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EDITORIAL
La empresa de «RONSANA», resulta
que no es fácil. SI en los primeros
números nos encontramos como un niño con zapatos nuevos, ahora nos encontramos con algo que es más que
unos zapatos nuevos o un simple juguete. Tenemos entre manos un órgano de expresión, que puede servir para
bien o para mal, según como lo usemos.
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QUE PENSEM
Creure
És necessari que actuem segons el que creiem. Però per aixo
liem de creure alguna cosa.
De Déu, deis homes, del nostre comportament, del cristianisme, de les altres tendències, del món... qué en creiem? N o trobeu
que és important pensar en aqüestes coses i valorar-Ies?

Y hemos utilizado nuestra revista, en
ciertos casos, con poco acierto. Se han
expresado cosas de tod^s clases: convenientes e inconvenientes. Se ha sido
indulgente con ciertas ideas que se
han publicado y con la forma como se
han expresado. Pero ni muchas ideas
eran justas, ni la forma de expresarlas,
correcta.

Em pregunto aixo perqué molt sovint no s'hi pensa, ni es valora. Segurament per comoditat: En la historia hi han hagut
temps en qué ha dominât absolutament un únic criteri sobre
aquells punts que hem dit. La gent ha cregut l'únic que creia véritable; no ha tingut necessitai de valorar el que per a tothom era
indiscutible. Però també hi han hagut époques en qué les doctrines eren diverses i totes discutides. En aqüestes condicions la gent
no «rebia» una única doctrina sinó que tenia de pensar i escollir
la que veia que era millor. Això, és ciar, vol més esforç.

Todo sirve de experiencia. Si «RONSANA», como deciamos en el editorial
anterior, ha de ser expresión de la
manera de ser del pueblo, no puede
ser, ni un órgano donde se manifiesten
solamente elogios envueltos con azúcar y miel, ni tampoco malos humores
y críticas intemperantes.

' El món en que vivim és així. N o hi ha unitat sinó varietat.
Sobre la religió, la moral... hi han moites doctrines diferents.
Fixem-nos-hi: és evident. Davant d'aixó és fácil tancar els ulls i
no preocupar-se'n. Però és necessari, encara que difícil, pensar-hi
i seguir una doctrina; la que creiem millor.

Porque la vida de nuestro pueblo, no
es ni una cosa ni la otra, ni las dos
juntas. En nuestras relaciones normales, solemos ser correctos, y mantener
un respeto mùtuo, sin acideces. No digo que esto sea siempre así y por
parte de todos. Ya sabemos que toda
regla tiene sus excepciones. Y la regia consiste en que entre las personas
exista cortesía y educación.
Nos hemos encontrado con un órgano de expresión, que muchos pueblos
nos pueden envidiar, y hemos de saber
utilizarlo correctamente. No puede ser
plataforma desde la cual decir aquello
que no solemos decir cara a cara. No
ha de ser medio para expresar aquello
que en la vida ordinaria no nos atrevemos a plantear.
Todo esto no ha de Impedir que
"RONSANA» plantee cuestiones y problemas vivos de nuestro pueblo y trate
de situaciones críticas en las que existan opiniones encontradas. Porque ni
lo cortés quita lo valiente, ni lo contrario.
De otra manera, sí nos empeñamos
en tratar nuestra revista como un juguete en manos de niños irresponsables, pronto lo habremos destrozado.
" será difícil que nos traigan otro.

Això no vol dir triar al primer cop d'ull una doctrina, la que
ens és més simpàtica, sinó que aquest «pensar-hi» ha de ser serios i, si convé, lent i llarg, però sempre —aixó sí— encaminat
cap a la finalitat que es vol aconseguir. Això és la base sòHda per
una ferma convicció en el que es creu.
Actuar
...I si creiem, tenim d'actuar segons el que creiem. Fer comoditat, també per poca valentia, o per altres causes, sovint no
s'actua segons el que es creu. Hi ha qui, segons l'ambient actua
o parla d'una o d'una altra manera, ben contradictòries. Moites
vegades això surt de la poca convicció. I això és fruit d'una reflexió poc profunda, sobre la nostra creença.
En el

cristianisme

Cree que tota aquesta teoria es pot aplicar al cristianisme. Ens
ho diu l'exemple d'aquells «cristians» que en la seva conducta accepten o canvien el que els convé, canviant així la fesomïa de la
seva fe; aquells que només refusen fredament coses i més coses,
sense ni tan sols haver pensât en construir res: « É s molt fàcil
enderrocar una casa, és més difícil construir-ne una». Hi ha qui
davant d'un cristià diu una cosa i davant d'un no cristià en diu
una altra... No és la poca convicció la causa d'això?
El cristianisme. el món, necessita gent convençuda, que actui
segons el que creu.
T ^ .
.
L. Galobart
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Qüestions

religiöses

És la religió â'alguna necessitai? No podem passarnos sense cap religió?

ma de ser de la naturalesa humana. Però que expressa aquesta respecte de la religió? Perqué resulta que hi ha gent que presumeix de no tenir-ne
cap i pràcticament viu en la indiferència, o en la
increduhtat respecte a religions.

Per a la respoçta a aqüestes preguntes podem tenir en compte:
1 - EL TESTIMONI DE LA HISTÒRIA

Hem d'admetre que hi ha gent que viu aixi. Però
tampoc pot passar sense algun succedani de la religió. Si no s'adscriuen a cap religió natural, o revelada, se n'inventen una, encara que generalment
sense tenir-ne consciència. Com és això? Si! O s'adora a Déu o s'adora a si mateix, o el diner, o el poder, o tantes altres coses. La qüestió es sintetitza
en el fet que s'adora a Déu, naturalesa superior
i increada, o s'adora quelcom creat. Ningú no es
passa sense religió, o sense succedani d'aquesta. Deixem la paraula a Nino Salvaneschii «És molt fácil
dir que no es creu en res, ni en ningú. Però no es
viu sense una fe. Per altra part, des de la naixença
estem cridats precisament a creure. Llibres, diaris,
ràdio, són invitacions a creure. La política és un
programa i una bandera. L'art, les finances, la indùstria, el treball són altres tants aspectes d'alguna
fe. La publicitat és un crit a la fe. Ês per tant impossible viure sense creure en un home o en Déu.
Però creure en Déu és infinitament menys perillós
que creure, o bé en un superhome o en una idea.
Per desgràcia ens adonem d'això, només quan el
superhome cau o la idea naufraga en la sang i en
fang».

La frase que serveix per a definir l'home, generalment és aquesta: «animai racional»; o sigui el ser
de vida sensitiva que com a cas singular ha arribat
a tenir una qualitat superior a la dels altres animals:
la intel-ligència, la capacitat de pensar i de transmetre als altres el fruit del seu pensament, a través
del llenguatge racional. Però ja fa segles, uns 3
abans de Jesucrist, si mal no recordo, un gran pensador grec, Aristòtil, va definir l'home d'una altra
manera: «animal religiös». Ciceró, gran orador llatí,
va dir que en aquell temps, es podrien trobar pobles
sense muralles (parlava en un temps en que les muralles eren el medi normal de protecció de les ciutats), però que no es trobaria cap poblé sense religió.
La ciència dels pobles demostra que ni en la prehistoria, ni en la història hi ha hagut cap pöble sense un sentit religiös. Això vol dir que ningú no s'ha
passat sense religió, i que aquesta és d'una manera o
altra necessària.
2 - LA NATURALESA HUMANA
El fet de que tots eis pobles de la terra tinguin
un sentit religiös es conseqüencia de la manera inti-

Per tant doncs, la religió és necessària. Cal que
entre les religions busquem la veritable.

Electricidad

PALMAR

Instalaciones de agua y electricidad industriales y domésticas
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Uns savis parlen
de la Iluna
Una colla de personatges —que desgraciadament coneixem poc—
parlaven a «Serra d'or» sobre l'esdeveniment de l'anada a la Iluna.
M'ha semblât bé recollir-ne alguns fragments perqué les seves opinions poden interessar molt i poden donar lloc a que pensem més sobre
aquest fet, traient ja de dins la impressi© que va causar-nos primer i
procurant mirar-ho des d'un punt de vista social i més ampli.
SALVADOR ESPRIU (escriptor)
Científicament em sembla una cosa extraordinària, però és un pas
de puça per al descobriment del cosmos.
Com que l'home fins ara és un sei' que fa molta por, perqué s'inclina
sovint cap el mal. és molt possible que faci un mal ús d'aquest èxit
cientific. No podem preveure què pot passar a la lluna. Pot convertir-se
en im receptacle de bombes atomiques, en una possibilitat de fer mal
des de la lluna a la terra, per a la potència o les potències que la
dominin.
JAUME CARNER (financer)
...D'altra banda, el cost de l'«ApoHo XI» ha estât de 1.000 milions de
dòlars, equivalents a 70.000 milions de pessetes. Ho podem comparar al
que costana completar les autopistes fins a Tarragona per un costai i
fins a la Jonquera per l'altra, uns 18.000 milions de pessetes. Podem fer
una altra comparació amb el cost total previst per als 25 kms. de noves
línies de «Metro» a Barcelona que, segons el pia de desenvolupament,
serán contractades durant el quatrienni 1968-71, amb un cost estimai
de 5.230 milions de pessetes.
ANTONI JUTGLAR (historiador)
...Ara, des d'un punt de vista economic, és lamentable que tots els
milions que això ha costat no hagin estât aplicats a resoldre problèmes
més urgents que tenim al mon. Els demogràfics i els . de la fam, per
exemple. És a dir, que continuem amb uns problèmes d'estructura,
bàsics, que ens cal resoldre.

La historia d'un rovello
Davant d'un pi centenari
un rovello hi ha nascut;
un boletaire en passar-hi,
l'ha arrancai i se l'ha endut,
En ser foso, la rovellona
busca i compta els seus fillets;
i amb sentiment s'adona
que el més petit ja no hi és,
La mare desesperada
sent la pena en la foscor,
mes en venir la rosada,
es veu degoiar son plor.
Un vailei en fer-se dar,
empaitant una papallona
quan l'anava a atrapar
descobreix la rovellona.
En diferents carruaiges,
mare 1 fili han viatjat:
mes al final del viatge
s'han v i s i junts en el mercat,
Celebrant la retrobança
s'amanyaguen suaument;
tot d'un cop, una balança
els empeny dintre el cisiell.
Mes veient la seva fi,
una cosa els aconsola:
que plegáis van a morir
dins la matelxa Cassola.

Camisería Sastrería

RIERA

MARIA-AURÈLIA CAPMANY (escriptora)
Els homes poden ocupar l'Africa, América, Oceania, la Lluna, Marte
i fins i tot Urà, sense modificar en res la Humanitat. Perqué allò que
modifica la història dels homes i la fa més benèfica és el canvi de les
normes de vida, de les liéis, dels dogmes, en definitiva de la convivència.
El DDT i la penicilina han modificai el nostre mon en un grau molt més
elevat que no ho ha fet la gesta d'Armstrong.
JOAN OLIVER (escriptor)
Els admirables càlculs i els ginys gairebé màgics que han contribmt
a fer l'empresa matemàticament exacta i a avançar-ne la realització, i els
milers de milions de dòlars que ha costat, em desassosseguen i m'entristebcen. Perqué jo voldria que d'antuvi, tots aquests mitjans només
fossin directament aplicats a la Iluita contra el dolor i la misèria, al
sanejament d'immenses regions encara inhabitables del nostre planeta
i a d'altres obres semblants i, per aquests camins, a l'eliminació màxima
del odis i la violéncia. En definitiva, al progrès moral de l'home.
MANUEL DE PEDROLO (escriptor)
Sigui com sigui, però, us diré que em sembla més important que
l'home pugui arribar a habitar degudament el seu planeta. Vull dir:
que sigui capaç de fer-lo habitable. No oblidem que, per a centenars de
milers, per a milions de persones encara no ho és. Hi ha tots els pobles
subdesenvolupats i tot els països subjugats, en un sentit o en un altre,
que no senten, no poden sentir la terra com la seva veritable casa. I
això és greu, perqué no en tenen cap més.
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ENTREVISTA
ami un grup de joves

Aquest mes presento una xerrada tinguda amb un grup de
joves entusiastes i promotors de l'esport del ciclisme en el
nostre pöble, que fa uns dies I concretament el dia 28 de
setembre passat. feren una excursló en bicicleta i anaren a
pujar la santa muntanya de Montserrat. Aquests són: en Pere
Vilardebò, eis germans Galobart, en Pere Prim i en Pere Duran i Riera, ais quals eis hi vaig fer les següents preguntes:
—Com us ha nascut aquesta afició a la bicicleta, essent
avui prédominant i'afició al motor, moto o cotxe?
—Ens ha nascut perqué sempre hem estât molt atents i
ens hem interessat en competicions ciclistes com són el
«Tour» de Franga, la Volta a Catalunya, etc. D'altra banda,
creiem que té més mèrlt el biciclista, ja que ha d'esforçar-se
més que l'aficionat al motor.
—Heu pensât en promocionar el ciclisme a Santa Eulalia, o
tan sols sóu un grup tancat?
—Som uns quants eis qui ho practiquem, ara bé, ens agradarla que fóssim molts més eis aficionats, per així donar
oportunitat als joves, ja que creiem que el jovent del nostre
pöble no practica gaire l'esport.
—Quants sóu eis aficionats que practiqueu aquest esport?
—Dones no gaîres, solament som sis.
—Feu continuades sortides d'entrenament?
—Durant l'estiu gairebé cada festa, però ara, hi ha més
dificultáis; unes pel fred, d'altres pels estudis, etc.
—Fora de l'esport, quin altre alicient us proporciona el
ciclisme?
—Ens permet conèixer millor eis pobles, les comarques, i
tots eis variats paisatges que ens rodegen.
—Practiqueu algún altre esport?
—Sols en Lluis. que practica el fútbol; eis altres no en
seguim d'altre.
—L'anada a Montserrat, com us va anar?
—Dones, molt bé, vàrem tenir un temps immillorable, no
hi va haver cap «reventón», això sí, una mica cansats però, hi
arribàrem. Durant Testada a Montserrat (del dissabte al vespre al diumenge a la tarda), visitàrem l'església, la cova,
Bant Miquel, etc.
—Quin itinerari seguíreu?—De Santa Eulalia a Sant Feliu de Codines, Moià, Manre-

PINSOS
Telèfons 11 i 128
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sa. Monistrol (amb parada) i a Montserrat, amb un total de
82 quilòmetres.
—Ouantes hores necessitàreu per a arrìbar-hl?
—Concretament 4 hores i 3 quarts. Per pujar la muntanya
tardàrem 55 minuts i en baixar-la 10 minuts.
—De retorn, seguireu el matelx Itinerari?
—No, de retorn, essent a Monistrol seguirem per La Bauma, Vacarisses, Viladecavalls, Terrassa, Castellar, Caldes de
Montbui i cap a casa.
—Teniu alguna anècdota per explicar?
— A h l , sí, ens vàrem fer un tip de riure perqué a un de
nosaltres li semblé haver vist un Ileo, i en comprovar-ho va
resultar ser un «hippy», amb una melena fins a mitja esquena,
amb el quai un hi tingué una petita discussió.
—En pia de competicíó heu organitzat alguna vegada cap
cursa?
—Només una, l'any passat. Era contra-rellotge, des de la
Sala fins a can Mataporcs, i eis 3 primers classificats foren:
Pere Vilardebò. Pere Prim i Jaume Galobart.
—Heu organitzat d'altres proves?
—No, principalment per falta de participants. Llavors també
resulta que per fer competicions oficiáis, es necessiten permisos oficiáis i és molt perillós pel transit.
—És un esport molt esgotador, però també reforça Tor'
ganisme...
—Sí, ambdues coses. Encara que vertaderament reforça la
persona, és molt dur.
—Teniu alguna altra cosa per a dir?
—Dones, repetim que ens agradaría molt que hi haguessin
més joves interessats en practicar aquest esport, així podríem organitzar més sortides i, a la vegada, es formarien
més esportistes.
—Bé, dones, acabem la xerrada. Veig que esteu molt entusiasmats, cosa necessària per a portar a terme qualsevol
activitat, però tractant-se d'aquest esport tan dur, de veritat
que se'n necessita. Fínalment, una cosa vaíg a dír-vos, i no
vuli pas posar-vos pessimistes, però és que amb el transit
actual en les carreteres, cal que prengueu tota mena de precaucíons. Res més, divertiu-vos força amb aquest esport, i
amb Déu siau.
E. M.

RELATS
LLISSA DE MUNT

6 - RONSANA

Opinions
Com sempre, publiquem a continuació algunes de les
"opinions"
rebudes durant aquest mes. No totes, dones cinc d'enviades referents al
número anterior d'aquesta revista, ha semblât prudent a la direcció no
publicar-les per tallar d'un cop la polèmica un xic desorbitada que s'ha
produit. Al guns dels membres, particular ment, no som d'aquesta "opimo", dones creiem que tothom ha de tenir el mateix dret a opinar i a
defensar-se, però hem hagut de respectar l'«opinió» del nostre director.
Demanem altra vegada que, com més millor, vulguin collaborar en
aquesta secció, enviant les seves opinions a Isabel Valls, Can Elies.
LES

CAMPANES

Les nostres campanes es queden
mudes. Aquest mes, precisament el dia
1 d'octubre, es varen complir 8 anys
de la inauguració de les campanes.
Durant aquests anys, al principi tocaven molt, però poc a poc s'ha anat
perdent la seva veu.
Ara només toquen, amb prou feines,
per avisar-nos (el diumenge) que falta
mitja hora per a començar la missa,
i també toquen a morts i peis enterraments.
Jo oree que convindria tornar a fer
com feien les velles campanes (abans
de la guerra! o al principi de Ies que
hi ha actualment.
Diumenges:

Tocaven durant molta estona de bon
matí, anunciant la missa primera.
Tocaven a les 11, anunciant la missa
de les 11'30.
Tocaven per anar a doctrina i a rosari.
Tocaven per anar a missa el vespre.
Dies feíners:

Tocaven durant força estona, mitja
hora, abans de la missa.
A les 12 del migdía, tocaven l'Angelus.
Durant els mesos: maig, juny, octubre i novembre, tocaven al vespre per
anunciar-nos que faltava mitja hora pel
rosari o pel novenari d'ànimes.
Els dissabtes, a les 2 o a les 3 de la
tarda, tocaven les campanes anunciant
que l'endemà era festa.
Les campanes es feien servir per les
processons de Corpus. Sagrat Cor, a la
Salve Regina (Festa del Roser), etc.
Pestes importants.
També tocaven a morts i peis enterraments tocaven des que el capellà o rector marxava cap a la casa
del difunt, fins que tornaven del cementiri. Pels baptismes, anunclant-nos
l'alegria d'haver batejat un nou cristià, i pels casaments.

aiác^^ica

y,

VIURE A SANTA

RONÇANA

He consultât algún diccionari català
i el Ilibre «La Baronia de Montbui»,
que va editar En Josep Badia i Moret
l'any 1968, i he vist que escriuen Ronsana amb «ç». Aquesta és la meva opinié. Si en català s'ha d'escriure Ronsana amb «s», bé. I si s'ha d'escriure
amb «ç». també bé. No vull canviar les
coses que crec que estaran ben fetes.

EULALIA
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PROCESSO

N'hi ha que opinen que a la Processo hi van:
— Les dones per Huir.
— La menudalia per badar.
— Molts per xafardejar.
— Tots, perqué els vegin.
Però també n'hi ha d'altres que, respectant opinions i reconeixent que de
tot hi ha, opinen:
— Que és molt logic i de bon gust,
que per anar a la comitiva del Rei de
reis, els cristians es vesteixin tan bé
com puguin, siguin homes o dones, joves o veils.
1 particularment opinen:
— Que molts van a la Processò perqué tenen FE, i que, sense por a que
els tractin d'antiquats o conservadors,
els piau de manifestar-la públicament,
assistint conscientment i amb la màxima reverència a- un solemne acte d nomenatge i adorado a Jesús Sagramentat.
María

Cansaladeria

Carnisseria
Queviures Bar

i

o
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Carretera de San Feliu s. n.
BÜLACia DB
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En la secció «Tançant amb el Farol
Vermeil» del número anterior i que
signa «Crític», es fa la reflexió de si
Ronsana s'escriu amb «s« o amb «ç»,
La rao que dona perqué s'escrigui amb
«s» ortogràficament és correcta. Ara
bé, jo crec que hom no s'ha de regir
per l'ortografia, si no que s'ha de buscar l'origen etimologie del mot Ronsana. He llegit en alguns escrits que
fan referencia a la historia del nostre
poblé que no sempre se n'ha dit Ronsana, sino que també se l'ha conegut,
entre d'altres, per «Orençana», «Roençana», etc., etc.

Hi ha gent que viu al nostre poblé, però no «viu» el nostre poblé. Resideixen aquí, treballen aquí, però fora
d'això no intervenen en res d'aquí.
Certament que són Iliures de fer el que
eis sembli en quant a això. Però es lamentable que es desentenguin de tot
el qué constitueix la vida de la nostra
comunitat, amb les seves alegries i
amb les seves tristeses.
Si la seva vida no fos tan marginada,
les institucions i activitats de molts ordres, es veurien rejovenides i intensificades amb la seva aportació. Desgraciadament potser, l'opinio que expressem sera, amb tota probabilitat,
una opinio inútil, si la manera de viure
d'alguns a Santa Eulalia suposa ja una
actitud de tal manera habitual i conscient que difícilment pugui esmenar-se.
Però almenys que sàpiguen que tots
desitjaríem veure com s'integren més
a la vida del nostre poblé per a ajudar
a millorar-lo. El bé del nostre poblé,
en eis diversos aspectes que aquest
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Durant les misses tocaven les campanes «Sanctus», a l'hora de la Consagració i en la Comunió.
Si no les fem servir, aviat no ens
recordarem del seu so, i no hauria
calgut que Mn. Francese hi hagués
posât tant d'interès per poder-Ies aconseguir (feia 25 anys que no n'hi havia).
Aquesta obra, es va realitzar amb
diners de tot el poblé i estiuejants. Al
cap d'uns anys resulta que les campanes resten mudes. Més hauria valgut no posar-Ies.
Jo penso que valdria més fer com
abans, o sigui al principi dels primers
anys de ser coHocades: anunciar-nos
la festa, la missa, un bateig, un enterrament... 1 així ens recordaríem que
tenim campanes.

Taller de Cerrajería en general
Saldadi/Aa

presenta, ha de ser obra de tots. Treure'n profit i no coHaborar-hi, no és com
una mica de parasitisme?

SANTA

EULALIA de

RONSANA
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NOVIAZGOS PREMATUROS
«Tenso 16 años. He conocido una chica estupenda
V hemos empezado a salir juntos. Pero mis padres
se oponen rotundamente. Que soy un crio; que
cuándo se ha. visto! Comprendo que piensen asi,
pero que ellos me comprendan también a mí. Que
piensen como les dé la gana, pero que me dejen en
paz. ¿Le parece bien que un chico de mi edad se
haya echado una amiga y vayamos solos por ahí en
plan bueno?»
. . A., de. ^Orense)
(Firma: Luis

Y el salir en parejas, pero no en serio, simplemente por flirteo, porque es interesante conocer diversos tipos, lo tengo por un juego peligroso, porque
con el amor no se juega. Es demasiado serio y,
cuando se usa mal, se gasta. Abre los ojos y verás.
Me parece bueno que alternéis los chicos con las
chicas, pero no os dejéis estafar, porque el mundo
de los mayores (un mundo de negociantes de la
corrupción que muchos Estados cohonestan) ha
montado una gran máquina de propaganda para, hacer dinero explotando vuestros sueños más limpios.»
(De la Revista "Redención" de Bilbao)

Contestación:
«No me parece conveniente que salgas solo, en pareja con una chica. No te prohibo que la quieras,
pero quiérela al estilo de tus 16 años.
No me parece mal que alternéis chicos y chicas,
que salgáis juntos en cuadrilla, pero eso del «flechazo" déjalo para más tarde, y... alerta, que en esto
del amor es uno quien decide, si no se ha perdido
la cabeza. El trato de los chicos con las chicas tiene
sus ventajas, puede dar a tu vida ese toque de femeneidad que lime tu gamberrismo; el conocimiento
mutuo es enriquecedor; sin prisas, puedes ir penetrando en el alma femenina para saberla comprender y saberla respetar y amar y hacer mañana una
elección responsable.
Ten cuidado que detrás de este ambiente de erotismo (programado en cantidades industriales), hay
mucha gente que está jugando con vosotros y está
haciendo dinero explotando impunemente la aspiración más bella de vuestra juventud: el amor. Si en
esto me asemejo a tus padres, es porque, como ellos,
no quisiera que lloraras la estafa más grande que
pudieras sufrir en tu vida: una estafa en el amor,
con frecuencia irreparable.
Me has pedido mi opinión y te la doy. Pienso que
difícilmente tu amor con esa chica será duradero.
Te has dejado ilusionar por la primera, era natural;
pero luego (también lo es), vendrán otra y otra. Las
estadísticas pudieran hablarte al respecto. Probablemente tú te creerás una excepción,, "es que nosotros...", todos ellos se creían una excepción. Sí, ya
sé que en ocasiones ha sido un estímulo estupendo
para el estudio o el trabajo.
Además, no creo que podáis salir durante mucho
tiempo en pareja, en simple plan de amigos. Al amor
no se le ponen diques; y eso de ser novios a los 17,
lo considero absurdo. La ruptura, después de haberse dado una palabra y haberse creado unas ilusiones
es un golpe que deja huella.

HEM LLEGIT
L'ENGATUSSAMENT DE JOVES
(Extret del Ilibre d'Octavi FuUat
"La joventut actual, el nostre futur")
Horn s'empesca milers de productes inédits, perqué siguin consumits per les generacions joves. Els
joves compren i consumeixen els productes que instauren Ilur triomf —ells s'ho creuen—, tot posant
guanys fabulosos a les mans d'uns quants.
Però encara més; no solament consumeixen, els
joves, sino que a més, es converteixen en introductors de modes sense cobrar. Ve-te'n aquí alguns casos, tots ells limitats al mite "Beatles"... En 1965,
foren venuts, només a Anglaterra, 10 milions de
discs «Beatles»; la «Metal Box» de Londres, fabrica
50.000 encenedors amb la imatge gravada deis quatre cantants; la «Wallpaper Manufacturers», vengué
100.000 rotlles d'empaperar parets, amb el tema
«ÍBeatles»; la «Kangol Berets», vengué milers de
gorres setmanalment amb la visera del model «Lennon»; la «Selcol Products», despatxà unes 130.000
bateries mensuals, gràcies a que tots aquests instruments porten inipreses les firmes deis «Beatles»; un
forner de Liverpool vengué en dos dies 100.000 panets batejats amb el nom de «Beatles»; la «Mobil
Oil» pagà 35.000 ptes. només pel dret de regalar
fotos deis «Beatles» en les seves gasolineres d'Austràlia; dos advocats de la «Pali Mail», s'encarregaren d'obtenir permisos per a les firmes comerciáis
que desitgin utilitzar la imatge dels «Beatles».
Qui és que tenia interés a crear el mite «Beatles»?
Qui s'esforça a mitificar la joventut?
Els joves són persones o utensilis?
El mal està en que molts joves creuen ser independents en les seves decisions i no s'adonen que
están engatussats, en seguir... el que fan el altres.

Carpintería mecánica de

ANDRES
El Rieral

k

Tel. 23
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NOTICIES
ayuntamiento

Pago de contribuciones
El día veinticinco del corriente mes de octubre, desde las 9 hasta las 12 horas, estará en
la Casa Consistorial el Sr. Recaudador de Contribuciones para cobrar los recibos correspondientes al segundo semestre. Quienes no retiren sus recibos dicho día, podrán hacerlo en
el local de la Recaudación de Contribuciones
de Granollers, sin recargo, durante los días
comprendidos entre el 5 y el 15 de noviembre
próximo, ambos inclusive.
Fallecimiento
El Sr. Juan Buxés Tura, cartero de esta población, ha fallecido recientemente a consecuencia de una larga y penosa enfermedad. El
acto del sepelio fue muy concurrido, ya que
el finado había sabido granjearse muchas simpatías en el ejercicio de su cargo. Los empleados municipales, de quienes fue compañero de
trabajo durante mucho tiempo, han sentido
mucho su muerte y lamentan profundamente
el vacío que ha dejado, transmitiendo desde
aquí a su viuda, hijos y demás familia su más
sentido pésame.
Nuevo cartero
El pasado día trece del corriente mes, lunes,
empezó a ejercer sus funciones el nuevo cartero de esta población, Sr. Domingo Torras
Gubern, a quien deseamos una larga permanencia en su cargo.
Acotamiento del Municipio
Mediante escrito presentado en el Ayuntamiento, la mayoría de los propietarios de fincas rústicas de este término municipal han propuesto el acotamiento de sus fincas; acogiéndose a lo establecido en la legislación vigente,
en beneficio de los miembros de la Sociedad
local de Cazadores. Ello se hace saber para
conocimiento general y a fin de que puedan
reclamar quienes se consideren perjudicados,
advirtiendo que el edicto correspondiente se
halla expuesto al público en los lugares de
costumbre y ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la provincia correspondiente al día
20 de septiembre. El plazo de exposición es
de un mes a partir del día siguiente al de la
pubUcación del edicto en el citado Boletín
Oficial.
parroquia

Mercè
El dia de la Mercè, patrona del nostre bisbat
i de la ciutat de Barcelona, un bon grup d'estiuejants, com és tradicional es reuniren en la
Santa Missa que fou celebrada en honor de la
Mare de Déu de la Mercè.
Després hi hagué l'habitual colloqui a la sortida de Tesglésia i els acomiadaments mutus
tenyits d'una mica de nostàlgia.
Sagrai Cor
En 1 ultim diumenge de setembre celebràrem la tradicional festa del Sagrai Cor. El dissabte foren molts els feligresos que reberen el
sagrament de la confessió, aprofitant la vinRonçana, 1/10/1969, p. 8 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers
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guda d'un confessor extraordinari. El diumenge, la primera missa, fou de Comunió general
la missa del migdia va ser cantada pel Chor
Parroquial de nenes. Interpretaren la missa
«En honor de Santa Eulàlia». Al vespre, a les
8, amb nombrosa assistència de feligresos i
presidits per les Magnifiques Autoritats locals
s'efectuà la Processò. Al final Mn. Tomás donà
les gràcies a tots els assistents, i desitjà a tots
un bon hivern: als estiuejants que s'acomiada- i
ven i a tots els feligresos que resten.
Catecisme
El diumenge día 19, comengá el curs del Catecisme. En el primer dia foren ja nombrosos
els mfants que hi assistiren. Esperem que ]a '
concurrència sigui nombrosa, com també Tassistència de catequistes.
Mes del Roser
Cada dia, a les 7'45 del vespre, s'han anat
reahtzant els cuites dedicats al Roser, amb Rosari, i Ies últimes Avemaries cantades, així com
el cant dels Goigs del Roser.
Canvi d'horari
El dia 12 d'octubre la missa vespertina comen^à a celebrar-se a les 7'15, en Hoc de les 8
Escolans guanyadors
La classificació dels escolans guanyadors del
mes de setembre és: Primer: Tordi Bellavista;
Segon: Miquel Moret; Equip guanyador: Jaume Valls; Guanyador del sorteig: Joan Cortés
CoHoquis
Tal com s'havia anunciat, comencaren el divendres dia 24, els coHoquis sobre temàtica ^
religiosa actual, en el saló-cafè de can Rajoler.
lai com prevèiem, la sessió fou viva i profitosa per tots els assistents. Es profunditzà en
el tema, i es treieren conclusions allieonado,
^^ presentació del tema, en Marcel
Galobart i Mn. Joan Vallicrosa comentà les
conclusions dels coHoquis d'una manera prorunda i entenedora a la vegada.
Esperem que les sessions que falten, per
acabar el cicle d'aquests coHoquis, sigui cada
vegada més interessant i serveixi per conéixer
més la dimensió de la nostra fe.
ADIOS AL CARTERO
La enfermedad del Sr. Juan Buxés Tura ha
acabado con su vida. Joven todavía, dinámico,
sonriente, alegre, servidor incansable de todos
los vecinos de nuestra localidad. Juan, serás
de las personas que más recordaremos, por
todas estas virtudes y por tus abnegados servicios. Vemos en ti al «hombre», al hombre
que día a día pisaba los caminos fangosos o
polvorientos de nuestra geografía, llevando sobre ti las alegrías o tristezas de y para las familias de Santa Eulalia. Aquella carta de un
familiar o amigo queridos que están lejos de
nosotros y que comparten con nosotros nuest^ros momentos felices o desdichados. Todo lo
hacías con tu celo habitual, por obligación, sí,
es verdad, pero con el afán de servir a tu prójimo, por civismo, por amistad, por..., por
este don que Diós te dio.
Amic Joan, no, no ens has deixat. Romándrás amb nosaltres, en el nostre record. No et
diem adeu, sinó a reveure.
J. Margenat

NOTICI ES
ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA
Esta Asociación, cuya fundación se debió, como es sabido, a la influencia de nuestro amigo y
conciudadano Sr. D. Eduardo Tarragona, lamenta
la determinación tomada por éste en cuanto a su
dimisión como Procurador en Cortes, cuyos motivos, expuestos en la Prensa, comprendemos y
en cierta manera justificamos. Nos duele, en primer lugar, porque creemos que sus esfuerzos y
actividad no eran inútiles, y en segundo, porque
nos considerábamos apoyados y ayudados moral
y humanamente en nuestras gestiones y pretensiones. De todas maneras, esperamos poder contar con su asesoramiento siempre que nos sea necesario, y procuraremos seguir adelante lo mejor
posible poniendo el máximo empeño en cumplir
nuestra misión.
ALGUNAS DE LAS GESTIONES
REALIZADAS ULTIMAMENTE
Referente a las cartas enviadas al Sr. Estabanell con motivo de las deficiencias existentes en
el suministro de de energía eléctrica, se ha recibido la contestación que transcribimos a continuación:
Asociación de Cabezas de Familia
SANTA EULALIA DE RONSANA
Muy Sres. nuestros:
Correspondemos a sus attas. 19 Agosto y 5 cte.
para manifestarles ante todo que esta Empresa
no es responsable de las anomalías de voltaje que
ocasionan averías en los aparatos uso doméstico
que mencionan, por la sencilla razón que todo
nuevo abonado antes debe firmar una solicitud
por la potencia que necesita y bajo este principio, que podemos llamar básico, la Compañía
calcula la sección de los hilos y cables conductores de fluido eléctrico a colocar y siempre se ajustan a la potencia solicitada. Ahora bien si en el
transcurso de los años este abonado sin previa
contratación instala nevera, televisor, motor elevación agua, plancha, etc. es cuando la línea y
acometida pasa a ser insuficiente y es natural
traer como consecuencia la falta de voltaje. Rogamos por tanto que estos abonados hagan el favor
de pasar por nuestras oficinas a pedir el aumento
de potencia pertinente.
Aparte de lo indicado y para atender el futuro
desarrollo de esta población y Bigas, el jueves
próximo firmaremos escritura por compra terreno en la finca llamada "Can Gafa" y allí construiremos una Central para conectar un transformador de 40.000 Voltios a la red general que viene
de nuestros Saltos de Camprodón.
También les informamos que para garantizar
el buen voltaje a todas las poblaciones instaladas,
poseemos en esta de Granollers 2 transformadores de gran potencia con modernísimos
aparatos
de regulación permanente en carga y por tanto
hacemos constar por la presente que el voltaje
de nuestra red general a todas horas del día y
noche es siempre exacto. Les invitamos a que
en comisión de esta entidad se persone a nuestra
referida central de Granollers, pues nos será muy
agradable que puedan ser testimonios de la eficacia de los referidos transformadores de regulación de voltaje.
Son la mayor consideración les saludamos muy
(Atentamente.
Estabanell y Pahisa, S. A.
Estas son las razones que expone dicha Empresa sobre las aludidas deficiencias. En nuestra
próxima reunión de Junta volveremos a ocuparnos del caso.
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Se ha recibido del Ayuntamiento contestación
favorable a la petición de vivienda gratuita para
un posible médico.
Se ha presentado un temario al Ayuntamiento
en el que se plantean una serie de problemas que
consideramos de urgente solución.
Continuando los trámites iniciados para la consecución de una plaza de médico libre, se ha enviado fotocopias de la documentación al Colegio
Oficial de Médicos.
Para informar sobre estos asuntos y otros que
hay en trámite o en estudio, así como para recibir iniciativas y opiniones sobre éstos u otros
temas, se ha previsto para el próximo martes, día
4 de noviembre, una asamblea en el Casal Parroquial a la que se invita a todos los cabezas de
familia de la localidad. Ya se enviará una invitación más detallada a cada una de las familias.
P U N T UAL IZ A C I O N
Después de la publicación de los últimos números de esta Revista, nos consideramos con
el deber, como miembros de la J u n t a de la
Asociación de Cabezas de Familia de Santa
Eulalia de Ronsana de dar nuestro parecer y
nuestra posición sobre lo que creemos misión
—con sus deberes y derechos— de la Prensa,
sea de la índole que sea, y, p o r consiguiente,
de nuestra revista.
Creemos que es inevitable y m u y conveniente el conti-aste de pareceres, pero que deben
tratarse con el máximo respeto y a m o r a
las personas todos los hechos o situaciones
objeto de discusión u opinión, ya que todos
somos h u m a n o s y estamos expuestos a equivocarnos. «De la discusión sale la luz»,, dice el
refrán, pero hay que tener interés en darla y
estar predispuestos a aceptarla.
Una crítica no es, muchas veces, constructiva o destructiva por sí misma, sino p o r la
reacción y actitud adoptada p o r las personas
o instituciones criticadas. Hay la mala — y
m u c h o m á s cómoda— costumbre de reaccionar con enfado en vez de reflexionar y asimilar lo bueno y positivo que pueda tener dicha
crítica. No es buena, pues, la crítica dirigida
de f o r m a incorrecta y con ánimo de molestar;
pero tampoco es bueno ver en toda crítica que
directa o indirectamente nos ataña, solamente
mala intención, mala fe, etc., etc. E n estas circunstancias no hay crítica positiva posible.
Vemos claro, también, que no es precisamente lo m á s efectivo resaltar y alabar lo
bueno de las cosas, p r i m e r a m e n t e — c o m o se
ha demostrado— p o r q u e no todos entendemos
p o r buenas las m i s m a s cosas, y después, porque es m u c h o m á s conveniente intentar mejorar lo malo, o lo no tan bueno, que malgastar
espacio, tiempo y energías en elogios inútiles y
vanos que a lo m á s que conducen es a crear
un estado de suficiencia y superioridad perjudiciales cuando, contraria y afortunadamente,
(continua en la página siguiente )
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no es ni debe ser así, ya que de todos y cada
uno de nuestros semejantes tenemos algo que
aprender.
En conclusión, pues, nosotros veremos siempre con buenos ojos toda crítica sincera, desapasionada e imparcial, tanto si va dirigida a
nosotros como si no, pero condenamos a priori
todo ataque personal por el solo hecho de no
estar de acuerdo con sus creencias, sus teorías
o sus opiniones, o incluso con su actuación,
si éstas son sinceras, desapasionadas, imparciales, sin interés propio y movidas por una
recta conciencia. Que esta crítica sea constructiva o destructiva ya depende de otros factores.
LA JUNTA

CONFERÈNCIA
Com estava anunciat, dissabte passat va tenir
lloc ais coHegis del Rieral, organitzada por un
grup de joves del poblé, la primera conferència
d'un llarg programa que hi ha previst.
Per enfermetat del Sr. Pere Font, que era l'encarregat de donar-la, a última hora va tenir d'improvisar-se un canvi, i es tractà sobre «Arqueologia», peí Sr. Emilio Ramón, també de Granollers.
Val a dir que l'assistència fou força nombrosa i
que tothom sorti satisfet de l'acte. Un colioqui
molt animat i l'examen de diferents materials que
el conferenciant va portar per ilustrar millor el
seu Parlament, va tancar la clara i interessant
disertació.

Noticies de cada barri
Genis de can Maco. Li desitgem un feliç
restabliment.

SAGRERA
— El diumenge, día 12 d ' o c t u b r e , a
les 12'30 del m i g d i a , i al Casal Parroq u i a l , els m o n i t o r s que foren de les Colònies d ' E s t i u , presentaren a tots els i n f a n t s
i pares, un reportatge f i l m a t del que foren les Colònies. El reportatge f o u segult
a m b evident interés per tots els assistents.
Al final es féu la oresentació del m o v i m e n t
i n f a n t i l que s'organitzà c o m a acciò consequent a les Colònies. Hi hagué coHoqui
entre pares i m o n i t o r s .
La llar dels esposos Pere Estrany i Ar.tònia Barbosa s'ha vist alegrada a m b el
naixement d ' u n nen, segon f r u i t del m a t r i m o n i . Rebin tots els f a m i l i a r s la més cord i a l enhorabona.

BOLETS
Q u i més q u i menys, les liars del nostre
pöble han viscut i viuen encara la temporada dels bolets. La sort ha estât diversa.
Eis nostres boscos s'han e i x e m o r a t massa
aviat, i eis bolets havien desaparegut. Cal
esperar que després de les últimes pluges
es reprendra la t e m p o r a d a amb m i l l o r
exit que en la p r i m e r a tongada.
*

*

*

LA VALL
El passat dia 22 de setembre, a l'Església r o m à n i c a de Sta. M a r i a de Palau Solit a r , contragueren m a t r i m o n i el jove Agustí
Calzada i García i la Srta. M.® del Pilar
Franco i Bel, filia del nostre amie i veí
Sr. Manuel Franco i de la Sra. Pilar Bel.
Va oficiar la c e r i m ò n i a el Rvnd. M n . Pere
G i b e r t , Pvre. Els i n v i t a t s foren obsequiats
amb un esplèndid d i n a r al Restaurant
l'Ast, de Palau.

— El dia 1 d ' o c t u b r e , la llar dels esposos Lluís T u r a - J o s e f i n a Pou, de la Tenda
Nova, f o u alegrada pel naixement d'una
filia, a q u i en la pila b a p t i s m a l li f o u imposât el n o m de Pilar. Moites felicitats ais
pares i f a m i l i a r s respectius.

ESTIUEJANTS
A m b el començ del curs, els nostres habituais estiuej'ants han r e t o r n a t a les seves liars d ' h i v e r n . Alguns segueixen fent
escapades en els dies de p o n t i sobretot
els dissabtes i diumenges.
El dia del Pilar, f o r e n molts els que
aprofitaren el bon dia per passar unes bones i tranquïHes hores entre nosaltres. Però els estudis dels petits i els quefers dels
grans, amb l ' h i v e r n que s'apropa, obiiguen, com cada any, a reintegrar-se al
llocs habituais. Els hi desitgem un bon
hivern i un feliç r e t o r n entre nosaltres,
quan sigui hora.

R1ERAL
El día 17 de setiembre llegó al hogar de
los esposos Pedro Lancho y Soledad M a r tín, del Pasaje Torras ( t i e n d a ) , el segundo
f r u t o de su m a t r i m o n i o . Fue bautizada
con el n o m b r e de Regina. Felicidades a los
padres y f a m i l i a r e s .

BONAIRE

— El dia 27 de setembre passat, contragué m a t r i m o n i en Termita de l ' A r e n y ,
la Srta. Francesca Riera Pañella, filia del
m a t r i m o n i Riera-Pañella, estiuejants del
nostre poblé, a m b el jove Enric Juan H u r tado. Desitgem a la novella parella moltes
felicitats.

Està internada a l'Hospital de Sant
Pau, la Sra. Isabel M o r g a d o , esposa de

El pasado 5 de o c t u b r e , nació en el
hogar de A n t o n i o Sanz y M.® Teresa de

*

*

*
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Mesa, un h i j o , quien fue bautizado el día
19. Le fue i m p u e s t o el n o m b r e de Juan
Manuel.
Reciban los padres y familiares nuestra
felicitación.
Un nen que f o u b a t e j a t a m b el nom de
Josep A n t o n i , ha alegrat la llar deis esposos Josep Gubern-M.® Carme López, de
can Maranges. És el p r i m e r f r u i t del mat r i m o n i . Per m o l t s anys, i felicitats ais noveils pares i avis.
Recentment f o u i n t e r v i n g u t quirúrgicament el nostre conegut M a r t í n Olivan,
que regenta Tes tabi i ment de «La Pérgola».
La intervenció li f o u efectuada a l'Hospital de Granollers. Li desitgem una feiiç
convalescència per a poder retornar a les
seves ocupacions habituais.
El dia 19 de setembre, els esposos Ric a r d S u b i r t s Delhom i M a r i a Besó Besó,
dels pisos de la COVASA, tingueren Taiegria d ' u n fill. En el Sant Baptisme li fou
imposât el n o m de David. Felicitem els
pares i f a m i l i a r s .
El diumenge, dia 12 d ' o c t u b r e passat,
rebé el Sant Baptisme la nena, M.® José
Vizcaino Torres, filia de Pere i Josepa, dels
pisos del Cafetí. Donem Tenhorabona ais
pares i d ' a l t r e s f a m i l i a r s .
La f a m i l i a Josep Bonet - M a r i a Riera i
llurs filis, del pis de Can Lluís, de La Sagrerà, han fixât la seva residencia ais pisos
d e C o v a s a , en el Rieral. Els hi desitgem
tot el benestar en la nova llar.
S'ha c o n v i n g u t m a t r i m o n i e n t r e Isidor
M o r i l l a Benítez i M a r i a de la Paz Flores
Esero, de pisos de can Careta.
La llar deis esposos A n t o n i Aixelà 1
M a r i a Assumpta Gol, es vegé iHuminada
amb el naixement d ' u n a nena, primer
f r u i t del seu m a t r i m o n i . Felicitem els nous
pares i llurs f a m i l i a r s .

. R O N S A N A - 11

E S P O R T S
Puntuació

FUTBOL
PRIMER EQUIP

El nostre primer equip, tal com ja
presumíem el mes passat, està tenint una actuació molt meritòria aquesta temporada. Després de vuit partits
marxa en sete (loe amb 9 punts (1 de
posítiu). En tots els partits, si exceptuem el de diumenge passat contra el
potent Salient, ha superai o iguaiat al
seu contrari, i si ha perdut.com passa
a Suria I a Torelló, fou per la minima
i després de força desgracia. La victoria a Ripollet, del tot imprevista però merescuda, demostra la qualitat de
l'equip.
Els résultats d'aquest últim mes han
estât:
Sta. Eulalia, 2 - Castellar. 2
Torelló, 3 • Sta. Eulalia, 2
Sta. Eulàlia, 2 - Puigreig, O
Ripollet, O - Sta. Eulàlia. 2
Sta. Eulàlia, O - Salient, 3
Accident

El passat dia 19 del oorrent, i durant el partit de fútbol jugat pel nostre primer equip a Ripollet, va sofrir
una aparatosa lesió el nostre jugador
Josep Ciurans, tenint que ingressar a
l'Hospital de Granollers. Afortunadament està ja del tot récupérât.
Hem rebut dels seus pares la següent nota, que tenim molt de gust en
publicar:
«Donem les gracies més sinceres a
tots els que s'han interessat per Testât del nostre fill, motivât per la seva
lesió futbolística. Aquesta germanor
ajuda a passar aquests moments d'angoixa. Pensem que quasi us haveu
passat de la ratlla però això fa que
nosaltres ens sentim més obligats a
tots. Gràcies a Déu, ha passat ja.
Molt agraïts.»

ÉoRÍÍflicció/|

ipCîîicie'

I

ÇjdnUHméry

ilmnie?

c&a eofpe^ieacía

A fi de premiar els jugadors més regulars y combatius al llarg de la temporada, uns membres de la Junta donen una puntuació per cada actuació
dels diferents jugadors. La classificació general actual és la següent:
Boada, 24 punts; Gervera i Homet,
23; Carpinell, 21; Ambrós, 18; Martínez, 17; Ros, 16; Merino y Ciurans, 14;
Durán, 13; Casi, 11; Clos y Costa, 7;
Torrellas, 6; Godeo I, 5; Godeo II y
Ferrando, 1 punt.
Golejadors

Carpinel) , 4 gols; Ambrós y Casi,
3; Ciurans i Ros, 2 gols.
JUVENILS

Els juvenils, després d'unes actuacions brillants i uns résultats favorables contundents. n'han tingut d'altres
de no tan satisfactoris, però s'ha de
tenir en compte que hl han bastants
nous elements procedents de l'infantil, mancats encara d'experiència en
aquesta categoria. Donem-els-hl un
marge de confiança i estem segurs
que paulatinament aniran superant-se
y agafant la seguretat necessària per
actuar amb totes les seves possibilitats, que ja han demostrat que son
moites.
Els últims résultats han estât:
Sentmenat, 2 - Sta. Eulàlia, 5
Sta. Eulàlia, 3 - Sta. Perpètua, 3
Sta. Eulàlia, 5 - Canovelles, 3
Llissà Munt, 2 - Sta. Eulàlia, 0
Sta. Eulàlia, O - Montmeló, 1
INFANTILS

Els petits també están ja ficats de
pie en els seus campionats. 1 ho diem
en plural perqué a l'hora de començar
i vista la gran quantitat de jugadors
que hi havia, ha estât necessari for-

XUT

AUTOMOVILISMO
Nuestros pilotos, pertenecientes a
la Escudería Osona, participaron últimamente en la Carrera Automovilista
en Cuesta a Pont de Vilumara, puntuable para el Campeonato de Cataluña
de Velocidad.
Consiguieron, como ya nos tienen
acostumbrados, excelentes resultados.
Higinio Rodríguez, fue cuarto de la
clasificación general y primero de la
clase de 1.001 a 1.600 cc. de los grupos Mi, IV y VI.
Juan Bonet, ocupó el lugar 17 de la
clasificación general y 3.° de la clase
de 850 a 1.300 cc. de los grupos II y
V.
Nuevamente felicitamos a nuestros
amigos y les deseamos muchos éxitos
en futuras competiciones.

Granulos Diana, S.A.

ÍIÍÍIÍÉÍ'^

PRIMERA M A R C A
^ísiriíu

Ölt

NACIONAL

ido t :

BRU5TENGA
Telefono 4

Domic part.
LA G A R R I G A

La Ametlla, 2 - Sta. Eulàlia B, 0
Sta. Eulàlia B - Granollers B
Csuspès)
Llerona, 6 - Sta. Eulàlia B, 0

GD

Ô/J ^ a f d i n e f i a ^

^ai'antí^

Avda. General Mola, 36

mar dos equips. Una mostra evident
de l'afició que des de petits ja senten
per l'esport i que és degut, sens dubte a l'ambient futbolfstic que des de
fa uns anys es respira al nostre pöble. Aquesta és, estem segurs, la més
positiva conseqûència de tot això. Esperem que per qui els dirigeix es sàpiga encarrilar degudament.
Eis primers résultats del campionat
han estât:
Sta Eulàlia A, 1 • La Garriga, 0
Llissà Vali, 1 Sta. Eulàlia A. 5
Sta. Eulàlia A, 1 - At. Vallès, 2

Razón en H I G A S
Casa Oayetà
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Santa Eulalia de Ronsana

12-RONSANA
Sieccíóii

/Igríco/e

^ Ganadera

La agricultura está dando los últimos coletazos a la temporada. Recogidas las avellanas y próximo a terminar con la poca cosecha de almendras
podemos decir que la campaña agrícola 1968-69 queda prácticamente terminada. Falta, no obstante, recolectar las judías y el maíz, pero estos
cultivos son de escasa importancia. Cuando esté terminada totalmente la
campaña, haremos un breve resumen de lo que ha sido la agricultura en
general en nuestro pueblo. Me olvidaba decir que también se ha procedido
a la recolección de la uva. Este trabajo, como tantos otros, se ha simplificado enormemente ya que hace muy pocos años todos los cosecheros de
vino se elaboraban el mosto en su propio domicilio. Ahora lo transportan
a lagares públicos donde se les guarda el caldo hasta que está disponible
para el consumo. Tengo referencias que este año la vendimia ha sido buena, pero el mosto de poca graduación debido a que los viñedos han sido
regados continuamente por las lluvias.
La avicultura sigue mejorando paulatinamente sus precios, sin acabar
de decidir el alza, esperada desde hace más de un año, por todos los avicultores. El ternero se mantiene en la misma línea de nuestra crónica
anterior.
El cerdo, se apunta una ligera mejoría que parece seguirá ascendiendo
sin llegar a precios exorbitantes.
José Margenat

CULTIVO DE CEREALES PIENSO
(CEBADA Y AVENA)
Todos los agricultores que siembran cebada y avena deben pensar antes en una
serie de factores para así poder obtener
buenas producciones.
Por su influencia en la cosecha es interesante recomendar el empleo de variedades adecuadas.
CEBADA
Dentro de las variedades tenemos:
— De ó carreras. — Sus principales características son: ciclo largo, con lo cual
debe sembrarse en noviembre. En general
todas tienen buen ahijamiento y son de
buena producción (3.500-4.500 K g s / H a . ) .
Las más aconsejables son las Pane - 1,
Hatif de Grignon, Almunia, Ager, Atlas.
— De 2 carreras ( p á m o l a s ) . —
Sus
principales características son: tener ciclo
corto con lo cual su época de siembra
adecuada es desde últimos de diciembre
hasta finales de febrero. Resistentes al encamado (agegut), de buenas producciones en primaveras algo lluviosas. Pueden
sembrarse después de los nabos. Su rendimiento suele ser de 4.000-4.500 kgs./ha.
Dentro de este grupo, encontramos las

Sampera

Sulfato amónico: 50-70 kgs/cuartera
Superfosfato de Cal: 150-200 kgs/cuartera
Cloruro de Potasa: 30-70 kgs/cuartera
O bien con los abonos complejos granulados del tipo:
10-22-7: 100-150 kgs/cuartera
12-24-12: 100-150 kgs/cuartera
7-10-5: 200-250 kgs/cuartera
Las dosis de estos abonados son orientativos, pues no todas las tierras tienen el
mismo nive! de f e r t i l i d a d .
Teniendo luego la precaución de realizar los abonados de cobertera, si son necesarios, y tratar las malas hierbas con el
herbicida correspondiente, creemos podrán
llegar a la cosecha con unas plantas en
óptimas condiciones de desarrollo con los
cuales obtendrán Vdes. altos rendimientos.
JAIME REI6 NURI
Agente Comarcal del Servicio de
Extensión Agraria de Granollers

siguientes variedades: Wissa, Pallas,. Piroline, Herta, Ingrid, Eure.
AVENA
Las comercializadas como semilla selecta son las conocidas por los agricultores como «Las Híbridas» y sus principales características son: Caña gruesa algo
dura, lo cual le da resistencia al encamado. Su aprovechamiento es mixto, para
grano y forraje (verde y ensilado), no
siendo aconsejable el henificado. Algo sensibles a la roya ( r o v e l l ) . Deben sembrarse
de noviembre hasta la primera quincena
de diciembre, dando buenas producciones
tanto para grano como para forraje.
Las principales son: La Blenda y Sol II.
Sin embargo el empleo de buenas semillas no es el todo, además hace falta:

CURSILLO AGROPECUARIO
EN STA. EULALIA DE RONSANA
Durante el próximo mes de
noviembre y desde el día 10 al
14 inclusive, el Servicio de Ex>
tensión Agraria de Granollers,
en colaboración con la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Sta. Eulalia de Ron*
sana, desarrollará un Cursillo
sobre temas agrícolas y ganaderos.
Con el fin de poder informar
con más detalle a todos los agricultores, se les enviará una invitación personal acompañada del
horario y un programa de los temas a tratar cada día.

Preparar bien el terreno, con labores
que lleguen incluso a los 30 cms., siendo
ú t i l que cada 3-4 años se dé un pase de
subsolador. Terminada la siembra es conveniente también dar un pase de rulo,
cuando la tierra no esté mojada, se facilita así la nascencia de las plantas y los
posteriores trabajos de recolección.
Abonar correctamente, empleando
abonos en dosis equilibradas:

Con los asistentes se visitarán explotaciones agropecuarias
de la propia comarca u otras veciñas.

los

INDUSTRIAS AMBAROL
S. A.
ricacion
de
arnices,
^smaltesf

J^inturas

Exilusívisía en Santa Eulalia de M m i

DROGUERÍA

LA

S A G R A R A
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FIGURES DE CATALUNYA

Narcís

- 13

Monturiol

Inventor del primer submarí que navega al món
Nasqué a Figueres, capital de l'Empordà, el día 28 de setembre de 1819. El seu pare era boter. I així com el germa
gran fou destinât a seguir l'ofìci ,patern, Narcís, que era el
segon, fou destinât a fer estudis. A Cervera estudia el batxillerat, per bé que no arribà a obtenir el titol; sembla que l'atmò'sfera de la Universität filipina no II plaïa, i un amie d'eli,
Sebastià Gibert, amb molta infìuència en el seu pensar, el decidi a anar-se'n amb eli a Barcelona. A la capital les seves
¡dees avançades i el seu amor a la política trobaren mes aHicients; estudia per advocat. Es barreja a l'agitació de l'època.
S'enrôla com a milicia i participa en la revolta que el general
Espartero vingué a dominar i que requerí el previ bombardeig
de la ciutat.
Amb un amie anomenat Carié, obre una liibreria a la Rambla, davant per davant de l'hotel de les Quatre Nacions. El
1847 edita un periodic titulat «La Fraternidad». Ni aqüestes
temptatives ni el títol d'advocat que obté al capdavall, no
apaivaguen les seves Inquietuds ni fixen el seu voluble talent.
El 1848, any de neguit a tota Europa, no és pas tranquil a
Barcelona; Monturiol es veu obligat a emigrar a França, on
amb el seu treball fa el que pot per a seguir sostenint la seva
familia que ha restât a Espanya. Torna el 1849 i torna a embolicar-se; edita un nou periodic titulat «El pare de familia»,
que surt amb intermitències i clandestinitats. Ais trenta-;un
anys, entre una aventura política i una elucubrado social,
Narcís Monturiol inventa una maquina per a fabricar cartutxos. D'aquest primer invent passa a un altre que ha d'esdevenir la seva màxima empresa: la navegado submarina. Però
manca de numerari, cosa que el priva de fer les proves que
necessita i àdhuc de concentrar-se en el seu projecte. L'any
1854, amb el seu amie Josep Oliu, fundà una sodetat per a
explotar el seu nou sistema per a imprimir cartipassos. Vénen
noves complicaeions i persecudons. Monturiol no perd, però,
l'empenta ni l'afabilitat, que són eis seus dons. Amb eis seus
amies funda una sodetat titulada «El Quarto», puix aquesta
és la quota que aporta cada soci. I aquest cop sí que Monturiol pateix una depressió: està cansat i projecta anar-se'n cap
América. Li ho impedeix una revolta, seguida d'una epidèmja
de còlerà. Després de pronunciar a l'Ajuntament dos inflamants discursos surt cap a Cadaqués, amb la quai cosa evita
anar a la presó.
A Cadaqués, per viure, pinta retrats, puix també té aptituds plastiques. Vora la mar torna a obsession a r-se amb el
seu projecte del submarí. «Estic convençut que és possible»,
repeteix als seus amies. «És més», afegeix «la nau existeix»,
«On?», li demanen. «Aquí», respon tot colpejant-se el front.
De Cadaqués torna a Barcelona i s'instaHa al Passeig Nacional de la Barceloneta.
Al llarg de la seva atropellada existència, Monturiol no ha
cessât d'acumular coneixements. En les seves solituds empordaneses ha traçat plans i madurat projectes, que no ha
pogut realitzar .per falta de diners. El seu amie, Marti Carié,
emprèn un apostolat per remeiar aquest inconvenient. L'any
1857 es funda una altra sodetat per explotar un altre Invent
de Monturiol per a l'extraeció del corali. Però eli no deixa de
rumiar sobre el seu projecte predilecte: el submarí, que ¡a
té dibuix i ja té nom. Es diu «Ictíneo».
Sense altre escalf que el que li dóna el grup dels seus
amies, es construeix la nau, que és varada el 28 de juny del
1859 al port de Barcelona. En són eis tripulants ('inventor i

el seu amie Josep Oliu. La immersió no és enterament satisfaetòria; el submarí sofreix algunes avaries. Noves proves el
23 de setembre, amb résultats eneoratjadors, atrauen l'atenció de ¡a premsa.
Però, a despit d'aquest començament de euriositat i interés, no es troben capitals que permetin de perfeccionar l'invent. Aleshores Monturiol, el rebel, el revolucionari, recorre
a l'Estat, però infructuosament.
A l'assaig, que té Hoc el 29 de setembre del 1860, hi assisteixen, invitais, els ministres d'Estat i de Foment, corporadons locals ¡ public.
El general O'Donnell s'entusiasma; sembla adonar-se que
I'invent no solament és viable, sino transcendentalíssim. Promet a Monturiol que aeonseguirà que el rei vegi 1'« Ictíneo».
Es perllonguen les eonversacions, abunda la correspondència,
viatges a Madrid, però al capdavall tot es torna alguapoll
— a i g u a en què no naveguen els inventors.
Per gestió d'uns quants diputats catalans hom aconsegueix
que siguin organitzades noves proves a Alacant, amb assistènd a del ministre de Marina; però els médis oficiáis no es deixen convèncer. Mentrestant, la popularitat de l'invent i de
l'inventor ha crescut i près el caient que és habituai a la
nostra terra. Barcelona i Figueres están folles d'entusiasme
amb l'«letineo». Sota la presidència del general Dulce, capita
general de Catalunya, es constitueix una eomissió per a recaptar cabals. La reina ofereix quatre mil duros per encapçalar !a subscripeió, que també ha estât oberta a Madrid.
Monturiol visita Londres, on se celebra una exposició, i
París. De Cuba, on el general Dulce seguelx pensant en el submarí, arriben vint mil duros. Monturiol, incansable, inventa
una máquina de fer eigarretes i un motor mari per a r«lctineo». Però l'any 1867, per un inesperat rebot de la politica,
hom tanca Monturiol a la presó. Sort encara que el 22 d'oetubre del mateix any ja n'ha sortit i pot assistir a les proves
del seu submarí, amb el motor muntat. Èxit... El submari fa
honor a la seva designació i navega. Però en aquesta gran
aventura els revessos vénen immédiatement després dels
èxits. La sodetat, exhaurit el capital, ha contret deutes que
provoquen l'embargament de l'ftlctineo», que poc temps després és venut com a ferro veli.
El malaurat Monturiol entra al periode més trist de la seva
vida. No cessa d'inventar, car és la seva planeta. Estudia el
vol dels ocells, puix somnia la navegadó aèria; inventa una
roda pèndui; estudia un funicular per a Tarragona. Accepta
com a modus vivendi una plaça en una casa de comerç. Un
dependent, company seu, tan llest com poca-vergonya, aconsegueix que I'invent de Monturiol per a conservar la earn es
posi en explotació a Londres, i hi guanya una fortuna.
Envellit i malalt, el fecund inventor, reeollit pel seu gendre
en un pavellò de la fábrica que dirigeix a la Sagrera, mor
el 1885.
En la llosa que cobreix la seva despulla, es llegeix:
«Aquí jau Narcis Monturiol, inventor de l'ICTINI, primer
navili submari que navegà pel fons del mar, en aigües de Barcelona i Alacant: 1859, 1860, 1861 î 1862».
Lentement, l'opinió especialitzada ha anat reconeixent els
seus merits, de bell antuvi tan discutits. Isaac Peral, un altre
inventor espanyol, fou dels primers a proclamar la prioritat
de! seu collega, que hagué de vencer tantes .dificultats i trobà
tan insegurs auxilis.
LA V A L L , octubre 1969
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CAMIONES
Diversidad de modelos
y tonelaje
Amplia gama
de carrocerías

EBRD

Conducción con Carnet de 2.* clase

4iu±jy

Facilidades de pago: 36 meses

QiíLfuylLjii,
VENTA Y SERVICIO

S-M-

G R A N O L L E R S
Avda. 6ral. Mola, 74 a! 82
M A T A R O
A v e n i d a El M a r e s m e , 93-99 - T e l é f o n o 284 45 79

Pedro Corts
Constants
REBAJES
Casa N i t e t a

con tractor y oruga
Tel. 3 8
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Sta. Eulalia d e Ronsana

ENCUESTA

-1."

ANIVERSARI

Fa un any que va aparéixer el primer núnnero de «RONSANA».

Durant aquest temps hem

anat fent una feina més o menys ben feta. Ara invitem a tot el poblé, a tots els suscriptors,
a tots els lectors, a jutjar la nostra feina. Digueu les vostres OPINIONS responent aquesta
enquesta 1 envieu-Ia a Isabel Vails, Can Elies. Ajudeu-nos amb la vostra aportació a aconseguir la revista que el pöble necessita.
Edat:

Sexe:

SI la resposta és la de tot un grup (una familia, per exemple)

1. —

digueu-ho:

Creus que RONSANA, durant aquest primer any, ha complert la seva missió?
Si creus que NO, per qué?:

2. —

Ouè hi trobes a faltar?:

3 . — Qué t'hl sobra?:

4. — Trobes bé la seva presentació?:
•

tamany:

•

número de pagines:

•

illustracions:

5. — Deis números publicáis fins ara, en conjunt:

6.

•

Ouin t'ha agradat més?:

•

Quin t'ha agradat menys?:

Ouins son eis tres articles que t'han agradat més de t o t l'any?:
•

el millor:

•

ei 2.°":

•

el 3,'^:

7. — Ouins són eis tres articles que t'han agradat menys?:

8. —

•

el pitjor:

•

el 2°":

•

el 3.'^:

Creus que pots coHaborar en la revista amb alguna cosa?:
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SEflPEÍ
3"A COMENÇ.A LA )
PUJADA I X

METEOROLOGW

Algua caiguda a Sta. Eulalia
durant el mes de setembre:
Dies
1
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
29
30

m/m.
17
4
1
1 '5
1 '5
1
0'5
1'5
10'5
7
2*2
22
ip.
Total ...

697

TEMPERATURES DEL M E S
Dies

TRANSPORTES
J.

P E I R O T E N

C o m e r c i a n t e e n t o d a clase
de materiales d e c e r á m i c a
para la construcción

Calle San José s. n.
SANTA

EULALIA

"

Teléfono 8 2

DE

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

Màxima
26
28
26
27
27
26
26
25
26
24
25
25
24
23
21
21
25
24
21
21
24
23
24
25
25
24
25
24
22
22

Mínima
14
17
15
15
14
15
13
13
13
15
16
13
12
13
15
15
13
12
10
12
12
13
14
15
14
14
14
14
15
14

Quiero hacer constar en el periódico el sincero agradecimiento que siente el Maestro y la
Escuela, por habernos entregado
el Ayuntamiento la cantidad de
cinco mil pesetas, que he empleado en la adquisición de material escolar para el estudio de
Geografía y Ciencias.
Juan Batile

Caja

de

_ _

Ahorros

TAmilI A i EL FAROL VEiEL

Provincia

ELS BOLETS

DE LA DIPUTACION DE BARCELONA
Hfííilixe

s u s

p r o d u c i o s
V o s o t r o s

Créditos.

Tipo

Amortización
¡níormación
en

en

cualquiera

máximo
a

de

sus

íie

a y u r l a r e m o s

dp. interés

medio

la Sucursal

le

y

Sta.

6 por

anual

largo

ciento.

plaz,o.

Hulalia

de Honsana

o

Dijous al migdia. El cotxe del Sagaies aparcava i els viatgers coberts
de paraigües, carregats de paquets,
s'arrengleraven per a poder pujar. Va
passar un quart i el conductor va
engegar l'autobús. A l mateix temps
va aparèixer corrent per la cantonada
una dona carregada a més no poder i
molla de cap a peus. Va pujar al cotxe,
es tancaren les portes i el vehicle es
posa en marxa.
La senyora, després d'haver pagat,
es girà i dirigint-se a una companya,
digué bo i eixugant-se una gota d'algua que l¡ regalimava del ñas:
—Ola, María! Quina manera de ploure!
la Maria li contesta:

oficinas.

—Sí, mira, així podrem anar a cercar bolets...
Un bon home replica, treient-se la
cigarreta de la boca i deixant anar pel
ñas una boira de fum:

Garatge E L O Y

— A h i r , vaig anar al bosc de casa, i
vaig omplir el cistell...
La conversa es va anar allargant fins
arribar a l'encreuament de LIissà. L'home va baixar i les altres dues varen
continuar parlant.

de Pere Font i Juanola

En arribar a la «Sala», baixaren una
gran quantitat de persones, i les dues
dones. Una va estendre el paraigües, i
aixoplugant a l'altra, varen marxar.

C I T R O E N
OancQ'âio-nGAi

GRANOLLERS

p ^

a

(^^anMoM^

d Í a d a l a n a

Telèfon 2 7 0 0 0 7 2
BADALONA

J ^ i n t o r

i

D n

d t i s t r i a

Telèfon 2 8 0 25 97

l

Jaime iglesias
Qalo.oaciá'yv

do, papo^lm
^àtulaâ^

piniada^.
o,

i/mMaciandá

Havien decidit que el diumenge, si
feia bon temps, marxarien a les 7 del
matí i anirien al bosc de can Brustenga a cercar bolets.
El diumenge, a les 7, el sol sortia, no
hi havia boires, i les dues dones marxaven alegres i satisfetes, amb un cistell i un bastó cadascuna, cap el bosc
de can Brustenga. En arribar-hi es van
endinsar per entremig de les mates i
arbres, i arribaren al sot d'en Pinetó.
Fins ara, sols havien collit fredollcs,
algun pebràs..., també havien f e t un
sait en veure passar molt arran un conili matiner. Però, ara, ja una d'elles
gratant amb el bastó, havia vist un rovello mullat per la rosada de la nit, i
mig cobert per una teranyina; la dona
el va collir i el mostrà a la seva companya. Era el primer de l'any. Varen
anar passant l'estona, buscant d'un
cantó a l'altre, des del sot d'en Pinetó
fins a la Rovira, i de la Rovira a la Cremada, i els cistells s'havien omplert en
menys de tres hores. LIavors decidiren
anar-se'n, discutint sobre el què havien
trobat.

1 així anaren marxant, una mica depresset, per poder agafar el Sagalés
de les 11 que les portarla cap a Missa
de dos quarts de dotze.
J. Galobart

C a r r e t e r a d e La Sagrerà, s.n.

Santa Eulalia de Ronsana

D e p . Legal 6.-39,S37 .1908,

I. G , S U . E u l a l i a , c. S. J u a n
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Bosco, s. n . , S a n t a

Eulalia de

Ronsana

