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Feia un vent que tallava. El
Montseny nevat. El sol, malgrat
no deixar-se cobrir, tampoc escalfava perqué ja era la tarda.
No obstant això. la gent de
Santa Eulalia, de totes les edats,
va sortir en pes de casa seva,
ais camíns del camp de fútbol
estaven més concorreguts que
mai.
Tot això perqué era el «Dia de
les Gitanes». Feia quinze anys
que no n'hi havien hagut. Era
imprescindible anar-hi. «A veure
com ho faran aquests joves!».
S'havien de comparar amb els
d'abans.

iéak
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I aixi, amb el camp pie, la festa va quedar molt bé. Els entesos, a la sortida, deien que els
millors eren els de L'Ametlla i
els nois, només els nois, de Castellar, Els altres no van desentonar gens. Sobretot els nostres,
que no van deixar veure, amb
cap falla, que era el seu primer
any, Ho varen fer molt bé, i fins
i tot ens van sorprendre amb
una cangó nova. S'ho mereixien
després de tres mesos d'assajarl
Felicitem a tots els components de la colia, aixi com també ais assajadors.

Arribades les diades del «Carnaval», ens ha semblât oportú parlar-ne
una mica d'aquest ball o, potser més ben dit, espectacle.
És molt possible que no vagi néixer a Catalunya, ja que, segons sembla, fa molts anys, o segles, una tribu de gitanos, nómada, vagamonda,
el va portar aquí. Però, en la nostra comarca hi va prendre tanta intensitat que ha donat Hoc a la continuïtat durant tants anys, principaíment
en els pobles del Vallès. I també, en els pobles de les planes del Besos,
com en les cingleres de Sant Feliu de Codines i Puiggraciós; i en èls que
estan al peu de les costes del Montseny, seguint Tordera avall i arribant
també a dominar en alguns pobles del Maresme.
La diada d'aquest bail és per Camestoltes, encara que actualment
també es balla en altres dies. Hs una festa de molt «soroll», tant, o potser més, que per la Festa Major. Uns dos mesos abans no es parla pas
de res més. Es busquen les parelles, s'organitzen les Colles i el vespres
es reuneixen en un local per a fer els assaigs, sempre, amb un o més
caps de colla, que els dirigeixen xiulant o cantant les tonades i trencantse el cap hores i hores, per a fer combinacions estranyes que facin força
efecte.
Ah! i no en parlem de les modistes! No en tenen p^s poca de feina!
Perqué el vestit de les bailadores ha d'ésser ben fet i molt vistos. La
vestimenta també ha anat canviant, dones antigament les bailadores ana/

Ronçana, 1/2/1969, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

RENAULT

S U MA R 1
. J

Les Gifijnes
E Maspons

Punts de vista

la superacid

.

.

de la

3

Opinions

. 5

Noticies

. 6

Notici« de cada barri

Co ncesionario

. 4

violènda

ÍO

.

A M A D E O PRUNA MAS

Alfonso IV, 2 5 = 31

Teléfono 2 7 0 01 6 2

G R A N O L L E R S
Plana

jave

Í2

Isidro Prat Bachs

J Sampera - P Comas
Isabel Vails
Joan Espuña
A' Margenat
M- Colomer

Sección agrícola y

A

ganadera

n

J- Margenat

GENTE
Cíes. cl^A 55urance5 G,
Vjénéraies

J . Reig

Datos

meteorológicos

n

Accidentes

J. Batlle

•

.

Seguros de

Humor

.

.

Tançant

amb el farol vermeil

. 15

Vida

Incendios

Accidentes

Etc.

. 16

Lluis Galobart

Principe de Viana, 2 - 1/
GRANOLLERS

Ronçana, 1/2/1969, p. 2 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Teléfono n. 5
RIELLS DEL FAY

RONSANA

« LES G I T A N E S »

PUNTS

DE

VISTA

Voldríem el diari a la mida del pöble
Si el
nostre diari està fet per la
gent del pöble, ha d'estar fet al s e u
nivell.
No cai trencar-se e! cap fent articles amb ideals e s t r a n y s que no s ' e n tenen; ni cai buscar detectes pel pobre goig d'exposar-los.
Voldríem articles al nostre nivell.
que ens ajudin a fer el nostre treball
de cada dia ben fet; a estimar m é s
el pöble i la s e v a gent; a respectarnos i estimar-nos eis uns amb eis altres, I també que e n s parlin de Déu.
Carme

Duran

Val més aconseltar que criticar
La revista «Ronsana» al pas que va
dintre de poc e s convertirà en un safare! g.
Acabo de llegir tota la revista del
mes de gener i trobo moites c o s e s
que en comptes de donar conseils, el
que fan és criticar. Sobretot en algunes opinions i en l'article «Carta ais
Reís».
Jo crec que al pas que van de criticar, la revista « R o n s a n a » no arribara
lluny. En canvi, si la revista « R o n s a n a »
fos una revista de pau, d'amor, de
conseils, d'opinions, etc., això
seria fer una revista ferma. Val m é s
aconsellar que criticar. S i « R o n s a n a »
és una revista nostra, i si la fem amb
amor, conseils, i no critiquem, s e g u r
que durará anys. Però si f e m el conîrari, segur que durará poc. V o s a l t r e s
teniu la paraula.
J. Deupi

- 3

( ve de la pàg. 1 )

ven amb mocadors deis més antiquats i serrells, i també duien les millors joies, sobretot arracadas, les més llargues i virolades. Eis balladors
portaven un gec, armilla i un barret de copa i, a les carnes, uns calgons
de cuiro plens de cascavells, que se'n deien camals. Actualment, les
noies porten el vestit més curt, un manto i les espardenyes, i eis nois
A'an amb trajo normal, la faixa i el llacet o corbata del mateix color,
les esp ardenyes amb cascabells i el tapa-boques.
En el nostre poblé fa uns quinze anys que no es ballaven, però abans,
quasi cada any hi havia «colla», inclús va durar uns anys que hi havien
dues colles. Parlant amb la Sra. Rosa de Can Rajoler ens explicava que,
en el seu record, eis ensenyadors a La Sagrera han sigut: antigament, en
Genis Puigdomènech, espòs de la Sra. Niteta; després en Joan Puigdomènech, de Can Mestret (l'onde); llavors el seu marit, en Jaume Flaqué,
de Can Espardenyer, i últimamenten Josep Puigdomènech, de Can Mestret, tots ells ja traspassats (a. C. s.).
En el Rieral, d'ensenyadors hi han hagut: primerament, el ja nombrat Joan Puigdomènech, de can Mestret, passant llavors uns quants
anys amb ensenyador foraster, en Lluis Valls («Calixto»), de l'Ametlla,
que, ja és tenir-hi afició!, dones, en eis mesos de més fred venir a Santa
Eulalia, amb bicicleta o a peu i a les hores del vespre o, millor dit, de
la nit, Déu n'hi do! Després, i en eis dos últims anys, varen ser en Josep
Danti, de Can Francés, i en Jaume Duran, de Can Pere Duran, que continuaren eis assaigs aquells dos anys. També hi hem de comptar com
ensenyador, en el Rieral, un eficag coHaborador en la part musical, el
Sr. Ramon Vilà, perqué ho sap tocar molt bé. Aquest any n'hi han tres,
en Josep Solé, de can Pineda, en Jaume Duran, de can Pere Duran, i
l'Esteve Maspons, de can Mingo.
Eis llocs on s'havien ballat en el nostre poblé, a La S a l e r a , a
les sales de can Mestret i de can Rajoler, a l'era de can Turell, i potser
algún altre Hoc que no recordem; i, en el Rieral, es bailaren a l'era
de can Bonet, la de can Francés, la de La Bastida Nova i últimament
en el camp de fútbol.
Les colles de Santa Eulàha, tant les unes com les altres, havien agradat molt, i anant a bailar peís pobles eren molt aplaudides, dones ho
feien molt bé, principalment amb les castanyoles no hl havia altre poblé
com ells; eren, i encara són, grosses i de bon so. Això ho demostrava
eis premis que guanyaven en eis concursos que es feien llavors a Granollers (ara es fan a Sabadell).
En quant a aquest any, per èsser el primer que les ballen, també es
pot dir que ha anat molt bé. Esperem que continui així. Ho tenen tots
ben merescut, per les molèsties que això porta, tant al jovent com als
ensenyadors, i també ais pares deis balladors que, després de tants dies
d'anar a dormir tard, almenys hi hagi alguna satisfaccio, i en quedin
ganes per un altre any, si Déú vol.
E. Maspons

Serve! setmanal de noies
El m o s s è n cada s e t m a n a p o s a a la
«fulla», en el serve! setmanal
de
noies, «No hi han n o i e s per aquesta
setmana». Está vist que en un pöble
que h! ha m é s de 50 n o i e s joves no
pot organitzar-se aquest s e r v e i de manera que n o m é s un cop l'any i de
dues en dues puguin cuidar-se de netejar l'església. Si el m o s s è n la vol
tenir neta, ha de Hogar d o n e s pagant,
un cop o d o s al m e s . El C a s a i el tenen
d'escombrar eis nois, i les n o i e s estan alla que s ' h o miren.

Transportes

J.

Jo no s é c o m ha d'anar quan e s
casin, perqué, pobre noi que les ensopegiii!, que no li p a s s i res.

PEIROTEN
Comerciante en toda clase de

S'han trobat 12 n o i e s per bailar gitanes; el dissabte a la tarda totes cap
a Granollers, i no poden anar a escombrar.
Fa unes s e t m a n e s tres n o i s e s varen oferir per e s c o m b r a r l'església.
Esperem que aixo no continu!.

materiales

de cerámica para la construcción

Telèfono 82

Calle San José s.n.

Pe re Prim
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DE LES NOSTRES LECTURES

L a s u p e r a c i ó d e la v i o l è n c ì a
Aquesta exigencia, no toca j a solament el punt de la guerra i de la pau, sinó que s'estén irrésistiblement a altres valors essenciais de l'Evangeli que la llarga coexistència amb
cultures aclualment envellides ha portât potser a obnubilar, a
oblidar i potser fins a capgirar. En simetría amb el problema
de la pau, acut ¡ustament a l'esperit e[ de la no violencia. No
és difícil de reconèixer darrera les timideses cristianes de
cara a una renuncia ferma i definitiva a la violència, tota una
sèrie de condicionaments dérivants de la cultura dominant de
l'Occident, tant en el sentit de considerar la violència com un
factor ineliminable de r e s t r u c t u r a social, com també en el
sentit d'instrumentalitzar el refus de la violència per a la
conservacló d'una particular estructuració social existent.
Ambdues posicions sembla que es remuntin a opcions de filosofìa social o d'estratégia política típiques d'un determinai
sistema cultural, en perj'udici d'una lectura directa i plena
del sermó de la muntanya.

Justament aquests anys la fe en la força del refús de la violència s'aprofundeix i s'estabilitza a través de la confrontació
amb les exigències cada vegada més urgents i vastes de justicia i de Ilibertat per a tots els homes. L'acceleració precipitada de la Intolerabilitat de molts aspectes de restructura
social vigent ens fa comprendre, millor que per al passat, com
la superació de la violència no implica de cap manera una
actitud passiva ni una acceptació de la situació existent o un
desinterés per una seva mutació, èdhuc ràpida í radical. Sovint les ideologies contraposades s'han complagut a cultivar

Cree que eis cristians, posats per la Providencia a v i u r e en
eis nostres dies, són cridats a donar testimoniatge —anàlogament a tot el que es va esdevenir ais p r i m e r s segles— que
la violencia és la primera conseqüéncia i ei procediment mateix del pecat, és a dir, és l'efecte de Tentrada de Satanás en
la hístória deis homes. Si és veritat, com de fet ho és, que
tot nou acte de violencia introdueix energía satànica en la
hístória del món, una energia que l'home no pot dominar,
adquireix valor normatiu la ¡ndicació del Nou Testament segons el quai l'unica manera de vencer í de superar la violencia no és respondre amb una altra violencia «defensiva», sinó
sortir de! sistema de la violencia que és un deis factors portadors del «misteri d'íníquitat». És necessari comprendre cada vegada millor per qué en la narració del Gènesi Déu impedelx fìns i tot que siguí escampada la sang de Caín: Déu protegeix el mateix fratricida amb un senyal misterios perqué
ningú no el mati (Gènesi 4 : 1 5 ) . Tal comportament será explicat després de l'Aliança del Sinai, quan el Senyor dirà al
seu poblé: «No contaminareu la terra on habiteu. La sang,
efectivament, contamina la t e r r a . . . No feu i m p u r a . . . la terra
on habiteu, on ¡o habito enmig de vosaltres». Tot això és molt
més veritat avui, després que e¡ Verb de Déu «es féu earn, i
posa entre nosaltres el seu tabernacle (Joan 1 : 1 4 ) .

Més encara: les nostres generacíons han assístít a eioqüenis
signes deis temps. La victoria de l'india de Gandhi, el testimoniatge planetari de Martin Luther King i fìnalment la resistencia incruenta del poblé txecoslovac indiquen clamorosament, ultra el valor, també l'eficàcia histórica d'una viril renuncia a la violència.

0 denunciar la inclinació no violenta dels cristians com una
actitud de renuncia, de desistiment històric, dels quais s'aprofftaven eis detentors del poder. Seria suficient conèixer la dramática condicio humana dels dos-cents milions de fills de
Déu de ['América Ilatina per a esvair l'equivoc grotesc d'un
refus de la violència com a renuncia a la modifìcació de les
condicions històriques!

Avui ja no és la violencia que, escampant la sang deis altres — n i que siguí per una causa justa—, reintegra l'ordre
violât, realitza la justicia, alliberà l'home del domini de l'home, sino que és solament la fe dels mansuets i dels pacifìcs,
1 de la seva pròpia sang de màrtirs que, fonent-se amb el
martiri del Crist, amb la seva lloança al Pare, amb la sevs
Eucaristia, reordena, més i tot, amb una immensa força creadora regenera el món, realitza la justicia no de l'home, sinó
de Déu, sostreu eis homes de tota esclavitud, comprenent-hi
l'extrema del pecat i del dimoni, eis confereix el poder, no el
miserable poder dels senyors d'aquest món, sinó l'unie poder
veritable, el dels «fìlls del Regne».
(Fragment d'un diseurs del Cardenal Lercaro
en el 2."" Congrès d'Estudis
sobre la Crìstianització contemporània)

Garatge ELOY
de PERE FONT i JUANOLA
^^^^ CITRO E N

(lamjœùicmnAi ^o^ a ^a/mlloA^
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Opinions
Novament hem de fer constar i agrair la gran quantitat
d'«opinionsv
am hem rebut. Creiem que això és una prova evident de l'acceptació
i
% ¡'interés que tothom ha posat en la Revista. Que duri i miliari
encara és el que
desitgem.
Aquest mes, ja que Vespai no ens permei
encàbir-les-hi
totes, hem
ovtat per publicar només les que, amb diversos punts de vista,
tracten
el tema de les escoles, ja que aquest és, segons sembla, el que més
atenció mereix per part de tothom. Que ajudin a veure i sospesar desapasionadament els diferents
aspéctes d'aquesta qüestió és el que desitgem.
Les demés, sempre que per la seva actualitat
o interés general es
cresui convenient,
serán publicades
en números successius. Hem de recordar novament que, per això, es imprescindible
que totes ens arribin
amb el nam i adrega del seu autor, encara que vulgui publicar-Ies
amb
seudònim. Ho diem perqué n'hem rebut alguna sense aquests requisits i,
naturalment, no podrá ser
publicada.
Res més, moltes

gràcies

a tots;

i us recordem

que les vostres

«Opi-

nions» podeu adregar-les a: Isabel Valls (Can Elies).
REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN
DE DOS NUEVAS AULAS ESCOLARES
EN NUESTRA LOCALIDAD
Aunque no se me haya pedido la opinión y haya estado al margen, por ignorancia, del debate surgido sobre
dónde deben construirse estas aulas,
me creo en el deber moral de exponer mis puntos de vista sobre tan importante problema, ya que mi conciencia nne acusaría en caso de inhibición.
Quiero hacer constar que no me mueve otro interés que el bien de la enseñanza local, y contento estaría que
pudiera dar luz y facilitara la solución
que más conviniere.
Aclararé primeramente que fue el
firmante de este escrito quien solicitó
un parvulario a la Srta. Inspectora de
la zona, en su primera visita de inspección en las escuelas del Rieral, de
cuya unitaria de niños me había hecho
cargo como maestro propietario desde
setiembre de 1965. Era a principios
del año 1966. Ante la evidente necesidad de la creación del citado parvulario, la señorita Inspectora prometió solucionarlo. Efectivamente, al cabo de
poco tiempo, en visita relámpago, nos
informó con la compañera de que se
solicitaba, no un parvulario (entonces
difícil de conseguir], sino dos unidades más, opinando que dentro pocos
años ya serían necesarias también.
Mi petición obedeció fielmente a las
necesidades de la docencia, pues de
verdad es imposible atender debidamente y formar como la naturaleza
exige a una multitudinaria y variada
grey infantil, todos ellos sin excepción
de ninguna clase merecedores de lo

Qcííisítlciclcyiíi

mejor, inútil decir que nunca cupo
duda alguna sobre el lugar donde se
iban a edificar las nuevas aulas mientras se tramitaban los protocolos correspondientes en los Consejos de
Construcciones Escolares (Provincial y
Nacional), que era, lógicamente, junto
a las ya existentes en el Rieral.
Aún ahora, pretendiendo que las dos
clases, aprobadas y adjudicadas ya a
un contratista para su edificación, beneficien no al Rieral sólo, sino a toda
la población de Santa Eulalia (cosa
que apruebo y que considero un gran
acierto que de ninguna manera se debe desatender), sigo creyendo que deben construirse junto a las anteriores
por las causas que intentaré explicar
a continuación:
1.'— Porque el lugar es inmejorable
y reúne óptimas condiciones para el
máximo rendimiento escolar (fácil acceso, lejos de todo ruido y de malos
olores, aislado y al propio tiempo no
alejado de un respetable núcleo de
población, etc.).
2.«— ¿No sería un despilfarro, por
cuestión de unos quinientos metros,
tener que adquirir nuevos solares que
podrían difícilmente igualar y nunca
superar los que ya se poseen? Creo,
sinceramente, que debemos apreciar
lo que se tiene y mejorarlo en lo posible.
Tengamos en cuenta que se pueden
solicitar al PIO (Patronato para el Fomento del Principio de Igualdad de
oportunidades) ayudas para el Transporte Escolar, fácil de obtener y de
solucionar habiendo en la localidad
autocares que cumplirían perfecta-

O^dí'itissBtici

mente este cometido. Se podría establecer el comedor escolar, servicio
práctico y educativo (véase el que funciona en Llissá de Valí o en el Pereantón de Granollers).
3.^— La escuela de hoy no es un
aula, un maestro y unos niños a los
que se les va almacenando conocimientos más o menos buenos, pero
que pasado el tiempo escolar se van
olvidando y se llega en muchos casos
a cero (recuérdese que un procurador
en Cortes dijo que un 30 % de los soldados ingresaban analfabetos al servicio militar, bastantes de éstos habrán
asistido a alguna escuela). La escuela
de hoy aspira a una completa formación, desarrollando al máximo todas
las facultades del alumno. Procura habilitar a las nuevas generaciones a la
promoción, despertando en ellas el
ansia de saber y superarse no ya en
el tiempo escolar, sino durante toda
la vida. Todo ello se consigue dotando
a la escuela de instalaciones complementarias y de material didáctico hoy
día imprescindible (biblioteca escolar,
gimnasio, sala apta para juegos, proyecciones, representaciones teatrales,
etc.). Como se comprende, para que
esto sea rentable debe beneficiar al
mayor número posible de alumnos o
escolares, imposible en centros dispersos, pero fácil de conseguir en
agrupaciones escolares. Por eso vemos
todos los días como por la geografía
española se van creando agrupaciones.
Además, el Ministerio de Educación
y Ciencia, cuando distribuye sus respetables lotes de material didáctico
(televisores, transistores, radios, máquinas de escribir, magnetófonos, proyectores, tocadiscos, etc.), siempre
atiende con preferencia a aquellos
centros en que es aprovechado por
mayor número de alumnos. Raras veces a las unitarias.
4.«— Inconvenientes en las familias del Rieral, barrio ya de por sí
muy disgregado, que teniendo varios
hijos deban asistir a unidades dispares.
5."— Tengamos en cuenta que la
cooperación y colaboración del mayor
número de maestros en el quehacer
diario, además de beneficiar profesionalmente al maestro, hace la labor
docente más perfecta y completa. En
cambio, entre unidades no muy aleJadas es corriente surjan rivalidades
torpes e intereses egoístas que perjudican la buena marcha de la educación y de la enseñanza.

\)iiGviuyes
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NIQUEL MASPONS
[LA
Central Telefònica

SALAJ

SANTA EULALIA DE R O N S A N A
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Ooimons
Esto es todo, aunque como epílogo
se podría añadir que con ia apertura
de un parvulario para el próximo curso (durante el presente ya no es posible) , junto a estas unitarias del
Rieral, se podría trabajar durante dos
o tres años con mucho más desahogo y eficacia que en los precedentes.
También creo conveniente invitar a
la lectura del enjundioso escrito que
sobre el particular s e inserta en la
hoja parroquial del 9 de los corrientes con el título de «Crlteris, valors i
eficàcia», Que se piense y se dialogue mucho, pero que sobre todo se
realice, pues no se puede «robar» a
los niños lo que en justicia les pertenece y nosotros, la sociedad, les
debemos. No olvidemos que «Obras
s o n amores, que no buenas razones».
Nosotros, los maestros, sabemos mucho de las buenas razones, pero de
las obras y realizaciones...
Ah! S e me olvidaba. No debe ser
esto motivo de pesimismo, de inútiles rencillas; al contrario, a mi modesto entender es, y debe ser, símbolo de esperanza de nuevas inquietudes y ansias de mejorar nuestra
enseñanza primaria. Pongamos
todo
nuestro saber y buen corazón para
solucionar tan trascendental problema
y tengamos fe en la Divina Providencia que, indudablemente, no nos defraudará.
El maestro del Rieral

SOBRE LAS

ESCUELAS

Creemos es ya de todos conocida
la polémica que se viene sosteniendo
sobre la forma de enfocar, de cara al
futuro, las nuevas escuelas que han
de construirse por causa de la insuficiencia de las existentes. El debate
consiste en si es mejor ir construyendo nuevas aulas en cada barrio (Rieral y Sagrera) a medida que sean necesarias o, por el contrario, en crear
una agrupación escolar en el centro
del pueblo que aunque en principio
contara con pocas aulas, podría ampliarse a medida que aumente el censo escolar local, dejando los actuales
centros existentes sólo para los alumn o s de menor edad, ya que es cuando
plantea más problemas el desplazamiento.
Nosotros,
después de reflexionar
sobre el asunto y de consultar con
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personas experimentadas en el campo de la enseñanza y la educación,
nos inclinamos por la segunda solución — t o d o y constatar que también
tiene s u s inconvenientes debido a las
características
de
nuestro pueblo,
tan c o m p l e j a s — por los motivos que
v a m o s a exponer:
1 . ° — Podría ser mucho más perfecta la graduación de alumnos por edades, con el mismo número de éstos y
de maestros, si estuvieran en un solo centro que no repartidos en dos.
Esto creemos que es de importancia
capital, y lo demuestra el hecho de
que por parte del Ministerio de Educación se tiende a crear núcleos importantes de escuelas graduadas, incluso abarcando dos o más pueblos,
subvencionando los medios de transporte escolar si ello fuera necesario,
y no a desperdigar las unitarias por
todos ios núcleos urbanos con un mínimo de alumnos necesarios.
2 . " — Sería importante y beneficioso para los niños y para el mismo
pueblo, el hecho de que estudiaran y
s e educaran juntos, tratándose y conociéndose mejor, quienes el día de
mañana han de laborar para un mismo
pueblo, dentro de unas m i s m a s entidades y organizaciones, y no. como ya
sucede ahora, que nuestros hijos ni
siquiera se conocen con la mayoría
del «otro barrio».
S e podrá argüir que los dos núcleos
ahora más poblados crecerán, y que
en cada uno cabrá una escuela graduada. Es probable que así sea, pero
este crecimiento será lento por las
características y el enfoque que se
da a las construcciones en nuestra
población, y siempre la graduación
que puedan tener dos centros estará
supeditada a una semigraduación, además de que la población debe crecer
por donde más espacio hay, y tarde
o temprano esto será por el centro,
que es lo que además uniría de verdad a todo el pueblo.
A estos factores que consideramos
importantes, ha de s u m a r s e que, según ei plan de enseñanza primaria
propuesto por el ministro de Educación y Ciencia en su «Libro Blanco»,
ésta será obligatoria hasta los 14
años, y hasta esta edad no será posible cursar otros estudios, o sea los
superiores, por lo que solamente los
grupos escolares importantes y con
suficiente número de alumnos y pro-

fesores
especializados podrán abarcar todos los c u r s o s de dicha enseñanza primaria, y es importantísimo
que para esto no sea necesario desplazarse a otra población.
En fin, este es nuestro punto de
vista sobre el asunto y, como se ha
constatado, el de buena parte de la
población, que no consideramos infalible pero que hemos creído conveniente exponer para conocimiento de
todos y porque creemos merece tenerse en cuenta a la hora de tomar
decisiones por quienes corresponda,
Un grupo de padres

N O V E S E S C O L E S PER
AL NOSTRE POBLE
És cosa feta ja que tenim concedides unes altres escoles en el nostre
poblé, A i x ò sí que és un signe de
progrès.,.!
M é s que urbanitzacions,
que avui està molt de moda; i més
que Snaks-bar o digueu-li el nom que
vulgueu a aquesta mena d'establiments. El progrés d'un pöble, tots ho
sabem, té les arrels sempre en la
cultura, aquesta és la base fonamental. Es tracta d'unes escoles graduades... ¡fabulósi 1 entorn de tot això
tan bonic, sorgeix la polèmica: On
s'han de construir. A dalt? A baix?
Sembla que es tendeix per el mig. Pero fer-les al mig porta problèmes de
tipus economic i construir-Ies a dalt o
a baix, no. No s'esta m a s s a d'acord,
s'insisteix en el mig. S i analitzem
una mica ens donará que l'important
són les escoles graduades i no el Hoc,
i si usem una mica de sentit pràctic
trobarem, que per els nostres fills els
hi és molt m é s fácil desplaçar-se dos
quilòmetres que no pas anar a GranoIlers, amb l'inconvenient del dinar, hores Iliures, etc., etc. i etc. Totes les
obres que es realitzen, per a portarles a terme duen eis s e u s problèmes,
naturalment, però a vegades cal definir quin és l'autèntic problema, Aquest
cas, concretament, m'ha recordat les
discusions sobre la pau del Vietnam
que tenen Hoc a Paris i que abans de
començar-les es tingueren de posar
d'acord amb la forma de la taula. Absurd!, inversemblant...! A d h u c valg
dubtar de la veracitat del fet. Resulta
que é s cert, i ara ho veig m é s possible quan a prop nostre succeeixen cos e s semblants.
Caterina Escobaìró
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Relats
Telèfons 11 i 128
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NOTICIES

NOTICI ES

ayuntamiento

parroquia

Carnet de Identidad
El día 24 de marzo próximo vendrá a esta población un equipo de la Policía para renovar el
Documento Nacional de Identidad de todas aquellas personas que lo tengan caducado o próximo
a caducar. También se facilitará el Documento a
los mayores de dieciséis años que lo soliciten por
primera vez y a los titulares a quienes se les haya
extraviado.
Para la renovación se habrá de presentar el Documento caducado o próximo a caducar, tres fotografías especiales y la cartulina de solicitud reglamentaria, debidamente diligenciada.
Para la obtención por primera vez, se necesitará
certificado de nacimiento o libro de familia, tres
fotografías especiales y la cartulina de solicitud
reglamentaria, debidamente diligenciada.
Para la obtención de un duplicado, se necesitará justificante del número del Documento extraviado, tres fotografías especiales y la cartulina
de solicitud reglamentaria, debidamente diligenciada.
El equipo de la Policía despachará los Documentos, el citado día 24 de marzo, en la Casa Consistorial, a partir de las diez de la mañana, salvo
orden en contra, que en su caso se anunciará
oportunamente.

Pestes que es perden
Fins l'any passât, s'havia célébrât en la nostra
parroquia, la festa de Sant Antoni Abat. Aquest
any podem ja constatar i deixar en la memoria,
per a la posteritat, la defunció de la festa. Conseqüéncia de l'evolució de la vida moderna, Sant
Antoni ha perdut categoria com a protector dels
animals de treball. No sabem si lamentar-ho. Sigui com sigui, que en quedi constancia.

Alistamiento del reemplazo de 1969
El día dieciséis del actual mes de febrero, domingo, tuvo lugar en la Casa Consistorial el acto
de clasificación y declaración de mozos pertenecientes al reemplazo de 1969, resultando alistados los siguientes:
Juan Barnils Roselló, de casa «Artiguetas».
José Bassa Maspons, de casa «Nova Bamils».
José Deupí Iglesias, de casa «Deupí».
Antonio García Sánchez, de casa «Rajoler»
(piso).
Luis Molins Pou, de casa «Noguera».
Luis Moré Barbany, de casa «Tudó Nou».
Francisco Navarro Losilla, de Riells.
Miguel Peiroten Campo, ha sido alistado en su
pueblo natal.
Pedro Solé Vilardebó, de casa «Sec».
José Torrellas Girbau, de casa «Torrellas».
Este último al ser alistado ya prestaba servicio
como voluntario.
En total: 9 mozos.
Coriilfueción y (?oníefi'acíón m

Smcìù drnt^iio

tnerta

coq ^a,Hiúi¿

eafjjßfißrtcw Ítóiíiep^

ßf^om^
Domic, part.
Avda. General Mola, 36
LA GARRIGA

Hm—

Razón en BIGAS
Casa Gayetà
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Reunió de senyores
Una vegada al mes, es convoca una reunió de
senyores per tractar d'un tema formatiu. El dia
16 del passai, el tema va versar sobre l'interessant i debatuda qüestió pìantejada per l'Enciclica
HUMANAE VITAE. Les assistents a l'acte van
prendre part activa en el débat, que hem de
confessar que va ser una mica difícil, però certament important.
Sant Sebastià
La festa de Sant Sebastià, es manté viva en el
nostre pöble. Va ser una sorpresa agradable per a
tothom, la nodrida assistència de fidels a la missa del dia, a les 8 del vespre. Podem dir que no
totes les festes moren.
Petició a les noies del poblé
S'ha començat a enviar a les noies del poblé
una carta invitant-les si voluntàriament volen collaborar en la neteja, almenys ima vegada l'any, de
l'església parroquial. És una petició que es fa precisament perqué la Parroquia com a tal, no té
més entrades économiques que Ies que generosament donen el feligresos. Ja se sap que la Parroquia no cobra ni bateigs, ni casaments, ni enterraments i funerals. I tot això, no cal pas fer-ne
massa esment, suposa unes despeses per a la parroquia. Aquesta demana que, com a mínima compensació, les noies del poblé vulguin fer-li el servei
d'una vegada a l'any fer la neteja del temple de
tots.
Assemblea d'escolans
El dia 26 del passat mes, es va celebrar una
Assemblea d'Escolans. Hi hagué eleccions d'Escolá Major i de caps d'equip, així com distribució
de nous equipiers. Va ser elegit Escolà Major Joan
Riera Iglesias. I els equips següents: Cap, Jaume
Valls; equipiers, Jordi Bellavista, Jesús i Antoni
Hernández, i Jordi Maspons. Equip Josep M.^
Guai: equipiers, Esteve Guai, Enric Grau, Pere
Bellavista. Equip Josep Bellavista: equipiers, J<>
sep Puigdomènech, Manuel Vega, Josep M.® Solé,
i Miquel Vazquez. Equip Narcís Prim: equipiers,
Jaume Danti, Francese Tura, Enric Torras. Equip
Salvador Ciurans: equipiers, Josep Turell, Joan
Riera Iglesias i Enric Ciurans.
Conseil Parroquial
El dia 8 de febrer hi hagué reunió de Conseil
Parroquial, amb assistència de la majoria de components. Es tractaren els següents temes: modifi-
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cacions pastorals que obligará el fet de pertanyer
a un nou arxiprestat i haver d'obrar de conjunt.
Qüestió de Hoc de culte en el Rieral i gestions en
curs. Gestions sobre local per a infants i camp
d'esports anexe. Qüestió d'ambons de l'aitar. Informe sobre les reunions de senyores. Necessitai
d'integrar en el Conseil elements juvenils. Informe sobre una possible Junta Econòmica, i altres
temes de tràmit.

esports
FUTBOL
PRIMER EQUIP
La marxa dei nostre primer equip en els últims partita
no lia estât tan satisfactoria com esperàvem i com en
el número passat poguérem comentar deis anteriora. Ha
jugat cinc encontres (dos al nostre camp ¡ tres a fora,
tots en la provincia de Girona) i ha aconseguit tres empats i dues derrotes, que representa un punt negatiu més, que complica força les possibilitats d'escapar
de la difícil classificació actual. Cal tenir en compte,
però, que l'equip ha tingut unes bones actuacíons —exceptuant el día del Girona—, i que en els partita jugats
a fora l'àrbitre ens ha perjudicat clarament, sobretot a
LIagostera, on es jugava un partit decisiu pels dos
equips i en el que el «refli» —d"aquella comarca— afavori
descaradament a l'equip local, com tot el public assistent
reconegué. IVIalgrat això, les esperances de salvar la categoria no están perdudes ni molt menys. Falten encara
molts partits i son diversos els equips amb semblants
possibilitats, la majoria deis quals han de jugar encara
al nostre camp, que sens dubte és una aventatja a favor
nostra,
Els últims résultats han estât:
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

19 de gener: Farners, 7 - Sta. Eulalia, O
26: Sta. Eulalia. 1 • Bisbalenc, 1
2 de febrer: LIagostera, 2 • Sta. Eulalia, 1
9: Sta. Eulalia, 3 • Girona, 3
16: Cassà, 2 - Sta. Eulàlia, 2

JUVENILS
L'equip juvenil ha començat un nou tornelg, el «Martínez de Laguardia». i, segons sembla, amb forces possibilitats d'escalar un deis primers llocs, dones sobretot en
els dos últims partits (que ha jugat el porter Castillo
després de molt temps d'inactivitat, i el nou fitxatge
Costa, de L'Ametlla), ha demostrat una clara superioritat sobre els seus contraris, i una moral i compenetrado, a més d'una classe evident, com feia molt de temps
que no els hi havíem vist. Esperem que l'euforia no decaigui i que aquest bon començament tingui continuïtat.
Els résultats han estât:
Sta. Eulalia, O - Parets, 4
At. Vallès «B», 1 - Sta. Eulàlia, 4
Sta. Eulàlia, 7 - Montornès, 1
INFANTILS
Els petits segueixen el seu ritme triomfal, i en els
cinc últims partits han aconsseguit també cinc clares
victories, amb 29 gols a favor i O en contra. Creiem que
son dades prou evidents per estalviar-nos cap altre comentari. Actualment ocupen el primer Hoc de la classificació amb 10 punts d'avantatge sobre el segon, el qual
constitueix tot un rècord, éssent pràcticament campions
Ronçana, 1/2/1969, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers
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de grup faltant encara forces jornades per acabar el torneig. Vaja, com el Real Madrid.
De totes maneres, cal tenir en compte que els ha tocat un grup relativament fluix, i que si pugen de categoria Ies dificultats també serán molt superiors. És per
això que els aconseilem no dormir-se en la victoria i que
perseverin en la seva afició i ganes d'aprendre, dones
tenen encara molt camí per recorrer.
Els últims résultats han estât:
Sta. Eulàlia, 5 • L'Ametlla, O
Sant Feliu, O - Sta. Eulàlia, 3
Sta. Eulàlia, 9 - Montmeló «B», 0
S. Felip Neri, 0 - Sta. Eulàlia, 10
Sta. Eulàlia, 2 - Sant Josep «B», 0
Dèiem en el número anterior que ens agradarla poguer
comentar algún altre esport d'àmbit local apart del fútbol.
No és que volguem llengar les campanas al vol, però
sabem de les inquietuts d'alguns joves —i algún no tan
jove— de cara a la formació d'un equip de basquet. De
moment s'entrenen de tant en tant amb l'equip de Oranollers i sembla que Ja destaca algún element amb moltes qualitats. Ànim i endavant! Estem segurs que mereixerà l'aprovació de tot el poblé i la coHaboració moral i
material de qui pugui prestar-la, pel que representa de
cara a la joventut i a la seva formació i espiai.
XUT

hermandad sindical
COMISION

LOCAL

DE LA MUTUALIDAD

AGRARIA

En aplicación de lo dispuesto p o r O. M. de 249-68, sobre la actualización de pensiones de la
M U T U A L I D A D N A C I O N A L A G R A R I A DE L A SEG U R I D A D SOCIAL con efectividad de 1.® d e enero
del ano actual, han sido remitidos a esta Comisión
local los talonarios de cheques p o r diferencias
del período de enero a junio de 1969, que complementan los talonarios que obran actualmente en
poder de los pensionistas afectados, aiin extendidos p o r las cuantías anteriores, con lo que se conseguirá que perciban sus pensiones actualizadas
mediante el cobro de los cheques existentes en
ambos talonarios.
Dichos talonarios serán entregados a cada pensionista debiendo firmar en el momento de su
entrega, la factura que acompaña a dichos talonarios, y que les serán entregados personalmente
a cada pensionista por mediación del Sr. J. Casanovas, que ya mensualmente se cuida de hacer
efectivo el importe del subsidio.
Los pensionistas que se encuentran en esta localidad en posesión del talonario emitido por
otra Delegación, les serán facilitados sus talones
complementarios mediante la notificación de su
cambio de residencia a la Delegación de I.N.P. a
que antes pertenecían.
Se ruega a todos los pensionistas de Subsidio
Familiar, Ayuda Familiar y demás prestaciones,
que pasen por las oficinas de la Hermandad, antes del 25 de cada mes para firmar las nóminas,
así como también se recuerda a todos los afiliados a la Mutualidad, de cotizar antes de dicha fecha su correspondiente cuota mensual.
E n r i q u e D u r á n Barbany
Secretario
de la Comisión
Local
de la Mutualidad
Agraria
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NOTICIES de cada barri
bany, de can Jaume Parellada, i Rosa Ay-

EL RIERAL
El Sr. Salvador Porcar, propietario de
una torre en la urbanización «La Campiña», dice que le han sido robadas varias

merich, de La Tenda, que ara residía a
Granollers. Donem el nostre sentii pèsam

tes després de molts anys d'estar tanca.'

a tots els seus familiars.

da, almenys a la seva missió al servei de
la diversió i espiai del pöble.

cosas que tenía en dicha torre, entre ellas

El motiu ha estât el ball de gitanes i la

varias películas de 8 mm., que tienen para

festa del Carnaval. El fet és que de les tres

él un gran valor sentimental porque son
de temas familiares.

Por ello, ruega a los

autores del robo que tengan la bondad de
devolvérselas, puesto que dichas películas
no tendrán para ellos

ninguna

utilidad.

Como es posible que hayan sido tiradas,
quien las encuentre será gratificado si las
devuelve al Sr. Porcar,

La sala de can Rajoler {propietat de laj
familia Nieto) ha tornat a obrir les por-

sales que en un altre temps havien funcii>|

LA SERRA

nat, només queda aquesta amb posslbili-j

El dia 7 de febrer i a I'edat de 20 anys,

tats — n o g a i r e s — de fer encara algún ser.

va m o r i r el jove Francese Viñeta i Duran,

vei en aquest aspecte. Potser amb una I b

fill de Francese í Antònia, de can Valls. Ais

géra restauració podría ser encara una so.

seus pares i familiars els hi donem el nos-

lució interina al problema de la diversió

tre pèsam.

en el poblé. Tot

Si en «Cisquet», com tots li

deiem, era un àngel de la terra, i no certa-

depén,

sí

acàs, quj

el ¡ovent se n'interessi.

ment per la seva sabiduría i talent, molt
El dia 22 de gener va nélxer la nena M.®

més deu ésser-ho ara que és Àngel del Cel.

Cristina Subirats i G a r d a , filia de Joan i
Encarnació, de can Subirats

(Rieral-Sant

C r i s t ò f o l ) ) i fou batejada el dia 2 de fe-

E! passat dia 1 de febrer va néixer una

posant-li per nom Montserrat. Molts anys
de vida i félicitât

batejada la nena Ester Piqué i Llauradó,

nascuda i a tots els seus familiars.

desitgem a la recent

En Miquel Font, de cá la Lola, ha retornat j'a de la clínica després del greu
accident de moto que sofrí. Li desitgem
una recuperació-ben ràpida ì que prompte
pugui reintegrar-se a la vida normal.

de la nena Immaculada Casals i Barbany,

moltes felicitats, com també ais pares i
familia.

Corren veus que alguns joves — o

al-

menys aixi ho creuen els p e r j u d i c a t s — es
dediaueñ a «arreglar» les motos aparcadas
davant d'algun bar. És llastimós que pas-

Després d'haver sortit el número passat
de la nostra revista, ens han deixat, passant a m i l l o r vida. Maria Barniis i Bar-

di

ctnn

-pitAtMA

Joan Espuña, de can Vila
S E R R AT

BONAIRE
Pere Barbany, de can Oonat
Miquel Dalmau, de can Lluc
Francese Franch, de can Esmolet
LA VALL
Josep M . ' Maspons, de can Maspons

aigües

baptismals el dia 9 de febrer. Li desitgem

(i^j.fwf,

LA SAGRERA

Jaume Estrany, de can Barralo

de can Torras. Rebin els pares i familiars

les

EL RIERAL

Maria Padró, de can Penedes

filia de Josep i M.® Montserrat^ deis pisos

rebent

¡

Esteva Maspons, de can Mingo

Brustenga. També e! dimecres dia 29, fou

filia de Josep i Carme,

subscripc¡on$,

U u Q

de can Elias veli. Fou batejada el dia 16

can Lampista, s'iHuminà amb el neixement

relacionada arrb

Cabedo i Mercè Ferreiro, que viuen al pis

Barbany, fill de Francese i Carme, de can

També, el dia 28 de gener, la llar de

cosa

(anuncís,

nena, segon f r u t del m a t r i m o n i Joaquim
Sant Baptisme el nen Xavier Brustenga i

d'ambdós la nostra enhorabona.

revista

güents persones:

LA SAGRERA

El diumenge 26 de gener, va rebre el

quaísevol

noticies, etc.), podeu dirigír-vos a les sfr

brer. La nostra enhorabona ais seus pares
i demés familiars.

Per
aquesta

LA SERRA
Joan Duran, de can Duran
ESTIUEJANTS

sín aqüestes coses, i més en un poblé que

Josep M . ' Casanovas Maña

tots ens coneixem. Diu molt poc en favor

Marina, 337, 5.°, 2.« - Tel. 255 22SÍ,

de l'educació i civisme d'aquests individus.

Barcelona - 13

itachicMad

^

P A L M A R

Instalaciones d e agua y electricidad

industriales y

domésticas

Iluminación de jardines y
Colocación de bombas sumergidas superficie y depósitos a presión de Comercial

Pis C A R E T A (El ñieral)
SANTA E U L A L I A DE R O N S A N A
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piscinas

de Santa Perpetua

Calle Calvo Soteloj 34 ^
LLINAS DEL VALLES
I b

CAMIONES
Diversidad de modelos
y tonelaje
Amplia gama
de carrocerías

EBRD

Conducción con Carnet de 2." clase

Facilidades de pago: 36 meses

-(iuJtxy (^'LCLÍUMJ2JIÓ ,
VENTA Y SERViCiO

GRANOLLERS
Avda. 6ral. Mola, 74 al 82
MATARO

Avenida El Maresme, 93-99 - Teléfono 284 45 79

Carpintería mecánica y Tonelería
de

ANDRES TORNER

EL RIERAL

TEL. 23
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Diana love
EL

Diana

love

Després ve el diumenge, va al ball. La noia, influenciada
per les lectures del divendres, es dóna al bailador (com a
l'amor de la novella). L'ambient de la sala ho porta: fos.
cor, música, estar entre eis braços del noi...

BALL

Altre vegada em proposo tocar aquest tema del que hom
parla, però mai s'esgota : el ball.

Després la soletat... ¿He disfrutat de Verität? ¡No! Fa
por la resposta ; per això moites noies ja no es fan la pregunta.

Estic Ilegint un llibre sobre el ball que dóna unes opinions
de nois i noies de diferents edats, a partir dels 15 anys, com
també d'alguns pares, sobre aquest tema.

Si la noia comencés a anar al ball de més gran, potsei
seria més conscient del què fa i no es trobaria amb aquests
problèmes.

En general, es pot treure en conclusió que al 80 % dels
joves, els agrada el ball ; però quasi totes les opinions coincideixen dient que no s'hauria d'anar al ball (es refereixen,
és ciar, a sales de ball publiques, no a festes particulars) fins
els 18 anys com a minim.
Totes les opinions exposen el perqué d'aquesta espera fins
els 18 anys:
— Al ball hi van nois de vint anys per amunt que no
fan per noies de 14-Í5.
— Una noia de 15-16 anys no està prou formada.
Com aqüestes raons n'hi ha d'altres.
Per la meva part opino que aquest liibre té força rao.
En general avui les noies (hi ha excepcions) están molt acostumades a Ilegir novelles d'amor barat, com les tan conegudes: aCorin Telladon, (tCariñou, etc.
Jo he vist a moites noies a Barcelona que van pels metres, tranvies i autobuses aprofitant amolt el temps» i Ilegint
coses d'aquest tipus. ¡Pobres noies!, penso quan les veig.
És que són dignes de compadir.
He tingut ocasió de Ilegir tres o quatre novelles d'aquestes i, la Verität, no les recomano a ningú. A una noia de
quinze anys, per més que cregui el contrari, li falta molt per
arribar a ser una dona. Com que no està formada, en Ilegir aqüestes novelles rep una inconscient infiuència que
més tard potser se n'haurà de penedir.
Eis flirts, les besades i abraçades amb nois que la protagonista no coneix gens hi corren- a dotzenes ; a cada plana
hi ha pintat un amor sexual.
La noia per naturalesa, i desgraciadament potser, és una
sentimentalista, i al Ilegir això, se sent transportada cap a
un món bonic, rosa, cridaner, però fais ; és ciar que ella
d'això no se'n dóna compte, i segueix el diàleg amb passió,
i espera l'altra setmana per comprar l'altre número, i llençar
així i5 ptes. més. ¡És espantos!

A mi em fa pena quan alguna vegada he entrât al oCasino» de Granollers, veure noies de tretze anys besant-se amb
nois de quinze i, després del ball, veure com cadascú marxa
pel seu costat. Ja s'ha acabat tot!
És lògic que el noi i la noia s'han de tractar, però, ¿és
aquesta la manera de fer-ho?
Potser haiiriem de buscar altres mitjans perqué el noi i
la noia es coneguessin i, si no eis trobem, procurem que hi
hagi quelcom més que un bes, procurem que després del
bes (si és que no es pot evitar) hi hagi una conversa, un
contacte, ima coneixença per part deis dos.
Tu que has llegit aqüestes ratlles, ¡planteja't el problema!
A tu que tens filis, que tens amics de dotze, tretze, quinze
anys, ¿no et fa pena? ¿No pots fer res per evitar-ho?
Isabel Valls

El diimienge 26 de gener es va fer al Casal, la representació de la comedia «A dos quarts de set. rapte®, representada pel quadre escénic juvenil de Llerona. La
comedia era divertida i m o g u d a ; i els actors, molt joves
i encara sense experiencia (era la primera obra que representaven) la varen resoldre bé, amb entusiasme exemplar.

«El Fabricant de Nadals» va ser l'obra representada
pel quadre escénic local el passat dia 2 de febrer. Es tracta d'una obra amb intenció de plantejar un problema: la
manera de viure el Nadal, els personatges que passen per
l'escenari, situât a la vigilia del Nadal, ens mostren la seva manera d'entendre la festa. Inaugm:ant-se en aixecarse el teló la Iluita entre el Fabricant (defensant un Nadal
sois de decorat, sense fons) i la seva filia (partidària del
Nadal ideal, de Pau, Joia i Amor). Al ñnal surt victoriós
el vertader Nadal, ei de la ñlla, i pare i filia caminen wp
a un Nadal feliç. L'assistència de gent va ser força minsa, Uàstima perqué ens sembla que l'obra es mereixia ud
xic més d'atenció

ÜIÍRBQ
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Diana love
L'ESPLAI DELS INFANTS

sempre s'ha vist així. Em sembla un argument poc convincent.
Ho trobo tan absurd!

A vegades el nostre pöble té reminiscències agradables, com
per exemple la constatació, aquests dies passata amb el ball
de gitanes, del qué són capaces unes persones amb ¡Husió,
entusiasme i esperit de servai quan es proposen portar a terme una empresa, per important que sigui.

A més a mes que a mi m'empiparia servir a una estructura
comercial que ja no sap qué més fer, quin altre sant íntroduir
per enredar la gent.

Això ens fa sentir optimistes davant el fet que per part
de força gent, sembla que hi ha inquietuds de cara a soluj.jQnar
o almenys intentar-ho— el problema de la diversló
1 espiai dels Infants, tan decaigut actualment, i que podria
ser base per anar solucicnant també, de mica en mica, les
diversions del jovent.
De rhoment s'han fet algunes reunions i tingut alguns contactes en aquest aspecte. Per començar, es traballa ja per organitzar un festival infantil el dia de Sant Josep, i amb força
entusiasme per part de tots.
Des d'aquestes ratlles volem fer una crida a tots els pares
o responsables del pöble, de tot el pöble, que sentin inquietuds en aquest aspecte i que palpen de la vora el problema
que això representa, que procurin coHaborar en tot el possible, dones els objectius que es pretenen s'ho mereixen de
sobres.
I estem segurs que si de veritat ens ho proposem, tots plegáis, els résultats han de ser positius, i els infants i joves
ens ho agrairan sempre.
Joan Espuña

SANT VALENTÍ • DIA DELS ENAMORATS
Una setmana abans ja veiem !a gran ambientació. Revistes,
perfumerles, pastisseríes, llibrerìes, floristeries. A aquests tot
això eis hi va molt bé, ¡ miren d'inventar-se el que siguí per
entrar a formar part d'aquest «tinglado». No parlem ja de
les joieries; hi tenen el paper principal amb ies seves medalletes de l'amor i el Ilaç. No he sentit la ràdio, però he tingut
ocasió de veure la televisió i m'he sorprès de que en el temps
de cinc minuts sortissin tres o quatre anuncis del dia de Sant
Valenti, de la medalla i de la frase típica. La veritat és que
l'anunci estava molt ben fet: ocellets en un niu, un noi i una
noia passejant en barca per un Mac; tot un idiHi...
Això és molt bonic. Fins per arribar a convèncer la gent
de que eis promesos no seran feliços ni s'estimaran prou, si
l'un no regala alguna cosa a l'altre. El trist del cas és que la
majoria s'ho creuen I segueìxen al peu de la lletra les indicacions de la propaganda.
Es veu que necessàriament eis promesos han de fer-se régals
eis quatre o cinc dies assenyalats de l'any. No s'han plantejat pas el per qué, és només perqué tothom ho Fa i perqué

Seguir el corrent és Fácil, no costa gaire anar Fent sempre
el que tothom Fa, costa més pensar el perqué de tot això.
Però s'ha de fer. I si després es veu que moites coses no
serveixen, que son superFicials, cal deixar-les. Cal deixar el
«hoy más que ayer y menos que mañana» si velem que no
ens ajuda a viure allò que vol significar: l'amor. No perdem
el temps en frases i régals perqué hi ha moites altres coses
molt més importants a Fer.

CADA

MES

UN

LLIBRE

Avui no és només un Ilibre. Avui volem presentar la colleció « E L NUS» d'Editorial Estela. Es tracta d'una coHecció de
noveHes i d'històries noveHades senzilles, de fàcil lectura i
força divertidas i formatives. Poden agradar a tothom (especialment a nois i noies a p a r t i r deis 13 a n y s ) .
Fins ara E L NUS consta de nou Ilibres. Donem una petita
ressenya deis cinc que ens han semblât més importants.
KAMIKAZE, ELS VOLUNTARIS DE LA MORT
( Germain Roland )
Una bella i emocionant història plana da la brutaÜtat de la
guerra. Un relat d'un kamikaze, pilot suicida del Japó.
ENTRE JULIOL I SETEMBRE
(Robert Saladrigas)
Relata les vacances d'un nen de ciutat al poblé deis seus
avis, on, en arribar-hi no coneix ningú. Aventures divertides
i plenes de poesia.
LES RATES MALALTES
( Emili Teixidor)
NoveHa de ciència-fìcció, molt ben situada en diferents ambienta barcaíonins.
DEU-NOS EL DIA D'AVUl, història d'una captivitat
(Sydney Stewart)
Història novaHada de la captivitat, a mans japoneses, d'un
periodista nord-americà, durant la II.® Guerra Mundial.
MÉS ENLLÀ NO HI HA FRONTERES
(Sebastià Estradé]
NoveHa que ens trasllada al món dais cosmonautes i en la
qual la ciència-fìcció és supeditada a un missatge pie de poesia
i d'humanitat,
J. Sampera - P. Comas

INDUSTRIAS AMBAROL
S. A.
ricacion
^iarnices,

de
^snialtesf

'J^inturas

[xclusivísta eo'Sania Eulalia de RonsaDa:

DROGUERÍA
LA SAGRERA
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Secoión Ugrícoia y Ganadera
La agricultura sigue aletargada y además se ha retrasado en general
por las bajas temperaturas
que se han registrado en estos últimos
quince
días. A los agricultores
les ha surgido un problema:
El no poder pro^
porcionarse
ciertas variedades
de simiente
de patatas
que de
sobra
saben son las que mejor se adaptan a nuestras tierras y clima. Los que
más madrugaron
y tienen su simiente preferida,
parece que ésta no
ofrece las condiciones
que debería tener toda clase de simiente
garantizada y avalada por Organismos
Oficiales.
El pasado mes de enero se ha de considerar
como excesivamente
húmedo y esto ha perjudicado
la polinización
del avellano. Es muy atrevido pronosticar,
pero, en mi modesta
opinión,
habrá una mala cosecha. Claro que para la polinización
del avellano pocas horas de buen
tiempo propicio le son suficientes.
He seguido hora a hora y día a día
este proceso y todo me hace suponer esta mala cosecha que ya he mencionado. Ojalá me equivoque, para el bien de todos.

tratará a finales de abril, a medio mayo
y durante la primera quicena de junio.
En caso de ser poco intensa dicha plaga,
podría bastar el último tratamiento.
Productos y d o s i s . — Thiodán, Dicarbam, Sevin, etc., a las dosis indicadas por
las casas comerciales; DDT del 30 % de
riqueza a la dosis de 0 7 5 % .
El DDT, Thiodán, etc., también se pueden utilizar en espolvoreo. Los tratamientos efectuados contra el badoc, sirven para evitar el ataque del Diabló.
Es imprescindible para hacer un tratamiento eficaz en ambas plagas, gastar un
mínimo de producto por avellano, es dec i r , al hacer la pulverización se procurará
dejar el árbol completamente mojado. ES
ESTA UNA CONDICION INDISPENSABLE.
Jaime Reig Nuri
Agente de Extensión Agraria
de G R A N O L L E R S
SERVEI METEOROLÒGIC
PLU J A
Aígua caigua a Santa Eulàlia en
aquest mes de ganar:
Dia 5
0'7 I. per m.=
» 6
6'3 » » »
» 10
1'5 » .
.
» 12
7
» » »
» 13
10'3 » » .
- 19
1 .
.
.
. 29
0'6 » » »
» 30
inp.

En ganadería
todo o casi iodo ha ido de mal en peor. Los
cerdos
han bajado en 10 pesetas kg. canal. En el momento de escribir esta crónica se registra una leve recuperación.
Los huevos, también han acusado una baja, no alarmante, pero sí incómoda. Y no hablemos
de los pollos, que llegaron a pagarse a B¡10 pesetas menos el kg. que su precio
promedio
de coste. Suerte que en dos semanas justas se ha
logrado
establecer
un precio, no remunerador,
pero lo justo para no perder y,
con un poco de suerte en los gastos suplementarios,
sacar un pequeño
beneficio.
La única rama de la ganadería
que tiene firmeza es la cría
de terneros. Algo es algo.
Jose M a r g e n a t S a m p e r a

DOS PLAGAS DEL AVELLANO
Próxima la época de brotación del avellano, cultivo bastante importante en SANTA E U L A L I A DE .RONSANA, y con el deseo
de que cada ano obtenga mejores rendimientos, nos d i r i j i m o s a Vdes. para informarles sobre los tratamientos a realizar.
Una de las plagas que más daños ocasiona a los avellanos es la conocida vulgarmente con el nombre de BADOC.
Se trata de una deformación de las yemas del avellano, producidas por el ataque de un pequeño acaro. Dichas yemas,
se hinchan, luego se abren mostrando un
color oscuro en su interior, y al final se
secan y caen.
El àcaro ataca indistintamente a las yemas florales o « S A F R A » , es decir a las que
darían fruto en el año, y a las yemas foliares que habrían dado brotes.
D E S T R U Y E POR T A N T O L ^ F R U C T I F I C A C I O N D E L AÑO EN CURSO Y LA DE
LOS VENIDEROS.
Según las últimas investigaciones, prácticamente comprobadas en Santa E u l a l i a ,
se aconseja:

Epoca de tratamiento.— Coincidiendo
con la brotación de las yemas al aparecer
la tercera o cuarta h o j i t a , se efectuará u.i
primer tratamiento. El segundo y tercer
tratamiento se distanciaron de 15 a 20
días de su inmediato anterior. Después de
dos o tres años de tratamientos puede sup r i m i r s e alguno.
Productos y d o s i s . — Thiodán 35 % , ya
sea en polvo mojable o en emulsión a la
dosis de un cuarto de kilo o de litro respectivamente por cada 100 litros de agua.
El Endrin del 20 % a la dosis de 150
centímetros cúbicos por cada 100 litros de
agua, también se ha probado con éxito.
Caso de quererlo aplicar es requisito indispensable que el tratamiento lo realice la
misma casa comercial.
«DIABLO O CORC de las avellanas»
Es un insecto de color grisáceo, que aparece en los avellanos desde mediados de
abril a mediados de junio. Agujereando las
avellanas y produciendo su caída.
Epoca de tratamiento.— Si la plaga es
muy fuerte y habitual de cada año, se

A
La Agencia
cal de Labradores

Comarcal
y Ganaderos

V

I

S

O

del Servicio de Extensión Agraria
de Sta. Eulalia de ñonsana,

de Granollers

comunican

día 28 de Febrero, a las 9 de la voclje y en el local de la Sala del ñieral,
cia, que versará sobre el tema

Total
27'4 I. per m.'
TEMPERATURA
Temperaturas del mes de gener:
•íes
Màxima Mínima
1
7
^
2
8
—3
3
10
—2
4
7
- 2
5
4
O
6
9
3
7
10
6
8
10
3
9
9
1
10
10
6
11
11
6
12
10
6
13
13
6
14
10
5
15
11
4
16
12
4
17
12
3
18
16
6
19
12
9
20
14
8
21
13
8
22
11
8
23
14
7
24
14
5
25
12
4
26
12
4
27
11
6
28
12
6
29
12
6
30
10
^
31
12
5
J. Batlle

y la Hermandad

a todos los interesados
tendrá

lugar una

«CULTIVO DE PATATAS Y HERBICIDAS DE HORTALIZAS»

Ronçana, 1/2/1969, p. 14 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Sindique el
conferen-

R O N S A N A - 15

.

H

U

M

iD

0§

K

O

R
Í

PASSATEMPS
Agrupeu eis següents mots de dos en
dos, tenint en comote que tinguin les malletres, però canviades de Hoc

Taller de

Pedro Corts Constants

1.

poll

Noca

A

2.

pel

rama

B

3.

cama

—

soca

C

4.

mola

—

mari

D

5.

cava

—

cos

E

6.

nets

maca

F

7.

pala

—

pie

G

8.

colla

—

sep

H

9.

mara

—

loma

10.

cosa

—

mot

J

11.

mira

sue

K

12.

soc

—

pare

L

Ì3.

tom

—

mores

M

14.

pes

—

lapa

N

15.

cus

—

mira

Ñ

16.

raim

—

caram

17.

pera

18.

sermó

19.

mar

20.

marca

Cerrajería

—
—

—

—

—
—
—
—

en

1

0

tens

P

vaca

Q

Hop

R

ram

T

general

SaédaduAa aíécé^ica ^ aué&g^ana
^almQ

Carretera de San Feliu s.nSANTA EULALIA D E RONSANA

Rebajes con Tractor

GD

y Oruga

Gránulos Didna, S . A .

ww

PRIMERA M A R C A
Casa Niteta
SANTA EULALIA DE

Telèfono 38

'Disi.iluiUlor:

NACIONAL

BRUSTENGA

RONSANA
Teléfono k
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SANTA EULALIA D E RONSANA

TANÇANT

EL

AMB

EL

FAROL

VERMEIL

EXCURSION A

TREBALL

De vegades e m vénen pel cap pensaments corn aquest: que feliç seria
Si em pogués estar tot el día al
camp, fent de pagès, o bé si pogués
passar-lo al bosc, tallant pins, traslladant-los...
LIavors aqüestes o altres feines que
penso, apareixen idealitzades, sense
tara, sense mais de cap.

Francia - Suiza
^ Austria y Alemania

Això, no obstant, és la visió d'un
moment i d'unes circumstàncìes. Una
visió des de fora. Però l'home que viu
aquests oficis que jo pue pensar,
també té problèmes i, més o menys,
tampoc no n'està plenament content
del seu treball. He sentit dir més
d'una vegada: «quan estás ficat en un
ofici, sembla que és el pitjor i que
tots els altres són millors que el teu».
¿És cert això? Dones no, evidentment. El nostre treball té aventatges
i inconvénients com e!s altres. El
nostre ofici no és el pitjor. Fins i
tot, mirant-ho objectivament, ens sentirem privilegiáis amb el nostre treball.
Malgrat tot, això ens preocupa sovintment; és una causa per la qual
no es fa el treball ben fet. No es fa
de gust. Es torna rutinari...
El no donar-hi importancia és una
altra causa que ajuda a no trebaliar
amb ganes. Sovint el treball es fa
pensant amb el diumenge, el fútbol,
la diversió, la reunió, l'assumpte que
ens té preocupáis... El treball se'ns
pot convertir o el podem convertir en
una mena d'esclavatge: veiem en l'home aquest èsser llígat durant sis dies
que només un resta deslliurat. No ho
entenem. Si hi haguessin més diumenges!
Ens entristim quan veiem que això
és molt difícil; que la societat ha de
canviar molt per poder fer més dies
de festa.
¿I això és millor? ¿Serien millors
sis diumenges? Pensem-hi. A mi e m
sembla que no. ¿Llavors? Llavors el
millor és donar més importància al
treball. Mirar-nos-el per l'altra banda.
Veure'l no com un esclavatge, sino
com un quefer alegre, com a quelcom
que ens serveix molt. Si pensem això,
no somniem. Pensem la realitat: el
treball
ens
perfecciona
individualment. Amb el treball f e m un bé ais
altres. En el treball trobem veritables
amics. El treball, anant m é s lluny, és
el mitjà per completar la naturalesa...
¿És poc això? Em sembla que si el
treball ens ocupa la major part del
temps, s'ho t é ben guanyat. M i r e m si
totes les altres coses que f e m tenen
tants valors!
Una activitat fora del treball, com
com més explosiva és, com
més
«bomba» sembla, més ens deixa, quan
s'ha acabat, la impressió de desengany. El trebat fet amb illusió 1 esforç, sempre ens deixa satisfets.

diaé^ d^ duh^cioian
del 2 8 de A b r i l al 9 de Mayo
V i a j e en lujoso autopullman
ITINERARIO:
SANTA EULALIA, NARBONNE, VALENCE, GINEBRA,
BERNA, ZURICH, INNSBRUCK, SALSBURG,

VIENA,

ENNS, M U N I C H , STTUTGART, STRASBOURG, LYON,
MONTELIMAR,

PERPIGNAN

Y

SANTA

EULALIA.

PRECIO: todo comprendido 10.875 ptas,

Aprovechen

esta gran ocasión de conocer todas

las delicias

que nos o f r e c e esta gran parte de Europa, c o m o son:
LOS ALPES, EL TIROL y todas sus grandes capitales

NOTA: La s u s c r i p c i ó n se cerrará el día 31 de marzo

DIRECCION TECNICA:

V I A J E S C E L T O U R , S.A.
BARCELONA
inscripciones e informes:
PEDRO ESTRANY
Pisos Barbany

-

Teléfono 3

-

STA. EULALIA DE RONSANA

PROXIMAMENTE:

De vegades, treballem per força, però hem de saber veure els valors del
treball ben fet.
LI. Galobart

— EXCURSION A MONTSERRAT
— Viaje a «LA PASSIO

D'ESPARRAGUERA»

que este año estrena el Teatro Nuevo
— EXCURSION A BAÑOLAS con el C. D. Sta. Eulalia
el próximo día 16 de marzo.

D e p . Legai
B . 39.837
- 1068,
O . Sta. E u l a l i a ,
Ronçana, 1/2/1969, p. 16 / Col·lecció de premsa i butlletins
/ Arxiu
Municipal
de I.Granollers

c. S. J u a n Bosco, s. n.. S a n t a E u l a l i a d e Ronsan;i

