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Jueves, día 19 de Diciembre

Noche 9'30

DON EDUARDO
TARRA60NA
CORDELLA
PROCURADOR EN CORTES POR
REPRESENTACION

FAMILIAR

Pronunciará una Conferencia
desarrollando el Tema,
LAS JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA;
VENTAJAS y

DESVENTAJAS.
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R O N S A N A

EDITORIAL
Nadal. L'hivern, ei fred, la boira o ta
gelada ens hi han fet pensar. La festa
de la Immaculada ens hi ha introduit.
Crist neix: a tot el mon arriba una
mica més d'amor, una mica més d'ale*
gria, una mica més de pau.
Tots ho volem expressar amb details
tradicionals; que només recordem ara.
,Per altra banda, també arriba a la
gent d'importància en el mon; la treva
d'un dia en la guerra del Vietnam podría ésser-ne una prova.
Sí, decididament, Nadal és una festa
grossa. Diferent de totes. Però, en ella
s'hi dibuixa un perill, i d'alxò en podríem parlar.
Hi ha diverses manares de passar el
Nadal. La primera és la que més o
menys segueixen els infants, que uns
dies abans comencen amb il-lusió a fer
el pessebre, que poiser aniran a Missa
del Gall i que l'endemà faran una senzilla vetllada davant el pessebre amb
cançons o aniran ais «Pastorets» perqué ja se'ls hi ha donat un petit paper.
Aquests infants han disfrutat molt.
De grans n'hi ha que amb aquest record, tan senzííl, comprenen molt bé el
Nadal, que és la festa més gran i alhora
la més senzilla deis cristians; el celebren igualment, amb Ü-lusió.
Però n'hi ha molts per qui això no
és prou festa i, per tant, s'han de
buscar altres maneres de passar-lo.
D'aqui en surt un segon tipus de Nadal
que pot consistir, per exemple, en organitzai* una recepció d'amlstats on es
Ilueix el bo I millor; passar-ho «bomba»
tota la nit, bevent molt, ballant com
cada diumenge i una mica més, fins a
altes hores de la matinada, i altres coses pitjors. ËS dar, l'endemà la gent
està esgotada i s ha de llevar tard.
Tot el dia amb son, potser és difícil
pensar amb Nadal i el Messies. És un
contrast massa gros.
A les ciutats és més corrent passarl'ho aixi; aquí aïs pobles, per sort, no
ho és tant. Allò és una festa estrident
que s'acosta molt a qualsevol altra festa popular de l'any. Per a molts representa ei no víure ni comprendre el Nadal del silenci i de l'amor. No comprenen que no és només pels petits.

m

Nadal té aquest perill. ÉS ciar, llavors
una felicitació pensant en aquest tipus
de festa, potser no té sentit. La felicitació del «Ronsana» a Santa Eulàlia está feta desitjant-vos a tots un veritable
Nadal.
Potser així comprendrem el misteri
que fa alegrar la gent, fa tornar els
grans petits, fa parar per un dia la
guerra al Vietnam...
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NADAL
E n s preparem a celebrar el Nadal. Quants Nadals hi h a hagut en la nostra vida? Quants n'hem
deixat amb recança al llarg de la cuneta del
temps?
Cada Nadal ens renova la il-lusió d'alguna cosa
gran i misteriosa, com és el Naixement d'un Déu
fet home. N o és fácil entendre-ho si només ho mirera amb ulls de c a m . Cal aprofondir més en el
misteri de la carn infantívola del nat en el pessebre. Es llavors, solament, que p o d e m veure un
horitzó paorós d'Amor.
Tant si ho vivim en cristià com si no, el Nadal
pot més que la nostra fredor i més que la mateixa fredor material de l'hivem. Per això ens posa
en la nostra actitud un sentit de fraternitat i
d'obertura que ens a j u d a a comprendre'ns millor
malgrat els nostres egoismes. Quan arriba Nadal,
recordo raolt la meravellosa poesia de Salvai Papasselt:
"Sento el fred de la nit i la simbomba -fosca
aixi el grup d'homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels àpits que l'empedrat
recolza,
els altres l'avencen tots d'adressa al mercat.
Els de casa a la cuina prop del braser que crema,
amb el gas tot encès, ha enllestit el gali.
Ara esguardo la lluna que m'apar tota piena
i ells recuUen les plomes i ja enyoren demà.
Demà posais a taula oblidarem els pobres,
¡i tant pobres com som! Jesús ja será nat.
Ens mirará un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar"
Jo desitjo per a tots u n Sant Nadal, però que
no ens oblidem dels pobres. Perqué no hi hagi en
nosaltres el testimoni d'haver viscut u n Nadal
sense un bri de fraternitat en aquest dia en qué
més que mai ens hem de sentir germans.
Mn.

Tomás

4-RONS ANA

ODinions
De gran exit podem
qualificar
Vacceptació
que ha
tingut aquesta secció, dones les opinions
han
caigut
«coni
phija
menuda»,
com vulgarment
es diu.
La
Verität és que n'estàvem
força convençuts
que seria
aixi, dones és una necessitat
de la gant opinar i criticar, i aquí es brinda l'ocasió
de fer-ho.
Volem fer constar, per això, que es
imprescindible
que totes les opinions
vinguin amb el nom i adreça
del s eu autor, encara que prefereixi
que siguin
publicadas amb seudònim,
i que eis punts de vista exposats son exclusivament
Vopinió
del que les signa.
La revista,
amb algunas
responsabilitat
Aclarit
mas:

això,

dones, aneara que es pugui
identificar
d'aquestes
opinions,
no assumeix
cap
en aquest
aspecte.
transcrivim

les que hem

rebut

aquest

INSTITUCIONS

CRITICAR

En l'article de fons del número passat,
es parlava del «dramatic partit», i no precisament de fútbol, que s'esta desenrotllant en el nostre Vallès. Nosaltres també
hi prenem part. Però m'atreveixo a opinar
que no en som massa conscients. Em fa
l'efecte que tots plegats hem adoptat més
I'actitud d'espectador que no pas de jugador.

La crítica es un arma buena o mala,
según como se use. Ella ha existido siempre y bueno es que exista. Sabemos que
todo y todos somos criticados. La mayoría de las veces el interesado ni se entera.
No me refiero a la crítica particular, sino
a la general. Observo que de un tiempo a
esta parte, el Ayuntamiento, la Parroquia,
etc., son criticados desde cualquier ángulo
sin piedad y con un mínimo de caridad,
no dando ocasión a defenderse ni en poner
las cosas claras. Creo que esta sección nos
brinda la oportunidad de poder criticar
en bien o en mal. Seguramente los criticados lo agradecerán y podrán superarse o
enmendar según el caso. De todas maneras
démonos cuenta que al criticar a los demás nos criticamos a nosotros mismos.

Cal salvar la personalitat
Com?

del

pöble.

Suposo que hi deu haver algunes maneres. Cree que una d'elles és formar institucions. Eis homes, marxen; les institucions, queden. Encara que aqüestes depenen també dels homes.
Institucions són associacions, grups
constituïts amb fìnalitats diverses. Sempre
positives i promocionadores de la vida individual i social: culturáis, artistiques, recreatives, laborals, cientifiques, històrlques, esportives, etc. Certament, no totes
caben en el nostre pöble. Tant de bo que
així fosi
Institucions així, serien la trinxera més
segura per evitar que un dia Santa Eulalia es transformi en un suburbi.
Critic

E S T i k C I O N

D E

LA PLAZA DE LA IGLESIA
Es de lamentar que el poco espacio de
que disponemos para aparcar ios vehículos
a motor ¡unto a la parroquia, se nos vea
limitado por estar éste ocupado por varios
enseres, la mayoría de ellos materiales
para la construcción (vigas, cerámicas,
arenas, e t c . ) .
Falcó

CARTELLS
Equilibrant les coses, es podria dir que,
¡a que es posen cartells publicitaris un
tant per cent augmentats, se'n podria posar un que es vegés més del classic triangle d'atenció a les escoles, en el pas de!
coHegi del Rieral, dones els vehicles passen
de pressa sense pensar-hi, i és un perill
pels nens i nenes travessar la carretera.
E. M.
VERANEANTES
En nuestro pueblo hay veraneantes de
verano sólo y veraneantes de todo el año.
A éstos se les debería llamar de otra manera.
Unos y otros tienen intereses en nuestro
pueblo. De-momento, quizá materiales, la
mayor parte de ellos. Pero es indudable
que todo lo que sea en mejoramiento común del pueblo también contribuye a mejorar sus intereses particulares.
Digo esto porque sería interesante su
contribución a la vida de nuestro incipiente periódico. Al fin y ai cabo es de su y
de nuestra Santa Eulalia de Ronsana.
V. F.
COSAS QUE NO SE ENTIENDEN
El artículo 4 5 , apartado a ) , del Código
de Circulación actualmente en vigor, dice
así: « L a detención o parada de los vehículos debe efectuarse siempre de tal manera que no dificulte la circulación, quedando prohibido hacerlo en las curvas de
visibilidad reducida...»
Creo, en mi opinión, que la parada del
autobús Sagalés delante del Ayuntamiento,
dificulta la circulación, porque lo hace en
medio de una curva, no ya de visibilidad
reducida, sino de nula visibilidad, sobre
todo para los que intentan subir.
Es que el Código de Circulación no rige
para los autobuses Sagalés?
Fernández

S E R V I C I O

N U M E R O 7423

SANTA EULALIA S. A.
Carretera de Barcelona
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ODimons
«VAMOS A ESPAÑOLEAR»
Suposo que molts de vosaltres mireu la
televisió el dissabte al vespre. En el programa que fan, els presentadors anuncien
jes actuacions dient: «Vamos a cantar»,
si a continuació surt un cantant; «Vamos
a reír», si a continuació surt un actor còmic, etc. Això el primer dia va tenir una
mica de gracia, ara, la veritat, després
de tant sentir la cantarella, es fa ja molt
pesât.
El cas és que un dia varen anunciar un
ballet dient: «Vamos a españolear»; tots
esperàvem que fos una cosa representativa d'Espanya, però no va èsser aixi, només feia ailusió a una regió concreta ( e m
va xocar una m i c a ) .
El dissabte següent, varen fer exactement el mateix, i així tots els dissabtes.
Espanya té tretze regions peninsulars, i
cada una té el seu ball tipie; però es veu
que això la televisió ho ignora, ja que
posen aquest bail com a cosa espanyola
en general. Aleshores no ens estranyl que
a l'estranger ens coneguin per un vestit
amb farbalans 1 unes castanyoles si nosaltres som els primers de propagar-ho.
¿No seria mes lògic que en comptes de
dir això de «Vamos a españolear», diguesin; «Vamos a andalucear»?

carretera bien ancha y arreglada? Cosa
que sería de admirar por todo el pueblo
de Santa Eulalia.
Cual
TRASPÀS
El dia 22 d'octubre, va morir l'Abat Escarré, de Montserrat. Roques persones ho
varen sentir, poques persones se'n van enterar, poques persones el coneixien. És
llastimós que en coneguem d'altres i no
coneguem eis qui diuen la veritat. En part
deven ser responsables d'aquesta inconsciencia.
Assumpta Marc[enat
SOBRE LA REVISTA
Més que opinió, és una carta que ens
ha complagut i que agraim al seu autor,
les ratíles que copiem a continuació. Son
d'una familia que va comprar un solar al
nostre poblé i que va rebre el primer nú-

mero de la nostra revista en el seu domicili de Barcelona. DIu i x í :
He recibido la revista RONSANA, la cuai
la considero muy acertada, ya que a través de la misma, los que tenemos intereses en éste hermoso pueblo, podremos estar al corriente de su vida y desarrollo del
mismo, y ai mismo tiempo poder expresar
nuestras ideas y opinones para el engrandecimiento y prosperidad del mismo.
Desde este momento ya pueden suscribirme a dicha revista.
Sin nada más que decirles, se despide...
etc.
Emilio Tonda

Li agraim sincerament la seva gentilesa
esoerant que, com eil, serán molts eis que
voldran coHaborar al progrès del poblé i
al millorament de la Revista.
Aqüestes són les persones que fan falta.

Repetim que totes les vostres «Opinions»
enviar-les a la responsable d'aquesta secciö:
Isabel Valls - Can Elies

podeu

Isabel
DEL CEMENTERIO
Este año, como los anteriores, el día de
Todos los Santos visitamos a nuestros difuntos en el cementerio. Que, por cierto,
fue un ridículo el presentarse allí por la
mañana y encontrarlo cerrado. ¿ P o r qué
no se abre ya el domingo antes?
Asimismo, cuando muere un f a m i l i a r ,
vecino o amigo, y lo acompañamos a su
última morada, sería conveniente que al
hacer este camino no se encontraran tantos tropiezos en las hierbas y zarzas; y
que los coches en algunas de sus curvas
no tuvieran que maniobrar tanto.
Con la ayuda de todos y de! Ayuntamiento, ¿por qué no podemos tener una

¿W^

HOPÏIE5A
Piedra artificial
para la construcción

da cBanaá ^

""Oiaíafaé can

ÁéUlíaé.

m-aquina

do^ aé-QAAúA

Lluisot
El Rieral

Tel 65
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STA. EULALIA DE RONSANA

Q uemures

Gaynissena

Qansaladetia

MASPONS

MIQU
LA

SALA)

do^^Ufct

SANTA EULALIA DE RONSANA

Central Telefònica

Janice do, VladoL

El Riera!

Taller de Cerrajería en general
Soldadura eléctrica y autógena

Jaime

Carretera de San Feliu s.n.
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TROS DE V I D A
Tothom pensa a la seva manera, això és uria realitat evident.
AI nostre pöble la majoria de joves marxen a cercar el seu divertiment fora d'aqui, això és una altra
realitat no menys evident.
Agafant aqüestes dues realitats, potser que miréssim un xic la situado. Nosaltres, amb les nostres 11mitacions, hem intentât sols fer un testimoni del
pensament, de les idees d'aquests joves. Desitjariem
que ningú veiés en aqüestes ratlles, segones intencions ni coses rebuscades, que de veritat, no hi son.
LA FJJGIDA
El dia s'acaba, el cel es va tomant negre, cada cop
mes; en mig dels nú vols algunes estrelles Ilueixen
amb una llum senzilhi 1 feble; del campanar arriben
unes hores. Eis llums elèctrics s'encenen, ja és fosc.
Demà és dilluns i caldrà treballar, o estudiar. Però
avui... avui és diumenge i el pöble és desert. Algún
cotxe perdut passa de tant en tant. Fora d'aqui, més
0 menys lluny, però fora, hi ha gent que es diverteix,
1 que és de Sta. Eulàlia.
—El meti noi és a GranoUers, van al "cine" i al
ball...
—Ja va a GranoUers? Però... Quants anys té? Jo
a la meva nena no li deixaria pas anar a aquesta edat
a Gr.anoUers... I ara!
El que la senyora no sap és que la seva nena ja
fa temps que hi va a GranoUers, de tant en tant. És
molt fácil inventar una excusa.
—Jo si que li deixo anar; mira, aixi sé quan se'n
va i quan tornará, sempre sé on el tinc. Tots hi hem
passai per aquesta edat, i tot plegat, a GranoUers no
pot pas prendre mal; si se'n anés a voltar
per
aquests móns de Déu, llavors sí que patiria, però ara
estic tranquilla.
—Quan jo era jove no marxava pas!
—Sí, però llavors era diferent, aquí feien comedia
0 "cine", o sino nosaltres jugàvem, o anàvem d'excursió, o...
—Sí el jovent d'avui no sé pas com son! Eis hi han
de donar eis divertiments
fets, no són capaços de
divertirse ells sois. No ho sé pas... no!
Les dues dones s'han donat compte que era tard
1 se'n van. El carrer torna a quedar desert. Desert
i molí.
S'obren les portes de l'església, surten algunes dones plegant la seva mantellina.
Tornen a tocar campanes. Es va fent tard. Ês
un quart d'onze i arriba el cotxe de línia, s'atura tot
grinyolant les rodes, les portes s'obren, baixa molta
gent i en pocs segons es crea un nou ambient. Tothom parla al mateix temps, ningú no escolta, rialles,
xisclesi cants, és l'alegria de viure.
—Avui he disfrutat com un animal! He trobat una
nena que... Valia la pena, vaja! Hi he ballat tota
l'estona!
Amb una mímica fabulosa el nostre heroi illumina
la seva història. Un altre contesta, expressant la
seva disconformitat.
—Mira tu! Si haguessis sigut al meu Hoc hauries
Ut igual, ja et conec. Mira aquell, quan de temps hi
va anar amb la mateixa? se l'apreciava molt, no li
va tocar mai ni un cabell i al final... què! El va piantar. A mi no em donaran pas cap disgust. A més,
no et preocupis, som joves i s'ha de disfrutar, ja
vindran més tard eis mais de cap. De
moment...,
(^nar fent!
—Bé home bé. Tot el que vutguis, però jo...
EI cotxe torna a arrencar, el seu soroll és eixordador, les portes es tanquen, el cotxe desapareix per
la carretera. Flou un xic, molt poc.
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—Mira Miquel. Jo a les noies no me les prenc en
sèrio, sóc molt jove, saps. Si te les hi prens no pots
foire res més. En canvi, aixi...
Un amb més experiencia:
—Tot plegat el Casino no vai res, és una porquería,
una enredada. Allà on va bé és a Cardedeu, jo hi vaig
anar diumenge passai i..., escolta nano! ... FABVLÖS! Es dar que vosaltres... aneu a GranoUers, molta cosa, molta cosa, i al final res. Si tot plegat esieu
tota la tarda amb les d'aquí el pöble. Tant per tant
quedeu-vos aquí!
—Si aquí no hi ha res, almenys abans feien cinema, ara no. Llavors, allà dalt ens trobàvem amb
aqüestes noies.
—Aixi sí que... tot plegat res. Jo vaig sempre sol,
i vaig el doble bé, vosdltres molt xerrar i res. Jo
sí que faig feina. La setmana passada a Cardedeu...
Una nova historia és explicada. Les noies discuteixen també. Uns empresaris han divertit a una
colla de gent, fent de retruc un bon negoci. Està
claríssim, pagues i et diverteixen, no cal preocupar-se
més. Ara bé, l'home ha de construir-se, de minorarse, ha de ser més home cada dia. El fet de marxar
no vol dir res, però l'home ha de tenir una finalitat
més alta que no pas néixer, menjar, créixer, treballar, reproduir-se i" morir. Ha de ser home pérfeccionat al màxim de les seves forces, ha de ser un home
que hagi deixat al seu voltant un rastre, que hagi
millorat, perfeccionat al màxim a tots eis demés.
I l'adolescent ha d'entrenar-se a efectuar eficaçment
aquesta finalitat, ha de saber construir-se; i en aquesta societat nostra a l'home el construeixen, el porten, el viuen, i això dintre la més gran comoditat.
Cal que l'adolescent es sobreposi a la corrent, que
sigui «eli».
—No sé si m'entens, jo treballo deu hores cada
día, arribo al vespre i tinc son. El diumenge jo tinc
drei a divertir-me,
i com que tinc ganes de divertir-me me'n vaig a GranoUers. Per a mi ja en tinc
prou, aquell se'n va a Cardedeu, a Caldes o a Sabadell, però jo amb GranoUers ja en tinc prou. A qui
li agrada anar a buscar bolets se'n va a buscar bolets, a mi m'agrada anar a GranoUers i me'n vaig
a GranoUers. Cadascú que faci el que vulgui.
—A molts els hi passa igual que a mi: els hi agradava una noia del pöble, però aquesta no els en feia
cas; llavors marxaven. Tot plegat les noies d'aquí...
Allà és diferent.
Ha passai un nou dia. El carrer toma a ser buit
i moll. Es sent una veu greu i forta, és un televisor
que fa I'anunci dels résultats del fútbol. Els infants
ja se n'han anat a dormir; els més grans, que acaben d'arribar, estan sopant i se n'aniran al Hit tot
seguit. Sols quedará un record d'aquest diumenge
ja passat i aquest record s'esborrarà per a pensar
en el pròxim, que ja s'acosta.
La televisió, amb la seva veu greu dona ara noticies del Vietnam, de la possible pau, dona noticies
d'Israel, de la possible guerra. Però..., diumenge
que ve...
miquel
colomer

^eá-

deim

^Áúced^

o/fa-mt/uf/eö-
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E l s infants i la joia de Nadal

Sabem prou bé que pels volts de Nadal, l'ambient és dlferent que de costum. Tot al nostre voltant se'ns presenta
transformat i pie d'ornaments tipies; àdhuc nosaltres mateixos estem més contents, sense saber moites vegades quina
és la causa d'aquesta alegría. Els infants més que ningú capten sempre l'ambient que els envolta i evidentment que els
dies de Nadal per a ells també son diferents; tot és pie d'extraordinaris: cançons tradicionals, cristmes, cintes de colors,
torrons, el tió, etc.
Però el que desgraciadament no capten tant és l'essència
de Nadal, i això és degut a que potser nosaltres tampoc no
l'entenem, no el vivim, ni els hi fem comprendre prou bé.
Com fer viure el Nadal ais infants?
L'ambient de festa cal conservar-lo, dones Nadal és una festa, i a partir d'aquesta forma externa, els hi hem de parlar
del seu gran contíngut amb alegría. Quan els en pariem, ho
hem de fer amb naturalitat i posant-nos al seu nivell. És ciar,
segons les edats, les explicaeions seran diferents, però més
0 menys els hi podem dir això: que per Nadal hi ha molta
alegría perqué ha nascut Crist, el nostre Salvador; que Crist
ens ha víngut a ensenyar a estimar-nos i a perdonar-nos; que
Déu ens estima i ha enviat el seu Fill, per això estem tant
contents, etc. Els esdeveniments histories i de la Biblia, ajudaran a que l'infant ho entengui tot millor, però no hem de
caure en dramatismes (Jesús tenia fred), ni en petits details
(nevava], dones això treuria importancia al fet principal de
la vinguda de Déu.
Una setmana abans del dia de Nadal, quan el petit noti
que tot canvia i que alguna cosa passa diferent del altres
dies, el podem començar a preparar parlant-n'hi sovint i remar-
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cant la gran alegria que hi ha al món perqué tothom espera
que víngui el Crist. Si ell mateix collabora en la preparació
dels petits details com son l'arbre, el pessebre, etc., és possible que el visqui més a fons. El pessebre és molt important que el faci ell al seu gust, intentant, però que no oblldi
que tot ha de girar entorn del naixement de Jesús; al pessebre no se li ha de donar la importancia ni tenir el mateix respecte com si es tractés de l'església.
El dia de Nadal ha d'estar pie de joia, que es manifestará
de moites maneres, fent cagar el tió, amb eis régals, la familia, eis amies; però tot caracteritzat per una gran alegria, que
hem de deixar que l'infant expressi Iliurement segons el seu
temperament.
Una altra cosa que pot fer que l'infant tregui valor al veritable Nadal, és el dia de Reis i el tió. Tots eis infants ho esperen amb més impaciència i alegria que res més. Per evitarho, dones, será millor que eis hi diem la Verität; que el pare
i la mare están contents i com que volen que participi amb
ells de la mateixa alegria, li ofereixen joguines. Inventar-nos
qualsevol història misteriosa, és absurd, dones també més
endavant ells mateixos deseobreixen que han estât enredats,
i la majoria s'emporten un disgust; a més a més no han viscut
mai el veritable Nadal, abstrets per la idea deis camells i els
reis, r és trist.
Així, sí els hi presentem les coses senzilles, podran comprendre el Nadal de Joia, Amor i Pau, perqué ells també són
senzills.
ASSUMPTA

Vespre

REPRESENTAnO LIIERARUUSII

i Z D v a s a

POEMA DE NADAL
de Josep M.^ de Sagarra
a càrrec de VAgrupacìó
de

La

Materiales Obras Públicas

Cultural
Garriga

En la C a p e l l a del Sagrat Cor

Parròquia SANTA EULALIA DE RONSANA
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No hi ha escalfor humana. Ningú no hi creu Ja en les feiicitacions de sèrie.

Temps de joia entre nosaltres. En les grans ciutats els carrers i places queden ¡Huminats per milers de bómbeles de
tots colors, els aparadors llueixen tot el seu esplendor; arreu
floreixen pessebres. arbres de Nadal, estrelles i cintes platejades.

El sereno, el porter, l'aprenent, etc., ens porten també la
seva felicitació, que és en general un «cromo» pèssim, esperant amb l'altra mà la propina; si aquesta mà queda buida,
els bons desigs es transformen en una despedida brusca i
una mirada rancuniosa.

El trebailador espera la paga doble.
Els treballadors a l'estranger esperen el Nadal per passar-lo
a casa seva; no oblidem que «Per Nadal cada ovella al seu
corral».

Repetelxo, ningú no hi creu en les feiicitacions. Es fan per
quedar bé,
Són molts els infants que fan un dibuix amb un text de lietres tremoloses per felicitar els pares i avis. Ho fan de cor,
aqüestes son les vertaderes feiicitacions de Nadal.

Els infants esperen el Nadal per fer «cagar el tió» i anar a
veure «Els Pastorets». I també esperen amb il-lusió la nit de
Reis.

El fet de felicitar mecànicament, a una gent que normalment ja s'el passaran bé el Nadal, em sembla força banal. No
vaidria més no felicitar sino ajudar a ser más feliços a tota
aquesta gent que no menjarà pas precisament pollastre ni
beurà xampany aquests dies, aquesta gent que es mor de
fam continuament a Biafra, a l'fndia i al Brasil?

Junt amb la paga doble i els «Pastorets», ens arriben les
feiicitacions de Nadal, ens les envíen els amies, amigues, familiars, clients, amos, etc.
Nosaltres, tal com fan els amies i els familiars, enviem les
corresponents feiicitacions.

L ángel anunciava:

«Bon Nadal i Felig Any Nou», repeteixen sense parar les
feiicitacions. Però això és real?, ho sentim tot això? «Pau, Pax,
Paz, Paix», diuen les targetes de sèrie, que van molt ben Intencionades. Però, qui s'ho creu?

«Pau a la Terra als homes de bona voluntat».
Fem alguna cosa per millorar, per disminuir la fam i augmentar la Pau. Si més no, preguem davant de l'Infant Jesús.
Si cada un de nosaltres ho fes, segurament que ens escoltarla.

Els carters durant l'ultima quìnzena de desembre van de
bòlid, senzillament, no donen l'abast. I tot plegat per qué?...
Moltes vegades les feiicitacions es llegeixen ràpidament
sabent ja el que dirán, per anar a parar tot seguit en un racó
oblidat. Hi haurà qui les posará en un arxiu per ordre alfabètic
i les collecclonarà.

Amb feiicitacions no arribarem gaire lluny.
Josep Deupi

Garatge ELOY
PERE FONT i JUANOLA
CITROE]^

GRANOLLERS

Teìèfon

Concesionari

per

Granollers

i

Badalona

270 00 72
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XERRIIDES O'EH (¡Ui I L U ROE:
HEM DE SER MÉS CULTES?
—Ja sabeu avi Roc, que diuen que
hem d'estudiar?
—Això ja ho deien quan jo era petit,
però escolta... pel to que ho dius em
sembla que en portes una al pap.
—Sí! Fa dies que sento dir que sí
haurien de fer conferències, que si hi
haurla d'haver coses culturáis, que estudis, que si... jo que sé! Potser es
pensen que no hem anat a estudi!
—Bé home, bé. Ja has explotat. Però
ara diga'm què en penses de tot això.
—Què en penso? Que tots els que
diuen això son uns somnia truites. Vetaquí el què en penso.
—Dones jo diría Ouim que el somnia
truites ets tu, i no t'enfadis si t'ho die
aixt.
—Dones jo no veig el per què. Ni
l'olla bull amb llibres ni el bestiar en
vol. Qué n'hem de fer de totes aqüestes coses que ens volen explicar uns
quants caps calents que ai fi i al cap
després no serveixen per a res!
—Calma, Quim, calma. Pensa que el
saber no ocupa Hoc I que de saber
mai n'hi ha prou.
—Està bé, avi, però home! Que quan
estás cansat de tot un dia de treballar
et vinguin a que tens d'anar a una conferència, o a estudiar un llibre que no
saps a què treu cap; vaja, home, a mi
no!
—No siguis extremat, Quim. Ningú
no t'obliga a anar enlloc ni a estudiar.
El que cal és que sigui com sigui millorem els nostres coneixements. D'altra
manera sempre serem igual de rues. I
creu-me. Ouim, jo ja sóc veli però t'asseguro que en aquest mon cada vegada hi tindran menys Hoc els rues.
—Ep, avi, que jo no em tinc per rue.
— J a ho sé, home. Però pensa que hi
ha moites classes de rues. Hi ha els
que no han après mai de lletra i també
aquells que fan com els ases que
treuen l'aigua de la nòria, saps?, que
sempre donen voltes al mateíx Hoc,
sempre saben el mateix i mai no milloraran.
—Sí, però jo recordo el Pepet de can
Boladeres que ni sabia Ilegir ni les
quatre regles i míreu si en va fer de
diners!
—Una flor no fa estiu. Sempre hi
haurà qui farà diners perqué si és
Hest i es troba en que sap aprofitar
una bona ocasió... però jo et die que
avui dia a més de Hest s'ha de ser
Hetrat, en alguna cosa o altra. Jo bé
recordo que abans un metge servia
per a totes les malaltles, i un manyà
toeava tot el ram del ferro, i que un
pagès, tocava tot l'art de la terra, però
avui els uns es dediquen a la cria de
bestiar, i els altres als arbres fruiters
i a l'horticultura i en fi, tot això voi dir
que hem de saber més.
—Sempre acabeu tenint raó, avi Roe.
Però jo, ja sóc massa gran per a aprendre coses noves.
—Mira. Quim, acabem perqué la xerrada és llarga. Només et diré que una
cosa important per la gent d'avul, siguin joves, siguin grans, puguin o no
puguin estudiar, és que no es vulguin
cloure en la closca del que van aprendre quan eren petits. Què no ho veus
que en tan pocs anys el món ha donat
tantes voltes? El que convé és que
tothom tingui la inquietud i I'afany per
saber cada día una cosa més. Sino
cada día es quedaran més endarrerits
i encara que sàpiguen de Hetra, ai costat deis altres acabaran essent uns
rues.

Taller de lampistería
y eleclricidad

isidro Casals
Exposición y venta d e todas clases
de aparatos electrodomésticos

COCINAS - NEVERAS - ESTUFAS
AVADORAS - BATERIAS COCINA
OBJETOS REGALO

Donde encontrará
gran surtido de
juguetes para Reyes

FLAP
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El Rieral

Tel. 45

SANTA EULALIA DE R O N S A N A

RONSANA, n
COL.LABORACIÖ

C o n e g u e m el nostre país

Hem rebut aquesta interessant colíaboració del nostre amie y aparellador de la
COVASA, Jordi Safont. És un resum molt
esquemàtic sabre la historia i caractéristiques del nostre pöble, amb algunas dadas per a nosaltres dasconegudes i àltres
publicades ja anteriorment en alguna edició de l'Anuari que s'adita cada any. Donai que aquesta revista intenta arribar a
tothom i qua cada dia són més les persones i families que s'afinqiien en aquest
indret del Vallès, per tot I'any o per ternparades, creiem que sera un bon mitjà
per a canèixer millar el pöble aqüestes persones que tenen eis primers contactas
amb nosaltres. A alls, dones, va dirigit aspecialment aquest article, encara que a
tathom pugui interessar, si més no per
refrescar la memoria sobre coses possiblement ja oblidades.
El coneixement geografie, historic i social d'un
poblé, d'un país és en doble motiu interessant. Interessant per l'alicient científic que pugui tenir i interessant per la relació humana que se'n desprèn. Conèixer un país ajuda a comprendre millor el carácter
i Personalität dels seus habitants
Però com sembla logic, abans de sortir de casa bo
és de conèixer la propia terra.
Les primeres notes historiques que parlen de Sta.
Eulalia de Ronsana daten del 1059; això no voi dir
pas que abans no existís ja, sino que no se'n troben
referències escrites. Prova d'això en són les nombroses restes préhistoriques trobades en diferents
punts. Es senyala també l'existència d'un forn de
vidre prop de Can Granada, fragments ceràmics a
Can Vendrell, el Forn de l'Areny, Can Rof, Can Brustenga i les intéressants, des d'un punt de vista historie, ermites de Sant Simple i Sant Cristòfol, fa
pocs anys restaurada.
Sta. Eulalia perteneixia a la baronia de Montbui,
que va èsser instituida per Ramon I el veil, el 2 de
juliol de 1059 i que comprenia St. Feliu de Codines,
Caldes, Llissà d'Amunt, Bigues, Riells, L'Ametlla 1
Sta. Eulàlia de Ronsana.

La font de riquesa principal ha estât sempre
l'agricultura. Els conreus de secà, cereals, vinya i olivera han prédominât fins a l'edat contemporània. A
partir del segle XVIII s'amplien els regadius. Com
sia, però, que el caudal del riu no és suñcient, es' fan
preses i mines incrementant i millorant la producció agrícola, fent més variais els cultius. En el segle
XIX es sembra ja patates, cànem i mongetes. El
1880 la filoxera destrueix les vinyes però es planten
oliveres. En iniciar-se el segle XX comença una nova
etapa: es replanten les vinyes, s'empren adobs. Un
major nivell de vida deis obrers industrials fa que
s'intensifiqui el consum dels productes de qualitat.
Barcelona creix enormement, augmenta la demanda
de llet i se n'incrementa la producció.
Posteriorment es multiplica la sembra de farratges —naps, ordi, etc.— disminuint novament les
vinyes, s'arrenquen oliveres i es planten avellaners,
i a partir de 1930 ametllers.
En quant a la població podem dir que Sta. Eulalia de Ronsana, que actualment compta amb uns
1.300 habitants, el 1718 en tenia 339 i 490 l'any 1787.
I acabem amb unes dates d'emplaçament que
treiem del diccionari Nomenclátor de pobles de Catalunya:
Sta. Eulalia de Ronsana, ajuntament de 1.191 habitants, del partit judicial de Granollers. Govern
Civil de Barcelona, Arxiprestat de Granollers, bisbat
de Barcelona, comarca del Valles Oriental. Compost
principalment de cases escampades. Té els agrégats
de Bonaire, el Rieral de Dalt i el de Baix, la Carretera, el Serrât, la Vali i la Serra Granada. Situât en
una àmpha vali, travessada per la riera de Tenes, a
162 m. d'altitud i 9 km. al NO. del cap del partit,
comunica amb les carreteres de Sta. Eulàlia a la de
Caldes de Montbui a Granollers i amb la de Sant
Feliu de Codines a La Garriga (el nom oficial és
carretera de Sant Llorenç Savall a Llinars). Estacions de ferrocarril properes: La Garriga (L-49-50)
i Granollers (L-49-50), (L-51). Cotxes de linia des de
Granollers i des de Parets del Vallès, Barcelona i
Sant Feliu de Codines. Hi ha telèfon i escoles publiques.
Jordi

CARBÛ
LLIBRETER
TEL.

ENQUADERNADOR

2 7 0 0 4 3 2
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NOTICIES

NOTICIES

ayuntamiento

Accidente

El pasado día 30 de noviembre hubo que lamentar un accidente de circulación, sufrido por el
concejal Sr. Jaime Ciurans Rodés, de casa «Costa», cuando regresaba con su coche de Parpers,
a donde fue con las autoridades y un grupo de
vecinos para asistir a la Misa que cada año se
celebra en aquel lugar en sufragio de los Caídos.
El coche, a causa de un pinchazo en una rueda,
salió de la carretera y chocó aparatosamente, quedando muy deteriorado y sufriendo el Sr. Ciurans
la fractura de una pierna. Le deseamos sinceramente un pronto y total restablecimiento.

Acuerdos

En la última sesión celebrada por el Ayuntamiento se tomaron, entre otros, los siguientes
acuerdos:
Arreglar el camino de Caldas en algunos tramos
deteriorados y activar las gestiones necesarias
para conseguir su total ensanchamiento en breve
plazo, pues solamente faltan unos ciento cincuenta metros para que dicha vía se convierta en una
carretera de diez metros de anchura.
Realizar diversas obras de restauración y mejora de viviendas y aulas en el grupo escolar de
La Sagrera y adquirir también para el mismo,
diverso material.
Conceder permiso al Sr. José Barbany Casabayó
para la extracción de áridos en su finca denominada «pineda de can Barbany», señalándole las
condiciones por las que debe regirse la explotación sin perjuicio de las demás que le señalen
otros organismos competentes.
Adquirir varias señales de circulación para instalarlas en la calle Virgen del Remedio tan pronto se hayan terminado las obras de colocación de
alcantarillado que allí se realizan.

Nuevas escuelas

Según noticias últimamente recibidas, la Junta
Provincial de Construcciones Escolares ha adjudicado al contratista D. José Pons Serrât, de Navás, las obras de construcción de dos nuevas escuelas en el barrio de El Rieral, las cuales parece
ser que empezarán tan pronto se haya decidido
su emplazamiento dentro del solar ofrecido por el
Ayuntamiento, en el cual ya existen las dos que
funcionan en la actualidad.

Iluminaciones navideñas

Cada año que transcurre se va generalizando
en nuestra población la costumbre de preparar
iluminaciones con motivo de las fiestas de Navidad y es de esperar que veremos también ahora
aumentado el número. La iluminación de la Casa
Consistorial ha sido encomendada este año al Sr.
Juan Buxés y a la Srta. Pilar Barbany, quienes
tienen el propósito de preparar algo nuevo, renovando lo que se hizo en años anteriores.

Objetos perdidos

Pese a los anuncios puestos en los lugares de
costumbre, siguen sin aparecer las dueñas de una
diadema blanca de punto, y de un pendiente de
oro con una perla, que se perdieron durante los
días de la pasada Fiesta Mayor. Pueden reclamarse tales objetos en la Casa Consistorial durante
las horas de oficina.

Banco de ojos

La Cruzada de Protección Ocular de Barcelona
solicita contar en nuestra población con una persona que quiera actuar como Delegado del Banco
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de Ojos, al cual se le enviarían folíelos e instrucciones para conseguir donaciones «post mortem»
destinadas a dicho Banco, que no puede atender
las muchas solicitudes que recibe de enfermos
que esperan recobrar la vista mediante un trasplante de córnea. Si alguna persona de nuestra
población desea llevar a cabo esa humanitaria labor, puede indicarlo en las oficinas municipales.
parroquia

IL.LUMINACIÓ NOVA DE L'ALTAR.— Gracies
a la generositat de l'Empresa que efectúa les instal-lacions de la illuminació pública del nostre poblé, el nostre Altar Major ha adquirit un nou relleu i un nou motiu de bellesa, amb la completa
i esmerada iliimiinació nova que hi ha estât installada. Va ser inaugurada oficialment el dia de
Totsants, cousant ima exceHent impressió a tots
els assistents. Aquesta millora de l'església local,
l'agraun públicament al Sr. Jaume Rossell, gerent
de l'Empresa EMTE S. L., i al Sr. Joan Falguera,
de la mateixa empresa i estiuejant del nostre poblé, per la part efectiva que ha tingut en aquesta
positiva realització.
APLEC COMARCAL. — El passat dia 30 de novembre, hi hagué en el nostre poblé un Aplec Comarcal de Cursillistes de Cristiandat, de tot el
Vallès. La reimió tingué Hoc al Casal Parroquial, començà a les 10 de la nit, amb assistents
de La Garriga, Mollet, Sant Feliu de Codines, Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat, Argentona, Ripollet, Sardanyola, Monteada, i de diversos grups
de Barcelona. Hi assistiren el President del Secretariat Diocessà Sr. Sanespleda, i el Consiliari,
Mn. Josep M.® Joantorra. La Reunió fou una manifestació de cristianisme militant i entusiasta.
El grup local de cursillistes fou l'encarregat d'organitzar la reunió. La va dirigir en Francese Brustenga, el qual va anar concedint la paraula a représentants de tots els grups assistents. Les paraules que ens dirigiren crearen un veritable ambient de germanor entre tots els assistents. Al
final dirigiren la paraula el Consiliari Diocesà i
el Rector del pöble. Tothom va mancar amb véritables ganes de tornar-hi.
REUNIÓ SENYORES.— L'any passat s'efectuaren a tall de prova unes reunions mensuals de
senyores, en qué es tractaven temes de formació.
Aquest any nou, es reemprendran, i es tractarà
¡'interessant teme que ofereix el comentar l'Enciclica Humanae Vitae. Oportunament es dirà el
Hoc i l'hora de dit acte.
CONSELL PARROQUIAL.— El passat dia 23
de novembre, tingué Hoc la reunió del Conseil Parroquial. Es tractà d'una proposta rebuda per a
fer un petit camp de jocs en l'hort de davant la
rectoría. S'acordà quina havia de ser la responsabilitat de la parroquia referent al periodic local.
Es proposa la formació d'una Junta econòmica
per a fer front a obres que la parroquia hauria
de realitzar. També s'estudià la conveniencia
d'aprofitar el cobert de l'antic galliner que hi ha
entre el Casal i la rectoría per a construir-hi un
petit locai per a la quitxalla, on poguessin tenir
jocs de totes menes. Es consulta sobre els faristols que caHa posar a l'Aitar Major i es dona
compte de reunions parcials efectuades per diversos grups amb la finalitat d'emprendre noves
accions. Finalment es tractaren coses de tràmit.
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FESTA DE SANTA EULAUA.— El dimarts

dia 10 del corrent, es celebra la festa de Santa
Eulalia. Per ser dia feiner, es digué un Ofici Solemne, amb homilia. Va ser cantat per el Chor
Parroquial de Nenes, que interpretaren la mìssa
«En Honor de Santa Eulalia». Assistiren les Magnifiques del poblé. S'acabà amb la venerado de
la iraatge de la Santa i el cant deis goigs.
FESTES PROPERES.— Com tots eis anys, el
Nadal será célébrât amb la tradicional Missa del
Gali, a la que hi assisteixen cada vegada més forastérs que aprofiten per a celebrar la Santa Nit
en algún restaurant local, després de la Missa.

INFANTILS
Són eia «reis» i ho estant demostrant. A un punt del
Sant Feliu, líder, però amb un p a r t l t menys. No c r e i e m que
t r o b i n dificultata insuperables per aconseguir el t i t o l de
campió. Eia resultata ho d e m o s t r e n :
Sta. Eulàlia, 13 - S. Felip N., 1
S. Josep «B», 0 - Sta. Eulàlia, 4
Sta. Eulàlia, 5 - Llissà d ' A m u n t , 0
Sta. Eulàlia. 4 - Llissà de Vali, 1
El dia 1 de desembre descansaven del seu campionat, i
es va f e r una excursió i un p a r t i t dels quais un dels protagoniatea, en Domènec Maspons, n'ha redactat la següent
crònica:
«El domingo pasado el equipo infantil del C. D. Santa
Eulalia se trasladó a Llináa del Vallés, a la finca «Can Mas u e t " , para disputar un encuentro amistoso entre dos
combinados infantiles del C. D. Sta. Eulalia.

esports
FUTBOL
Des de l'ùltima crònica publicada en aquesta Revista
ha passai un mes i en la marxa dels n o s t r e s t r e s equips
(primer, juvenil i infantil) n'hi ha hagut per a t o t s els
gustos. El primer equip ha estât m o l t regular, ha perdut
tots els partita; el juvenil és més irregular, tan aviat guanya com perd, y I'infantil t a m b é ha portât una regularitat
matemàtica, els ha guanyat t o t s .
No volem pas dir amb això que uns son els d o l e n t s ,
altres dels corrents, i els ú l t i m s els bons, encara
alguna cosa d'això deu haver-hi. Influeixen, però, m o l t s
tors en la marxa de cada equip, els quais i n t e n t a r e m
mentar i analitzar s e g u i d a m s n t .

els
que
facco-

PRIMER EQUIP
El nostre equip no acaba d'assimilar la nova categoria.
Juga i es tracta de t ú a t ú amb t o t s els equips, sense f e r
mai el ridícul ni d e m o s t r a r I n f e r i o r i t ä t manifesta, però
sempre li falta aquella o p o r t u n i t a t decisiva per decantar el
partit a favor seu. Unes vegades s ' a t r i b u e i x a la desgracia,
altres a l'arbitre, unes altres a la manca de decisió en un
moment donat, però el cas és que els partita es perden i
la gent es va desanimant. Nosaltres c r e i e m que el que
falta és un grau de veterania i un e l e m e n t realitzador a la
davantera, un jugador valent, rematador i oportú, que transformi alguna de les nombrosea jugadea que l'equip construeix i que s e m p r e m o r e n en mans, o en peus, de la
defensa contraria.
Eis resultata delà ú l t i m s p a r t i t s han estât:
Dia 10 de n o v e m b r e : At. Vallès, 1 • Sta. Eulalia, O
Dia 17: Sta. Eulàlia, 0 - Masnou. 2
Dia 24: Sant Celoni, 2 - Sta. Eulàlia, 1
Dia 1 de d e s e m b r e : Sta. Eulalia, 1 • Ultra, 4
Dia 8: C. D. Vllasar, 2 - Sta. Eulàlia, 1
Esperem i d e s i t g e m poguer f e r un c o m e n t a r i més optimista i aatisfactori el mes que ve. Potser será Verität allò
de «any nou, vida nova»,
JUVENILS
Els juvenils — j a ho hem d i t — son bastant irregulars,
però van m a n t e n i n t una classificacio i n t e r m i t j a , amb possibilitats de millorar-la. C r e i e m que aquesta t e m p o r a d a ha
de servir per acoplar-se i foguejar-se, i la propera ea podrá fer una bona campanya.
Eis ùltima résultats han estât:
Sta. Eulàlia, 2 - Parets, 1
M o n t m e l ó , 4 - Sta. Eulàlia, 0
Sta. Eulàlia, 1 - Sta. Perpètua, 3
La LIagosta, 1 - Sta. Eulàlia. 0
Sta. Eulàlia, 5 - Sentmenat, 1
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Salida matinal con un espléndido t i e m p o . La hora citada
fue a las diez, marchando muy puntual, llegando media
hora más t a r d e a la finca «Can Masuet».
El encuentro fue muy reñido, imponiéndoae el equipo
C. D. Esmeralda con un resultado muy j u s t o : 5-4.
El àrbitro señor Jaime Barbany estuvo bien.
Al final ae entregaron dos magníficos t r o f e o s a ambos
capitanes por el señor José Gol.
Finalmente ambos equipos se trasladaron al «Snack Esmeralda» para ser obsequiados con un espléndido r e f r e s c o ,
donado por el presidente del C. D. Sta. Eulalia, señor Pedro Gol.»
XUT

ASOCIACION DE LA LUCHA
CONTRA EL CANCER
No habiendo tenido ocasión de hacer pública la
recaudación de la cuestación de la «Lucha contra
el cáncer», ahora, por mediación de nuestra Revista podemos facilitar esta información.
La cantidad recaudada fue de 7.860'60 ptas., que
fueron ingresadas en la cuenta general de dicha
Asociación de Barcelona.
Agradecemos su generosidad a todos los que colaboraron, tanto pidiendo como dando.
La

Junta

CONFERÈNCIA DE L'EXCM. SR.
D. EDUARD TARRAGONA CORBELLA
Podem anunciar amb satisfaccló que el
proper dijous, dia 19 del corrent, TExcm.
Sr. D. Eduard Tarragona Corbella, Procurador a Corts en representació familiar, i
tan vinculat al nostre poblé des de fa molts
anys, pronunciará una conferència sobre el
tema «Les associacions de pares de families: ventatges i desventatges». Al final hi
haurà colloqui, que esperem molt interessant. L'acte tindrà Hoc en el Casal Parroquial i comengarà puntualment a dos
quarts de deu de la nit.
No cai dir que tothom hi està convidat i
que esperem una assistència massiva de
tot el pöble. Tant el tema a tractar com la
categoria del conferenciant s'ho mereixen
de sobres.
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NOTICIES de cada barri
BONAIRE
Després
Casa Nova
ra-Casabon
estada del
m o l t s anys

de m o l t s anys de residir a la
de ca l ' H e r m a n o , la f a m i l i a Ries'ha trasliadat a la seva nova
Rieral. Li desitgem que per
pugui d i s f r u t a r - l a .

El dia 7 d'aquest mes va m o r i r a Argentone, on vivia des de feia una t e m p o r a d a ,
el senyor Enric Plaqué Gubern ( l ' « E n r Ì c
de la M u n d a » , c o m se'l c o n e i x i a ) , que havia viscut quasi de sempre en el nostre
b a r r i . Expressem el nostre més sincer condol a la seva esposa i altres f a m i l i a r s .

LA SAGRERA
Per f i sembla que han a r r i b a t els bolets.
T o t h o m es cansa de buscar i rebuscar peí
bosc, t o t h o m en t r o b a , pocs o m o l t s ; però
q u i s ' e m p o r t a la paima és en Josep Flaque.
No sabem com r e d i m o n i s'ho manega per
p o r t a r sempre el cistell pie.
E! passat dia 25 d ' o c t u b r e , va néixer
una nena, a la llar del m a t r i m o n i Josep
Bonet i M a r i a Riera. Fou batejada el dia
17 de n o v e m b r e , a m b el n o m de Montserr a t , essent p a d r i n s el seu germa Pere i la
seva tieta Petra.
M o l t s anys de vida i f é l i c i t â t desitgem
a la recent nascuda i a tots els seus f a m i liars.
S'esta acabant la installació de l'iHuminat p ú b l i c des de la Plaça Maragall a la
Font del Rector. Una bona m i l l o r a urbanística per al nostre b a r r i .
Fa pocs dies va ser I n t e r v i n g u t q u i r ú r gicament a Barcelona, el gendre del Sr. Romagosa, un dels estiuejants més integrats
al nostre pöble. Li desitgem un p r o m p t e i
total restabliment.
La Carme de can Genis ha estât traslladada a l ' H o s p i t a l de Sant Feliu de Codines.
S'ha cregut convenient el c l i m a feliuenc
per c u r a r la seva dolença. Desitgem que II
provi.

els Sants Sagraments. Rebln els seus fills i
f a m i l i a r s el nostre condol.

També ha sofert una delicada intervenció q u i r ú r g i c a , la nena Carolina Bonet Vila, de can Lluïset.
Els hi desitgem una ràpida i total reçuperació.

LA VALL
Per a començar aquest n o t i c i a r i , creiem
que és i m p o r t a n t p a r l a r de les vies de com u n i c a c i ó e n t r e el pöble i la carretera
p r o v i n c i a l de Caldes de M o n t b u i a Sant
Celoni.
Es t r a c t a , dones, de l'antic carni veïnal
que de la carretera de Caldes i passant per
La Vali, va a La Sagrera; i que a m b lleugeres variacions, sobretot en l ' a m p l a d a ,
cuñetes i desaigües, s'està adaptant al
t r a n s i t actual.
Creiem que d i t a m i l l o r a será de gran
u t i l i t a t tant pel pöble, c o m .per als visitants.
La senyora Elisa Blanc Roche de Gómez,
de Can Cabot, ha r e t o r n a t a la seva llar de
Barcelona. Durant més d ' u n any ha estât
e n t r e nosaltres, però deaut a la m a l a l t i a
que sofreix, es convenient que passi l'hivern a Barcelona.
Li desitgem una ràpida m i l l o r a .

EL RIERAL
Gitanes? Que és això? Potser m o l t s joves d ' a v u i s'ho p r e g u n t a r a n ; no a i x i eis
més grans que, segurament, d i r a n : «Ja és
hora que es f a c i n gitanes!» Tots t i n d r a n
raó, degut a que fa massa anys que no
se'n ballen al nostre pöble.
El dia 3 de desembre es. començaren
els assaigs d'aquest t i p l e ball de les dlades de! Carnestoltes. Són un g r u p de joves
que e&tan iHusionats per t i r a r - h o endavant
i es pugui f e r la festa.
Es pot d i r que es n o t ò r i a la marxa de
les obres de construcció de clavegueres en
en el b a r r i del Rieral, cosa m o l t esperada
pels veïns.

En M i q u e l G l r b a u , va t e n i r un accident
amb el seu « 6 0 0 » , un diumenge tornant de
Granoilers a m b alguns amies. La cosa va
succeir p r o p del pont de ca l'Amell, 1 la
causa —segons e l i — que «se li va acabar
la carretera». Gràcies a Déu tot es va acabar amb un esglai i algún desperfecte del
vehicle.
En Tomás T u r a , que el dia 7 de setembre el cavali li va trencar la cama, ja
està força bé, però encara no li han tret el
guix i ha d'anar amb bastons. De totes
maneres, ¡a no f a l t a m a i al f ú t b o l , i segurament feia anys que no podía veure eis
p a r t i t s amb tanta tranqull-litat com ara,
ja que sempre estava ocupadissim amb la
feina que s'ha de fer al c a m p , i que ell
era el més disposât a fer-la. La Verität és
que els seus Companys ja li troben a faltar.
El dia 15 de novembre, en la carretera
de Sabadell a Santa Perpètua, va tenir un
aparatós accident el c a m i ó «Pegaso» de
l'empresa COVASA, amb un «Barrelros»
de Banyoles. El «Pegaso» va tenir desperfectes a la part davantera, però tant el
« B a r r e i r o s » c o m els c o n d u c t o r s varen quedar indemnes.
El dia 1 d'aquest mes, va rebre tes aigües baptismals la nena M a r i a Dolors Herraiz V i a p l a n a , filia deis esposos Esteve i
N u r i a , de la Casa Velia. Felicitem eis pares i f a m i l i a r s , per tan feliç esdeveniment.
S'esperà que, d ' u n m o m e n t a l'altre,
o b r i r à íes portes al p ú b l i c la nova sucursal de la Caixa d'Estalvis Provincial que
s'ha instaHat en l'edifìci de l'empresa COVASA, dones, segons referències, el locai
està ja a p u n t i només f a l t a l'ordre de
posar-la en m a r x a .
Una gran m i l l o r a pel pöble a la que esperem t o t h o m sabrà correspondre com es
mereix.

I p a r l a n t d ' a u t o s , al Sr. Tejedor li varen
prendre el seu a Barcelona. Al cap de tres
o q u a t r e dies el va t r o b a r , I sense desperfectes. Hi està de pega, dones tots recordem encara quan per l'agost, en l'alguat
del dia 16, li va quedar c o m p l è t e m e n t
i n u n d a t , dins del p r o p i garatge de la seva
torre.

El dia de la I m m a c u l a d a , eis f a m i l i a r s
de can Brustenga celebraren la t r a d i c i o n a l
festa de la casa. Digué la Santa Missa el
P. Tudela, Sch. P. S'acabà l'acte religiös
a m b el cant dels «Goigs» tipies de can
Brustenga que tan bé saben i canten tots
ells.
Després els r e u n l t s , en n o m b r e d ' u n a
quarentena, feren un d i n a r de g e r m a n o r
en el gran m e n j a d o r de la casa p a i r a l .
Degut a eireumstàncies diverses no pogueren assistir uns 12 f a m i l i a r s més.
Felicitem a la f a m i l i a Brustenga i els
hi desitgem que per m o l t s anys p u g u i n
m a n t e n i r aqüestes tradicions que honoren
les nostres f a m i l i e s p a i r a l s .

El Sr. Jaume Ciurans, de can Costa, va
tenir un accident a m b el seu cotxe, del
quai es parla ja en altre Hoc de la revista. Segons eli, no sabla c o m fer vacances, i
ara en t i n d r à uns quants dies. Val ijiés que
s'ho agafi a i x i , dones el mal ja hi és, i la
cura c o m més bé es passi m i l l o r . De totes maneres, li desitgem que sigui el més
e u r t a possible.

El dia 5 de novembre, va I l i u r a r la seva
à n i m a a Déu, M a r i a Flaqué Gubern, Vda.
de Josep T u r e l l , a l'edat de 73 anys, de
can Pepet T u r e l l . V í c t i m a sobtada d'una
e m b o l i a cerebral, va m o r i r havent rebut

Després d'uns dies d'estada a l ' H o s p i t a l
de Granoilers i d'haver s o f e r t una intervenció q u i r ú r g i c a ha pogut traslladar-se
nova ment a casa seva la senyora E m i l i a
Puigdomènech, de can Tabaquet del Rieral.

El dia 19 de novembre va néixer a Barcelona, el cinquè fili ( p r i m e r nen) del mat r i m o n i f o r m a t per D. Enric M o l l s t i Na
Pilar Castello, p r o p l e t a r i s d ' u n magnifie
xalet en el nostre b a r r i , essent batejat a
la capella de la Clinica Santa Madrona el

En J o r d i Iglesias va tenir una colisió
a m b el seu auto el passat diumenge, a
Granoilers". Ni eli ni eis seus acompanyants
eis va passar res, però el « 6 0 0 » va quedar
un xic abonyegat.
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dia 23, amb els noms de Jordi, Alfons,
Joan. Varen ser padrins els. senyors D. Joan
Roseli i Na MarceHa Gili de Gol.
La nostra més cordial enhorabona.
També han augmentai la familia amb
un nen, després de 1res nenes, el matrimoni dels nostras amies Isidre Inés I esposa,
que passen moites temporades i eis caps
de setmana a la seva torre «TranquiHàndia», d'aquest varal. En el bateig se l¡ va
atorgar el nom d'Oscar. Els fellcitem cordialment en aquest venturós esdevenlment.

Per qualsevol cosa relacionada amb
aquesta revista ( a n u n c i s , subscripcions,
noticies, e t c . ) , podeu dirigir-vx>s a les següents persones:
EL RIERAL
Esteve Maspons, de can Mingo
LA SAGRERA
Joan Espuña, de can V i l a
SERRAT
Maria Padró, de can Penedes
BONAIRE
Pere Barbany, da can Donat
LA VALL
Josep M." Maspons, de can Maspons
LA SERRA
Joan Duran,.de can Duran
ESTIUEJANTS
Josep M.* Casanovas Maña
Marina, 337, 5.°, 2.® - Tel. 255 22 89
Barcelona - 1 3

NOTA DE LA SOCIEDAD
DE CAZADORES
Se notifica a todos los socios de nuestra Sociedad, que habiéndose adquirido Lotería del Sorteo
de Navidad en aportaciones de CUATRO pesetas
de la 3.= Federación Regional de Caza de Cataluña, todos los socios inscritos hasta el día 8 de
diciembre de 1968 juegan gratuitamente una aportación de cuatro pesetas en el n.® 35.349, que está
depositado en la tesorería de nuestra sociedad.
Reunida la Junta directiva, se acordó que el
tesorero fuera el depositario de dichas aportaciones, para evitar gastos de envío.
CAMPAÑA BENEFICA DE T.V.E.
Como en los últimos años, nuestra localidad se
prepara para colaborar en la Campaña Benéfica
de T. V. E.
Es intención de los organizadores lograr una
superación en todos los aspectos.
Todos recordaréis que el primer año se regaló,
además de otras cosas, un cerdo cebado, que fue
entregado al Cottolengo. El año pasado fueron dos
los cerdos que se regalaron. ¿Por qué no pueden
ser tres los que se regalen en el presente año?
De todos y cada uno de nosotros depende.
También se ha programado que los niños que
quieran asistir puedan pasar un día en Barcelona
y además de visitar a los enfermos del Cottolengo,
puedan también visitar otros lugares, entre ellos
los jardines de Montjuich, el Parque Zoológico,
etc.
El día señalado ya se animciará oportunamente.
Desde estas columnas comunicamos a todos
cuantos quieran colaborar en un sentido u otro,
se dirijan a D. Miguel Bassa, D. Francisco Brustenga, D. Jaime Barbany Barò o D. José Margenat.
Es muy importante que todos los que quieran
asistir, sean personas mayores o niños, lo comuniquen cuanto antes a los mencionados señores.

Pedro Corts Constants
REBAIES CON TRACTOR Y ORUGA
Casa Niteta

Teléfono 38
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CULTURAL
EL J O C I LES

El joc és una ocupacio bàsica en la formació del nen. Deu
perseguir que ei nen s'identifiqui amb el joc i a més a més li
exigeixi un esforç. Aqüestes qualitats més endavant podrá
traspassar-les al treball t alxí trobarà «gust al viure», Ja que
l'esforç dona optimisme i alegría.
La jogulna
pensem que
mer i, poo a
tuals menys

és un element molt important en el joc, però
ha d'afavorir el desenvotupament sensorial pripoo, Inclinar-lo a superar unes activitats intellecespontànies.

Hem cregut oportú, en vigilies de Reis, fer un petit comentari de tes tendències o inclinacions dels nens segons les
edats, cosa molt intéressant i que cal tenir en compte a
l'hora d'escollir les joguines adequades. Encara que aquesta
classificacló, treta de revistes, sembli encaminada a la Jogulna fabricada, cal fer notar que la Jogulna feta pe! mateix nen
amb material que troba per casa: capses, tapadores, pots...,
i que el! improvisa: fustes, claus, canyes, etc., és de debo la
Jogulna per exceHència.

Normes a tenir en compte per a l'elecció de les Joguines:
Forma.— La jogulna ha d'adaptar-se a la mà del nen.
Dimensíó.— Com més gran és el nen, més grossa a d'esser
la jogulna, i, íes dificultats, han d'augmentar segons l'edat.
Color.— Les Joguines han de tenir els colors clars i vius,

JOGUINES
Dels 3 ais 5 anys
Se l'ha de tractar amb dignitat.
— El nen investiga, explora i toca cada cosa.
— Comença a desvetllar-se la seva imaginació.
— Desitja assoclar-se amb nens de la seva edat, però no
té sentit d'equip.

Is 5 anys
— Apareixen les primeres formes de reflexió. És més exigent i precis en els seus «per que?-

^Als 6 anys
— Adquireix una seguretat en si mateix, tendeix a independitzar-se deis pares.
— Les nenes, si juguen a nines, necessiten moites coses
(vestits, maletes ,etc.).

Ais i anys
— La fantasia és un factor important en la personalitat del
nen; pot, inclús, provocar una irregularitat en el seu carácter el xoc entre la realitat i la vida interior seva.
Accepta i comprèn les regles del joc.

Ais 8 anys

sòlids i no tòxics.

— Madura el seu sentit social, amies i pandilla.
— Les nenes comencen a fer els vestits per les nines.

Diversîtat.— El nen ha de poder descobrir per eli mateix
quina és la joguina que li interessa i les diferents possibilitats que li oferelx una mateixa Jogulna a mesura que va evolucionant d'any en any. No ha de tenîr-ne massa.

— Distingeix el Joc del treball.

Durada.— Les Joguines han de durar, ser ben acabades 1
tenen de servir no sois a un nen sino també ais seus germans
Tenim gran diversîtat de joguines que no passen mai de moda.

— No ti agraden ets Jocs massa fàclls; si convé s'inventa
els reglaments.
— CoHeccions que exigelxin ordre.
— Li agrada tenir objectes propis i fer-los servir.
— Juga a fer representacions de teatre.
— Protegeix els més petits que eli.
— El nen és com un petit salvatge. No li importa ni l'as-

Eis primers 18 mesos
El nen descobreix el món que l'envolta mitjançant els seus

pecte personal ni els modals.
— Joguines que li exigeixin un esforç mental.

sentits.
Jaume Valls

— Joguines suflcientment grans perqué no se les pugui
engollr i de pintura inofensiva.
— Joguines boniques, penjades, l'ajuden a dirigir i enfocar la mirada.
— En començar a caminar és ideal les joguines que s'arrosseguen.

^onit/'uccícfi
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SùnW'ùa.ciéi^ m
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^ a i ' i í fierai a

(^âfaniia.

Dels 18 meoos sis 3 anya
S'accentua l'instlnt d'imitacíó. Li agrada jugar amb objectes

coa

^jjie^^rida.

petits.
— Abans deis 2 anys el nen necessita poquíssimes Joguiaiof'oifia

nes comprades.
— Comença a parlar.
— Li agrada ficar objectes peis forats.
— Li agrada tenir un llapis per guixar.
— Li agrada la companyia deis nens però no juga amb ells.
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Domic, port
Avda, General Mola, 36
LA GARRIGA

^uan

Razón en BIGAS
Casa Gayítá
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LA BARONIA DE MONTBUI

Pregarla del perdo i de la pau
Als pens de l'Africa

crucificada

des de fa quatre cents anys,

i que encara respira,
deixa que et digui, Senyor,
la meva pregaría de pau i de perdo.
Senyor Déu!, perdona l'Europa bianca!
ÊS Verität, Senyor:
D'ençà de quatre segles ella ha llençat
la bramera i els lladrucs dels seus mastins ferotges,
sobre la meva terra,
I eis cristians,
renunciant a la teva Hum i a la teva mansesa,
han cremat, han matat i han fet esclaus...
Però cai que tu oblidis, Senyor.
I beneeixis aquests pobles blancs,
que ens han portât la Bona Nova
i han obert els nostres ulls a la Hum de la nostra fe,
i els nostres cors, al coneixement del mon i dels germans.
I, amb ells, beneeix tots els pobles
de l'Assia, l'America, del mon;
els pobles que suen sang i sofriment.
I fes que les mans càlides del meu pöble
estrenyin les seves mans
en una cadena de mans fraternes que voltegi el mon
sota l'Arc de Bant Marti de la teva pau.
(Oració del poeta negre i President de la
República del Senegal, Leopold Senghor)

de Josep Badia i Moret
Gràcies a Déu. podem saludar l'aparició d'un llibre fet a la nostra mida de
gent de pöble, de gent del Valles. És
un llibre fonamentat a l'arxiu municipal
de Santa Eulalia i pensât i escrit a
L'AmetlIa. Aquest no és pas un fet freqüent.
Encara menys ho és que un llibre
—presentat amb tota dignitat— tingul
a la vegada altura científica evident i
una claredat d'exposició i d'estil que el
faci assequible a tothom.
I, finalment, és gairebé incomprensible en el nostre temps mercantilitzat,
el gest d'un autor que sap fer arribar
a tothom el seu llibre amb dlscreció,
amb elegancia, amb estil...
El llibre —ja ho heu vist—, parla de
la baronia de Montbui, deis nostres pobles d'aquesta banda del Vallès. En ell
coneixem i palpem les vides i eis fets
deis nostres avantpassats. Vides i fets
que, arrelats en aquesta mateixa terra,
tornen a rebrotar en nosaltres, ara i
aquí.
És bent cert que la historia es repeteix. Josep Badia, tot remarcant-ho, vol
fer-nos el serve! d'ensenyar-nos que
també ha d'ésser mestra de la vida.
Sabria greu que no sabéssim aprofltar la lliçô que ens dona aquest llibre.
Les múltiples lliçons per dir-ho tot: de
treball ben fet, d'humllltat en temps
de tanta parauleria buida, de vocació
de mestratge, d'amor a la nostra terra...
Sabria greu que nosaltres, que sabem perdre hores en diaris i revistes,
deixéssim de llegir un llibre que ens
servirà per fer un xic més madura la
nostra vida i per estimar més els nostres pobles.
M. G.

Transportes

J. P E I R O T E N
Comerciante en toda clase de
materiales de cerámica para la construcción

Calle San ]osé, s.n.

Teléfono
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Sección

Hffrícola y Ganadora

El momento actual de la agricultura, es el reverso de la medalla al que nos referíamos en la
anterior crónica. Entonces padecía una gran sequía, ahora estamos pasando por una época de
beneficiosas lluvias.
La lluvia siempre es molesta y
renegamos de ella cuando se nos
da en cantidad, en cambio la deseamos cuando se nos muestra
esquiva. N o tenemos que agudizar mucho la memoria para recordar que hace dos años que
ella nos ha sido dada en pequeñas cantidades, c a s i
siempre
oportunas, eso sí, pero ha sido
insuficiente para alimentar manantiales naturales. Ahora que
parece que la cosa ha cambiado
tenemos que tener paciencia y
sufrir con alegría sus molestias,
y mientras no cause estragos pensemos que nunca caerá el agua
necesaria para que nuestra agricultura sea floreciente.
Los trabajos agrícolas en esta
época del año son muy escasos,
descontando la siembra de cereales y habas poca cosa más hay
digna de mención. Por cierto que
si se cumple el refrán catalán habrá buena cosecha de habas. Este
dice : « Faves amb moli, f aves
fins el coli».
GANADERIA
Huevos. — Poca variación ha
habido en el precio del huevo. Parece que últimamente ha cogido
firmeza.
Pollos.— El ligero aumento que
apuntábamos en nuestra última
crónica volvió a descender alarmantemente, llegando a ser casi
ruinosa la cría de pollos para carne. En esta última semana la cosa ha canviado y han sufrido un
aumento de 4/5 ptas. el kg.
Cerdos. — Precios firmes, tanto
en lechones (1.300/1.400 pesetas
unidad) como en cerdo cebado,
habiéndose llegado a razón de las
63/64 ptas. kg. canal para razas
selectas. Esta rama de la ganadería se ve azotada, otra vez, por
un ataque de glosopeda, que, aunque no es muy grave, está causando bastantes bajas. Esta enfermedad se está pasando de raya, pues aparece con bastante frecuencia.
Terneros. — El aumento del
precio del ternero que preveíamos, se ha mantenido firme durante todo el mes de noviembre;
ahora parece que cede un poco
en su firmeza.
José

Margenat

N E M A T O D O

D O R A D O

Una plaga nueva, en el cultivo

de la patata

Los nemátodos son pequeñísimos gusanos de forma alargada y cilindrica que viven en el suelo.
Existen varias especies de estos gusanos que atacan a gran cantidad
de plantas cultivadas: patata, cereales, remolacha, etc.
Por ser la patata un cultivo bastante importante en Sta. Eulalia de
Ronsana, vamos a describir el nemátodo de este cultivo.
Se le denomina nemátodo dorado. Ataca a las raíces de la patata y
del tomate y es el verdadero causante del supuesto «cansancio» de la
tierra en este cultivo.
Síntomas

de las plantas

invadidas

El retraso en la brotación y lento desarrollo suelen ser los primeros
indicios que permiten sospechar la presencia del nemátodo.
Las matas de patata afectadas, siguen retrasadas en su crecimiento
y su f o l l a j e presenta color verde pálido con alguna hojas parduzcas.
Al arrancar las plantas infectadas puede apreciarse su pobreza de
raíces en comparación con las sanas. Un examen más detenido permite
apreciar las raicillas muertas y en otras la presencia del nemátodo y
más fácilmente de sus «quistes», en forma de bolitas de color blanco
cremoso o amarillo dorado adheridas a las raicillas. Estos quistes son
nemátodos hembras, repletas de huevos.
Importancia

de los daños

Con frecuencia la plaga no se manifiesta en forma alarmante, hasta
que han pasado algunos años después de introducirse el parásito.
En un principio en las matas de patatas no muestran daños aparentes al exterior. Pero si, como es frecuente, se repite su cultivo en el mismo terreno, ya se pueden observar algunas matas con escaso desarrollo
y a medida que la infestación va aumentando, esos primeros focos se
van extendiendo hasta llegar a invadir toda la plantación.
La cosecha de las patatas atacadas disminuye a medida que aumenta
la invasión.
En patatares intensamente invadidos, a causa de la repetición del
cultivo en el mismo terreno, las pérdidas son muy importantes.
Propagación

de la

infección

En las tierras libres del parásito la contaminación se produce casi
siempre por emplear para la plantación patatas procedentes de sitios
infectados.
En cuanto a la expansión de los focos iniciales, más bien que por el
desplazamiento del parásito, que es muy limitado, se efectúa por el propio agricultor al realizar el trasplante y sobre todo, con los aperos y
máquinas de labranza o recolección. Incluso puede llevar quistes de un
campo a otro en el calzado y en la ropa.
Las tierras más afectadas y por donde suele comenzar la infección,
son aquellas más sueltas, es decir las más aptas para la patata.
Método

de lucha

Cuando se sospecha la presencia de nemátodos, es conveniente tomar
unas muestras de tierra para su análisis, de este modo se tiene la certeza de si existen o no nemátodos en el terreno.
Caso de que los haya lo más efectivo es realizar un tratamiento a
base de un producto denominado D-D, el cual ha dado resultados satisfactorios, hasta la fecha, en la comarca del Vallés.
Modo de realizar el tratamiento

con D-D

Para lograr una máxima efectividad, conviene tener el terreno completamente limpio, bien preparado y desmenuzado hasta ima profundidad de 25 cms.
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La temperatura del suelo no debe ser inferior a los 5« y la humedad
debe ser igual a la necesaria para la buena germinación de las semillas.
El producto, en pequeñas superficies, puede aplicarse con un simple
porrón, echando el chorro de líquido en el fondo de los surcos abiertos
por un arado de vertedera a 15 cms. de profundidad.
En parcelas mayores, resulta interesante hacer los tratamientos a
base de un cultivador que lleva unas rejas especiales que introducen el
líquido en el fondo del surco, a la vez que lo tapa inmediatamente.
Una vez realizado el tratamiento, puede allanarse el terreno con un
pase de tabla y mantenerlo sin labrar hasta el momento de la plantación.
Si después del tratamiento, no llueve, es muy aconsejable dar xm
pequeño riego a ser posible por aspersión, con el fin de evitar la evaporación del gas que forma el líquido.
Entre el tratamiento y la plantación deben transcurrir unas tres semanas, por lo menos, debiendo airearse bien el terreno con una labor
antes de proceder a plantar.
Dosis
La cantidad de D-D a emplear es de 400 litros por Ha. (140 litros por
cuartera), según intensidad del ataque.
El precio del producto para una cuartera, resulta a 4.000 pesetas.
JAIME REIG NURI
Agente Comarcal del Servicio de
Extensión Agraria de Granollers

Servei Meteorologie
M e s de novembre de 1968
Després d'un mes de juliol amb un
cel tan avar que no ens va donar ni
un litre d'aîgua, segueix el mes d'agost
més generös. Per a alegrar al pagès
i donar esperances als boletaires, que
en el nostre pöble no son pocs, en
cauen 171 I. i, en un sol dia i poca estona, 122 I. I el mes de setembre?...
Sec, molt sec, molt sol I pluja poca.
I I'octubre? Zero litres. Adéu bolets 1
aquellos estones tan agradables passades al mig del bosc, mirant i remirant si sota el bruc o l'estepa s'hi amagava el rovello. Del mes de novembre
no ens podem queixar; si no ha fet
créixer el riu, ha donat a la terra l'aigua necessària perqué l'agricultor pugul treballar-la amb satisfaccio.
Tenim
Dia
»
.
.
»

ací l'aigua caiguda:
1
17
2
1'7
3
0*3
5
0*4
7
13'4
R
14'6
» 10
3'1
» 16
2'7
» 15
10'8
.17
0'3
> 28
29'1
» 29
3'2
» 30
9
Total

i.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

105'6 1.

TEMPERATURES DEL MES

RIERA
Qoitfi eccions

ANTIGUA CASA

PLAÇA

DE L E S

TEL.

BALDUFAS

OLLES.18

270 05

27

GRANOLLERS

^aáiija a ioiéJ^ aiá
ianoé ^éhâ do^ Hadai
Ány. VLQ'U
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(Per si aigú M Interessen les comparacions, escric al costat les temperatures del mes de novembre del 1962)
Novbre. 1968
Min.
15
13
7
6
8
10
7
11
10
7
7
5
9
10
13
13
4
1
3
4
7
9
4
5
7
9
9
13
13
11

Méx.
Dia
20
1
... ...
18
2
... ...
15
3
... ...
15
4
... ...
14
5
... ...
16
6
... ...
18
7
... ...
13
8
... ...
9
... ...
16
16
10
... ...
15
11
... ...
15
12 ... ...
17
13
... ...
17
14
... ...
17
15
... ...
16
16
... ...
10
17
... ...
11
18 ... ...
19 ... ...
10
12
20
... ...
14
21
... ...
15
22
... ...
14
23
... ...
16
24
... ...
16
25
... ...
16
26
... ...
15
27
... ...
15
28
... ...
16
29
... ...
13
30
... ...

Novbre. 1962
Màx. Min.
2
17
7
17
17
9
12
18
13
15
7
13
6
15
5
12
13
7
5
14
13
5
5
14
5
13
5
10
0
11
4
12
2
12
5
11
9
2
9
0
8
1
2
12
4
11
12
2
2
14
3
13
6
11
8
1
2
12
0
11

(Les dades ressenyades son observadas pel Sr. Joan Batlle, mestre de La
Sagrera, i es refereixen a! Hoc concret
del seu domicili en quant a temperatures, i a can I\/lataporcs en quant a la
pluja, ja que allí està instaHat el pluviòmetrel.

20 . R o

N s A N A.

ELS
En apropar-se les festes de Nadal, en la nostra ment s'hi
ajunta també una paraula: Pastorets. En el nostre poblé
h¡ ha una Ilarga tradició en aquest sentit. J a a l'any 1933, es
representaren en el petit Casal. Després, seguiren les representacions amb gran èxit els populars per tothom Bato i
Borrego, amb les seves peripècies i sobretot, eis infants disfruta ven corejant eis finals de la carta que dictava en Borrego (l'Alcalde), i copiava en Bato (Secretan). Aquests Pastorets es representaren bastants anys, més o menys fins l'any
1945. Eis noms deis Josep Barbany, Enric Duran, Esteve
Vallcorba, Enric Rodés, Elies Valls, germans Gravi i d'altres, van lligats amb aqüestes representacions. Després es
presentaren uns Pastorets en eis quals eis protagonistes eren
en Garrofa i en Pallanga. En aquests, després de les aventures pròpies entre pastors i dimonis, s'hi afegí l'Adoració
deis Reis, amb gran gatzara per part de la gent menuda.
Cal remarcar que les noies també representaven eis seus
Pastorets. Pastoretes per èsser més exactes. No faítant-hi el
seu dimoni que desbordava gènit pels quatre costats. Els
noms de les Viñeta, Cabot, Duran Rodés, Duran Molins i
d'altres, donaren vida molts anys a aquests Pastorets.
Es representaren també eis de l'Esquellot i en Picarol,
que tenien eis seus punts divertits que culminaven en uns
ballets que s'havien de repetir sempre, dones les evolu-

Oíohl

PASTORETS

cions deis que ballaven eren molt celebrades. EIs noms deis
germans Viñeta, junt amb els anteriorment esmentats, feien
eue la representació fos un èxit.
Últimament, es representaren força anys els Pastorets
d'en Folch i Torres. Creiem que es va marcar una nova
època. No en la representació, que sempre ha estai força
bona, sino en la tramoia. Decorats nous, efectes de llura,
etc., culminava en Taparatosa escena de les Calderes d'en
Pere Botero. Hem de destacar aquí el treball extraordinari
en aquest sentit, fet per l'amie Pere Ciurans Arimany, vertader capdavanter d'aquest treball. Com que s'han représentât moits anys aquí, els intèrprets ja han estât cap els últims anys els filis deis que començaren l'any 33-34. Els
Franch, Gol, Galobart, Ciurans, Bigorda, Valls, U ñ ó i d'altres que en aquest moment no recordem, han anat fent que
cada any es representés I'espectacle propi de Nadal: Els
Pastorets.
Ültimament, de l'any passat, es representen els que tenen
per protagonistes la nova generació d'actors que ho fan molt
dignament i que esperen que per molts anys i tots junts poguem presenciar I'espectacle nadalenc per exceliència: Els
Pastorets.
Observador

d^^étoAA/uini

Coiigoit del Figaro
Típica cuina catalana

GRAN «REVEILLON» I Fl D'ANY
Carretera de Barcelona a Puigcerdà
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olana love

Diana love
Ens va semblar que un petit comentari dintre les planes
centrals, posant el t i t o l d'Agrupació Juvenil I dient les activitats que s'han fet durant un més és una cosa massa buida,
poc representativa.
De tal manera que hem pensât de substituir-la per la present Plana Jove. Volem que aquesta siguí el mitjà d'expressió
del jovent de Santa Eulalia. D'aquesta manera us podem dir
que aquí hi trobareu espai per tots els comentaris, critiques
i suggerències que f e u arribar a les nostres mans.
Tenim el desig d'anar millorant aquesta secció en números
successius i, amb aquesta finalitat, demanem la vostra collaboració.

CONCURS DE PESSEBRES I DE CHRISTMES
INFANTS
Com l'any passat, tornem a fer un concurs de pessebres
i de chnstmes, en el que hi podeu participar tots els que
tingueu menys de 14 anys.
BASES Concurs de Pessebres
1. — Pot participar al concurs qualsevol pessebre construít per
nens o nenes de menys de 14 anys.
2. — Les inscripcions podran fer-se al vostre catequista, a
can Elies, o a can Duran del Rieral.
3 . — El jurat, format per 4 membres de l'Agrupació Juvenil i
2 infants, passarà a veure els pessebres els dies de Sant
Esteve i de Cap d'Any.

TEATRE

BASES Concurs de Christmes

«El fabricant de Nadals». Sota aquest t í t o l es tenia projectat de representar el dia de Santa Eulalia una comèdia al Casal. Ja s'havien fet alguns assalgs, però davant la impossibilitat per part d'alguns deis actors de poder fer els assaigs
normals s'ha hagut de suspendre la representació, cosa que
és de lamentar ja que era una obra molt intéressant i que
deuria haver agradat al public assistent. Com se sol dir:
«Otra vez será».
Esperem que no passarà el mateix amb «Els Pastorets»,
que si Déu vol es muntaran també aquest any. Tenint en
compte l'experiència obtinguda l'any passat, és de suposar.
que ens podran f e r passar una vetllada ferma a tots plegats.

1 . _ E I paper el podeu triar vosaltres (color, tamany, etc.).
2. — Pot èsser f e t amb pintura, dacs, llapis o qualsevol estri.
3. — Haureu d'entregar els christmes al vostre catequista, a
can Duran del Rieral, o a can Elies.
4. — L'exposició d'obres sera a la Rectoría des del dia de Nadal fins a Reís.
5. — El jurat estarà format per 4 membres de l'Agrupació Juvenil i per 2 infants.

HIT PARADE «RONSANA»
Qué tiempo más feliz, Mary Hopkin
CANCO

Hey Jude, The Beatles

La Dolors Laffitte, que juntament amb en Lluis LIach va
quedar en segon Hoc al Festival Internacional de la Cangó de
Barcelona, cantant «A cara o creu». se'n va a Paris, a actuar
durant una temporada.

Monla, Peter Holm

Tant la Dolors Laffitte com en Lluis Llach varen cantar aquí
a Santa Eulalia fa menys d'un any.

My little lady, The Tremeloes
Oh lord, vjhi lord, Pop Tops
Marta, Joan Manuel Serrât
Enciende mi pasión, José Feliciano
Vivir (life), Sly i the family stone
EN CATALA
Marta, Joan Manuel Serrât

LLIBRES

Indesinenter, Raimon

Per al primer comentar! de llibres per a joves, hem escollit
«El petit príncep». Ens ha semblât intéressant i força conegut, a més de la seva fàcil lectura i curta extensió.
L'autor és en Saint-Exúpery. Aviador francés que va morir
en un vol sobre Alemanya durant la l guerra mundial.
Amb un estil sensible i amable, escrit com si fos adreçat
ais infants, cal llegir molt poques planes per adonar-se que
no és un Ilibre infantil. De seguida es veu que és una obra
en la qual Saint-Exúpery dona unes idees personals sobre
problèmes i situacions humanes. Agafant com a fi la qüestió
primera i més important que és la finalitat de l'hofne.
«Que hi f e m

al

mon?»

«Per qué hi som?»

Pescadors, Dos -I- Un

^Q,íuqiAMÁa do^ So/ñata^

Trinidad Folch
£m doMa (olicdâ

fio^ia^

El petit príncep viu per una flor. Cap deis personatges
amb els qui es troba el príncep no sap perqué v i u . .
Si el príncep viu per una flor, no vol dir aixô, que els homes
hem de viure per alguna cosa que valgui la pena? Quanta
gent durant tota la seva vida només ha f e t que menjar, treballar i dormir? Em sembla que l'home ha de viure per alguna cosa més. Em sembla que aquest Ilibre pot dir moites
coses a cadascun de nosaltres. És un Ilibre que cal llegir.
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Torre Niteta

l-a Sagrera

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

Carpintería mecánica
y Tonelería

de

ANDRES TORNER
El RIERAL

TEL. 23

SANTA EULAUA DE RONSANA
—

GD

^¡toltes

felicitáis

Gránulos Diana, S.A.
eis

ili

clesitja

PRIMERA MARCA N A C I O N A L

Hostal San Hoc
^T)istrißuiclor:

BRU5TENGA
Teléfono 4

CAMPBODOM

Santa Eulalia de Ronsana

JUGUETES - DEPORTES

SASTRE

REGALE
JUGUETES

pnj A LOS

GBMOLLEBS
l^idUo^n Id ma/i^a^
y, íioiclo^xié.

pMob

d^
dZoA^
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jiA/^uO'hé

Plaza Perpiñá, 1S
Teléf. 270 04 58
Granollers

j

CASAL

PARROQUIAL

«ELS PASTORETS»
es íaran fres- dies:
IMadal i Cap d'ünyales

8 del vespve

Reis a les 5'30 de la tarda
l/Qníu-kl!
I

6.

STA.

EULALIA
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E n q u e s t a s o b r e la r e v i s t a « R o n s a n a »
Vol ser un resum de les opinions que sobre aquesta revista han donat diferents persones del nostre
pöble —dones, homes, grans i joves— a les quals
se'ls ha pregunta!, i de les que intentarem treure'n
Ies ensenyances necessàries per anar-la millorant.
Hera concretat
1 . — Qué
2 . — Qué
3. — Qué

en
US
hi
US

tres les preguntes, que són:
ha semblât l a revista?
trobeu a faltar?
hi s o b r a ?

Les respostes han estât així:

Antonia Vila Pañach
1 . — Està bé. Que duri, que ho veig difícil aíxó.
2 . — informació més d'aquí, prometatges, etc.
3 . — Res.
Pere Ciurans B o n e t
1 . — Està molt bé per a qui té temps de llegir-la.
2 . — Hauria de ser feta d'articles més curts; està ciar
que si un ha de dir unes coses que necessiten tota
una plana, no ho pot resumir.
3 . — Res,

Jaume Maspons (Sr. Alcalde)
1 . — No he tingut gaire temps de mirar-la, però m'ha
agradat.
2 . — Més escrits curts i noticiari del poblé; per exempie
notes de societat.
3 . — No m'hi sobre res, però eis articles llargs costa de
llegir-los.

Rafe! ColoiTser (Sr. Mestre)
1 . — Per ser la primera, està molt bé.
2 . — Hi falta,... potser més material, que siguí més llarga.
3.—

Res.

Assjmpció Gol Fornier
1 . — Sosa.
2 . — Hi falta joventut, s'ha de parlar més de cosa actual.

Sebastià Bonet (Sr. Conseller de Cultura)
Molt bé. No em pensava que s'hi pogués fer tant. La
Verität és que l'he trobada molt interessant, ¡ fins
divertida.
2 , — No ho he reflexionat gaire, però de moment res.
3 . — Tot té interés per algú.

3 . — Totes aqüestes coses tan llargues i les «Xerrades de
l'avi Roe».
Josep Deupí
1. — Lenta.
2 . — Articles del jovent 68-69, cosa bona, per aíxó, eh!

Joan Deupí
1 . — M'ha agradat,... el fútbol, la caça. etc.
2 . — Hi falta informació internacional; està ciar que un
cop cada més és difícil de recollir tot el que passa,
perdería actualítat.

3 . — Res, tot pot interessar a algú, encara que aquest no
siguí jo.
Joan Duran Guai

2 . — No sé. Ya digo que no la he mirado toda.

Està molt bé. Sobretot les «Xerrades de l'Avi Roe i
en Quim», que d'una manera humorística dona una
llícó per a molts.
2 . — Potser que els escrits siguin més del tipus del comentat, a l'abast de tothom.
3 . _ Res.

3 . — Un poco cara. A los que la vendí aquí en el «poste»
también se quejaban. Pero comprendo que tiene que
ser así.

Grades a tots per la seva col-lab oració.

3 . — Res.
Narciso IVIontes
1 . — Està bien, aunque no la he leido toda.

H U M O R
A C U D IT S
Entre amigues
— É s tan timid, que no sé com es va
arribar a casar.
— O h , és que quan ella li va proposar,
no es va atrevir a dir que no.
Enterrament
El curiós, en veure passar un enterrament:
— V o i fer el favor de dir-me qui és el
tnort?
Un del seguici:
— H o m e ! , el que va díntre la caixa.
Funcionarís
Paul Masson, en les seves notes:
«Els funcionaris- són com els Ilibres
d'una biblioteca: els menys útiis són els
'iue están situats més amunt».

Parlant de tot
— A la terra i a l'ínfern, només hí falten
dues coses per fer la competencia al
cel: Bona gent í aigua.
— La consciència és una veu, que ens diu
que no s'han de fer les coses, quan ja
les hem fetes.
!Hn el teatre
Apuntador: — F e s el favor de no estornudar cada vegada que ho faig jo! ¿No
ho veus que estic constipât?
Nen aí:-:crit
— R o b a n t - m e les pomes, eh?
— N o . . . Senyor Joan... He pujat a l'arbre a penjar-ne una que havia caigut.
Un ccnseü
Per arribar a tenir 100 anys:
Cuidar-se moltíssim quan se'n tenen 99.
Falta tan poc per arribar a 100!

JORDI
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EL NOSTRE MON
Carta, ais Xieìs
Avui. amies, un article que publica la revista «Construïm» i díu així:
«Estimais Reis: M'agradaría que em portéssíu una pistola, una pilota, un tane...
Volguts Reis d'Orient: Aquest any voldria
una nina molt maca que digui pare I mare...
Ouan s'acaba l'any comença l'època d'illusió per ais infants, s'acosta la festa dels
Reis; totes les seves preocupacions són veure qué demanaré i qué em portaran. Els nostres infants són el que nosaltres els inclinem
a èsser, demanen el que nosaltres els incitem a demanar; per si sol l'infant no necessita joguines prefabricades primorosament,
más aviat si el deixéssim Iliure de pressions,
seria eli qui seguint el procès de la seva
imaginació, es fabricarla qualsevol estri per
a jugar, convertint-lo en un objecte meravellós. D'un grup d'infants que hem preguntat
qué volien que els portessin els Reis, els
nens un 70 % ha dit pistoles i cotxes elèetries; i les nenes un 58 % nines.
Ens ha fet pensar molt seriosament aquesta estadística. ¿Com volem donar ais nostres
infants un sentit de justicia i una bona formació humana i fer-los-hi entendre la necessitai de la pau, si tot el que els envolta tè un
sentit de guerra?
Els grana politics mundials discuteixen la
manera de prohibir la fabricació d'armes. Nosaltres posem a les mans d'un infant de 7
anys una pistola amb la quai «mata» el seu
company: Pam!, t'he mort. El company, un altre infant de 7 anys, eau a terra: Than mort.
Un segon després s'aixeca com si res no hagués passat i es canvien els papers; ara el
que abans havia disparat fa de mort i el mort
dispara. S'ha acabat el joc, la mare els crida
per anar a l'eseola, però mentrestant, a qualsevol Hoc del mon on el tret haurà estât de
debo, no un infant, sino deu i potser cent
hauran eaigut reaiment morts sense aixecarse al cap d'un segon, per culpa d'uns homes
que potser quan tenien 7 anys, també jugaven
amb una pistola.
Cal potser que siguem una mica conscients
del nostre deure com a educadors d'unes noves generacions, potser aquest èsser conscients ens portará a anar contra corrent, car
actualment tot el que ens envolta té un aire
de violèncla: les publieacions infantila, les
pellicules de la TV. o del cinema, la propaganda de joguines; però pensem que val la pena
de no seguir la moda per no donar als nostres nens l'ocasió de matar als 7 anys».
Em sembla que ja ni ha prou per veure com
és eL nostre món i qui en té la culpa. 'Construim'
és una revista que hauriem de llegir tots. També, les noies: comptes de comprar fotonovel.les,
que valen fer creure cases impassibles, valdria
més llegir aqüestes revistes que ens expliquen
els problèmes plantejats avui.
Jo no us creieu que us die això per fer
propaganda no, sino, perqué ès una llàstima
que coses així no les llegim; a vegades diem;
earai!, però com està el món; i si ens hi fixem bé, en el fons la culpa la tenim nosaltres. Per això s'han fet aqüestes revistes i
també el «Ronsana», per conéixer-nos mlllor
els uns als altres, i poder arreglar els defectes que tots tenim.
Esteve Carreras
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