, que el llegiràs.
Direm que s'ha mantingut una audició cada mes; direm també, que les audiclons son força concorregudes i que els assistents acostumen a ser quasi sempre
els mateixos. Que això és molt positiu i que podría ser-ho més si hi vingués
més gent. Tot això ja ho dèiem l'any passat.

Aquest any afegim que no podem mantenir aquest ritme d'audició per mes,
per culpa de qüestions économiques. Les cobles s'han apujat 1 l'Agrupació no
ha sumat més ingressos que els que tenia. En aquest moment la caixa de l'Agrupació està en dèficit. Això l'any passat no ho deiem.
Direm també com l'any passat, que es pensa fer un curset per ensenyar a
ballar sardanes. Afegim aquest any, que cal que vingui gent nova, que es hora de
perdre la por a fer el ridicul i que us llenceu a fer viva la sardana.
Constatem, com a novetat, que s'han volgut organitzar altres actes que no
fossin estrictament l'audició de sardanes cada mes. Aixi, uns cartells ens varen
anunciar que amb motiu del VI aniversari de la fundado de l'Agrupació Folklórica
i coincidint amb la diada de Sta. Eulàlia, venia l'Orfeo Gracienc a fer un gran
concert. Va èsser un intent per retrobar-nos en la Festa Major d'hivern. Intent,
en el quai hi va collaborar el nostre Ajuntament i que potser no fou correspost
com un acte aixi mereixia.
Tambè es va organitzar un Festival Sardanista amb la participaciô de colles
d'altres pobles. Però, també, l'assistència de gent no fou pas massa nombrosa.
S'acaba l'espai destinât a aquest article. Veiem que no ha variat pas massa en
relaciô al dels anys anteriors malgrat el propòsit que ens haviem fet al començament. Ens adonem, però, que hi ha un fons un xic pesimista. I pensem que precisament ara, que Catalunya comença a rutilar amb certa autonomia, no pot ser
que uns maleïts diners privin a Sta. Eulàlia de la dansa típica del país. Cal que
renovem forces i camins per sortir endavant. Per això, un primer pas és que, per
la Festa Major d'enguany, l'Agrupació juntament amb la Junta de Subnormals
organitza la tómbola. A veure si amb un equilibri econòmic restaurat és possible
de caminar amb prosperitat el futur. I l'article de l'any que vè será pie de novetats
positives. La sardana s'ho mereix!
LA

COMISSIÓ

Una escena de l'obra «Les
dents del gos».

blanquea

TEATRE
Cada any voidria escriure a l'Anuari dient que hi ha hagut molta activitat de teatre,
I la Verität és que en fer un primer repas mental del que s'ha fet l'any passat, un pensa
que ha viscut moites hores al Casai, però un també s'adona que d'aquestes hores n'hi
ha hagut moites que no eren pas per fer o preparar teatre. Per això, el recompte final
queda réduit a un Festival infantil, una obra de teatre, «Eis Pastorets» i la representació
que eis joves de La Garriga han vingut a fer d'«EI Retaule del Flautista». Deixo a part la
representació a l'aire lllure de «La Passio: Resposta de Déu als homes».
Diumenge, 27 de novembrs 1977:
En eis actes d'una jornada infantil i juvenil, es va representar al Casal, a les 6 de la
tarda, un Festival de cançons, danses i sainets. Eis protagonistes eren infants i adolescents del nostre pöble. És molt costos portar a terme una tasca amb gent tan diversa
d'edat i amb tantes ganes de jugar. Malgrat tot, pensem que és important de fer-la, com
així ho testimonia l'assistència massiva d'espectadors en aquest festival. La interpretació
va sorprendre agradablement després dels pocs assaigs que s'havien fet. Volem ben aviat
repetir i millorar aquesta experlència.
Dies de Nadal, Cap d'Any i Reis :
A les 6'30 de la tarda, representació d'«Els Pastorets» de Josep M.' Foich i Torres. Com sempre, l'assistència de public ha estât massiva. Una novetat important: eis
actors no eren els dels altres anys. Eren altres joves que si alguns havien sortit a I'escenari, d'altres no ho hav:en fet mai. La representació va ser bona. No es tracta pas de
veure si ho feien millor eis de l'any passat o els d'aquest any. Això és secundari. El f e t
que una nova generació s'entusiasmi a fer una obra de teatre —en aquest cas tradicional a Sta. EulàJia— parla molt a favor d'ella. Va ser una bonica experiència que, ho sabem
tots, no pot quedar faltada de continuïtat.
Diumenge, 4 de juny 1978:
Participant en el «IX Concurs de teatre amateur Vallès - Maresme» es va representar
l'obra teatral bilingüe «Les blanques dents del gos», original d'Eduard Criado. És difícil

fer teatre parlant castella quan els acLors som i parlem sempre en català. És més difícil
encara quan, a mitja escena, s'ha de parlar tan av:at en català com en castella. Malgrat
tot, fou un èxit d'interpietació i de públic.
Aquesta obra l'hem representada a Ccstelltercol i a Marata com a comengament dels
actes de la Festa Major. El dia de Sant Jaume l'hem tornada a fer a Sta. Eulalia.

LA PASSIO
Per segona vegada s'ha presentat «La Pascit»: Resposta de Déu als homes». La seva
preparació ocupa de gener fins a Setmgna Santa. És una tasca lenta i Marga, que no acaba
fins quan acaba l'última representació. Uns dies d'esforç continuât que no sempre vol dir
fruit. Un treball on participen més d'un centenar de santaeulaliencs d'una manera directa
0 indirecta. Un temps on joves i més gra;:Q tenen una preocupac ó comú; «La Passio».
Preocupació que es transmet a qui ens envolta. Aquí i allá la gent comenta. Un temps
fent un treball on hi ressonen paraules de l'Evangeli del Crist. Un bon temps de l'anyl
Les representacions varen fer-se eis dies 19 (diada de Rams) i 26 (Pasqua) de març
1 eis diumenges 1 i 9 d'abril, a la «Fe xa de les Oliveros» de la Sagrera.
La pluja i el fred hi volgueren ser presents fins al punt que, el diumenge, dia 1 d'abril,
es va suspendre la representació pel mal temps. Sembla ser que, per força gent, les ínclemències del temps son un obstacle per assistir a aqüestes representacions. Obstacle
que procurarem salvar temps a venir.
«La Passio» ha sortit de les fronteres del nostre pöble i del Vallès. Gent ben diversa
ha vingut a veure-la, a judicar-la i a viure-la. És tal volta senyal que aquest esforç aporta aigun fruit? Aquesta és la nostra intenció, quan en la mesura humil de les nostres
possibilitats oferim «La Passio» i, amb ella, volem transmetre un missatge de fe cristiana
i d'amor a tots els homes, a vosaltres, amies i amigues que l'heu vinguda a veure.
JAUIVIE GALOBART

Representació de la «Passio»,
Feixa de les Oliveras.
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ROSAS

Una vegada més, la darrera, tenim de referir-nos a aquell document que
es lliurà a la Plaça del Encants, al mig del bosc i prop el Carni Reial, espai
cedit per la Parroquia de Ronçana a totes les components de la Baronia de
Monbui, a fi de celebrar-hi llurs Conseils. Un dar del bosc, on les reunions
es feien a sol i a serena, estius i hiverns, fins al 1700. Fins el 23 de novembre
de 1700, que el Conseil de Cent de la Ciutat de Barcelona, successora ja dels
Senyors de Montbui, concedía permis per edificar, en aquell mateix lloc, la
Casa del Comú. Allí s'hi reuniren els représentants de les nou parròquies de
la Baronia i també els jurats de Ronçana, presidits per Ilur Batlle, fins que,
enllà del segle passat es traslladarien a I'Hostal de Ronçana, Factual Ca
I'Elies, davant l'església parroquial.
D'aquella Casa del Comú res en queda, gairebé ni el record. Així acabava
el Casalot de Ronçana, així el podíem veure, en les seves tristes runes, fins no
fa molts anys, no pas una vintena. Sobre elles un mon nou s'hi aixeca.
Dones allá, abans de les runes i de l'edifici, en la plaça al mig del bosc,
s'hi discuti i s'acordà una venda. Fora important, la renta era 26 Iliures l'any,
el comprador era de Plegamans i tot motivaría que s'hi registressin els noms
dels propietaris i caps de familia de tota la Baronía. Era el 28 de maig de
1466 i, entre ells, hi figura en Joan Rosàs, un deis onze esmentats per Santa
Eulalia.
Rosàs queda al cim, la finca i casa més enlaírada del terme, a l'extrem

NW. Finca gran, ja que reuneix, de molts anys enrera, Rosàs, Can Vidal i el
Mas. Bosc i conreus de secà. Altres temps, no pas llunyans, vinya, avellaners,
bolets i caga. Ara, poc de tot això. Nova vida, més actual, l'empie. I sobretot,
aquesta sensació de pau que et dona l'algària.
L'entrada a Rosàs mira a Ponent i té, davant, l'era. Gran, oberta, que recorda les velles ba ludes, les forques, les parelles de mules donant voltes i voltes. Vorejada de lledoners i junt a ella un gran porxo, esbelt i tipie i molt antic: una inscripció diu 1684. És de remarcar I'arquitectura catalana, àmplia
i capa?. Servirla, de segur, de pallissa. Ample d'uns 10 metres, dues vessants
i una columna impressionant, aixl com I'embigat de la teulada, enorme fusta;
però s'aprecia l'antigor, els anys Testan abatent i tot perilla. També allá un
enorme cap de premsa... Tot del seu temps, d'un temps que no son, ni poden
èsser, els que ara porten Rosàs.
La fagana de ponent, irregular, té a destacar les finestres, el portal, el rellotge de sol. Aquest, gairebé desdibuixat, difícilment compleix. Tres finestres,
dues d'emmarcades, senzilles i austeres, l'altra d'un bonic estil gòtic i ben
gravat 1212. El que no ho siguin les altres dues fa dubtar que pertanyi a Tactual construcció, potscr fora part d'una anterior. El portal, rectangular, emmarcant el devot JHS s'hi llegeix JOAN ROSAS, ANY 1669, els anys que, per
matrimoni, es juntà Rosàs amb Can Vidal,
El portal dona entrada al barri, d o s i arreccrat, sembla monacal. Davant,
la magnífica fagana principal, cara a migdia. Sobressurt la portalada, les peces de Tare, perfectes d'acabat i de dimensions no corrents, prop del metre.
Finestral a sobre i ais costats, sempre a m b nom de Joan Rosàs, dates 1575 i
1571, notant-se la reforma dins de la mateixa època. Més antiga és altra finestra, situada més a ponent.
La porta dona a la gran entrada, propia de les nostres masies, la cuina a

El Porxo.

Entrada al barri.

la dreta. La cuina és enorme, vella, d'abans d'aquest segle XVII. Els enormes
escons, capaços per trenta persones, envolten la llar, que és central; sempre
sorprèn el foc al mig i la negra i alta xemeneia. La campana, de mesures escaients al conjunt i una columna de pedra que sosté l'angle, escairada i bo
nica per la simplicitat, vella, i que deu procedir de Hoc ben distint.
A dalt, la sala, amb cinc habitacions de 3 alcoves al voltant, comunicant
amb altres al fons, per pastors i dependències. A l'esquerra de l'entrada, passem a una saleta, acollidora i al dia. És allá on el Sr. Josep Rosàs Majó, î'ac
tuai propietari, nascut en 1909, i el seu fill, parlen de dates, records i tradicions, orals i escrites, que poden fer reviure aqüestes pedres a la llum del
passat.
A la paret, uns plànols de l'avi, en Josep Rosàs Mas, dates 1881. En ells,
la immensitat de bosc que eren llavors aqüestes terres, front al conreu. Mar
cats els limits de les grans finques que foren, Vendrell, altres desconegudes,
altres que segueixen: Mata-porcs. Diu el Sr. Rosàs que en un temps, arribaven fins les primeres cases de la vila. I llavors també tenien altres finques a
Lliçà, Can Coc i Can Sabaté.
Pot alabar-se que la finca sigui com era cents anys enrera. Res s'ha venut
i manté la mateixa extensió, i conrea i explota personalment tota la finca,
excepte dues o tres peces, amb carácter intensiu agro-pecuari, organitzada i
autom.atitzada al màxim per lograr-hi el millor rendiment. I encara així, les

grans inversions, despeses, impostos i segurament no sempre encerts, fan que
no tot sigui planer.
La conversa ens porta a diferents punts. Molt havia sentit parlar de la crema del bosc de Rosàs, la costa davant de Can Lluch. Fou el 1933, l'any del seu
casament i el foc arribà al terme de Ragassol. Fou un fili dels masovers de
Ragassol, un mal moment i un cap poc centrat. Els avellaners substituiren al
bosc. Ara, eis cereals, més adaptats al cultiu intensiu.
Aquesta explotació directa és recent, la decisió fou presa fa sols deu anys
No hi havia cap servei, ni aigua, ni electricitat, ni telèfon, ni quadres, ni res
Tot s'ha fet, i de non, sobre la grandesa rústica patriarcal que els segles ha
vien consolidât, però que des de més de 100 anys estaven entregades a maso
vers, poc conreu i poca cosa, unes 30 quarteres. Alguns ben afincats al pöble
i ben coneguts, la Pepa de Can Vila, la Conxita de Can Mateu, la difunta Rosa
de Can Cabot, concixen la seva infantesa a Rosàs.
Els Rosàs havien deixat la casa el 1855, en vida de l'avi Josep Rosàs Mas,
nascut el 1840 i mort el 1915, i el besavi en Joan Rosàs Margens. Les partides
de lladres que s'ajuntaven a les partides carlines eis portaren a Sant Feliu
i d'allà, en 1917, a Granollers, on el pare, Albert Rosàs Macià fou un temps
alcalde, i d'allà a Valldoreix, a Can Majó, la casa de la seva esposa, residència actual.
Tots aquests anys venien a Rosàs, tenien part de la casa reservada, tant per
l'administració com, principalment, els estius. De la seva infantesa recorda
que venia el metge, el Dr. Bonet, a cavali. I també les relacions amb les cases del veinat, tradicional de tants anys, en Puig, en Maspons, en Cabot. Tot
un món quasi esvaít.
Pels anys 20 arreglaren eis cellers i la mina, en construiren de nous i crearen
una industria de xampany. Encara que artesá, donaren un camí de promoció,

La gran llar de foc.
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els raïms, eren de la comarca i cuidaven les normes racionals pel cultiu i
collita. Tot s'aguantà fins el 1936, on tot fou perdut.
Molts records surten del passat. Un Rosas fou Administrador general de
les finques del f r a r e s de Montalegre, possiblement el segle XVII, cosa que no
seria de poca importancia.
Filles de Rosàs casaren a m b eis Prat de la Riba, a Castellterçol, amb la
casa d'Alfons Sala, de Terrassa. E m p a r e n t a t s amb moites cases del pöble,
can Unyó i altres. Tots els Rosàs venen de la soca pairal.
Tenen documents antics de Can Vidal, quan la unió de les cases per casament d'un Joan Vidal amb una lilla Rosàs; els fills, però, continuaren el nom
Rosàs. I tots foren Joans i Joseps, sols el pare, Albert, fou una excepció.
Sortim de la casa. Els antics graners, l'emplaçament dels cellers per la
vinya dels anys enrera, les quadres del bestiar... Tot això veiem en donar una
volta a I'entorn de la masia i, sempre, la gran panoràmica del Vallès verd i
groc dels primers dies d'estiu. Aquesta alçada que dona a Rosàs un caire distint, com de domini a tota la plana que s'estén sota seu.

JOSEF CLARET

L'entrada

CADA ANY UN PERSONATGE

ANNA BARÒ FELIU
«LA NITETA»

Per figurar en la pàgina de l'anuari d'enguany h e m escollit la «Niteta» p e r
tres raons: és u n a dona gran que p o t tenir moltes coses p e r explicar, és m o l t
coneguda de tots i té u n a simpatia q u e sap e n c o m a n a r als qui l'envolten.
Per fer p e t a r una estona la x e r r a d a a m b ella vaig a Can Corts i erti rep
tranquilla com sempre. E n s asseiem a la sala d ' e s t a r i c o m e n c e m a fer-la p e t a r .
La conversa és tant a n i m a d a que es f a difícil de p l a s m a r en aquest espai,
ja que són molt diverses les coses de qué h e m parlat.
Físicament es troba bé, si no fós ( j a h e m a r r i b a t a aquella edat) p e r la
vista. La van o p e r a r de cataractes en u n ull i encara n o ha r e c o b r a t la visió
del tot. Diu que li agrada a n a r a m b u n b a s t ó o u n a canya, i així se sent m é s
protegida.
Aprofitant un incis en les seves explicacions, li p r e g u n t o :
—Com es deien els vostres

pares?

—El p a r e Magi Barò, era de Can B r u n o m e s t r e , feia de pagés. Va ser molts
anys dipositari de l'Ajuntament. La m a r e es deia Anna Feliu i era m e s t r a .
Afegeix, aquí, que ja feia uns 18 o 20 anys que era vídua q u a n li van dir
que, com a filia d'un f u n c i o n a n , podria c o b r a r la jubilació de la seva m a r e ,
i que després de fer els passos c o r r e s p o n e n t s va aconseguir la paga de jubilació que actualment està cobrant.
—Quants

germans

sou?

—Jo soc l'unica que viu. Els altres g e r m a n s m e u s es deien: J a u m e t , Pepita,
Asumpció, Conxita i José.
En fer aquest comentari, em diu:
—Podries dir als que llegeixin això que, q u a n em mori, em tinguin present en les seves oracions.
Parla sovint de la mort, però no crec que sigui p e r q u e la veu aprop, j a
que està f e r m a i plena de vitalitat.
—Quan US vareu casar?
— E m vaig casar a m b en Genis Puigdomènech Palà f a 59 anys, era contractista d'obres. D'aquest m a t r i m o n i en van néixer 6 filis: la Roser (viu a
Barcelona), el Magi (va m o r i r f a r à dos anys a Bogotá), u n noi q u e va m o r i r
als q u a t r e dies d'haver nascut, la Pepita, la Mercè (viu a Llissà) 1 la Conxita.

A n n a Baro, ais 70 anys, recitant la
poesia «El colom», al C a s a i , al dia de
la F e s t a de la V e l l e s a .

—Quins

fets

remarcarieu

de la vostra

vida?

Aquí si que no sap què destacar, ja que son moites les coses que podría
explicar. Finalment diu:
— E l s dos viatges a América son, potser, un dels fets que m'han impressionai més.
Els explica amb gran quantitat de details, color de les aigiies del mar, el
funcionament de les comportes del Canal de Panamá per solucionar el desnivell deis dos mars, com esmerçaven els 20 dies que durava la travesía en
vaixell, la vegetació de Cartegena d'Indies fins a Bogotá, els paisatges, la
gent, etc.
—Alguna

anècdota?

—Durant el primer viatge en vaixell, es va organitzar un bail en el saló
i tothom, endiumenjat, esperava que el capità de la nau inaugurés el ball.
Va arribar amb el seu flamant u n i f o r m e i quina no seria la meva sorpresa
quan atravessant la sala va dirigir-se a mi per obrir el ball. A m b la gran
quantitat de noies, no sé com em va triar a mi.
Els que la coneixem, sabem que la seva simpatia vai això i molt més.
—Quines
tual?

diferències

més notables

trobeu

entre

la vostra

juventut

i l'ac-

— E n moites coses s'ha guanyat molt. Poden estudiar. Tenen diversions i
mitjans de desplaçament. Però, en altres aspectes, oree que están p i t j o r , les

llibertats que tenen son exageradas i és un escàndol. Nosaltres estavem massa
controláis, però ara és una disbauxa.
—Ti^nini

com

tenia

la vista malament,

poden

mirar

la

TV?

— L a m i r o i la veig força bé, la distingeixo millor en color.
—Què

n'opineu

dels

programes?

— T r o b o molt fastigós el vocabulari i paraulotes que diuen en els programes de català. Abans, així sols hi parlaven els «carreters». Pel demés, m'agrada.
—Aneu

al

cinema?

— M o l t poc, però pels programes que fan, no val pas la pena d'anar-hi.
—Què

voleu

dir?

—Mira, fa poc que vaig anar a Barcelona amb una amiga i vàrem anar al
cine. Després de preguntar quina peHícula podria estar bé, ens en varen recomanar una d'espionatge, i la veritat, tal com sortien les dones, fins i tot feia
vergonya. Una veritable porquería.
—Voleu

dir alguna

cosa

més?

—Donar les gràcies a l'Anuari per haver pensât en mi, i saludar
d'aquesta pàgina a tots els que em coneixen.

des

Donem I'entrevista per acabada i ens despedim.
Tot anant cap a
surt a «Cada any un
tingués persones que
driem treure un gran

'

•

casa penso, com cada any en deixar la persona que
personatge», que seria molt important que la gent gran
se les escoltés. Ells no es trobarien sols i nosaltres popartit de les seves converses.
Jaume Vails
1

Movimiento D e m o g r á f i c o
DESDE EL 1-7-76 AL 30-6-78

NACIMIENTOS
Fecha
Nombre de los nacidos
5- 7-76 Juan Casals Segalés
9- 7-76
Marc Massagué Valencia
15- 7-76
Montserrat Duran Gelabert
1- 8-76
Montserrat Brossa Borgoñon
13- 8-76
Gerardo Godeo Artés
27- 8-76
Montserrat Galobart Argemí
25-10-76
Juan Manuel Ros Ventura
3-12-76
M." Rosa Ciurans Viñeta
5- 1-77
Ramón Bau Pineda
12- 1-77 José Manuel Hernandez Moreno
27- 4-77
Montserrat Ferrer Masagué
6- 5-77
Marc-Oriol Riera García
17- 6-77
Clara Serlavós Pañella
21- 6-77
Alberto Godeo Bau
13- 7-77
Monica Cladellas Pou
7- 9-77
Antonio Sánchez Bosch
14-10-77
M." del Carmen Godeo Artés
16-11-77
Mireia Molins Folch
11-12-77
Francese Bonet Nieto
2- 1-78
Gemma Espel Jiménez
9- 1-78 Jordi Ribera Jiménez
21- 1-78 Albert Maspons Sala
24- 1-78 Ana-Isabel Andrades Santiago
28- 1-78
Ferran Gil Vega
29- 1-78 Jordi Ciurans Mallorquín
8- 2-78
Maritxell Deamo Morillas
15- 2-78
Sandra Torner Marsal
22- 2-78
Marco Mateo Jurado
24- 2-78 Anna-M.' Baro Bonet
7- 3-78
Josep Bosacoma Uñó
17- 3-78
Jordi Galcerán Jo
23- 3-78
Jesús Muñoz Cánovas
8- 4-78
Marta Bau Vila
8- 5-78
Ana M." Viura Rodilla
21- 5-78
Antonio Marín Jiménez
24- 5-78
Genis Barniis Cabanillas
2- 6-78
David Solé Grau
15- 6-78
Eva García Martí
16- 6-78
Marta Martín Blanca
26- 6-78
Elisenda Moré Escapa
28- 6-78 Jordi Valls Jurado

Nombre de los padres
Juan V Teresa
Salvador y Elisabeth
Luis y Concepción
Francisco y Rosa
Manuel y María Teresa
Luis y Patrocinio
Ismael y Berta
José y María-Carmen
José y Julia
Manuel y Petra
Antonio y Dolores
Miguel y M.° Antonia
Juan y M.' Rosario
Alberto y M." Angeles
José y Rosa
Antonio y M.' Teresa
Manuel y M." Teresa
José y Trinidad
Jaime y Encarnación
Pedro y M.' Elisa
Pedro y Francisca
Luis y Nuria
Benedicto y Remedios
Miguel V Francisca
José y Carmen
Pedro y Dolores
Esteban y Montserrat
Francisco y María
Jaime y Carolina
Carlos y María
Salvador y Montserrat
Modesto y Salvadora
Ramón y M." Teresa
Juan y María
Juan Antonio y Otilia
José y Juana
Pedro y Dolores
Victoriano y Juana
Pedro y Dolores
Lui:, y Joaquina
Isidro y Rosa

MATRIMONIOS
Fecha
Nombre de los contrayentes
José Bachs Francés - María-Isabel Usart Montserrat
4- 7-76
27- 9-76
Esteban Torner Rodés - Montserrat Marsal Cabarrocas
5-10-76
Alberto Godeo Navarro - M." Angeles Bau Terradellas
12-10-76
Florentino Puértolas González - María Turell Martí
28-10-76
Victoriano García Alonso - Juana Martí Riera
4-11-76
Pedro Deamo y Carcelen - Dolores Morillas Cayuela

27-11-76
1- 1-77
26- 2-77
12- 3-77
12- 3-77
2- 4-77
16- 4-77
9- 7-77
23- 7-77
22- 8-77
27- 8-77
10- 9-77
21-10-77
1- 4-78
8- 4-78
27- 4-78
28- 4-78
17- 5-78
20- 5-78
29- 5-78
2- 6-78

José Luis Serrat Cano - M." Luisa Brustenga EchaurI
Esteban Carreras Hernández - Carmen Sánchez y Ramón
Pedro IVlartín Viola - Dolores Blanca Restori
Fernando Gol Dalmau - M.' de los Angeles Sanz Franco
José Bartalot Ortin - Montserrat Gol Dalmau
Benedicto Andrades Mateo - Remedios Santiago Márquez
Miguel Gil Torné - Francisca Bernardina Vega Mendoza
Pedro Solé Vilardebó - Dolores Grau Carreras
Jorge Pérez Vilardebó - Antonia Carretero Jiménez
Enrique Silva Noya - Mercedes González Botello
Pedro Durán Riera - Concepción Pinol Bretones
Juan Salvador Pérez Carmona - M.' Teresa Cortiella Griña
Miguel Barbany Barò - Magdalena Tura Pascual
Antonio Casado Lorente - Esther Pérez Vilardebó
Juan-Manuel Jiménez Sousa - Joaquina Martínez Ujaldon
Pedro Tura Pascual - Montserrat Costa XIcota
Emilio Brustenga Regart - M." Dolores Suñer Bellido
Luis Girbau Vergés - M." Dolores Bassa Roca
Eduardo Verduo Conejo - Dolores Grau Mompart
Pedro Ciurans Mas - Esther Masagué Nogué
Pedro Durán Vilardebó - M." Montserrat Muñoz Masjuan

DEFUNCIONES
Fecha
12- 8-76
20- 8-76
9-10-76
1-11-76
19-11-76
8-12-76
13-12-76
18-12-76
28-12-76
6- 1-77
7- 1-77
3- 3-77
12- 3-77
31- 3-77
1- 4-77
10- 4-77
6- 6-77
7- 6-77
15- 7-77
22- 7-77
31- 7-77
1- 8-77
18- 8-77
18- 9-77
14-11-77
17-12-77
26- 1-78
3- 2-78
6- 2-78
11- 2-78
11- 4-78
21- 4-78
24- 6-78

Nombre de los fallecidos
Julita Espel Viaplana
José Ciurans Rocasalbas
Andrés Bonet Vlla
José M.° Barò Feliu
Rosa Pañach Dalmau
Julián Gravi Valls
Sebastián Novell Soley
Cecilia Francás Clascá
Antonio Alarcón Ortiz
Josefa Dalmau Pañach
Eulalia Molins Dalmau
Emilia Padrós Barniis
Teresa Vila Bonet
Pedro Bonet Arimón
Jaime Espel Riera
Emilia Cañizares Jarque
Carmen Bassa Flaqué
Madrona Monrás Baruel
Miguel Pañach Dalmau
María Iglesias Moret
Mariano Rodríguez Delgado
Magdalena Anglés Vilella
Jaime Danti Sala
Andrés Valldeoriola Llobera
Josefa Nadal Vila
Antonia Cornelia Ruiz
Juan Barbany Jofré
Juan Riera Carné
Amando López Gimeno
María Vilardebó Viaplana
Juan Dalmau Pañach
Mateo Danti Sala
Fernando Falgá Dachs

Domicilio
C. V. Remedio
C. Hostalets, 3
U. Primavera, 605
C. Escuelas, s.n.
Can Xaró
La Ametlla V.
Bastida Velia
Ceuta
Casa Serra
Casa Donat
Molí d e n Vendrell
C a s a Calderí
C a s a Duran Rieran
Casa Espel
La Paloma
Casa Ferré Riera!
Can Moret
C a s a Burch
Can Feu de Dait
Pisos «La Sala»
L'Areny
C a s a f'ou
C a s a Tabaquet
C. San Juan Bosco
C a s a Fusté Parera
Hostal
C a s a Serra
- C a n Feu»
C a s a Juliá
C a s a Lluch Rieral
C. San Francisco de P.
C a s a Falgá

Edad
79
80
50
75
74
89
72
82
65
78
76
53
77
87
68
86
87
78
76
67
88
92
74
66
85
86
74
81
58
86
75
67
84
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E S T A C I Ó

DE

S E R V E I

Telèfon 844 82 31

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

etra, de Barcelona, s/n.

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

MMMMmMmiMmâmmmm

ESPORTS

ORENÇANA

santa eulalia de ronçana

Plaça Ajuntament, 2
Tel. 844 82 83
SANTA EUULIA DE RONÇANA

r v '

«-y-

'-V-

Restaurant

LA

VALI

AMUNT c o i ^

BATEIGS

- PRIMERES COMUNIONS
CASAMENTS

FàciI aparcament

Pare infantil

Km. 3,400 de la carretera de Caldes a Granollers
Telèfon 844 82 58
SANTA EULALIA DE RONÇANA

BANCO

POPULAR

ESPAÑOL

Xarxa de sucursals a Catalunya:

Alcanar
Alcarràs
Aldea
Alguaire
Almenar
Amer
Amposta
Badalona-2 ag. urbanes
Bagá
Balaguer
Banyoles
Barcelona-30 ag. urbanes
Bellver de Cerdanya
Bellvis
Barga
Besalú
Breda
Caldas de Malavella
Catella
Catnprodon
Canovelles
Cardedau
Cassà da la Selva
Castali - Platja d'Aro
Castellò d'Ampúrlas
Cornallà de Llobregat
Daltabra
Espluguas de Llobregat
Figueres

Fuliola
Girona
Granollers '
Hospitalet de Llobregat
Hostalric
L'Armentara
Igualada
La BisbaI
La Jonquera
La LIagosta
LIeida - 3 ag. urbanes
LIoret de Mar
Manresa
Masnou
Massanet de la Selva
Mataró -1 ag. urbana
Moia
Mollerusa
Moliat del Vallès
Monistrol de Montserrat
Montcada-Reixac
Montornès del Vallès
O l o t - 1 ag. urbana
Palafrugell
Palamós
Prat de Llibregat
Prat da LIussanès
Premià da Mar
Puigcerdà

Ripoll
RIpollet
Roda de Ter
Roquetas
Roses
Rubí
Sabadall
Sent Boi da Llo'bregat
Sant Faliu de Pallerois
Sant Hilari Sacalm
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Pere Pescador
Sant Quirza de Besora
Sant Pere da Torello
Sant Viceng de Castellet
Sta. Celoma de Gramanet
Santa Cristina D'Aro
Sils
Soses
Taradell
Tarragona
Tàrraga
Tordera
Torello
Tortosa - 1 ag. urbana
Torroella de Montgri
Vie
Tremp
Vilanova del Camp
Vilassar da Mar

ORGANITZACIÓ REGIONALITZADA A CATALUNYA
A TO AMB LES EXIGENCIES DE LA NOSTRA

ECONOMIA

EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

Andrés Cárdenas

Pisos Pedro Gol, bajos-derecha (Rieral)

- Teléfono 844 82 36

SANTA EULALIA DE RONSANA

Supermercado

Lladoners

F. FERNANDEZ

C/. Lladó, n." 3
SANTA EULALIA DE RONSANA

AÍQtCQtía

Matía

DIARIOS Y REVISTAS

El Rieral

Tel. 844 88 56
SANTA EULALIA DE RONSANA

MERENDERO

- BAR

-

ULTRAMARINOS

P A. T R

O

BEBIDAS DE TODAS CLASES Y HELADOS
ESPECIALIDAD EN «CONILL AMB ALL I OLI»
BRAONS (PARRILLA)
POLLOS A L'AST Y PAELLAS

Teléfono 844 82 33
Calle San Cristóbal

- El Rieral

SANTA EULALIA DE RONSANA

TOCINERIA

- CARNICERIA

-

COMESTIBLES

José Flaqué Galobart
SERVICIO

DE

TAXI

El Rieral

Teléfono 844 82 83
SANTA EULALIA DE RONSANA

adrillos
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

.JS....JS...

..A..

.A

Jardinoria
felamos
CONSTRUCCIÖ I CONSERVACIÖ
DE JARDINS

c/. Verge del Remei

Telefon 844 82 42
SANTA EULALIA DE RONQANA

MUEBLES DE ENCARGO
COCINAS DE FORMICA
MODULOS Y A MEDIDA
DECORACION

CARPINTERIA ARTESANA

•

EBANISTERIA

Manuel Gómez Infante
^

I»)

Casa Joanet - La Sagrera, s/n. - Tel. 844 80 30
SANTA EULALIA DE RONSANA

TALLER ELECTROMECANICO
Bobinaje de Motores
— Cargas de Baterías
— Instalación Eléctrica
— Reparación de Motocultores y
Cavadoras

Juan Vilaró
SANTA EULALIA DE RONSANA
EL

RIERAL

CERRAJERO

F.

Franch

Teléfono 844 80 10
SANTA EULALIA DE RONSANA

Bar Font de San Juan
de
José Morillas
ESPECIALIDAD EN TAPAS Y MARISCOS

C/. Divina Providencia, 2

Teléfono 844 87 08

SANTA EULALIA DE RONSANA

Peluquería de señoras
DOLORES

c/. Virgen del Remedio (Pisos Torras)
SANTA EULALIA DE RONSANA

Tel. 844 88 85

Construcciones

J. Montos

C/. Virgen del Remedio, s/n., piso 1."
SANTA EULALIA DE RONSANA

OFICINA

INFORMATIVA

p a r c e l a s -prosrectos - c o n s t r u c c i o n e s
'^^isíienns

nni**s

Je

vontf>rar

o

vender

Ctra Caldas de Montbuy a Granollers, lem. 3.500
SANTA

Tel. 8 4 4 87 0 4

EULALIA DE R O N S A N A

I Riells

Bigas I

La Ametlla
Caldes de j
Montbui

Paiau de Plegamans
Sabadell

oficina
informativa

Sta. Eulalia de Ronsana

Rest.CAN FARELL
II
Llissà de Munt
Llissà de Valí

Granollers
BARCELONA

PAPERERIA

BONET
—

MOLT ASSORTIT EN;

—

MATERIAL ESCOLAR

—

MATERIAL D'OFICINA

—

LLIBRES INFANTILS

—

JOCS I JOGUINES

MAQUINES D'ESCRIURE PORTATILS

Can Galobart
Carrer de les Escoles
Tel. 844 80 05
El RIeral - STA. EULALIA DE RONÇANA

uena

de

señoras

oaquina

Edificio'La Sala. 2." 2.'

SANTA EULALIA DE R O N S A N A

HOPRESA
HORMIGONES PREFABRICADOS

Camino Campo de Fútbol, s/n.
Teléfono 844 83 08
SANTA EULALIA DE RONSANA

ARIDOS
STA. EULALIA, S.A.
EXPLOTACION DE ARIDOS

La Berrera

Tel. 844 87 60
SANTA EULALIA DE RONSANA

r n n i ^ a n a , s.ia.
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
GRAN EXPOSICION DE APARATO SANITARIO

etra. Barcelona, s/n.

Tels. 844 80 00-844 80 75

SANTA EULALIA DE RONSANA (Barcelona)

^

CONSTRUCCIONES DEL VALLES, S.A.
PROMOCION URBANISTICA

Teléfonos 844 80 00 - 844 80 75
etra, de Barcelona
SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCTOR DE OBRAS

José
Hurtado
Fernández
Pisos Gol, 3 ° , 1.'

-

EL RIERAL
SANTA EULALIA DE RONSANA

FLORS
FLORISTERIA EN GENERAL
•

PRODUCTES PER A PLANTES I JARDINS
•

LLAVORS
•

CERÁMICA
•

e t r a . La Sagrera - Can Joanet
SANTA E U L À U A DE RONÇANA

OBJECTES REGAL

asia

(^an

J^arelL
Restaurant

Km. 5,500 de la carretera de
Caldas a Granollers

- Tel. 844 87 07

SANTA E U U L I A DE RONQANA

X. s* stai, eulàiliai
indùstria gràfica

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

CONSTRUCCIONES

J^al^Lo CfimanQ-^
EL

RIERAL

Pisos La Sala, 3.°, 2."

Teléfono 844 90 07
SANTA EULALIA DE RONSANA

MERCERIA

-

PERFUMERIA

PAPELERIA

-

-

GENEROS DE PUNTO

PERIODICOS

•

JUGUETES

GEMA
. A .
" V "

PI. Ayuntamiento, 3
Teléfono 844 89 31
SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCCIONES

B A. R N I L

Casa BARNILS
Teléfono 844 80 68
SANTA EULALIA DE RONSANA

S

MERCERIA

- TEIXITS

-

OBJECTES PER A REGAL

Casa Elles

Pl. de l'Església,

Telèfon 844 81 95

SANTA EULALIA DE RONÇANA

PELUQUERIA
DE S E Ñ O R A S

María Uñó
J^Jk.
Calle Virgen del Pilar
SANTA EULALIA DE RONSANA

Salvador Barrí
TRANSPORTES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

Edifìcio «Cataluña», 3.°, 2.*
Teléfono 844 80 64
Carretera de Barcelona
SANTA EULALIA DE RONSANA

acia
r a ri m
iiidCici
í z S

S. G a l c e r a n
-ww-

Pl. Ajuntament, 2 - Tel. 844 89 80
SANTA EULALIA DE RONÇANA

AUTO-ESCUELA
Agustín Viñamata, 3, 3.°, 3.'
GRANOLLERS

G E S T O R I A
Anselmo Clavé, 49
GRANOLLERS

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

VILA

Representante:
J U A N

E S P U Ñ A

SANTA EULALIA DE RONSANA

Alimentación

Bai

A SALA
MIQUEL MASPONS

Teléfono 844 87 56
SANTA EULALIA DE RONSANA
EL

RIERAL

BAR
té

RESTAURANT
i ® K

a n

O l . A

TERRASSA
ESPECIALITAT: PAELLA I B R A S A
Banquets, Casoris, Bateígs i Comunions
Apsrcament propi
Font de Sant Isidre
(Pasaje de los Rosales, n.° 2)
Tel. 8 4 4 81 3 2

SANTA EULALIA DE RONCANA

u

A.. .A.....A

FORN

DE

A. ^ . . . A

.A... A . . . . . A .

PASTISSERI A

PA

sani

anioni
de Jaume PÈIG

Telèfon 844 81 80
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Pescadería
Santa Eulalia
PESCADOS, MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS
RECEPCION DIARIA
ESPECIALIDAD EN LANGOSTAS VIVAS
Viveros propios

SANTA EULALIA: PI. Ayuntamiento, 4 (tienda) - Tel. 844 82 73
BARCELONA: Mercado Porvenir —235—

CARPINTERIA METALICA EN
HIERRO Y ALUMINIO
Puertas enrollables y basculantes

J

mi

O

de José TORRELLAS

San José, s/n.
Tel. 844 83 30 (Taller)

-

Tel. 844 88 84

SANTA EULALIA DE RONSANA

(Domicilio)

Hi ha tot un món
d^experts a Kentorn
d^aquest signe
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BANCA CATALANA

Piscines i Tenis Can Juli
SERVEI DE BAR
«Urbanitzaciö Can Juli»
SANTA EULALIA DE RONSANA

TERMINO
SANTA

CASCO
DE
DE

URBANO

S T A EULALIA
RONSANA

11.

MUNICIR^L

c-ULALlA

DE

DE RONSANA

V 500 m

. .,

CONSTRUCTOR D'OBRES

Santoni
^jran
aga
Piscines, 1 - Telèfon 844 88 59
Urbanitzacló «Eis Ametllers»
SANTA EULALIA DE RONQANA

H E R R E R I A

de

Miguel Barbany

Teléfono 844 81 56

SANTA EULALIA DE RONSANA

TOCINERIA
CARNICERIA
COMESTIBLES
FRUTAS

Especialidad en embutidos

José Bassa

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

Santa Eulalia de Ronsana

VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CARNES

«SUPER'S»

J. Ciurans
Casa COSTA
Barrio «El Serrât»

SANTA EULALIA DE RONSANA

Teléfono 844 81 31

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Dolores
C a s a Corder

-

El Rieral

-

Teléfono 844 82 80

SANTA EULALIA DE RONSANA

PINTURA DECORATIVA
COL.LOCACIÓ DE PAPERS
RÈTOLS

PINTOR

x\IAHTl

Droguería

Martí
VENDA DE PAPERS PINTAIS, PINTURES
I ARTICLES DE NETEJA

La Sagrera - Telèfon 844 82 59
SANTA EUULIA DE RONQANA

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

EXPOSICIÓ I VENDA DE TOTA CLASSE D'ELECTRODOMÈSTICS
LLISTES

DE

Bateries de Cuina - Vaixelles
Estufes

-

BODA
- Cuines

-

Neveres

Maquines de rentar superautomàtiques
Calefacció eléctrica
Telèfon 844 81 35
El Riera!

SANTA EULALIA DE RONQANA

PELUQUERIA

FEMENINA

^ÌLontse

Plaza Ayuntamiento
SANTA EULALIA DE RONSANA

B O N E T
RECADERO DIARIO A BARCELONA

BARCELONA:
Pallars, 129

-

Tel. 300 18 34

Ali-Bey, 51

-

Tel. 225 69 36

S A N T A EULALIA DE R O N S A N A
Teléfono 844 80 31

CARPINTERIA

MECANICA

Andrés Tomer
T e l é f o n o 844 80 59
EL

RIERAL

SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTRUCCIONS

Molins s. a.
Carter Pi Gros

-

«Urb. Bosc del Forn»

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

Suministros Cladellas
etra. San Feliu, s/n.

Teléfono 844 83 00
SANTA EULALIA DE RONSANA

Venta al mayor de:
—

ARTICULOS PLAYA
—

PESCA S U B M A R I N A
—

DEPORTES
—

JUGUETERIA EN GENERAL

P I S C I N A S

Santa Eulalia
•

EFICAZ INSTALACION DEPURADORA
•

AMPLIO «SOLARIUM»
•

SERVICIO DE «SNACK BAR»
•

JX7A.N

PISTA DE BAILE

MOKfTOir^

En Urbanización «Els Amatllers»
SANTA EULALIA DE RONSANA

Tel. 844 90 05

PERRUQUERIA
DE SENYORES

M."^

Dolors

Verge del Remei, s/n. - Bloc A,

2°

SANTA E U U L I A DE RONQANA

Tel. 84490 11

CONSTRUCTOR DE OBRAS

Joaquín

Aureli

— Casa Pepet Turell —
LA SAGRERA

-

Tel. 844 88 43

SANTA EULALIA DE RONSANA

COMESTIBLES Y CARNICERIA

ornas
Plaza Ayuntamiento
Tel. 844 81 06
SANTA EULALIA DE RONSANA

SEGUROS

GENERALES

ADMINISTRACION

DE

FINCAS

San Juan Bosco, s/n.

Avda. Victoria, 8

Tel. 844 87 38

Tel. 870 11 98

SANTA EULALIA DE RONÇANA

RESTAURANT

GRANOLLERS

-

SNACK-BAR

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

•

PISTA PATIN

•

GRAN APARCAMIENTO

etra. Barcelona, s/n. - Teléfono 844 88 05
SANTA EULALIA DE RONSANA

Fonda Mestret
Joan

Puigdomènech

MENJAR

CASOLA

O B E R I TOT L'ANY

Telèfon 844 82 07
SANTA EULALIA DE RONQANA

TRANSPORTES GENERALES

PEDRO VIZCAINO
Pisos Cafetín - D
SANTA EULALIA DE RONSANA

Germans Bau
T r e b a . l l s

d e

f u s t e r i a

TALLER:
Can Tabaquet
PARTICULAR:
Verge del Remei

Telefon 844 93 11
SANTA EULALIA DE RONQANA

ANTONI AIXELA

Eléctrica
Rondana
INSTAL.LACIONS D'AiGUA I ELECTRICITAT
INDUSTRIAIS I DOMESTIQUES

ILLUMINACIÓ DE JARDINS I PISCINES

La Sagrera
Telèfon 844 82 09
SANTA EULALIA DE RONQANA

TIENDA DE COMESTIBLES

- FRUTAS Y VERDURAS

Cñsñ loiñ

POLLERIA Y HUEVERIA

- BEBIDAS Y HELADOS

Vda. de Pedro ROURA

LA S A G R E R A

Teléfono 844 88 57
SANTA EULALIA DE RONSANA

TIENDA DE COMESTIBLES
CARNICERIA - TOCINERIA

Sol e
POLLOS A L'AST
Virgen del Remedio (Pisos Torras)

-

HELADOS

- Tel. 844 89 09 - EL RIERAL

SANTA EULALIA DE RONSANA

CONSTKUCCIÜNES
DANTI
(CASA MATEO)
Teléfono 844 88 33
SANTA EULALIA DE RONSANA

Casa Vila
(ESTANCO)
Alpargatería y Mercería
Objetos Regalo y Escritorio
Teléfono 844 90 33
SANTA EULALIA DE RONSANA

TIENDA DE COMESTIBLES
CARNICERIA

-

POLLERIA

-

TOCINERIA
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

wsaamíaKíjeú

PELUQUERIA DE CABALLEROS
GRAN SURTIDO EN CALZADOS

OBJETOS REGALO Y PERFUMERIA

S. Salvado
Teléfono 844 88 61
SANTA EULALIA DE RONSANA

COMESTIBLES Y CARNES
COMERCIO DE PIENSOS Y PATATAS

Tienda Nueva de
Pedro Tura
Teléfono 844 81 09
SANTA EULALIA DE RONSANA

COLOCACION DE PAPELES PINTADOS
ROTULOS E IMITACIONES
PINTOR INDUSTRIAL

Jaime Iglesias
etra, de La Sagrera

Teléfono 844 89.82
SANTA EULALIA DE RONSANA

ßuLti{t05

\/iutQ

Tel 871 n 32

CARDEDEU

Floricultoz*
Tel. 870 06 89

GRANOLLERS

^ardinem
J2uis
Tel. 844 82 42

^^elamos
STA. EULALIA DE R O N S A N A

(CASA PUJADAS)

C/Serra Granada-STA.EULAUA

DE RONSANA

Teléfono 844 87 82

Ferretería Poma
TRANSPORTES

etra. Barcelona

-

GENERALES

Teléfono 844 80 60

SANTA EULALIA DE RONSANA

^iiííí^Í^ÍÍI^

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Gasa

ÌÌI antes

La Sagrera
Teléfono 844 87 66
SANTA EULALIA DE RONSANA

CONTRATISTA DE OBRAS

A líonso
Dlatoras
EL RIERAL
Urbanización «Can Torras»

Teléfono 844 90 31
— C a s a Nateras —

SANTA EULALIA DE RONSANA

FORN

DE

PA

PASTISSERIA

Santa

£uiàLia
El Rieral:
C a r r e t e r a San Feliu
Telèfon 844 81 60

SANTA EULÀLIA DE RONQANA

FORN

DE

PA

PASTISSERI

Santa

¿uLàLla

La Sagrera
SANTA EUULIA DE RONgANA

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

CAIXA DT5TALVI5
DE CATALUNYA
CAfxA
DE TOTS

comparteix la festa amb ek
seus amies i tots els veins

MM ' -

-^ V^

PUBLIC AGIO
PATROCINADA
PEL MACNÍFIC
AJUNTAMENT

