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Donem servei a tot el Vallès
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2015: Any d'eleccions
El proper 24 de maig amb les Eleccions Municipals s'inicia un cicle
que en sis mesos ens durà tres cops a votar: Municipals, Parlament
Català i Congrès de Diputáis, també el Senat. Amb aquest panorama cal que eis partits i eis seus représentants motivin a l'eíectorat propiciant un ambient electoral net, aportant propostes de
futur clares i un cop elegits treballar honestament. La democràcia
no és una simple col-locació d'unes urnes en unes dates determinades, és també qüestió d'idees, de debat i de compromis amb la
Verität i moralitat deis fets.
Posteriorment, i en l'horitzó del proper setembre, tenim unes eleccions plebiscitàries catalanes (desitgem que finalment així sigui)
en les que ens hi juguem molt perqué tenim la necessitai que el
procès sobiranista arribi a bon port; son molts els esforços esmerçats en aquest procès. Molt probablement les eleccions municipals
hauran estât un test de Îa capacitai d'entusiasmar les propostes
efectuades pels candidats sobiranistes. Ens cal tenir uns ajuntaments clarament sobiranistes, que preparin el carni.
L'any el tancarem amb unes eleccions generals en les que, alguns
asseguren, s'acaba el bipartidisme, i en les que amb el nostre vot
podrem incidir a canviar una manera de governar que ha générât
més desigualtats, que ha permès que moites persones tinguin dificultáis per arribar a final de mes, la quai cosa deteriora la
democràcia i allunya eis ciutadans de la política i íes instiiucions.
Els ciutadans podem contribuir, amb el voi, a canviar-ho tot.
Sembla adieni assegurar que del resultai de les diferents eleccions
que s'acosten depén en bona part el nostre futur, les nosires vides
i drets. En el conjunt de totes les eleccions hem de ser capaços de
combinar qüestió nacional i qüestió social.
I seguim sense tenir una Liei Electoral propia!

La riostra portada:
La primavera sol presentar-se amb un temps inestable. És també i'estació que el día creix i suggereix esperança. Esperança en el pöble, en ei
país, en les persones. És el que vol significar el nostre ametller florit.
D'altra banda el primer dia de 2015 v a m tenir la trista noticia de la mort
de mossèn Vallicrosa, que va ser director de Ronçana durant més de 40
anys. El recordem i li agraïm tot el que va fer per la revista

Director: Pere Farriol.
42

Rectíficacíó
A la revista anterior (n.275), constava
l'article "El procès català" signât pel nostre col-laborador Félix de Blas, quan en
realitat l'autor va ser el nostre coMaborador Jordi Batlles. Demanem als lectors i
als col-laboradors que ho disculpin i ho
tinguin en compte. Gràdes
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En agraïment al nostre director de tants anys

Mossèn Joan Vallicrosa
Era a l'any 1966, a la sortida de les classes del migdia de l'Institut de Granollers. 5'havia format un
cercle atape'it de nois i noies i algún mestre a l'entorn del vicari de Granollers. Explicava amb pèls i
details la persecució que els joves capellans havien
sofert a Barcelona per part dels "grisos" (el terme
de l'època que aMudia als policies del règim encarregats d'aplacar manifestacions) perqué volien
entregar una carta de defensa d'un jove detingut,
Joaquim Boix, i ell també hi era. Un vicari jove que
ja deixava dar el seu compromís.
Mossèn Vallicrosa va aterrar als nostres pobles en el
temps postconciliar. Era rector de Lierona i arxiprest
de l'equip de capellans encarregats de Santa Eulalia
i Lligà {mossèn Ferret), Bigues (mossèn Fuentemilla)
i l'Ametlla (mossèn Anton). Ja tenia els cabells
blancs. Colonies, casais, conferències (de vegades
amb retard perqué se li espatllava el cotxe), classes
de religió, reactivado del Santuari de Puiggraciós i...
Rongana.
Va ser director de la nostra revista des de 1969 fins
a 2011 i en l'hemeroteca de Rongana hi podem trobar els seus articles breus amb criteri precis sobre la
realitat politica i social de cada moment. Era l'encarregat de donar la benvinguda als convidats del
sopar anyal i l'any 1974 va haver d'anar a declarar
davant el jutge, per un article no afecte al règim
que s'havia publicat.

•

V

Era un enamorat del Montseny i dels seus pobles en
els quais hi tenia bona part de la familia. També de
les Guilleries i de la casa de colonies, la Comtessa.
Es referia sovint a l'origen guillerienc del seu llinatge, l'etimologia del qual, explicava, concorda perfectament amb aquell sinuós territori {vali dosa).
Va seguir la tradició dels clergues humanistes catalans, en el doble sentit d'entusiasme per Catalunya
i per tots els aspectes del saber, des de l'art i la
història (restaurador de la seva esglèsia romànica de
Santa Maria, descobridor d'una inscripdó d'enter-

FORN DE PA
PASTISERIA
P a s t i s s c i r i a

d ' c n

D y ^ l D
Pa artesà
Gelats
Cafès
etra, de Barcelona, s/n
Telèfon 93 844 68 54
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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rament roma, estudios de la liturgia visigòtica), al
cultiu de la terra (espedaiment de les seves oliveras)
fins a la ciència empirica (observador astronomie al
Pia de la Calma amb un telescopi fabricat per eli).

hores a la recerca del millorament cultural i espiritual
deis nostres pobies i comarques, sense cap ambició
ni dinerária ni de proíagonisme, arribem a la conclusió que ens han deixat un llegat immens.

Era un rector cristià de cap a peus. Reconeixia la petja
transcendent en la natura, en les persones, en els
amies, en el diàleg, en el "servei als altres" que sempre practicava amatent, com el d'anar a veure malaits.

Alegre, un pel ironic, acompanyat de cotxes petits de
colors sempre vius com la seva personalitat, mossén
Joan en comengar aquest any 2015 ha emprés el
llarg viatge del "veil pelegrí" vers al Pare; de la cangó
que tant li agradava cantar en el record als difunts.

La dita que "qualsevol temps passat era millor" no
és certa ni objectiva. De totes maneres, si pensem en
el despreniment de les persones que ens han anat
deixant els darrers anys, que van dedicar hores i més

ReproduTm a continuació un deis seus articles, el
que va escriure en motiu deis 40 anys de Rongana.
Vol ser una manera senzilla d'agrair-li tot el que va
fer per la nostra revista.

Ronçana ja té 40 anys
Quaranta anys són quaranta anys. Per a mi, la meitat de la meva vida, ja que pel juny, si a Déu piau,
compliré els meus primers vuitanta. Gràcies en
siguin donades al Senyor.
Permeteu-me també rememorar aquell dia llunyà
que Mn. Tomás Vergés em va fer conèixer de vora
la parroquia de Santa Eulàlia en una primera passejada, en atendô que jo era el primer arxiprest i a eli
l'havien destinât a Barcelona per exerdr-hi el ministeri sacerdotal.
Amb cert émfasi i amb visió encertada em recomanava Ronçana.
Sigui aquest entretoc memorial i agraïment a eli i a
tots els qui han fet possible i han donat vida a
Ronçana.

En els propers números ja anirem repassant a tons
la vida de Rongana que bé s'ho val. I ara, mentrestant, manifestem i volem fer públic reconeixement
a tots eis qui han fet possible la nostra revista local
i una mica més.
Aquest aniversari també és una humil corona a la
vitalitat d'un poblé, amb sentit responsable de pais
i cultivada al redós, o si ho preferiu, a l'ombra de la
parroquia de Santa Eulalia de Rongana, amb germanor creixent i amb sa respecte per a totes les
opcions socials.
Dones endavant i no deixem convertir la present
commemoració en lamentable epitafi.
Per molts anys Rongana de Santa Eulalia.
Mn. Joan, maig del 2008

m iHii

des de 1917

BAR
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93 844 87 56
etra, de Barcelona, 72-74
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La nostra Quaresma de 2015
Hem d'acollir la crida a la conversió que la litúrgia
ens fa en encetar el carni quaresmai cap a !a Pasqua.
Penso q u e en aquest nostre esforç p o d e m distingirhi dos aspectes: aquell intern que ens motiva 1 que
ens renova; 1 aquell altre extern que son els mitjans
que ens hi ajuden. No hi ha l'un sense l'altre.
Converteix-te i creu en l'Evangeli. Ens diu el prevere en la imposició de la Cendra i no hi ha conversió
a l'Evangeli que no passi per la conversió al germà
que ens necessita, el pobre. Estem centrats en
nosaltres mateixos 1 ens sembla que els altres són
els de més a més, c o m si nosaltres fóssim els protagonistes i la resta del m ó n fossin els comparses.
Potser aqüestes dades relatives a la p o b l a d o del
m ó n ens p o d e n fer adonar q u e els habitants del
m ó n , t o t s plegats, no som més que una familia
nombrosa.

Si poguéssim reduir la població de la Terra a un petit
llogarret d ' e x a c t a m e n t 100 habitants, t o t mantenint les proporcions existents actuals, resultaría una
cosa com ara aixô: Hi hauria 57 asiàtics, 21 europeas, 14 americans (del nord i del sud) i 8 afncans.
D'aquests 100 habitants 52 serien dones i 48, homes.
7 0 no serien blancs, 3 0 serien blancs. 7 0 no serien
cristians, 3 0 serien cristians. 8 9 serien heterosexuals
i l l , homosexuals. 6 persones posseirien el 59 %
de la riquesa de t o t el pöblet, i totes 6 serien deis
Estats Units d'Amèrica. De les 100 persones, 8 0 viurien en condicions infrahumanes, 7 0 serien incapaces de llegir. 50 patinen desnutrició. 1 persona estarla a p u n t de morir. 1 infant estarla a p u n t de néixer. Només 1 persona tindria e d u c a d o universitària.
En aquest poblé hi hauria 1 persona a m b ordinador.
En analitzar el nostre m ó n des d'aquesta perspectiva tan c o m p r i m i d a és q u a n es fa més evident la
necessitat no solament d'acceptació, entesa, tolerancia i educació, sinó t a m b é de f r a t e r n i t a t i d'eficaç sol-licitud deis uns envers els altres.
No hi ha Q u a r e s m a cristiana q u e n o ens o b r i el
cor a! D é u i Pare d e nostre S e n y o r Jesucrist
i als g e r m a n s d e p r o p i d e lluny q u e el Salvador
ens ha g u a n y a t a m b la seva m o r t i Resurrecció.

G r a n familia senegalese a m b una visitant.

JOMI
FÁBRICA I OFICINES:
etra. B V 1 4 3 5 , Km. 10,70
08187 Sta. Eulàlla de Ronçana
Tel. 93 844 77 12 - Fax 93 844 61 11
www.jomisl.com
ferro-alumini@jomisl.com
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M n . Pere Farriol

•Tancaments d'alumini
• Finestres
• Verandes
• Venecianas
• Mosquîteres
• Mamparas
• Persianes enrotllables
• Escales plegables
• Portes:
• Automàtiques
• Basculants
• Reixades
• Enrotllables
• De Ballesta
• Baranes
• Relxes
• Estructures metàl liques
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Un canvi cultural
Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans
la definició més àmplia de cultura és el "Conjunt
dels simbois, valors, normes, models d'organització,
coneixements, objectes, etc., que constitueixen la
tradició, el patrimoni, la forma de vida, d'una societat 0 d'un pöble". Aquest concepte de cultura és el
que correspon al que s'anomena perspectiva antropològica o de civilització, que també incorpora els
costums i els habits com elements d'identificació.
En la descripció de cadascun d'aquests aspectes
apareixen trets que es poden considerar les arrels, la
base essendal, i d'altres que son de la caracterització més recent, que formen part de la vida quotidiana actual i de gran abast, no només catalans sino
europeus o del mon occidental, i que poden estar
en contradicció amb els que han anat configurant
un pöble o un país.
Així dones, en cada període de la història hi ha elements culturáis que persisteixen i altres que son
propis del moment, per això és pertinent de preguntar-se quins son els que defineixen la nostra cultura en aqüestes primeres décades del segle XXI 1
quins voídríem en el futur. Aquesta és una qüestió
que massa sovint queda només per als estudis dels
soclòlegs o es pren com una informació més i no es
planteja com una reflexió fonamental per ajudar a
superar situacions tant critiques com la que vivim.
Si ens fixem en alguns dels efectes de la crisi econòmica en la que estem immersos, segons l'informe
F0E5SA (Foment d'Estudis Socials i de Sociologia
Aplicada) que s'acaba de presentar, es diu que el
2 0 % dels catalans viu sota el Ilindar de la pobresa i
l'exclusió, que el 15% de persones amb treball son
pobres i que la desigualtat va augmentant. Només
aqüestes dades, i sense parlar de l'atur que és el fet
que més repercuteix en la pérdua de dignitat de la
persona, ens obliguen a pensar sobre el sistema
economic en el que estem, sobre les formes de vida
que s'han adoptat, sobre eis valors i les normes que
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imperen. De la mateixa manera que si posem l'atenció sobre el mon politic sobresurt de seguida la
xacra de la corrupciô i ens preguntem on queda el
valor del servei al bé comú.
En aquest context sorgeixen propostes més critiques que ofereixen un canvi de la situado a partir
de l'exercici d'una nova práctica política i de programes probablement difíciis de realitzar. Alguns
dels objectius poden ser encomiables però compten assolir-los a partir d'imposicions des de l'accio
de govern sense considerar que hi ha causes més
profundes a les quais no s'arriba per via de decret.
La perspectiva histórica ens diu que hi ha poc de
novetat i molt d'oportunitat.
És indispensable que l'autèntica política, la que vetlla per la dignitat de totes les persones, s'imposi a
l'economia. Per fer-ho possible estem obligats amb
urgència a repensar alguns dels trets fonamentais
de la cultura actual, espedalment els que tenen a
veure amb els valors i la forma de vida, si realment
es pretén la transformació profunda d'una societat
abocada a la marginado insostenible d'una part
cada cop més gran. D'altra banda, el canvi cultural
no es mesura per legislatures ni en intencions de
vot, no és partidista, és un compromis de fons i de
llarga mirada en el quai tots els membres de la
comunitat s'hi han de sentir implicats.
Jaume Danti í Ríu

cquipamcüt informàîic • comuaicacions • scrvci tccnic • programació •

Corrò, 129 o 08401 GRANOLLtRS
93 846 35 35 o itifo@infologic.cat
www.infoiogic.cat

a^xiv.x .

Ronçana, 1/1/2015, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

. sipnyixl. luaiuniossassi». iRi;sin§í>s

^r

8

i b u n a

Oximorons
La condicio humana fa que sovint t i n g u e m contradiccions. Un curios exemple d'això el t e n i m en els
nostre llenguatge. Son els oximorons, un grup de
dues paraules juntes que es contradiuen a elles
mateixes. N'hi ha una infinitat; art tauri, intel.ligència militar, -realitat virtual, banca ètica, toierància
zero, vida eterna, calma tensa, ciència ficció, enveja sana, creixement sostenible, agricultura ecològica, etc.
Fa un temps vaig descobrir un oxímoron al Congrès
del Diputats. Resulta que hi ha una "La Comisión de
secretos oficiales". Caram, una administració pública transparent que té uns membres que s'expliquen
secrets i a més son oficiáis... Dones que ens els
expliquin!
Però ais grans mitjans de comunicaciò hi ha uns oximorons de tal dimensió que haurien de tenir un
n o m apart. Sembla que vulguin manipular l'opinió
pública. Un pareil d'exemples. Gas Natural patrocina el Medi A m b i e n t . Una empresa que es lucra de
la combustió d'aquest recurs, amb la corresponent
a p o r t a d o al canvi climàtic patrocina un programa
que tracta de la conservado del paisatge, la flora i
les espècies. No ès això contradictori? I una gran
empresa com Repsol ofereix al final dels telenotícies
el temps, un dels espais a m b més audiència de la
Nostra. "La Comisión Nadonal de los Mercados y
Competencia" acaba de multar a Repsol per comp e t è n d a deslleial dones sembla que pactava els
preus dels carburants amb altres per manipular i
repartir-se el mercat. El f e t que és que a l'últim
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¿Estásren situación de Ciotte?
Podemos ayudarte.
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semestre aquesta empresa ha o b t i n g u t uns benefids de més de 2 . 0 0 0 milions d'euros. I la sanció és
de 2 0 milions d'euros. Total, que encara guanyen
1 . 9 8 0 milions d'euros a costa que la gent pagui per
cremar gasolina, gasoil i altres productes que de
manera evident fan que l'escalfament global de la
Terra es vagi accelerant. I encara diuen "Inventem el
f u t u r " quan haurien de dir "Escalfem el f u t u r " .
I mireu qué fan ais EEUU, el país més avançat del
M ó n . Mentre hi ha milions de persones que no
tenen accès a l'aigua potable per manca de diners,
la NASA gasta fortunes per enviar sondes a Mart a
veure si hi ha aig.ua allà...
La pregunta podria ser: hi ha vida intel.ligent a la
Terra?
Acabo amb un últim oxímoron. H o m o sapiens.

Fèlix de Blas Lorenzo
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ELABORACIO DE FORMULES MAGISTRALS
•

ORTOPÈDIA
•

etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala
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Ens comuniquem
Hi ha tardes d e c o m e n g a m e n t s de p r i m a v e r a (caila:

el f r u i t d ' u n a idea i d ' u n a v o l u n t a t de f e r r o . I d ' u n a

avui m a t e i x ! ) quietes, a m b u n p u n t de b o i r i n a q u e fa

c o n t i n u i t a t s o r p r e n e n t : aviat f a r à c i n q u a n t a

m i g endormiscar. A q u e s t p u n t d ' i n g r a v i d e s a s o m m -

q u e u n a colla de joves va pensar q u e calia u n c a n a l

anys

n o l e n t , t a n necessària per m e d i t a r s o b r e les g r a n

per explicar coses, per reflexionar, per descriure la

coses de la vida, ens sol p o r t a r a m o m e n t s de sus-

vida {a v e g a d e s assossegada, a v e g a d e s f r e n è t i c a )

pensió, de c a l m a , dels quais n o m é s ens d e c a n t a a la

d ' u n pöble, d ' u n a gent. Aquell m o m e n t

realitat a l g u n m o t o r q u e enfila per la carretera, p o -

inicial, aquella idea q u e devia néixer u n a t a r d a c o m

sem, c a p a Bigues. A q u e l l s m o m e n t s inefables, lleu-

a q u e s t a , ha p e r m è s q u e persones de g r a n

gers, són el p r e l u d i del b o n t e m p s , q u e j a t r e u el ñas.

( p e n s o e n el J a u m e FarrioI, el Joan Ruiz i C a l o n j a i

Refets, ens p o s e m en m a r x a de n o u i el cap, t a n p r o pens a distraccions, va i ve a m u n t i avail p r o j e c t a n t
noves empreses i r e g a l a n t idees, sovint irrisòries. A
vegades, m o l t p o q u e s vegades, ens e n s o r t i m perq u é , de f e t , per tirar e n d a v a n t u n d ' a q u e s t s projectes cai u n a v o l u n t a t i u n a continuTtat invariables.
I a q u í t e n i m la revista Rongana. La t e n i u a les m a n s .
Si passeu p a g i n e s a p o c a poc, s e n t i r e u el free del
p a p e r ais dits i, dolga, l ' o l o r d e la t i n t a . Rongana és

inefable
válua

t a n t e s altres persones q u e h a n escrit la seva p a r a u la e n aqüestes mateixes pàgines) ens e x p l i q u i n u n
t r o s dels seus p e n s a m e n t s , d e les seves i n q u i e t u d s o
la seva visió d e l m ó n . En a q u e s t s anys t a n llargs hi
ha h a g u t d e t o t i Rongana ens h o ha a n a t e x p l i c a n t
a la m e n u d a . Des del c o s t a t de casa, c o m q u i d i u .
Després va venir la televisió (el C a n a l SET), q u e b e n
aviat ja farà vint-i-cinc anys i q u e , p o c o m o l t , neix
d ' a q u e l l a m a t e i x a dèria d e c o m u n i c a r , de c o m u n i car-se. I de Rongana i la televisió, v e n e n u n s e g u i t
llarg d e persones q u e h a n vist e n la c o m u n i c a d o u n
f i l ó per a n a r passant vida enilà. Així, periodistes locals, tècnics e n audiovisual locals, cineastes locals o
e d i t o r s locals t e n e n u n ( d o s ! ) p u n t s e n c o m ú : q u e
són locals (i q u e p o c o m o l t han passat per la revista
Rongana o pel canal SET). Ep, i n ' h i ha u n a llista b e n
llarga i u f a n o s a (poseu-hi t o t d e n o m s q u e sabeu).
A r a la t a r d a s'ha e n t e r b o l i t . Ja h o t é a i x ó la p r i m a vera. C a u e n q u a t r e g o t e s i t o t . U n c o t x e q u e passa
per la carretera ha e s q u i t x a t u n p a s s a v o l a n t

que

l ' i n c r e p a . La seva v e u es p e r d c o m u n a l à m i n a de
v e n t . Fi.

Ramon Vilageliu

^

CLA9bLLÀS

Venda al major de :
• Articles platja i campling
• Joguines nacionais i
importacions exclusives
• Regal informal

Ronçana, 1/1/2015, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

etra. St. Feliu, s/n
Tel. 93 844 83 00
Fax 93 844 83 86
Sta. Eulalia de Ronçana

f ^ r

ÊÊ

i

b

u

n

10

a

La meva vida", per Oliver Sacks

Aquests dies, la carta d'Oliver Sacks, La meva vida,
circula per tots els mitjans. Es tracta d'un escrit d'acomiadament que publica al New York Times el 19
de febrer del 2015 (My Own Life. Oliver Sacks on
learning he has terminal cancer).
Oliver Sacks és professor de neurologia de la Universität de Nova York i autor de nombroses obres,
entre les quais destaca Despertáis (1973), l'extraordinària història d ' u n grup de vint pacients, supervivents d'una gran epidèmia d'encefalitis letàrgica,
que van despertar de manera sorprenent al cap de
molts anys. Un altre dels seus coneguts llibres és
L'home que va confondre la seva dona amb un
barret (1985), títol que crida l'atenció pel seu aparent surrealisme, on relata vint històries mèdiques
de pacients que han sofert pèrdues importants com
la memòria; d'altres que pateixen d'excessos, com
ara les addiccions; dels que sofreixen arravataments, com ara percepcions alterades i d'altres trastorns. Per la manera com els presenta son com una
intersecció entre el fet i la faula; entre els casos clinics i els relats novei-lescos, però, més enilà de les
experiències díniques, aqüestes obres parlen de la
fragilitat de les nostres vicies.
Més que comentar La meva vida crec que val la
pena llegir directament el que ens diu Oliver Sacks,
per això hem seleccionat alguns fragments del seu
escrit:
"Ara fa un mes creía que tenia bona salut, fins i tot
una salut de ferro. Amb 81 anys, encara nedo més
d'I,5 quilòmetres cada dia. Però la meva sort s'ha
acabat: fa unes setmanes vaig saber que tine múltiples metástasis al fetge. "
"Ara és cosa meva decidir qué faig amb eis mesos
que em queden de vida. He de viure de la manera
més plena, profunda i productiva que pugui. "
"Eis últims dies he pogut veure la meva propia vida
com si em trobés en una posició molt elevada, en
una mena de paisatge, i amb un profund sentit de
connexió amb totes i cadascuna de les seves parts.
Però això no vol dir que hi hagi renundat, a la vida.

Ceci

^

m a

^ m m z .

Ben al contrari, em sento intensament viu, i espero
i desitjo que, en el temps que em queda, podré
aprofundir les meves amistats, acomiadar-me dels
que estimo, escriure més, viatjar si em sento amb
forces, assolir nous nivells de coneixement i perspicàcia. "
"De sobte sento l'habilitat per concentrar-me en el
que importa, per mirar les coses amb més perspectiva. No hi ha temps per a res que no slgui essencial. "
"No pue negar que tinc por. Però el que més sento
en aquests moments és gratitud. He estimât i m'han
estimât; m'han donat molt i he donat una mica a
canvi; he llegit i viatjat, he pensât i he escrit. He tingut una relació amb el món, la reladó especial que
mantenen escriptors i lectors.
Però sobretot he sigut un èsser sensible, un animal
pensant en aquest beli planeta. I només això ja ha
sigut un enorme privilegi i una aventura. "
Les persones tenim por. Por quan no entenem el
qué ens passa o el qué ha de venir. Persones com
Oliver Sacks hi saben posar paraules a la por. Explica
la seva experiència amb serenitat i sembla que amb
molta pau amb eli mateix. Parla de la mort però
encara més de la vida, una vida viscuda amb passio
i intensitat.

Fina Danti

casais
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CüMATlTZACIÓ

Carretera de Barcelona, 64
08187 Santa Eulalia de Ronçana
T. 93 844 81 35 • Fax 93 841 83 77
electricitatcasals@hotnnail.com
www.instalaciones-granollers.com
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Entrevista a Lluis Gascon, président del GOT

"Ocells com l'oriol indiquen que
val la pena viure aquí"
Aficionat als ocells 1 a la natura des de
petit Lluis Gascon Segundo (Granollers,
1955) presideix el Grup Ornitològic del
Tenes (GOT) des que es va fundar, el
2007. Xerrades, jornades d'anellament,
d'observació 1 de fotografia son algunes
de les activitats del grup. Casat i pare de
quatre filis, aquest activista autodidacte
viu a iliçà d'Amunt des de fa més de
trenta anys.
Què és el GOT?
Som un grup de natura, tot i que al final ens passem més temps fent gestió que amb els peus al riu!
Per què?
Com que som de les poques associacions dedicades als ocells i tenim blog, rebem tot tipus de consultes, que sovint hem de derivar als cientifics.
Aquest mon és molt especific i no et trobes institucions, sino individus, que en saben molt.
Com qui?
El Toni Altaió de Caldes o el Toni Arrizabalaga dei
Museu de la Tela de Granollers. I un referent en
ornitologia del Vallès Oriental i el Montseny, en
Josep Ribas, de Mollet.
Quina mena de consultes teniu?
La més típica és "he trobat un ocell ferit a casa, no
sé quin ocell és, ni què fer". També ens pregunten
de legislado, com ara sobre la normativa deis
canons d'aire comprimit per espantar els ocells que
fan sen/ir els pagesos. Quan et pregunten és quan
aprensl Jo només sóc un aficionat als ocells.

El GOT ei formen un nudi d'unes deu persones de Liiçà
d'Amunt i Santa Eulàlia.

Començant per Riells, quins ocells trobem?
La merla d'aigua (només a sota Sant Miguel de!
Fai), ei blauet, el bernât pescaire, el martinet blanc,
l'oriol, la cuereta torrentera...
Quins predominen en els conreus?
El tudó, ia cogullada, la garsa, l'aligot, el picot, el
xoriguer... I els boscans són la merla, el gaig, l'astor,
l'esparver, la mallerenga carbonera, el tallarol de
casquet, el raspinell, el cargolet, el gamarús...
I el faisà, no l'esmentes?
No té interés ornitologic; no és un bioindicador
perqué la majoria són introduits peis caçadors. Per
aixó són més sociables.

Quins abunden a la Vali del Tenes?

Quina relació teniu amb els caçadors?

Depèn de l'habitat: riu (i bosc de ribera), conreus o
boscos. Ah, i el quart habitat, l'humanitzat! També
és intéressant perqué hi ha especies que només son
on hi ha persones, com els pardals.

Hi hem de conviure, com hem de conviure amb els
motoristes, els quads... A la natura també hi ha de
tot: predadors, paràsits, carronyaires, oportunistes,
generalistes que s'adapten...

És el que més tenim, pardals?

Generalistes que s'adapten?

El que més teniem! És curios: han disminuït molt
però no tenen cap protecció especial! El mosaic del
paisatge s'ha fet més uniforme, els conreus són
menys variais i hi ha menys llocs de cria, perqué
moites cases están tancades.

Per exemple els tudons, que abans vivien al bosc i
ara et vénen a casa. A dins de Granollers hem vist
un esparver a cagar una tortora, abans impensable.
Un altre cas són les gavines, ocelis de mar que ara
són terra endins.
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Anellar és una de les activitats que feu.

Com sorgeix el GOT?

Vénen ornitòlegs especialitzats, posen xarxes i agafen els ocells, els anellen i els tornen a deixar anar.
La finalitat és científica: se'n treuen dades. Sobretot
de les aus migratòries, però també de les sedentàries i les estacionáis.

Una colla volíem estudiar l'oreneta comuna (o oreneta de pages) a la Valí del Tenes. Vam començar a
fer censos per les cases de pagés i a cada casa ens
hi estàvem dues hores... Era impossible fer-ho bé si
no ens hi dedicàvem en exclusiva!

Heu tingut sorpreses?

Què caracteritza l'oreneta de pagès?

Hi ha coses sorprenents, corn que les orenetes d'aqui s'ha comprovat que hivernen ai Sahel, a l'Àfrica. Alla com que se les mengen els queden íes anelles i hi ha noies que se'n fan collarets!

Son orenetes que fan nius a les corts, a diferéncia
de l'oreneta cuablanca, que fa el niu a sota les teulades.

Quines dades porten aqüestes anelies?
Quan i on s'ha fet l'anellament. És com una matrícula que forma part d'una base de dades mundial.
De vegades es capturen ocells aquí que feia pocs
dies eren a Rùssia!

Increíble.
Però alguns naturalistes están en contra de l'anellament, perqué és una interferència de l'home,
sobretot en época de cria.

Si que filen prim...
Nosaltres tenim molta relacló amb el centre de
Torreferrussa de recuperado de fauna. El dia que
retornem un animal a la natura podem explicar la
seva història i a la gent li agrada. Hem alliberat aligots, xoriguers, astors... Hi ha naturalistes que això
també ho critiquen, perqué si deixes anar una espécie en expansió pot ser en detriment de l'espécie en
regressi ó.

Per què us interessava?
Havia anat disminuint i pensàvem que potser niaven menys perqué les granges cada cop es tanquen
més, i també perqué moites cases están abandonades, i aqüestes orenetes si en una casa no hi ha vida
no hi van.

El GOT pot estar orgullos d'haver descobert
que la llúdriga ha tornat al Tenes.
Sí. Ha anat baixant, a mesura que els rius han estât
nets. Ara fins i tot se n'han vist petjades a Monteada! Si tinguessin menjar i refugi arribarien a tot
arreu.

L'esperàveu de feia molt temps?
Des del 2011 sabem que n'hi ha, després de 40
anys sense. Vam veure indicis que hi passava, i s'explica perqué els masdes dominants fan fora els
joves, que se'n van a buscar nous territoris. És un
animal de pas fins que no s'estableix.

Aixi aquí no hi viu?
El 2014 vam veure, gràcies a unes càmeres defototrampeig, que s'hi havia instal-lat un exemplar, pensem que una femella.

Per què és tan important?
Perqué vol dir que hi ha menjar, peix. Els gorgs son
dipòsits d'aliment, encara que no baixi aigua. La
llúdriga és a dalt de tot de la piràmide tròfica. Fins
que tot no està cobert no apareix ella. És un bioindicador ecològic molt bo!

Els ratpenats també son bioindicadors, oi?
Si. Tot i ser insectívors, encara están estigmatitzats!
No veient-s'hi capten molt més que nosaltres! Per
ones emeten uns sons que reboten i capten amb
les orelles. Es fan una composidó de Hoc més fiable
que la nostra. És bonic perqué les femelles viuen
juntes i s'ajuden amb els petits. Nosaltres cada any
fem la Nit deis Ratpenats, junt amb el Museu de la
Tela de Granollers;

Diuen que Granollers va reintroduir les gralles,
origen del nom de la ciutat.
El GOT el formen un nudi d'unes deu persones de LIiçà d'Amunt i
Santa Eulàlia.
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Lluis Gascón es guanya la vida amb una empresa d'importació i distribució de caiçat.
façana. Van desaparèixer quan van diboiir els abocadors a cel obert. No és que es reintroduis, sino
que fa tres o quatre anys se'n van veure tres parelles que van intentar criar, sense èxit.

Conéixer els ocells pel cant és difícil.

Ara a la primavera, qué podem observar?

Els ocells no tenen fama d'intel ligents.

Les orenetes, segons la dita, arriben per Sant Josep,
però solen arribar abans. Els rossinyols ja es poden
sentir. També els cants d'aparellament de l'oriol, les
mallerengues, els abellerols (ocells de la pluja, que
se'n diu a pages). Marxen els hivernants, com la cotxa fumada i alguns pit-roigs, i vénen eis "estiuejants".

Dones s'està veient que alguns ho són, com els còrvids 0 algunes cotorres. S'ha vist que no tot és instint, també relacionen coses! Els migradors sí que
migren per instint. Però falta molt per saber.

Tenlu contacte amb el Cim d'Àligues de Sant
Feliu?

L'orioi. És un ocell que el sents molt i el veus poc.
És difícil de fotografiar i molt intel-ligent. Es mou
per la part de dalt deis arbres. La puput també és
preciosa. Que aquí hi hagi espécies així vol dir que
val la pena viure-hi.

No hi tenim res a veure, com no tenim res a veure
amb els falconers o els que van amb la gàbia.
Nosaltres estudiem els animais en llibertat.
Un ocell, qué és?

Molt! El sol fet de sentir la pregunta "quin és
aquest ocell que canta?" ja m'alegra perqué vol dir
que aigú s'hi ha fixât.

Tens predilecció per algún ocell?

Qué t'ensenya la natura?

Diuen que és un dinosaure, perqué és molt basic.
No té la complexitat evolutiva deis mamífers.

El poc que saps! La flora, la fauna, el paisatge... La
saviesa seria saber-ho relacionar tot, i és el que m'atrau. Però la gent només sol ser especialista.

Un dinosaure amb plomes!

Com està la Vali del Tenes?

Sí, perqué están pensats per volar i no per correr.
Están fets per no pesar: plomes, ossos porosos,
musculatura al pit... El plomatge és un indicador de
l'espécie, com la veu. Normalment, com més desapercebut passa el plomatge més important és la
veu, i al revés.

La frontera entre l'espai més ben conservât i el més
humanitzat ha passat de les Torres de Lliçà de Vali a
Santa Eulalia, sobretot a causa de la construcció de
la Mango. Si ens despistem només quedará Riells!
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• Assessorament Comptable
• Assessorament Fiscal i Laboral
• Organítzacló d'Oflcines

Presseguer
Superservei

Carnisseria / Xarcuteria
Alimentaci

en general
De dilluns a dissabtes
de 9 a 14 h o r e s i de 17 a 21 hores
Diumenges de 9 a 1¿ hores

Galeries Catalunya
Tel. 93 844 82 50
Av. P r a t de la Riba, 19 - 0 8 ¿ 1 5 S i g u e s i R i e l l s
T e l fon 9 3 8 6 5 8 3 4 5

STA. EULÀLIA D E R O N Q A N A

VENDA I EXPOSICIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO
• OBRA EN GENERAL
• FERRETERIA
• LLOGUER DE MAQUINÀRIA
•GRES
• CERÀMICA
• SANfTARIS
• MOBLES DE BANY I CUINA
• MAMPARES
• HIDROMASSATGE

PROGASA

Ora. de Barcetona, s/n • Tei^Fax: 93 844 80 41
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Restaurant

Forn de pa i Pastisseria

§riRT

riHTOHí

« F o n t de la P i n e d a »

Forn A r t e s à n " E A 0 1 5 4 F

Tel. 93 865 90 06
R I E L L S D E L FAI
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Ten e s

del

Riells del Fai
Escola de Riells
Fa uns anys a Riells també hi havia
escola, una escola patita, rural, com
ho eren les dels pobles veins. Em van
venir a les mans unes fotos de dues
mestres que hi havia hagut a Riells a
la década dels 40. Una de les fotografíes és la de "Doña Antonieta",
envoltada de les noies que havia tingut anys enrera a classe. La foto està
presa a la sortida de l'església on
també es pot veure a Mossèn Jaume
Plans, que se'l distingeix pel seu
barret. L'altra és la de la senyoreta
Mercè envoltada dels seus alumnes,

Campanes
silencioses

Donya Antonieta amb les seves alunnnes i Mn. Jaume Plans (amb barret).

Ja fa temps que el campanar de I'església está en silenci i el rellotge aturat marcant sempre la mateixa hora.
No toca ni quarts ni hores, no toca
per la missa de diumenge ni per
enterraments. Un grup de veins ha
engegat una recollida de signatures i
diners perqué es repari el rellotge i es
puguin tornar a sentir repicar les
campanes. També s'ha demanat al
Bisbat de Vic i al Conseil de Poblé
perqué hi coMaborin.

Nou grup
d'havaneres per
Sant Vicen^

La senyoreta Mercè i les seves alumnes.

El passat 22 de gener es va celebrar
la festa major d'hivern de Riells en
honor a Sant Viceng. Hi va haver l'actuació del nou grup d'havaneres La
Rufa. Un grup d'afeccionats del
pöble a aquest gènere musical es
presentava públicament sota e! nom
de La Rufa, que com va explicar una
de les veus del grup, el nom fa
referència a la tipica nuvolada que
moits dies d'hivern penja suspesa
fent equilibris pel dm dels cingles del
Parer.

Defunció
Leonor Batlies i Prat.
Carles Bachs

El grup d'havaneres La Rufa.
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Ten e s

del

Bigues
Jorge Casares
Velázquez

El Dr. Guarch
"Desastre". Aquesta és la paraula
que segurament recordem tots que
sortia de la seva boca, quan venia a
visitar-nos perqué estàvem malats de
petits. I d'això ja fa seixanta anys.
Havia arribat a Bigues l'any 1947,
vivia a la Villa Cariota i posteriorment
a la Villa Blauet, i amb bicicleta felá
les visites als malats fos de dia o bé
de nit. Sembla ser que el primer part
que va assistir al nostre pöble va ser
el de la meva mare, al parir-me a mi
fa sols 67 anys. Aficionat als escacs,
va trobar en eî meu pare el contrincant que necessitava (l'únic que
tenia nocions d'aquell joc a Bigues).
Això representava que molts dies de
festa els passéssim a casa seva, ells
dedicats als escacs, les senyores parlant i els seus fills jugant amb mi.
Home de gran personalitat no es va
deixar influenciar per Ies forces
dominants del pöble i això li va portar més d'un maldecap.
L'agraïment que li devem s'ha fet
palpable aquest divendres de gener,
quan tota una munió de gent van
assistir al seu enterrament a L'Ametlla, pöble d'on va ser metge, des que
va deixar Bigues fa uns cinquanta
anys. Tots vollem demostrar el nostre
agraïment a en Joan Guarch Corcellas, el Dr. Guarch, mort als 98 anys, a
manca tan sols d'una setmana per
complir eis 99.
Va viure en pau amb eli mateix i va
ser estimât per tothom.

Fira de l'oli
La plaga de la mosca de l'oliva i les
condicions climatològiques que han
afectat negativament el sector de
l'oli, han estât les causes de la suspensió de la Fira anual, que s'havia
de celebrar el passai 31 de gener al
Trull de Can Sapera.
Esperem veure'ns el proper any.

Area
cardioprotegida
Des d'ara, el nostre Municipi ja disposa de 5 desfibradors, com els de la
f otografi a, s ituats en punts estratègics, el Favellò Esportiu, els Centres
Civics de Bigues i Riells, Camp de
Fútbol i dos més en cotxes de la
Policia Municipal.
Per sort, i per desgracia, ja s'ha produit l'estrena i sembla ser que gràdes a aquest aparell es va poder salvar una vida.

En Ramon Arisa i la
font del Tort
La font del Tort, que explicàvem en
un passat número de las revista,
havia complert 15 anys, i deixava de
rajar uns dies abans que s'estronqués per sempre la vida d'en Ramon
Arisa, la persona que l'havia descobert, aprofitant una mina d'algua
que naixia 400 metres més amunt.
En Ramon Arisa, el Ramon de Can
Barri, era una persona singular, i feia
coses singulars, fos creant una font,
o redactant les equivalències de
mesures antigües catalanes, en el
dors de les seves targetes de visita.
El nostre adéu a en Ramon i esperem
que la font, que eli tenia com un fill,
ragi un altre cop, ja que aquest seria
el seu desig.

PAPERERIAQUIOSC-

En Jorge Casares del que parlàvem fa
un pareil de mesos recordant el seu
pas pel sopar de la nostra revista fa
uns vint anys, quan va explicar el seu
descobriment d'un forât negre, al
principi de la seva carrera científica a
Oxford, ha tornat aquests dies a ser
actualitat en descobrir una altra
varietat de forats negres, l'existència
dels quais, fins ara ni se sospitava.
És un orgull per nosaltres poder
explicar un descobriment de tal magnitud, i més si el descobriment és
obra d'una persona Hígada al nostre
pöble, a on va viure de petit.

Sant Sebastià
En el 207è aniversari de la celebradó
del vot de pöble promès a Sant
Sebastià ens cal fer, un cop més, un
acte de reflexió i pensar qué fem
malament, o que no fem, per aconseguir que aquella promesa feta ara
fa 207 anys esdevingui un altre cop
un vot de poblé (de 8000 habitants)
i no una trobada de nostàlgics {de 30
persones).
Escrivíem l'any passat que les escoles
haurien de fer quelcom per inculcar
("fer entrar en l'ànim d'altri amb frequents repetidons i admoniclons"
segons el Diccionari de Pompeu
Fabra) el que a casa no t'expliquen,
per desconeixement o deixadesa. No
n'hi ha prou d'assistir a una festa
infantil amb xocolatada indosa, ni a
una sardinada amb havaneres.
Caldria també conéixer i viure les
poques tradidons que conservem en
aquest poblé que, tot i que per a
molts és d'adopdó, no deixa de ser
el nostre poblé.

MERCERIA
LLIBRERIA

ARTICLES DE REGAL

CAN FERRER
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Escudella popular
Un any més, èxit popular, cues per
aconseguir escudella i earn d'olla i
aquest any estrena d'un suport nou
per a dues de les calderes, obra d'en
Ramon Chiva.
Uns 900 litres de menjar repartit en
menys d'una hora, i més de quatre
hores de cocció.

L'Àjuntament ha coNaborat en l'edició del llibre que ha estât éditât per
Gent i Terra, dels amies Vicenç Relais
i Ramon Vilageliu.

La Penya Blaugrana
La Penya Blaugrana de la Vali del
Tenes va celebrar la trobada anual
amb un esmorzar que es va allargar
fins a l'hora de dinar, moment en qué
varem fer la foto que publiquem.

La nostra cordial felicitació a totes les
persones que han contribuït a aquesta edidó, i sobretot a la Nuria Bellavista que tan temps ha dedicat a perdurar una part de la nostra historia.

Els Tres Tombs
"Un any més torna la festa dels Tres
Tombs". "Els Tres Tombs son una cita
obligada al calendari del nostre
munidpi" .
Totes dues afirmacions están fetes
per la Junta en la presentado del
Programa; tant amb la primera com
en la segona, que és la salutació de
l'Alcalde, hi estem totalment d'acord.

La fábrica velia de
Bigues en un llibre
Aquest passat 6 de març va tenir Hoc
la presentado del llibre "La Fabrica
Velia de Bigues", escrit per la Núria
Bellavista amb la coMaboració de
l'Abel Camp, tècnic Municipal de Cultura, i la participació de Jordi Argemi,
empresari tèxtil del nostre pöble.

Un any més ens hem citât tots plegats en aquest esdeveniment que ens
marca el nostre calendari munidpal, i
un any més s'han cobert les iMusions
que teníem dipositades en la festa.
Molta gent en el recorregut i uns
130 carruatges i cavalls en la rua.
Esmorzar a la plaça, Ball de gitanes,
Passada dels Tres Tombs, Benedicció

El llibre és un recull acuradissim dels
anys que La Fábrica (1845-1962), va
representar una nova manera de
guanyar-se la vida, sobretot per les
dones, en un pöble que vivia del
camp i del bosc.
Va ser bonic veure, entre les 250 persones que assistiren a la presentado
en el Centre Civic, alguns deis protagonistes d'aquesta historia, que no
deixa de ser la nostra història.
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i un Vermut pels participants per suplir el dinar que, segons la Junta,
tanta dificultat representava.
Un any més cal donar les grades a
les persones que partidpen en l'organització deis Tres Tombs i desitjar
que el seu entusiasme no decaigui.

Error en el número
anterior
Un error informátic va ser el culpable
que en el darrer. número de la revista sortissin publicats artides antics
referent al nostre poblé. Segurament
alguns d'ells podrien tornar a ser
actualitat, ja que hi han coses que no
envelleixen amb el tremps. L'auditoria del 2006 feta al nostre Ajuntament, o tal com queda la Pedrera
del Margarit, després de tants anys
de litigis, dues noticies de les que no
en sabem prácticament res.
Demanem disculpes,
I ara a esperar les ELECCIONS MUNICIPALS
Miquel Mas Puíg
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Santa Eulàlia
Hem deixat enrere un hivern que no
podem pas qualificar d'anormal pel
que fa al fred. Sense ser una exageració n'ha fet força. I el març també ha
començaî amb la característica variabilitat, amb vent, piuja, pedregada el
dia 11, i fins i tot neu a cotes no gaire
altes de les nostres estimades muntanyes de Berti i el Montseny.
Aquests mesos de passades les festes
nadalenques no han estât gens monòtons per la vida dei nostre pöble.

Conseqûències de
la ventada del 9 de
desembre, encara
En el número passat ja vam deixar
constància de la magnitud dels efectes de l'excepcional ventada del 9 de
desembre i que va afectar especialment els boscos. Uns 5000 arbres caiguts sembla que és el balanç final. El
dia 6 de febrer vàrem tenir la visita del
president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve que, acompanyat dels alcaides Joaquim Brustenga
i Josep Vila (aquest de Bigues i Riells),
va poder avaluar sobre el terreny les
destrosses, especialment als boscos
del Serrât. A hores d'ara estem pendents de saber l'aportado de i'ajuda
de la Diputació, partint de la base que
la petició del nostre ajuntament és de
1,6 milions d'euros.

El POUM

Sant Antoni- Moment dels Tres Tombs i la benediccio dels animals.

Elecdons municipals
a la cantonada
Els diversos partits ja preparen a marxes forçades les candidatures i els
programes électorals. Els candidats
nomenats, en el moment d'escriure
aquesta crònica, son: Esteve Ayma
per Convergència i Unió; Ramon
Vìlageliu per Independents Esquerra;
Abraham Requena pel PSC i Agusti
Gonzalo per Inidativa per Catalunya
Verds. En aquest mateix número trobareu la presentació de tots ells. El
Partit Popular de moment no té candidat ja que en Francesc Montes,
que ho ha estât en diverses legislatures, ha deixat el partit per discrepànda amb com es porta la relació
Catalunya i Espanya.

En el pie del 29 de gener el Consistori
va fer l'aprovació provisional del
POUM amb els vots a favor dels membres de l'equip de govern, l'abstenció
del PSC i el vot en contra d'lndependents ERC i d'lniciativa. El Pía urbanístic preveu un creixement pels propers
vint-i-cinc anys de fins a 9.500 habitants, esborra el traçat del Quart
Cinturò pel centre del poblé i, d'acord
amb l'ACA, preveu la preservado de
les cases de prop del riu Tenes.

La CUP de la Vali del Tenes es dona a
conèixer a la Fábrica, el dia 5 de
març, amb la xerrada de Montserrat
Cervera i Núria Fernández sobre
"Urgències, prioritats i déficits en la
Iluita feminista actual".

Els motius prindpals de desacord
han estât el traçat de les àrees urbanitzables no delimitades de la part
central del munidpi, i les connexions
possibles amb la xarxa intercomarcal
de carreteres per la zona regable de
la part baixa del Rieral.

Mentrestant l'ANC demana ais partits suport per la independència i
suggereix als nous càrrecs elegits que
s'adhereixin a l'Assodadó de Municipis per la Independència i que els
alcaldes participin en la futura
Assemblea de Càrrecs Electes.
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Caiçotada,
Sant Antoni,
Carnestoltes,
Gitanes
Queden lluny les festes de Nadal, i
els Pastorets, els concerts de la Coral,
la cavalcada de Reis i la Nit de Cap
d'Any al Pavelló. Ronçana Comerç
Actiu va avaluar positivament la
campanya comercial de les festes
nadalenques.
Al començament de l'any és temps
de caiçotades que cada vegada se'n
fan més. A la caiçotada del'l de
febrer a la Fábrica hi van participar
170 persones; com cada any, al matí
hi va haver la caminada popular pel
PR Ronçanenc i, després de dinar, va
actuar el grup Nous Indrets.
La festa de Sant Antoni es va celebrar el 8 de febrer. El fred no va ser
obstade perqué es reunissin 250
persones a l'esmorzar a la Fábrica, i
perqué es fes el recorregut que va
portar un gran nombre d'animals,
carruatges i persones fins a la Plaça
Maragall, on es va procedir als Tres
Tombs i a la benedicció per part de
mossén Aarón. L'arrossada posterior
va reunir 400 comensals.
El Carnestoltes va tenir Hoc el 14 de
fébrer a la Fábrica. Durant dues hores
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"lium". El termini de presentado
deis originals és el 20 de març.
A la Fábrica, Joan Serrât va exposar
belles maquetes sobre edifids del
nostre poblé i de Catalunya. També
el fotògraf Angel Bravo, va exposar
una col-lecció d'instantànies sobre
temes esportius, algunes de les quals
es van publicar en el calendari munidpal de 2015.
L'historiador Xavier Ciurans edita el
Hibre "Rere les passes dels Patxot",
sobre la história d'aquesta familia
d'humanistes i mecenes de la cultura
catalana deis segles XIX i XX.

La cercavila de Carnestoltes passa pel centre del pöble.
d'aquell capvespre de dissabte la cercavila va omplir de color el recorregut
pel centre del pöble, des de la Fábrica
al Pavelló Esportiu. Enguany el premi
se'l va emportar Track Dance amb la
imitació de la peMicula Madagascar i
les abelles de la Colla dels Groes van
quedar segones.
Finalment el diumenge 22 de març,
a la sala gran de la Fábrica va tenir
Hoc la bailada de gitanes en la quai
les quatre colles del nostre pöble van
tenir un paper destaca!. Estaven
acompanyades per les colles de
Parets, Cerdanyola i Martorelles.

Música
En l'apartat de música, cal destacar
que el 24 de gener va teñir Hoc la 2a
trobada d'Acordionistes, que va
omplir la sala gran de la Fábrica.
També que es van celebrant, els
divendres de marg i abril, les audidons del 4t Cicle de Música Clàssica
Eulaliana amb cinc sessions a la
Biblioteca, que permeten gaudir
d'alta qualitat musical.

Rongana, en el mare de la celebrado
del seu 50è aniversari, van recorrer el
Tenes, des del seu naixement a
Castelldr i fins a Riells, trossos a peu
i altres en autocar, però amb les explicacions deis elements geogràfics i
histories a càrrec de Jaume Danti.
Una velia aspirado del jovent s'ha fet
realitat: l'Skate Park, prop del
Pavelló, en el qual ja hi podem veure
modalitats de patinatge de tota
mena i d'equilibris en bicicleta.
descriptora local Teresa Jiménez ha
presentat una nova coMecció de
contes per a infants, basats en el
personatge Pim i editáis per Alpina.
La noia de Santa Eulalia, Querait
Barbany, formava part del grup
musical In Crescendo que va guanyar
el concurs de TV3, Happy Day.
El Teatre Nacional del Tenes prepara
amb els joves les obres "Pis per Hogar" i "La Ventafocs"
Ja s'han convocat les bases de la 6à
edició de reiat breu de la Biblioteca
que enguany és sobre el tema

El grup del Pa amb Tomàquet, en el
marc de les celebradons deis seus 40
anys, va tenir de convidat el secretari
general de l'esport, Ivan Tibau. En
canvi, la intervendó de Santiago Vidal
s'ha hagut d'ajornar per les múltiples
ocupacions del jutge suspès.
El jove quartet local The Crab Apples
ha obtingut 6 nominacions als premis de la revista musical Enderrok pel
seu primer disc Right Here, i només
eis grups Tarango i Amies de les Arts
n'han obtingudes més.
I per últim, a rei de la subvenció de la
Diputado per continuar l'arranjament de Termita de Sant Simple, la
regidoría de cultura ha emprès les
obres de nou pavimentai amb rajóles
artesanes, de reforçament de restructura i d'instal-lació d'una campana a l'espadanya.
*

Crònica elaborada a partir dels
noticies de Canal SET.

És pràcticament impossible tractar
amb l'atenció que es mereixerien
tots e!s esdeveniments culturáis de
les darreres setmanes. A continuació, com a botó de mostra de la vitalitat cultural de Santa Eulalia, deixem
constancia deis més remarcables.
A l'Institut, el 24 de gener es va celebrar la jornada CRITIC, amb diverses
activitats que ajuden a pensar i relacionades amb les noves,tecnologies,
El nou Skate Park al recinte del Pavelló Esportiu.
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*

1 a l'esperà de gaudir del so tranquil
de la campana de Sant Simple acabem aquesta variada llista de motius
culturáis. Malgrat la seva manca de
coherènda, és un dar testimoni de la
inquietud cultural que segueix caraeteritzant la gent de Santa Eulalia.

Molta
activitat cultural

Mestres, pares i alumnes de l'Escola

*
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Retro Club Rondana: l a Motorada Clàssica
El diumenge, 22 de marg, el Retro
Club Rongana va aplegar 190 motos
antigües a la Fábrica. Algunes tenien
un alt valor historie i sentimental,
com la Derbi d'Angel Nieto, la "bala
vermella" amb la que va quedar
campió del món els anys 1971 i
1972, 0 bé e! model més antic, de
l'any 1922, d'Anselmo Fontaneda,
que entre altres coses tenia Hum de
carburo; o bé la moto que utilitzaven
els nostres policies locals la década
dels anys setanta.
Hi va haver esmorzar i cap al migdia
les motos van fer una rua urbana
pels carrers del municipi. La mostra
va suscitar un gran interés i unes 600
persones van visitar l'exposició.
Felicitem els organitzadors que aviat
ens anunciaran nous projectes.

Registre Civil
Matrimonis
28-11-2014 Javier Renteria Aguilar i
Laura Lozano Bailén, de Santa
Eulàlia de Roncana.

Meritxell Bou Pagés, de LAmetlIa
del Valles.
13-01-2015 Luis Manuel Margalef
Baulenas i María José Padrós Blanco, de Santa Eulàlia de Rongana.
11-03-2015 Vicente Legido Climent i
Bartolomé Garda Tarradas, de
Santa Eulalia de Rongana.

29-11-2014 Aldo Podestà i Virginia
Elizabeth Pillasagua Almea, de
Santa Eulàlia de Rongana.

Naixements

12-12-2014 Raul Serrano Romeu i
Maria del Mar Moreno Morales,
de Santa Eulàlia de Rongana.

11-07-2014 Biel Gargantiel Huguet,
fili de Javier Vidal i Mireia.

12-12-2014 Jacobo Medina Galán i
Silvia Arbolí Larrubia, de Santa
Eulalia de Rongana.
12-12-2014 Ernest Poma Costa, de
Santa Eulàlia de Rongana, i

28-10-2014 Martina Sala Garda, filia
d'Antonio i Aida.
28-10-2014 Maria Cumplido Serrano, filia d'Antonio i Isabel.
12-11-2014 Joana Paiau Jiménez,

filia d'Octavio i Marta.
23-11-2014 Roe Borràs Parrilla, fill
de Juan i Maria del Carmen.
18-12-2014 Emma Ruiz Navas, filia
d'Antonio i Eva.
21-12-2014 Oleguer Torroella Danti,
fill de Lluís i Montserrat.
17-01-2015 Guiliem Poma Bou, fill
d'Ernest i Meritxell
12-02-2015 Bruno Arrua Aguiar, fill
de Victor Elias i Rodo Raquel.
15-02-2015 Maria Pastor Viura, filia
d'Ignadó i Ana María.
16-02-2015 Ariadna González Guirao, filia de David i Soraya.
06-03-2015 Eric Caballero López, fill
de Manuel i Montserrat.

Restaurant

CAN OLIVERAS
Modems i espaiosos
Menjars casolans
A la brasa

cL La Sagrera, s/n.

locals

Telèfon 93 865 88 92
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ELECCIONS MUNICIPALS

Posicionament de l'ANC de Santa Eulàlîa
en relació a les eleccions municipals
Les eleccions municipals del proper
24 de maig están situades a la meitat del carni que hem de recórrer
des d'ara fins a les eleccions al
Parlament, que s'han de convertir
en un plebiscit sobre la independència de Catalunya.
La Jornada del 9N va representar el punt algid del procès d'emancipació nacional que està
Protagonitzant el pöble català
va ser un èxit rotund de participado, amb un suport a la constitució
d'un Estât català independent de
prop dels dos milions de votants i
amb la recollida de quasi 1,4 milions de signatures de denùncia contra l'Estat espanyol i les seves actituds antidemocràtiques respecte al
nostre procès d'autodeterminació.
La consulta participativa convocada pel govern de la Generalitat es
va convertir en un desafiament en
tota regla al Tribunal Constitucional i el govern espanyol, que la van
voler impedir tant sí com no. Tot i
les seves amenaces, més de 2,3
milions de catalans van désobéir
contundentment les autoritats espanyoles. Una gran part del nostre poblé es va plantar amb una
gran dignitat, de forma cívica I
multitudinària, I va posar alxí
de manifest la desconnexió
mental respecte de la legalitat i
eis governants de l'Estat espanyol, assumida com una actitud
personal a mantenir en el nostre
procès d'alliberament nacional.
Les properes eleccions municipals
han d'evidenciar que aquesta força
es manté o que encara és més gran.
Com a primer grao que són de les
nostres institucions nacionals, el
compromis dels ajuntaments amb
eis anheis d'independéncia del
nostre poblé resulta essencial. Per
això les candidatures que concorrin ais comicis municipals han
de fer explicit al seu programa
la seva Implicació amb el procès cap a la independéncía. Són
unes eleccions especialment transcendents, ja que les hem de convertir en unes primàrles de les
plébiscité rjes.
Les eleccions municipals'són, dones,
una oportunitat ciau per mobilitzar

Acte davant l'Ajuntament amb les entitats que van signar el compromis de suport al 9N.

I'independentisme i han de representar un nou Impuls del procès
d'independéncia nacional i de confirmació que la unitat del poblé
català amb les seves institucions
municipals i nacionals és la millor
estrategia per aconseguir l'objectiu
final. Aquests comicis són una gran
ocasió per demostrar que a Catalunya, quan podem votar, votem
independència.
És per aixó que l'Assemblea Nacional Catalana engega una campanya, Eis ajuntaments per la independència, ad regada a totes les
candidatures que es presentin a
aqüestes eleccions, amb l'objectiu que incorporin ais seus programes électorals uns compromisos explicits per a I'impuis del
procès d'emancipació nacional
des dels consistoris. Aquests compromisos han de preveure proposar al Pie municipal, com a minim,
els punts següents:
1Deciaració de suport als acords
i accions que el nou Parlament
resultant de les eleccions del 27 de
setembre decideixi prendre i desenvolupar per posar en marxa el procès constituent de la República
catalana com a nou Estât independent.
2.- Deciaració solemne del pie municipal d'impulsar la creado de l'Assemblea catalana de càrrecs
electes i delegar-ne la representado munidpal en l'alcalde o alcaldessa, que s'ha de comprometre a
participar-hi activament, junt amb
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la resta de càrrecs locals i parlamentaris catalans -elegits als Parlaments europeu, espanyol i català-,
en el cas que l'Estat espanyol decidís anul-lar, suspendre o intervenir
eis òrgans d'autogovern catalans.
Aquesta Assemblea tindria com a
missió prioritària la Declarado d'Independènda i la formadó d'un govern provisional.
3.- Ratificado de la pertinença del
municipi a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)
0 aprovació de la petició per ferse'n soci en el cas que el municipi
encara no en sigui.
L'objectiu de l'ANC és que la mateixa nit del 24 de maig el mapa
electoral resultant mostri que en el
conjunt de Catalunya les candidatures que han incorporât aquests
tres compromisos per la independènda han guanyat les eleccions municipals d'una forma dara
1 rotunda.
L'Assemblea Nacional Catalana
de Santa Eulàiia de Ronçana nomès donará suport a les candidatures que en aqüestes eleccions municipals incloguin
aquests punts en el seu programa electoral i es comprometin a
votar-hi favorablement, tot promovent governs de majoria independentista ais municipis d'arreu de Catalunya o facilitant
l'elecció com alcalde o alcaldessa del cap d'una de les Mistes
que incloguin aquests punts.
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Els candidats de Santa Eulàlia
Con en les anteriors cites électorals, hem volgut presentar els candidats a l'alcaldia als
nostres lectors i ho hem fet amb la segCient pregunta:

Quines considereu que han de ser les cinc accions prioritàhes a dur a terme?

Convergència i Unió
E Steve
Aimà
Pedrola
67 anys
Gestio

urbanística
El nostre grup, partint de l'honestedat, la coherència i el servei als
ciutadans, basem la nostra actuado en els següents punts:
El nacional. Per passar d'una Catalunya autonómica a la Catalunya
estât.
L'ètic, és a dir, el compromis amb
la transparència de la nostra gestió, entenent la política com un
servei, la defensa de la cultura del
pacte, la moderado en les formes i
la radicalitat en els objectius.
El socioeconomic, per un estât
del benestar reforçat; això és, estar
al costat de les families més necessitades, ajudant-les a superar les
dificultats actuals, coMaborant
amb les entitats locals que operin
en el nostre municipi, com Caritas
Parroquial, i recolzant l'actlvitat
econòmica com a font de treball i,
en conseqCiència, disminudó de
l'atur.

• Controls semàforics en la carretera de Barcelona: No renovarem
el contracte i, per tant, dins d'aquest any s'eliminaran.

que han de ser els factors que augmentin la qualitat democràtica de
les decisions que l'ajuntament vagi
prenent.

• Recollida d'escombraries: seguirem la línia actual, i en espera de
la resolució del contenciós administratiu interposât en el seu dia
contra l'acord de Govern de l'equip municipal per part del grup
Independents-ERC.

Així, ens sembla que les persones
del nostre poblé tenen talent i
capacitat per centrar el seu protagonisme en la vida local en dos
conceptes centrals: la Solidarität i
la recerca del voluntariat per
aconseguir que tothom pugui formar part d'aquest projecte de dignifcació de la vida pública local,
atenent totes les necessitats i inquietuds de totes les persones. Les
entitats que ja existeixen, dones,
serán un factor de gran relleu en la
propera legislatura i l'ajuntament
vetllarà perqué la seva activitat pugui ser generadora de riquesa en
tots eis aspectes d'aquest concepte.

• L'urbanístic: Inddirem sobre l'ordenadó del territori i l'ús del sòl,
en la millora de la connectivitat
viària, com per exemple l'enllaç
de la carretera de Barcelona amb
la Sagrera o la pavimentado del
camf del cementiri, entre altres
que s'aniran formulant en el nostre programa
En definitiva, volem que la nostra
actuado en aquesta nova legislatura pugui complir aquella màxima
que el filòsof alemany Kant deixà
escrita: "La honradesa és la millor
politica".

Independents-ERC
Ramon
Vilageliu
i Relais
49 anys

Els servais. Seguint la nostra línia
realista actuarem, entre molts d'altres, en els següents aspectes:
• El bus municipal: Ampliarem el
servei en tots els matins laborables sense cost pels usuaris.
• Escola Bressol del Rieral; Com
sigui que amb I'escola de la
Sagrera s'acuii sobradament els
nens 1 nenes de primers anys i
davant la necessitat de disposar
d'un centre de DIA al nostre
municipi, proposarem l'adequació per aquest ús.

Filòleg

i editor
Independents-ERC centra les seves
propostes en un punt: creiem que
tothom té molt a dir (i molt a feri)
per aconseguir que Santa Eulalia de
Rongana sigui un poblé on fi faci
goig de viure. Per aixó, centrem
les nostres propostes en la transparénda de l'actuadó de l'ajuntament i la participació de persones i entitats en les comissions
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D'altra banda, estem compromesos
en la potenciació deis elements
diferenciadors del nostre poblé
com ho son esdeveniments com la
"fira lliga't a la terra i mercat del
planter de vahetats antigües del
tomàquet", o la continuïtat de fenòmens com la televisió locai, que
ara complirà vint-i-cinc anys.
Un altre factor que regirá la nostra
actuado será la recuperado dels
serveis que desgraciadament el
pöble ha anat perdent els darrers
anys. Treballarem en aconseguir
que el nostre pöble tingui serveis de
transport urbà, coordinant-nos amb
els ja existents i amb els de pobles
veins i millorarem el sen/ei de recollida d'escombraries, potenciant I'educació i la informació a tota la
gent del pöble.
Finalment, i no menys important,
farem acdons per donar suport al
procès del nostre país cap a la llibertat.

^^a II
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Partit dels Socialistes
de Catalunya
Abraham
Requena
Ruiz

Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa
Agustí
Gonzalo
Álvarez

35 anys
Administrado
catalana
1 ) Ajut social i suport a les families
(incloses les monoparentals) i
persones grans o en rise d'exclusió social.
2) Promoció económica municipal
i combatre I'atur juvenil i de
llarga durada.
3) Suport logistic i municipal a les
enîitats socials, culturáis, esportives i économiques del pöble.
Treballar per recuperar els serveis perduts durant aquests
quatre anys (escola bressol,
autobus municipal, etc).
4) Conservado i manteniment
dels espais urbans i naturals de
la viMa.
5) Transparència total de Testât de
I'Ajuntament. Realització d'una
conferènda anual oberta a la
dutadania on es podran fer
preguntes sobre qualsevol tema
Gestionat per l'equip de Govern Municipal.
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58 anys
Llicendat en
Cièndes
Biológiques
Hi ha uns reptes, unes necessitats
materials que ens colpeixen de manera diferent a cada un de nosaltres
en fundó de les nostres sensibilitats.
Creieu que hem de rescatar a les
persones i no ais bancs? Trobeu
que no es pot permetre ni un sol
desnonament més? Dones Iluitar
per que tothom accedeixi a una
vivenda digna i perqué no la perdin
aquells que en disposen, és una de
les nostres prioritats.
Penseu que es incomprensible, i a
l'hora intolerable, que hi hagin
families victimes de la pobresa
energètica, que pateixin talis d'aigua, de Hum, o hagin de passar
fred a Thivern per no poder fer

Asinfor Informatica, SL

front a la despesa de calefacció?
Sabeu que hi ha families de Santa
Eulalia que depenen del Banc
d'Aliments per poder gaudir d'una
alimentadó sufident? Opineu que
ajudar-los no es caritat sinó justicia? Dones una Santa Eulàlia en la
que ningú pateixi fam, ni set, ni
fred, ni foscor, será una altra P r i o rität.

N'hi ha d'altres, uns serveis publics
de qualitat, que cobreixin necessitats, com per exemple, de mobilitat, el Bus munidpal, el retorn del
servei de recollida porta a porta
que va demostrar la seva eficàda a
Thora de la recollida selectiva per
poder recidar més i contribuir
menys a la degradadó del planeta,
donar un ús adéquat al nostre
patrimoni, com ara Tescola munidpal del Rieral ...
Totes aqüestes prioritats, més o
menys, ens costen calés. Altres no,
la transparènda, la honestedat o el
compromis, son gratis. La millora
de la qualitat de la democràda en
el nostre pöble, la participado deis
veins en les decisions importants,
decidir les prioritats, en què gastem eis recursos disponibles, contribuir, com a pöble, a deddir a
quin model de societat i a quin
Estât viurem, no té preu.

Tel. 93 844 99 80

Les millors marques, al millor preul

V E N D A I R E P A R A C I O D ' O R D I N A D O R S , PORTÀTILS, TPV'S, IMPRESSORES...
Manteniment Informàtìc
Consumibles impressora
Programació editada i a mida
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WWW.aSiniOl .CUI
Botigo Online

conr»ercial@asinforcal

Cr. Josep Tarradellas / Pg. Francese Macia (Pkg. Banc Sabadell ) Santa Eulàlia de Rongana
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d'Amunt

Treball a Mango
L'empresa multinacional Mango vol
oferir fins a 450 líocs de treball ais
veins de LIiçà d'Amunt en les noves
contractacions pei nou centre logistic que entrará en funcionament, en
la seva primera fase, e! gener de
2016, segons que van posar de
manifest el passat dia onze de febrer
l'alcalde de LIiçà d'Amunt i el president de Mango. El consistori i Punto
Fa, societat que explotará el complex
de Can Montcau, han signât un conveni de coNaboració amb el propòsit
de prioritzar les contractacions de
personal i empreses locals. Mango
preveu incorporar llocs de treball
directes (mossos de magatzem i conductors de carretons), i també indirectes (jardiners, personal de neteja
0 seguretat). L'alcalde de LIiçà
d'Amunt va destacar que el govern
municipal ha treballat perqué la
implantació de Mango "porti molts
beneficis" a! municipi. La inversió de
Mango a LIiçà d'Amunt és de 360
milions d'euros. La primera fase de
les obres es preveu que s'enllesteixi
el gener de 2016 amb un espai de
250.000 metres quadrats. L'equipament logistic comptarà amb les tecnologies més avançades i será capaç
de gestionar 75.000 unitats per
hora. Durant la primera quinzena de
març les persones empadronades a
LIiçà d'Amunt que vulguin formar
part del procès de selecció poden
portar el seu curriculum a I'Ofidna
d'Atenció al Ciutadà. Comerciants,
professionals i estudiants també participen aquests dies en visites guiades a dutat Mango.

Aprovat el
pressupost 2015
El Pie ordinari del consistori del passat
29 de gener va aprovar inidaiment e!
Pressupost general per a l'exerdci
2015 sense dèficit inidal amb un
import, tant de despeses com d'ingressos, de 16.500,000 euros. Segons el regidor d'Hisenda, "l'aposta
per la gestió directa dels sen/eis està
donant bons résultats i ha permès,
amb els estalvis en la despesa, baixar
impostos i reduir el deute municipal". La ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de LIiçà d'Amunt se situa
en el 45'8 per cent i li permet contractar préstecs, segons fonts municipals. El consistori té previst continuar
amb una important inversió en serveis bàsics i en serveis socials.

10è aniversari de
TEscola Palaudàries
L'Escola Bresol Municipal Palaudàries
celebrará el seu desè aniversari el dissabte 21 de marg amb una gran festa
que servirà també per retrobar alumnes, families i mestres. La festa comentará a quarts d'onze del mati amb
diverses activitats (taliers, inflables,
música en viu). També està previst un
recull fotogràfic de la década escolar i
un esmorzar per a tots els assistents.

Día Internacional
de les Dones
El dilluns 9 de marg tindrá lloc l'acte
ofidal de commemoradó del Dia
Internacional de les Dones amb la

lectura del manifest a càrrec de la
regidora de Benestar i Familia, un
concert amb la cantautora Núria
Pisques i la projecdó del video "Lligà,
qué opina sobre la igualtat?", a les
sis de la tarda, a la Biblioteca Ca
l'Oliveres. De 2 al 28 de mar^ hi
haurà instal-lada l'exposidó 'Rosa
Leveroni {1910-1985), dona de Hetres', amb motiu del centenari del
naixement d'aquesta poetessa catalana nascuda a Barcelona. El Grup
Para Bé l'Orella presentará un recital
literari sobre la figura de Leveroni el
divendres 6 de marg a les set de la
tarda a la Biblioteca.

Festa de Sant
Antoni Abat
El diumenge 25 de gener va tenir lloc
la tradicional Festa de Sant Antoni
Abat amb la cercavila dels Tres
Tombs i la benedicdó dels animals.
Segons la tradició es donaven tres
voltes a l'església on s'havien de
beneir als animals (tres tombs) i d'aqui ve el nom de la cavalcada. Els
actes, organitzats per la Comissió de
Sant Antoni i I'Ajuntament, van començar amb un esmorzar a! Pinar de
la Riera. A migdia, a la plaça de l'Església, va tenir lloc la benedicdó dels
animals i a quarts d'una, a l'Església
Parroquial, es va celebrar una missa
en honor a Sant Antoni Abat. La cercavila va finalitzar al Pinar de la Riera
amb un vermut per a tots els participants.
Xavier Mari Mazarico

OPTICA
DURAN
CENTRE
AUDITIU

etra. Barcelona s/n Local 3
08187 Santa Eulalia de Ronçana

REViSiO AUDITIVA GRATUITA
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duranoptica@gmaiLcom
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Quaresma: el dejuni
Sovint, a les nostres vides, hi ha una gran distènda
entre allò que diem i allò que fem. Conformar-nos
amb aquesta situació ens fa hipócritas. Lluitar-ne
ens fa millors: ens porta cap a la coherència.

Us adjunto tres breus frases de dos grans pares de
l'Església dels primers segles del cristianisme, per si
ens poden ajudar en la nostra reflexió ai respecte:
• "Heus aquí les dues ales a m b les quals vola la
nostra pregària vers Déu: el perdo de les ofensas i la nostra a l m o i n a a l'Indlgent." Sant Agusti
d'Hipona, Sermó 211, sobre la Quaresma.

Ser cristià comporta, tots ho sabem, un compromís
amb els pobres i amb tots aquells que pateixen. La
vida té un sentit d'autenticitat si és viscuda per servir ais altres. No per servir-nos deis altres en profit
propi. C o m el Crist que no ha vingut a ser servit,
sino a servir.

• "No passem de llarg quan veiem el pobre, no
fem el sord a les seves queixes, concedim, amb
una sol.licititut benèvola, misericòrdia ais indigents, per tal de merèixer nosaltres mateixos
misericòrdia en e! moment del judici." Sant Lieo
el Gran, Sermó 1 sobre la Quaresma.

El missatge de la Quaresma, en aquest sentit, ens
proposa el dejuni. Menjar pobre per donar de menjar eis pobres. Estar-nos de certes coses per tal de
donar ais pobres el fruit del nostre estaivi.
D'aquesta manera, la nostra Solidarität no és un joc
de paraules o d'intencions, sino un fet real.

• "Amb la distribució de les almoines i amb l'atenció vers els pobres, els cristians, malgrat
facin dejuni, s'engreixen; amb tot allò q u e horn
sustreu als seus plaers i a m b el q u e g a s t a a
f a v o r dels dèbils i dels i n d i g e n t s " Sant Lieo el
Gran, Sermó 11 sobre la Quaresma.

Recuperar la coherència, a través del dejuni, pot ser
un bon exercici del cor per a aquest temps quaresmal.

Mn. A a r o n

Text de Setmana Santa
Dietrich Bonhoeffer va ser un dels teòlegs més significatius del cristianisme de la primera meitat del segle XX. Era luterà però per la seva actitud oberta és considérât un dels pioners de l'ecumenisme. Es caracteritzà per la seva oposició al nazisme, fet que li va comportar ser empresonat el 1944 i martiritzat pels nazis poc abans de la derrota alemanya,
i'abril de 1945, quan només tenia 40 anys. Va deixar escrits textos
d'una gran profunditat cristiana i bel lesa poètica, com el que segueix:
En el silenci d'aquest dia que neix,
vine a demanar-vos pau, saviesa i fortalesa.
Vull mirar el món amb els ulls plens d'amor,
per ser pacient, comprensiu,
dolç, bo i humil.
Vull veure les persones com Vós mateix les veieu,
més enilà de les aparences
i només veure en ells el bé de cadascú.
Tanqueu les meves oïdes
a tot el que és negatiu,
a tot el que no vingui del vostre amor.
Guardeu la meva llengua de tota critica,
que sols els pensaments de benignitat
restin en el meu esperit.
Que sigui bondadós i alegre.
Que tots els que s'apropin a mi
sentin la vostra presència
i tinguin l'experiència del vostre amor.
Revestiu-me de la vostra bondat, Senyor,
i que al llarg de tot aquest dia
jo us descobreixi en els altres.
Amén
Dietrich Bonhoeffer
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(1906-1945)

Moviment
parroquial
Durant els darrers mesos la parròquia ha experimentat el moviment
següent:

Defuncions:
Manuel Tobajas Marco, de 94 anys,
el dia 31 de desembre de 2014,
Enric Barbany Cabot, de 78 anys, el
dia 1 de gener de 2015.
Tirso Lázaro Casino, de 84 anys, el
día 14 de gener.
María Dolores Navarro Rueda, de 67
anys, el 28 de gener.
Carmelo Cañas Soria, de 84 anys, el
8 de febrer.
Rosa Sánchez Garda, de 90 anys, el
24 de febrer.
Cinta Bonet Ribera, de 79 anys, l'I
de marg.

®n t i t a t s
CASAL D'AVIS

Nadal 2014
Com ja és tradicional, el nostre Casal
va celebrar aquesta festa amb un
bon berenar i una mica de ballaruga
pels més dansaires. L'assistència va
ser força bona i vam comptar amb la
presència de les autoritats del nostre
poblé. Tots els assistents que van
obtenir el tíquet corresponent van
ser obsequiats amb un esplèndid i
assortit lot de productes nadalencs,
ja que enguany també hi havia dos
tipus de tíquets, un pel berenar i l'altre pel berenar i el lot. En el decurs
d'aquesta celebració vam retre
homenatge al soci/sòcia de més
edat, que enguany va recaure en la
nostra companya Ángela Tresserras
Valls, que va estar acompanyada pels
seus familiars i la nostra Presidenta li
va Iliurar un bonic obsequi floral.

Assemblea general
ordinària de l'any 2015
Es va celebrar el dissabte 31 de gener
amb una assistència de 50 associais.

Entre els assistents vam comptar amb
la presencia de diversos membres del
nostre consistori.
En primer Hoc es va procedir a llegir
l'acta de l'Assemblea de l'any anterior (1 de febrer de 2014) així com la
memòria anual del 2014, que van
ser aprovades per tots els assistents.
Tot seguit es va passar a sotmetre ais
assistents l'aprovació deis estats de
comptes de l'any 2014 i el pressupost d'ingressos i despeses previstes
per l'any 2015, que van ser comentats pel nostre secretari, el quai va
donar ais presents tota mena de
details, pel que fa ais comptes de
l'any 2014, així com de les partides
del pressupost previst per l'any
2015. Tanmateix va exposar als presents que havien demanat una auditoria a una empresa de Santa Eulalia,
la quai va confirmar la prudència
amb què ha actuat la Junta Directiva
al llarg de l'any. Al mateix temps
posa de manifest que, amb la nova
Liei de la Reforma Fiscal decretada
pel Govern de Madrid, que va entrar
en vigor l'I de gener de 2015 i que
afecta a totes les associacions i entitats de carácter no lucratiu com és el
cas del nostre Casal, la comptabilitat

26
que ja es porta des de fa sis anys
compleix totalment la legalitat vigent
exigida i les dades reflectides eren
correctes. Un cop dit això va demanar a tots els assistents l'aprovació
dels comptes del 2014 i el pressupost pe! 2015, Els presents van manifestar la seva aprovació de Testât de
comptes i del pressupost.

Junta directiva
Pel que fa a la junta directiva, tots els
seus membres van posar a disposició
de l'Assemblea els seus càrrecs, per
haver finalitzat el període pel quai
havien estât escollits. Dit això, es va
obrir un torn de parlaments entre els
assistents per veure de formar una
nova junta. El soci 1134, Jordi Gran,
va ser l'únic que es va oferir per formar part de la nova junta, però que
ara per ara no podia fer-ho degut a
uns greus problèmes familiars i que,
tan bon punt quedés resolt, ens ho
diria per incorporar-se a la junta. Dit
això tot els assemblearis presents van
demanar la continuïtat de Tactual
junta i aquests van acceptar el nou
mandat de dos anys més, quedant la
junta formada de la segCient manera:

Projectes de serralleria
i forja

SERRALLERIA F.FRANCH, S.L
www.serralleriafranch.com
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Can Franch, s/n
Tel. 93 844 80 10
Fax. 93 844 63 28
Sta Eulalia de Ronçana
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• Maria dels Àngels Garolera Iglesias
Presidenta
• Joan Danti Peñach
Vice-president
• Josep Manel Dosdad Teruel
Secretari / Tresorer
• Ramón Restori Cazorla
Vocal

Excursions
El passat mes de gener vam anar a
visitar, pel matí, el museu del CosmoCaixa. En aquest museu dedicat a la
ciència vam poder fruir de les exposicions temporals i els espais permanents com ara el mur geologie, el
bosc inundat, la sala de la matèria, i
la plaça de la ciència. Al migdia vam
anar a dinar a un prestigios restaurant del Port Olimpie, on vam gaudir
d'un bon àpat. Tot seguit ens vam
dirigir cap ai Parlement de Catalunya
on vam fer una visita guiada per l'interior de l'edifici i vàrem veure les
diferents dependències del paiau,
entre les quais el Saló de Sessions.

Visita al Parlament de Catalunya.
d'uns exquisits calgots i de la resta de
menjar. També vam tenir una estona
de ball que va anar a càrrec d'un
músic fili de Santa Eulàlia, concretament en Dani Tura,

Dijous Gras
El 12 de febrer, dijous gras, vam celebrar el primer berenar oficial per celebrar aquesta bella tradició que esperem tingui una llarga continuitat en el
temps. Per fer-ho vam comptar amb
la companyia de 39 socis que van
degustar un esplèndid berenar a base
de pa amb tomàquet, truita de patates, botifarra d'ou i botifarra bianca,
beguda i, de postres, uns deliciosos
bunyois de quaresma que van anar
acompanyats d'una copa de cava.

Al febrer teníem programada la sortida per fer una bona caiçotada a La
Masia de Taradell. Al matí, després
d'un bon esmorzar, vam anar cap a
Sant Quirze de Besora per visitar la
destil-leria "Ratafia Bosch" on vam
assaborir un pastisset que elaboren
al Voltreganès acompanyat d'una
degustació de ratafia. Tot seguit ens
vam dirigir cap a Les Masies de
Voltregà on vam visitar un petit
museu concebut com un espai per
ajudar a mantenir el record de la
forma de vida que hi havia a Osona
no fa gaires anys. Un cop acabada la
visita vam fer un breu recorregut en
autocar per la ciutat de Vie abans de
dirigir-nos novament cap a La iVlasia
de Taradell on, per fi, vam gaudir

Dimecres de Cendra
El 18 de febrer, dimecres de cendra,
va tenir Hoc també el primer berenar
oficial d'aquesta també bella tradició. Aquesta vegada vam comptar
amb la companyia de 28 socis que

i®

ÍS.L.

C/. Font de Sant CristòfoI, s/n.
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
www.jardipi.com
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Fax: 93 844 66 95
jardipi@iardipi.com

van poder assaborir un altre esplèndid berenar, aquest cop a base de pa
amb tomàquet, sardines a la brasa,
beguda, i de postres uns deliciosos
bunyois de quaresma que també van
anar acompanyats d'una copa de
cava.
Esperem que aqüestes dues noves
celebracions es vagin consolidant i,
en anys esdevenidors, puguem augmentar el nombre de socis que hi
vulguin participar.
Cree que de moment no hi ha res
més a dir. Bé, si: sapigueu que ja
estem preparant la festa de Setmana
Santa (diumenge de Rams i dilluns
de Pasqua) i la de Sant Jordi, i que
tots aquells que vulgueu participar
d'aquestes celebracions ja podeu
passar pel despatx del Casal a recollir
el tiquet de reserva. Esperem comptar amb la participadó de tots vosaltres perqué aqüestes celebracions
siguin ben lluides.
Maria deis Àngels Garolera
Presidenta

on t i t a t s
SANTA EULÀLIA CAMINA

Sortides
Febrer al castanyer
de Roquers
Les dues últimes sortides ens han dut
a les costes orientals del Montseny.
La del febrer al castanyer Roquers,
en un radiant matí de diumenge,
quan encara les parts altes del Montseny eren cobertes de neu. Vam fer
molts trams caminant per sobre d'aquest element. Ens van guiar els
amies del C.E. de Breda bons coneixedors del terreny i de tots els topa ns.
Caminant per trams coberts absolutament per la neu, ja prop del castanyer.

Mar^, seguint el Tenes
La del marg ha sigut una sortida atipica, I'hem feta conjuntament amb
¡'Escola Rongana seguint el curs alt
del riu Tenes. És una sortida que es fa
des de fa més de 30 anys amb els
alumnes de quart de l'Escola. Donat
que aquest any l'Escola celebra els
50 anys que fa que és al Rieral, hem
decidit organitzar-la conjuntament.
Uns 90 hem gaudit d'un bon matí.
Des de Castellar hem baixat cap al
naixement del Tenes; des d'allà hem
anat seguint el curs del riu parant a
tots els llocs que mereixien una explicació similar a la que es fa quan es
visita cada curs amb els alumnes. Aixi
hem parat als embassaments, alguna
casa de pagès, indrets amb especial
interés paisatgístic, la poua, Sant
Quirze i, per acabar-ho d'arrodonir, la
baixada de Sant Miquel fins a Riells.

Seguint el Tenes vam pasar també pel mig de Sant Quirze.

www.tallerssantaeulalia.coin
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CORAL SANTA EULÁLIA

Activitats
Durant el primer trimestre la Coral, a
més deis assajos setmanals, ha tingut poca activitat.
El dia 10 de gener va teñir Hoc la
Trobada de Corals de la Valí del
Tenes, que enguany es va celebrar a
Bigues, En aquesta Trobada cada
Coral canta només tres cangons i és
una bona ocasió per mantenir el
contacte amb les corals del pobles
més propers.
I fa ben pocs dies, el 15 de marg, várem anar a cantar a Balsareny, convidats per la coral Sant Esteve, que és
ía d'aquest pöble. Si no hi ha res de
nou será aquesta coral que ens
acompanyara en el concert de fi de
curs que celebrarem el dia 28 de
juny aquí a Santa Eulalia.

ter una sortida t o t el dia. El mati vàrem visitar el monestir de Sant Benet
de Bages. Cai dir que és un monestir precios, restaurat recentment. La
visita guiada va ser molt interessant.

A part de cantar, vàrem aprofitar per

Ara ten i m els uîls posats en el con-

La Coral visità Sant Benet de Bages.
cert de primavera que farem el proper 11 d'abrii a la Biblioteca, on incorporarem noves cangons al repertori.
Fins llavors, bona entrada de primavera i bona Setmana Santa.

Bar - Restaurant

LA BIMBA
Menú Diari - Entrepans
Especìalitat en tapes variades i marisc

Avgda. Verge de la Salut, 15

-

Tel. 93 844 68 68

-

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Mecánica automoció

GIRB AU

Reporació de planxo
'^'neumàtics i electricita

Carles GIrbau i Peirotén

C/ Verge del Remei, 9 - Sta. Eulàlia de Rondana - Teís. 93 844 69 69 - 93 844 60 61
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Servei Oficial

CENTRE ODONTOLÒGIC LLigÀ D'AMUNT
fi-

C . ;.

,

Des de 1988
Cuídem el seu

Somriure
•

ESTETICA: CARILLES, BLANQUEJAMENT
CONTROL DE BRUXISME
ORTODÒNCIA INVISIBLE/ CONVENCIONAL
IMPLANTS
TOTES LES ESPECIALITATS

LaCruílla-Tel.93 841 67 05
LLigÀ D'AMUNT (La Vail del Tenes)

TEL: 93.841 41 84 / 639 25 33 64
www.dentalsìlviakotler.com
Baronia de Montbui,63 / Ui$à d'Amunt (08186)
Horari: de Dilluns a Dissabte

Restaurant Mestret
Ramon Puigdomènech
Esmorzar de forquilla
Cuina Mediterranea
Especialitat en carns a la brasa
Fundat l'any 1895
Tel. 93 844 82 07
Fax. 93 841 83 82
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

1

V.

1 1! 1
\ \ ì \

F

U S T E R i A

F UST ERI A

Liluís Girba,ii

jordi Bou Pineda
Mobil. 6 7 6 4 6 6 2 2 4
Taller.
9 3 8 4 4 8 311
C a m í de Can Tabaquet, 4
Sta. Eulalia d e R o n c a n a 0 8 1 8 7
Barcelona
fusteriabau@gmall.com
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CA La Serra, s/n.
Telèfon 93 844 67 15
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
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De col leccions a espais de
connexions

BIBLIOTECA

Cent anys de
Biblioteques
Publiques a
Catalunya
Coinddint amb el centenari de la
creació de la Xarxa de Biblioteques
Populars que va posar en marxa la

p I co
o l

o
2015,rAnyde
les biblioteques

Mancomunitat de Catalunya, el
Govern de la Generalitat ha dedarat
el 2015 l'Any de les Biblioteques.
La Mancomunitat de Catalunya,
constituida el 1914, va encarregar al
Conseil d'Investigadó Pedagògica un
projecte de planificació per crear
biblioteques a tot el territori de
Catalunya per tal d'estendre la cultura i la formació per tot el país. L'any
segCient, aquell projecte redactat
bàsicament per Eugeni d'Ors, es
posava en marxa convocant el primer concurs per adjudicar quatre
biblioteques populars, les de Valls,
Salient, les Borges Blanques i Olot, i
aquella tardor començava a funcionar l'Escola Superior de Bibliotecàries
(en femení), que dotava de personal
format aquests nous equipaments al
sen/ei de ia lectura.
La Mancomunitat, en aquell moment
de voluntat de ser del nostre país, va
situar la cultura com a prioritat del
seu desenvolupament, créant sistemes perdurables des de la racionalitat de la planificació. Les biblioteques son l'únic equipament cultural
obligator! que estableix la Ilei per ais
municipis de més de 5,000 habitants. Ara, cent anys després, a Catalunya hi ha 380 biblioteques públiques. Al nostre país aquest sen/ei ha
esdevingut un dels més ben valorats
per la ciutadania.

Estem en un moment de nova definido del model de biblioteca davant
els reptes del futur. És la idea compartida per la gran majoria de professionals en actiu, tant al nostre país,
com a nivell internacional. La biblioteca va néixer vinculada al llibre,
però ja no la podem entendre com
un dipòsit de llibres. Els canvis de
l'entorn, especialment internet i el
llibre digital que permeten accedir
ràpidament a la informado i la lectura, i tot allò que s'expressa a la xarxa,
fan que, sense oblidar el llibre, les
biblioteques han d'esdevenir espais
per compartir experièndes i coneixement. Han ampliat els seus suports:
música, cinema, teatre, art...i tot allò
que es difon i s'expressa a través de
la xarxa a esdevenir espais de trobada i proximitat. D'accès Iliure i gratuit
a la informado i el coneixement de
manera compartida i propera.
A Santa Eulàlia gaudim d'una biblioteca que ofereix un espai magnifie i
uns recursos materials i humans que
apropen la cultura, la formació al
llarg de la vida, la informaciò i el
coneixement a la poblaciò. I és albora un espai de trobada i cohesiò
social a totes les edats, un espai d'apropament a l'art, la ciènda, la literatura, la música i la informaciò locai
més propera. Aquests dies farà quatre anys que va posar-se en marxa, i
els résultats del servei sòn en dades:
una mitjana diària de 140 visites, i
2.445 veins de Santa Eulàlia amb
carnet d'usuari de la biblioteca, el
3 4 % de la poblaciò.
Belén Martínez

FAMILIA RIERA - GARCIA

Telefon 93 844 87 07
Fax 93 844 65 36
www.canfarelLcom
e-mail: info@canfarell.com
08187 Santa Eulalia de Ronçana
Vallès Oriental (Barcelona)
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Un conte o realitat?
Una vegada en un racó del mon hi
havia un petit país, tan petit, tan
petit que del campanar d ' u n pöble
es podia veure el campanar del
pöble veí. Allá la gent era molt trebaliadora i pagava molts, però molts
impostos a uns Senyors d ' u n país
molt més gran, que els anava collant,
cada vegada més i més. Però ells
callaven i segulen pagant, treballant
cada vegada més, malgrat que el
résultat del seu treball i la riquesa
que fornia, gairebé sencera, anava a
parar a casa deis Senyors del país
gran. Aquests senyors creien que,
per mor d'una guerra que el petit
país havia perdut i ells havien guanyat, tenien t o t el dret del m ó n a
que fossin eis ciutadans del país petit
els qui els paguessin totes les seves
disbauxes.
Aquest petit pais, amb más de 1000
anys d'història, havia t i n g u t les seves
pròpies liéis, el Parlament més antic
d'Europa, el Llibre del Consolât de
Ivlar, publicat el 1414 i que avui en
dia encara ha estât una verdadera
f o n t d'inspiració per les Liéis del País
Gran i d'altres contrades.
Disposa de grans monuments com
poden ser el Monestir de Ripoll
(datat l'any 1032) Montserrat, Sant
IVlartí del Canigó, Sant IVliquel de
Cuixà, Sant Joan de les Abadesses,
Sant Pere de Roda...
En el Llibre del Consolât del Mar
se'ns parla de l'organitzadó de ia
ñau, deis drets i deures del Capita i la
í h p u l a d ó , de les mercaderies, de les

L A

avaries i d'altres particularitats del
comerç marítim. Tot això demostra
que, encara que sigui un pais petit,
és molt gran en cultura, legislació,
formes de viure, tractats internacionals, etc.
A més a més, en aquest petit pais,
tenien el costum de parlar en un
idioma que al pais gran no li agradava. Delen que no l'entenien i que era
una gran disbauxa i un gran disbarat gastar els pocs diners que els deixaven per l'ensenyament d'aquest
idioma. Van arribar a la pocavergonya de manar que si un marrec del
país gran, a l'escola, volia que és parles el seu idioma, el castellà, tots els
altres nens i nenes es veien obligats
a deixar de parlar el dels seus pares i
seguir en un idioma que els havia
estât imposât. Aquest idioma, que
volien defensar en el petit pais era,
naturalment, el català.
Us explicaré algunes de les servituds,
calamitats i desastres que va patir el
petit país i que sovint son el germen
de tots el mais que seguim patint.
Bé, ja fa molts anys que hi va haver
un Capita General de! Gran País, que
l'anomenaven el " C o n d e de Españ a " , personatge extravagant i cruel
que va cometre barbaritats al petit
pais (bé, ja veieu que parlo de Catalunya) arran de la primera guerra
carlina. 1 tanta i tanta va ser la seva
crueltat que va ser anomenat "el
tigre f e r o t g e " . I van ser tantes i tantes les seves malifetes, que els seus
propis partidaris el van treure de les

seves files i ordenaren executar-lo. Es
van escriure romanços com aquest
petit verset que ho diu quasi t o t .
" C o n d e España, Conde España,
tú me abandonas por fin.
Y gracias a Dios me libras
de la fiera mas ruin."
Però abans de t o t això encara havíem tingut desfetes més grans i més
greus, i que van ser l'inici de tres
segles de malaurances per el nostre
poblé. Va començar amb la guerra
deis Segadors i van continuar amb el
1714. Eis catalans van perdre el
setge de Barcelona, defensada pel
Conseller en Cap Rafel de Casanova,
al front de 10000 homes contra
4 0 0 0 0 assaltants i, és ciar, en caure
ferit en Rafel de Casanova, al final la
ciutat va capitular davant el Due de
Berwick, general en cap de les forces
franco-espanyoles. Era l'Onze de
Setembre de 1714.
A rei d'aquella desfeta el catalans
van perdre tota la seva sobirania
amb l'anomenat Decret de Nova
Pianta del rei d'Espanya Felip V, que
abolia totes les institucions, lleis,
• furs, etc. que reglen Catalunya, i tots
passàvem a ser súbdits del rei d'Espanya (que, malgrat eis segles transcorreguts, encara ens tenen per súbdits, no per ciutadans). Tot el que fes
olor de la llengua pròpia va èsser
prohibit. No es podia ni tan sols parlar el català en familia, ja que si et
sentía algú et podia denunciar.
D'això parlava en al començament
del relat.

M A M A r e . t aurant

etra, de Parets a Bigues, km. 12,5
Tel. 93 844 64 06
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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De llavors ençà han passat més de
300 anys i no han pogut, els catalans, lliurar-se de la feixuga càrrega
que els va ser imposada. Fins ara
s'han vist obligáis a abaixar el cap i a
mantenir a moites de les gents, ciutats i pobles d'Espanya, amb eis
impostos i deures que han anat
legislant de Madrid, sempre, amb
diners a favor seu i en contra dels
nostres costums, lleis, i per damunt
de tot, de la nostre llengua.

Per fi, aquesta persona que mereixia
els malnoms mes execrables, va morir i es va restablir la democracia en el
País Gran. Malgrat això, vàrem seguir més o menys subjugats, encara
que es va aconseguir restablir part de
les nostres Institudons: la Generalität, el Parlament, els Mossos d'Esquadra, l'Institut d'Estudis Catalans,
el poder parlar i escriure en la nostra
estimada llengua i alguna cosa més,
malgrat que amb el tema de la llengua segueixen tirant canonades a
base recursos ais tribunals.

Però seguim amb el conte. Sembla
que, per fi, i després d'haver-ho intentât algunes vegades, amb la República Española i la proclamado de la
República Catalana era possible desempallegar-nos de la càrrega. Però
tot se'n va anar en orris, dones a
Madrid tenien, com sempre, tota la
força, l'exèrdt, la Guardia Civil... En
fi tots els poders, i quan semblava
que hi podria haver alguna llumeta
al final del túnel, va sorgir el malaguanyat carallot, malvat i pervers,
General Franco, el -dictador per
excel-lència, que es va aixecar, insurreccionar en contra del Govern legítimament establert i, després d'una
cruel i llarga guerra civil, encara ens
va subjugar amb més força, cometent crims de tota mena, prohibint
de nou tot el que fos català i ens va
dur a una foscor extrema. Aquesta
foscor pel nostre petit país va semblar eterna. Van ser 40 anys de dolor,
d'angúnia, de pèrdua de les Ilibertats
individuals i col-lectives, de crims
d'estat, de judicis sense cap possibilitat de defensa; va assassinar el nostre President Companys, increíble.

Però ara hem arribat a un moment
de la nostra història que podria
donar esperança, la fruita sembla
que està més o menys madura i,
amb alguna sacsejada, tal vegada
podria caure.
Tenim un President que tan si com no
vol plantejar una consulta referida ai
"dret a decidir", que és un eufemisme del dret a la independència. Com
a soci, més o menys lleial, té un partit republicà, que diu que si es va pel
camí d'aquesta consulta al pöble
seguirà donant suport al Govern.
El cert és que en el País Gran donen
símptomes d'una certa por i están
incrementant tant com poden, les
moites i moites repressions disfressades de recursos ais tribunals, d'intentar tombar las lleis prodamades en el
nostre Parlament, etc. Però jo crec
que ells mateixos s'estan ficant en
un atzucac del que difidlment en
podran sortir i, per tant, podem
seguir mantenint la confiança que
en un temps més o menys proper, o
Ilunyà, aconseguirem, per fi, esser
independents.

El conde de España.

En passar a ser un nou estât
d'Europa, amb tot el que això significa tant de bo com de dolent (ai
començament hi hauran més dificultats), al manco podrem manar i distribuir la nostre feina.
Eis nostres esforços, la nostre capacitai d'organització... que eis nostres
diners, eis nostres impostos serveixin
pel nostre pöble i que per fi puguem
dir SOM CATALANS LLIURES!
I com que tot el que he dit podria ser
que tan sols fos un conte, l'acabaré
com eis contes: Vet aquí un gos, vet
aquí un gat, aquest compte s'ha acabat.
Andreu Alpiste I Pérez

OGURTS. MATÓ I FORMATGES
FRESC I MADURA
CODONYAT - OLIVES - MELMELADES

Can Corder
P E R E BASSA R O C A
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Auschwitz
A taula, quan era I'hora de les galetes i del vi dolç, va aparèixer una
ombra d'home. Plorós, emodonaì.
Havia travessat la frontera d'amagat
des de l'altra banda - d e l cantó de
Franga-, per venir a visitar-nos. Des
de finals de la guerra que no havia
tornai. Vint-i-escaig anys d'exili es resolien en un acte de valentia temerària perqué l'haurien pogut agafar
Eis nens no enteniem massa què
estava succeint en aquell dinar de
festa major de finals d'agost. Ni qui
era aquell personatge, un nom pronunciat sempre en veu baixa, xiuxiuejat amb prevenció i en conxorxes
impotents. En recordo l'aparició o,
millor dit, la resurrecció d'un fantasma de la guerra civil que havia hagut
de marxar perqué era un roig significat. Rojos, més o menys, tots ho eren
- o ho havien estât-, però els significats figuraven al llistat de les absències 0 al cel on deuen reposar els
republicans.
Les abraçades, els plors, l'emoció i,
sobretot, com costava de catalogar
aquella fesomia de mapa massa grapejat -arrugat, esprimatxat i vestit
com solien els gavatxos dels primers
seixanta- em va desconcertar. Era un
misteri de personatge. Havia estât
algú.
Cap convidat, ningú dels presents,
s'esperava que aquell núvol de tristor
que envai el menjador, sorgis en un
dia tan especial. Més que res perqué
en un pareil de cases més amunt hi
dinava la parella de guàrdies que
havien assistit a l'ofid solemne del
migdia i, amb el pretext de vigilar,
treien el ventre de pena a còpia de
posades d'ànec amb peres. Els
fusells, aquell dia estris pacífics i inútils, també eren de festa estintolats a
la raconada de les desvagades
escombres de bruc.

máquina de retratar - l a versió anterior de les càmeres de fotografiar i
l'antecedent prehistòric de les digitals- que va treure. Recordo que en
vaig guardar -trésors de modernitat
francesa- uns cubs que llampegaven. Amb faMera retratava tothom i
demanava també de sortir-hi amb
alguns dels presents. Se la volia
emportar, aquella estona que va
compartir amb presses i cert recel. El
neguit d'espiar discretament ara per
la finestra i ara per la balconada
repeMint l'encert dels franctiradors
que el poguessin assetjar.
Entre la fatxenderia mentidera de com
el tractava la vida rere la carena hi
suraven la nostàlgia i el dia que va
haver de fugir deixant-ho tot, abandonant l'amor propi i assumint una
derrota. Era, d'entre els vençuts, dels
més sotmesos encara. I s'esforçava a
explicar com havia progressât i com li
anaven les collites en aquell paradis
que comença just enllà de Prats de
Molió. Jo me'l contemplava sense
entendre -llavors- massa coses del
que parlaven. Pujades i baixades de
tristor profunda, d'aquell núvol gris
que I'embolcallava com un eixam de
mosques contrastai amb com de regalada era la vida al pais de la llibertat,
la igualtat i la legalitat republicanes.

Encara no s'havien refet de la sorpresa. Aquell era un moment d'estupefacció i de reconeixement, dues
décades condensades com la llet de
pot. S'abraçaven ben fort perqué
calia arrapar-se a la veritat de la que
es toca. Algú va omplir el got de
conyac, que és la beguda remeiera
més eficaç per ais ensurts i l'esbalaïment sobtat.
Aquell parent Ilunyà en tots els sentits, a mi, em va impressionar per la

- L e s vam passar magres -recordava
- M o l t putes! Massai - i milers de
mosques negres s'afegien a l'estol
de tristor que arrossegava com un
fantasma del passat que és torna
present. I llavors-ho recordo perfectament- es va descordar el puny de
la camisa, va arromangar-se-la i allí hi
havia aquells números dibuixats.
Que no marxaven després de tants
anys. Un biau brut esvaít, com si tinguessin vida i s'haguessin, amb els
anys, entaforat endins per tatuar-li a
més de la peli, l'ànima.
De patiment i de com de pûtes les
havia passat en podia parlar molt i
molt No recordo a quin camp de
concentració va dir que havia estât
empresonat. Tampoc vaig entendre
qué volia dir aquel! gargot de números al canell. Em va quedar l'anècdota. Que va sobreviure grades a una
peülla de cavali que anava rautant
setmana rere setmana. Que havia
patit molta - m o l t i s s i m a - fam. Això si
que jo era capaç d'assimilar-ho, malgrat que no cómprenla per qué
alguns homes poden privar de menjar a d'altres homes.
Quan va m a r x a r - n o podia estar-s'hi
massa- es van repetir les abraçades i
els ulls plorosos. Els bons desigs i la
promesa que allò, com els malsons
dels camps de concentració, s'acabaria aviat. Acomiadant-se, em va
mirar amb tendresa i em va abraçar.
Les seves galtes eren fredes i el núvol
de tristor era més espés.
El temps no ho esborra ni ho perdona tot. Els anys passen, però en resten les cicatrius a la pedra, a la
memoria, a les estripes d'aquells que
ho van sofrir. A l'epidermis d'un
canell prim com un sarment gargotejat maldestrament,

Josep Labró Basegaña

DIBUIXANT lUUSTRADOR IPUBLICITARI

»

• CARICATURES IRÍTRATS
' ARBRES GEN^ALOGICS
'ESCUTSHEfiALDIÇS
• RETOLACIOAM
• PERGAMINS

A. CLAVE, 39 • LLIÇA D'AMUNT - TEL 93 84170
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Des de la
meva
finestra

en grupets, Sol passar també un
home jove, amb grans trampasses,
que segurament va a l'hora justa cap
al seu treball i estira el nen pel brag.
Molts arriben amb cotxe i també arriba l'autocar...

Sóc una dona molt gran i amb moltes xacres, però tine el privilegi d'estar a casa meva en una habitació
moit petita però molt assolellada i
molt alegre.

Pei mig passa una senyoreta molt
ben vestida i amb pas lieuger, És una
mestra.

Des d'aquí veig els nens com van a
escola el matí. Per allá a quarts de
nou ja comencen a arribar algunes
mares amb algún noiet o noieta cap
a l'escola, i així van passant després

Des de Riyadh
Escric desde Riyadh, on he vingut a
treballar fa uns mesos.
Aqui som un grup de metges espanyols que hem anat arribant desde fa
un any, contractats per un grup hospitalari privat, tots de diferents especial itats.
Tambe n'hi ha de grecs, anglesos,
indis, libanesos, sirians...
Fa molt poc que soc aqui però el que
si que ja puc dir es que les dones perdem molta autonomia. Tenim prohibit conduir per Ilei i Riyadh és una
ciutat sense transport public ni voreres per caminar. 0 sigui que, el primer que s'ha d'aconseguir aqui és
un xofer. Un altre tema és que teoricament no podem anar amb un
home que no sigui familiar nostre
(marit, germà...)
Sortim en grup i, si per exemple vaig
amb un home sol, segons per on
anem, sec al seient del darrere del
cotxe com si anés en taxi. Per evitar

En un m o m e n t el camí de l'escola ja
ha quedat pie.

Bons mestres, a les vostres mans
están aquests infants. De totes les
coses que eis heu d'ensenyar no us
descuideu I'assignatura de la bondat. Ensenyeu-los a estimare! nostre
país, el nostre pöble, a ser treballa-

dors, cari.tatius, honrats. Ensenyeulos a estimar Déu i els seus camins,
que és la manera de formar un món
millón
Son les onze i els nens surten al pati.
Els uns corren, altres salten, criden,
xisclen. Quina alegría! Els coloms i
els pardals no fugen, se'ls miren des
de les branques deis pins. Sembla
que a ells també els agradarla anarhi a jugar...
Comediants, ja en podeu buscar de
positures per fer grans espectacles
que com aquesta escena que veig
cada dia no en trobareu cap altra.

Carme Duran

problèmes amb la mutawwa, que és
la policia religiosa que defensa la
ortodoxia islamica.
Aqui totes les dones van amb una
abaia negra, que es una especie de
sotana que cobreix t o t el cos. Les
estrangeres, almenys a la majoria de
llocs de la capital no cal que ens
tapem el cabell, t o t i que duem sempre un mocador a la bossa per si de
cas. Les àrabs duen totes el niqab i
els homes un thobe, que es el vestit
ca miser.
Als restaurants i botigues hi ha llocs
separats per homes i dones. A les
botigues de roba no hi ha probadors....
Resen 5 vegades al dia i ho tanquen
tot durant 30 minuts. A les botigues
baixen la persiana, literalmenti
Aqui hi ha gent de t o t el món i molta
immigració asiàtica (Filipines, India,
Pakistan, ...) que fan el treball poc
qualificai
En general la gent és molt amable,
especialment amb les dones, i molt
respectuosos.

Jo de m o m e n t estic contenta d'haver
vingut. És una experiencia personal
brutal i estic aprenent moltes coses.

Neus Bassa

Assessofia.
VALL

D E L T E N E S

Assessoria Fiscal - Laboral - Mercantil - Administració de Finques i Comuntats
Trámits Hisenda - Seguretat Social - Gestió d'Empreses í Autónoms
Canvis de nom de Vehicles

Tel. 93 844 94 81
Plaça de l'Ajuntament, 4 - 08187 Santa Eulalia de Ronçana - Fax. 93 841 83 57 - pmartinez@valldeltenes.es
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El Berti. Flaixos d'una cinglera
Jesús Cano Sánchez. El Berti.
d'una cinglera.

i fondalades: El Pía de la Garga,
l'Abella i l'Alt Congost, el Sot del Bac
i la Trona, Berti, els Sots Feréstecs,
Riells i la valí de Sant Míquel, Sant
Míquel del Fai, Sant Quirze de Safaja.

Flaixos

Mida 240 x 205 mm. 180 pàgines de
fotografíes i text
Edició patrocinada per Ajuntaments
de Bigues i Riells, de la Garriga, de
l'AmetlIa del Vallès, de Sant Martí de
Centelles, de Sant Quirze de Safaja,
Òmnium Cultural, Fundado Mauri,
Forn d'Obra Duran , IG Santa Eulàlia
i Hotel Molí de la Torre.
Avuí saludem l'aparició d'un Ilíbre de
conjunt sobre els Cingles de Berti. En
Jesús Cano, veí de Bigues i informatic de professió, té uns coneixements
exhaustius de tot l'espai de la cinglera i des de fa molts anys els va diposita nt en el blog http://cinglesdeberti.blogspot.com.
De com s'ha passat del blog al llibre,
el mateix autor ens ho explica en la
presentació: Un bon dia va rebre un
missatge del seu amie Marcel
Galobart que li proposava fer un llibre de fotografíes sobre eis Cingles
de Berti. Ell ja ho havia pensât feia
temps però el projecte havia quedat
arxivat. El missatge li va rescatar la
idea perqué l'amie dissenyador li ofe-

ría la manera práctica de reaíítzar-ho.
Tots dos van arribar al projecte per la
mateíxa vía, la constatació de l'escassa existència de publlcacions sobre
els Cingles de Bertí, "una de les
zones més oblídades del Vallès pel
fet que pateíx el veïnatge d'un coiós,
el Montseny..."
La principal novetat del llibre és que
no se cenyeix a una part o a un
aspecte concret de Bertí sinó que
abasta tota la seva superficie, des de
sobre Riells fins a Aiguafreda, des de
la Garriga a Sant Quirze. I el Jesús ho
ha concebut amb fotografíes i textos
deis diversos espaís que composen
aquell conjunt de cingleres, altiplans

De cada espai n'ofereix un mapa de
sítuadó, fotografíes panoràmiques i
altres que tenen significat especific
(cims, boscos, animals, plantes,
velles masies, santuaris, Castells,
camps i camins,...). Els textos, unes
vegades són resums clars d'aspectes
concrets, altres, peus de fotografíes
que sintetitzen la qüestió, altres,
fragments de poetes i novel-listes
que han trobat en aqüestes contrades la font d'inspiració.
Cal dir que, junt amb l'autoria del
Jesús i el treball pràctic del Marcel, el
llibre ha estât possible gràcies a la
molt bona acollida dels ajuntaments,
de les entitats i de les empreses que
hi han col-laborat.
A tots ells hem d'agrair, dones, l'existènda d'una obra que podem qualificar de guia gràfica però que,
sobretot, ens suggereix una nova
mirada, plena de delicadesa, sobre
les muntanyes que tenim més a prop.

Passio per divagar
Sense decorum (forât negre)
De la deptocràcia al populisme, tot podria ser un abisme. Ni
prindpi ni fi; sense un centre de gravetat, delinqúénda de dasse. Alfa i omega, xifres i troques, costes braves i Odisseus.
D'Atenes a Brusel-les, cavalls de Troia, pedres eternes. Manen
enquestes d'exhibició i disfundó emocional. Adéu al llenguatge
deis universals; ni savis ni magnes, ni justos ni educats.
Desorientats, desmotivats, ara toca crispar campanya amb
raons múltiples de mirali difús. Liders sense valors (pobresa
moral) visitaran fugaçment la perifèria a cagar un vot sentimental. Cinisme a la cort del bipartidisme: no importa la saviesa, per
a res l'exemplaritat. Té futur, la Universität? Aixi l'episodi tercer
de ruptura social recorre el país subordinai a la propia incomoditat. Ni signes ni simbols d'identitat; el nihilisme és la sang
freda del dictatum. I el creixement economic el vedell d'or.
Cuina esnob i cultura tova en nom de la pàtria i els seus costums -vinculants i vigents-. La fam, a foc lent; les aules, apàtiques; i a les passareMes, exhibido permanent. Qui practica la
justida es fa just. O hauria. Avançada la Quaresma, la conversió
és un canvi o un cami. Virtù vince fortuna!
Xavier d'Edimburg
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Rodes de carro
Sadolla'm aigua,
encén-me l'esperitfoc,
torna'm a casa.

Perfiis esmolats,
gats que miren els angles,
mas deshabitat.

Riu subterrani,
apéndix dormilega,
balma en pardina.

Repic sec i prim,
campanes a l'albada,
colpit d'antigor.

Gelats cap per avall,
capitells ornamentats,
mitjons vora el mar.

Dait el cel rogenc,
la sensible carota
és gola i parany.

Poncella a migjorn,
rellotge del litoral,
l'onada i l'embat.

ParpeIIes closes,
celles fredes, cec desti,
ve sense avisar
Oriol Ambròs Barbany
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CLUB CICLISTA VALL DEL TENES

Comenga la temporada
El passai diumenge, primer de marg
de 2015, va teñir Hoc la primera sortida de la temporada. Com sol passar sovint, el més important de tot el
matí va ser l'esmorzar, en aquesta
ocasió a la sala de can Sabater de
Riells.
La proposta inicial per aquesta temporada consistei/ en dues sortides
mensuals, el primer diumenge amb
bici de muntanya i el tercer diumenge de cada mes amb la de carretera.
A la foto, i amb els cingles de fons,
hi ha els participants en aquesta primera sortida, amb el Paco, com a
president honorific i el Pere Duran,
com a president actual del CCVT.

TALLER DE REPARACIO
DE L'AUTOMÒBIL
Martí Fabra

Grau

Comí de Can Torras, 8 - Tel. 844 86 91 - SANTA EULMIA DE RONCANA

^^staurant

Direcció: Srs. Guerrero
Tancat els dimecres

Carni de la Serra, s/n

Tel. 93 844 90 75
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Santa Eulàlia de Rongana
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port
CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

2015, un any que será intens i emocîonant !!!
El Club Patinatge Santa Euiàlia de
Ronçana comença aquest 2015 amb
força 1 moites ganes de revalidar els
èxits del 2014. Aviat comengarem
amb les competicions oficiáis tant en
categories on participem en Alevi,
Infantil i Cadets com en Iniciació a
l'Interclubs on participem en tots els
nivells, tant de Lliure com de Figures
Obligatòries.
A data d ' a v u i ja s'ha dut a terme el
Campionat de Barcelona de Grup
Xous, on les patinadores del Club
Patinatge Santa Euiàlia han assolit
una magnífica 11® posició i es classifiquen per la Copa Catalana d'aquesta modalitat.
Felicitem a I' Anna Perales per haver
assolit la categoria infantil. Ja tenim 6
patinadors en categories i de ben
segur que en breu augmentará
aquest grup, el que demostra la bona
feina feta per parts dels patinadors i
deis seus entrenadors, ais que des
d'aquí també els feiicitem. D'altre
banda, també donem l'enhorabona a
la Natalia Hidalgo per haver aprovat
la iniciació A de Figures Obligatòries.

Com ja és habitual per aqüestes
dates el Club Patinatge Santa Eulalia
està duent a terme el curs gratuit de
patinatge, que està obert a tots els
nivells i que té uns excel-lents résultats, amb la incorporado de-10 nous
patinadors. Recordem que podeu venir a provar el patinatge els dijous de
5 a 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló de
Santa Euiàlia.

Aquest any 2015, ja us avancem que
estarà pie d'actes de patinatge al
nostre poblé, Farem el Trofeu de
Santa Euiàlia, la semifinal d'Interclubs, la Copa de Barcelona i els ja
tradicionals Festivals d'Estiu i de Nadal. Us anirem informant de les dates
i US animem a venir al pavelló de
Santa Euiàlia a donar suport ais esportistes i a gaudir d'un bon espectacle esportiu.

2014 obrint pas al campionat 2015,
que començarà el proper 26 d'abril a
Caldes de Montbui. El campionat

Derbi Variant 2015 comptarà amb 5
curses, entre les quals s'indou la
cursa de Santa Eulalia el 12 de juliol.

MOTO CLUB RONÇANA

Entrega premis
copa Derbi
variant 2014
El dissabte 28 de febrer es va celebrar l'entrega deis premis de la copa
Derbi variant 2014. Es va celebrar al
local del restaurant El Nou Pinar de
LIiça d'Amunt. Els guanyadors han
estât: en categoria proto. I r Moto
Xperiende, 2n Protaiko Lr Tillar, 3r
J.Costa. En categoria serie. I r Argenta Motos MRV, 2n Servimoto S, 3r
JJR Radng.
Durant la vetllada es van sortejar
diversos lots tots, relacionats amb la
moto. La vetllada va comptar amb
més d'un centenar de persones.
Aquesta festa va tancar el campionat

Ronçana, 1/1/2015, p. 38 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

o

sports

39

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC R O N Ç A N A
Hem començat l'any amb i'agenda
plena de competicions per les nostres patinadores, tant per les petites
com per les grans.
El 15 de febrer, la pre-iniciació (Benj a m i i Pre-Benjamí), van participar a
la primera fase de la Higa comarcal,
celebrada a Sant Fost de Campcentelles. La segona fase de la competició és celebrará a casa nostra, el dia
15 de març, al pavelló municipal
d'esports. El total de patinadors son
119, pertanyents als clubs de Bigues
i Riells, Sant Fost, La LIagosta, Caldes
de Montbui, Mollet (Escola de sant
Gervasi) i LIiçà de Vall.

Trofeu a Cubeiles.

gem sort i poder mantenir aqüestes
posicions a la segona fase.
El 22 de febrer s'ha participât al
Trofeu d'escola, que se celebrava a
Cabelles. Aquí hi van participar 6
patinadores de diferents nivells i
categoria. Els résultats van ser molt
bons, davant de clubs com Cerdanyola, Cubeiles, Parets, Bigues i
Riells, amb gran tècnica en aquesta
modalitat del patinatge.
Elsa Díaz Teli, competint amb Inidació
C, va fer podi de segona posició. Competint amb el mateix nivell Aina Rodríguez Gavilán va quedar a la 7a posició
i Marta Ruiz Pérez a la 1 l a posició.

Lliga Comarcal.

A la primera fase es van aconseguir
posicions molt bones, Clàudia Bernaveu Hernández (Benjamí), es va collocar a la segona posidó, Júlia González Serrât (Pre-BenjamO tercera posició, Judith Subirats Roura (Pre-Benjami) quarta posidó i Martina Polanco
Cabedo (Pre-Benjamí ) sisena posició.

Sara Serrano Rubio amb Inidació A,
va quedar en la 9a posició.

Aqüestes patinadores estaven competint amb 24 participants, a cada
categoria respectivament. Els desit-

Les properes competicions que tenim
són el Trofeu a Piera, el Trofeu a Sant
Vicenç de Montait i l'Interclubs 2015.

Laia Solé Serrât 4a posidó amb
Certificat i Berta Puigdomènech Polo
2a posidó a la Categoria Infantil B.
Felicitar-Ies a totes pel bon paper fet
en aque'st trofeu.

Des del començament d'any tenim
patinadores noves al club, dones el
nombre de patinadores a pista permetia incorporar-ne de noves. Demanem disculpes a tots aquells pares
que volien portar els seus Álls a practicar el patinatge amb nosaltres i no
ens ha sigut possible poder-Ios atendre. Les hores de pista que té el club,
en aquests moments, no permet
augmentar el nombre de patinadors
a pista, ja que un excès de patinadors a pista pot arribar a ser perillos
i l'aprenentatge és molt més dificultós per no dir inexistent. L'equip tècnic aposta per un nombre déterminât de patinadors a pista o n la qualitat d'ensenyament sigui Tèxit dels
nostres patinadors a les competicions. Els résultats que estem tenint,
evidencien aquest propósit.
Donem la benvinguda a aquests sods nous i agraïm la seva confiança
amb nosaltres.
A les properes edicions de la revista
Roncana us anirem informant de
résultats esportius i possibles noticies
del d u b .

SERVEIS PERSONALITZATS

TRUQUINSÜ
ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS
NOU SERVEI A SANTA EULALIA!!

622 612 466
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David Tamayo
Llicència numero 2
maíl@taxisantaeulalía.com
www.taxisantaeuialia.com

Pintara industriai - Retoiació
Estücats - M o q u e t e s - S u r o
Revestiments decoratius

TRANSPORTS

J. BONET, S.L
Pintors Iglesias Tura S.C.
C/. Severo Ochoa, 8 - Tel. i Fax 93 844 89 98
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA
etra, de La Sagrerà, 7
Telèfons 93 844 89 82
93 844 67 88
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

AUTO RONDANA S.L,
AGENCTA O F I C I A L R E N A U L T Ì D A C I A
Carni d e Caldes, 7 2 - 08 ! 87 Sta. Eulalia d e R o n d a n a

Tel. 93 844 67 34 - E-mail: aroncaTia@red.renauU.es

RENAULT

•
•
•
•
•
•

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y DE

OCASION

GERENCIA/DEMOSTRACIÓN/KM
O
REPARACIÓN
DE TODAS LAS MARCAS
NEUMÁTICOS
AIRE
ACONinClONADO
ACCESORIOS:
ENGANCHES / MANOS LIBRES / TOM TOM

• ITV

J.JOMNI

Electrodomestics
Eines per jardi JARDINO
Calefaccio
Muntatges i productes de piscines
instai-iacions d'aigua, gas i eiectricitat
Reparacio i bobinatge de motors
Materials electrics, sanitaris i griferia
Bombes i equips de pressio
Pintures

GALERIES CATALUNYA
Carretera de Barcelona, s/n.
Tel. 93 844 66 31 - Tel mobil 609 85 17 82
SANTA EULÁLIA DE RONQANA
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Fútbol a la Valí del Tenes
2na. Catalana - Grup 4
Lliqà de Vali CF
Lligà de Vali - Tibidabo Torre R.
P. San Pedro - Lilcà de Vali
Lligà de Vali - San Cristobal
Lligà de Vali - Sabadell Nord
Sant Quirze V - Lligà de Vali
Lligà de Vali-Castellar U.E.
Gironella-Lligà de Vali
Lligà de Vali - Lierona
Tona - Lligà de Vali

1-0
0-0
0-0
2-0
0-3
1-0
0-2
2-1
1-2

PJ PG PE PP
Liiçà de Vali CF
23
11 6
6

5è

GF GC

PT Lloc

27

39

27

3ra Catalana - Grup 9
Sta. Eulàlìa de Rongana CE
Lli^à d'Amunt CE
Unif. Sta. Perpètua - Lliga d'A.
La Torreta - Santa Eulàlia
Lligà d'Amunt - Parets
Santa Eulàlia - Sant Geloni
Llinars - Lligà d'Amunt
Badia del V Santa Eulàlia
Lligà d'Amunt - Paiau Solità
Lligà d'Amunt - Sta. Perpètua
Vie Riuprimer B - Santa Eulàlia

1-3
3-0
4-1
2-1
0-2
0-4
2-3
3-2
0-2

P^ B. Sant Geloni - Lligà d'Amunt2-1
Santa Eulàlia - Vilanova del V.
1-0
Lligà d'Amunt - Montmeló
2-1
Santa Eulàlia - Vallès C. At.
1-3
Les Franqueses - Lligà d'Amunt 8-0
Parets - Santa Eulàlia
3-0
Lligà d'Amunt - Vilamajor
2-3
Santa Eulàlia - Llinars
2-4
Polinyà - Lligà d'Amunt
2-4
Palau Solità - Santa Eulàlia
0-1
PJ
G PE PP GF GC PT Lloc
Sta. Eulàlia de Ronçana
23 11 5
7 28 24 38 7è
Lllçà d'Amunt CE
23 13 1
9 48 4 2 40 5è

4ta Catalana - Grup 9
Bigues C.E.
Liiçà d'Amunt CF At.
Liiçà d'Amunt CE B
Vilamajor B - Bigues
Vilamajor B - Liiçà d'Amunt At.
Ametlla - Lligà d'Amunt B
Bigues - Palautordera
.Lligà d'Amunt At. - Ponent
Lligà d'Amunt B - Vilamajor B
Almeriense - Bigues

2-2
2-1
5-0
0-3
3-3
5-4
1-2

O l t

Primer de Maig - Lligà d'A. At.
3-1
Ponent - Lligà d'Amunt B
4-3
Bigues - Caldes Montbui B
1-3
Ametlla C. - Bigues
1-3
Primer de Maig - Lligà d'A. B
2-1
Corrò d'Amunt - Lligà d'A. At.
2-1
Bigues - Vilamajor B
4-0
Lligà d'A. B - Corrò d'Amunt
2-2
Lligà d'A. A t - Sta. Maria Mont. 0-6
Ponent - Bigues
2-3
Sta. Maria Mont. - Lligà d'A. B 2-0
C. Les Franqueses - Liiçà d'A. At.2-0
Bigues - Primer de Maig
5-1
Lligà d'A. B - C. Les Franqueses 3-0
Lligà d'Amunt At. - Ramassà
3-1
Corrò d'Amunt - Bigues
2-2
Ramassà - Liiçà d'Amunt B
0-1
Ametlla Vallès - Lligà d'A. A t
7-1
Bigues - Sta. Maria Mont
2-0
Liiçà d'Amunt B - Ametlla Vallès 2-2
Liiçà d'Amunt A t - Vallgorgina 3-3
PJ PG PE PP GF
Bigues C.E.
21
14 4
3
62
Liiçà d'Amunt C At.
21
3
4
14 21
Liiçà d'Amunt CE B.
20
6
4
10 36

GC

PT Lloc

24

46 3er

74

13 14è

44

22 11è

RERfOL

Millori el rendiment de la seva caldera
Redueixi ei consum de gas-oil
Valori piBU, qualitat i semel

PETRO SANTA EULÀLIA
etra, de Barcelona, 125
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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www.petrosantaeulalia.com
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Meteorologie

Desembre 2014

Gener 2015

SANTA EULÀLIA

LLIÇÀ DE VALL

SANTA EULÀLIA

LLIÇÀ DE VALL

(El Rieral)

(Ca l'Estapé)

(El Rieral)

( C a l'Estapé)

LA T E M P E R A T U R A

LA T E M P E R A T U R A

Mitjana máximes:

13,2®

14,6°

Mitjana máximes:

13,5°

15,4°

Mitjana mínimes:

1,9°

3,5°

Mitjana minimes:

0,4°

2,2°

M i t j a n a del m e s :

6,5°

9°

M i t j a n a del m e s :

5,6°

8,8°

M à x i m a absoluta:

1 7 , 2 ° (dia 18)

1 8 , 5 ° (dia 1 9 )

M à x i m a absoluta:

1 6 , 9 ° (dia 3 )

2 0 , 1 ° (dia 1 0 )

Mínima absoluta:

- 4 , 2 ° (dia 3 0 )

- 1 , 9 ° (dia 3 0 )

Mínima absoluta:

- 3 , 2 ° (dia 1 8 )

- 0 , 8 (dia 1 8 )

2

3

2 3 It/m2

3 7 It/m2

LA PLUJA
Dies d e pluja
Precipitació:

LA PLUJA
Dies d e pluja:

M à x i m a e n u n d i a : 1 0 It/m2 (dia 1 5 ) 2 5 It/m2 (dia 1 5 )

Precipitació:

2

3

17 It/m2

1 7 It/m2

M à x i m a e n u n dia: 12 It/m2 (dia 1 9 ) 1 5 It/m2 (dia 1 9 )
EL V E N T

EL V E N T
Velocitat mitjana:

3 , 6 km/h

Velocitat mitjana:

V e l o c i t a i m à x i m a : 1 0 9 , 4 k m / h (dia 9 ) 5 0 k m / h (dia 9 )

3 , 4 km/h

V e l o c i t a t m à x i m a : 8 2 , 1 k m / h (dia 2 5 )

Febrer 2015
SANTA EULÀLIA

LLIÇÀ DE VALL

(El Rieral)

( C a l'Estapé)

LA T E M P E R A T U R A
Mitjana máximes:

14,3°

14,8°

Mitjana mínimes:

0,8°

2,5°

M i t j a n a del m e s :

LA PLUJA
Dies d e pluja:
Precipitació:

2

4

9 It/m2

8 It/m2

M à x i m a e n u n dia: 6 It/m2 ( d i a 3 )

5 It/m2 (dia 3 )

EL V E N T

6,6°

8,6°

Màxima absoluta:

1 8 , 3 ° (dia 2 5 )

1 9 ° (dia 1 3 )

Velocitat mitjana:

Minima absoluta:

- 4 , 9 ° (dia 6 )

- 3 , 1 ° (dia 6 )

V e l o c i t a t m à x i m a : 7 5 , 6 k m / h (dia 2 2 )

4 , 3 km/h

Resum meteorologie any 2014
TEMPERATURES
Mitjana Mitjana
máximes minimes
°C
°C
GENER 2013 13,5"
3,2°
FEBRER
15,7°
2,8°
MARÇ
20,1°
4,r
ABRIL
23,9°
8,3°
9,4°
MAIG
24,9°
JUNY
29,8°
14,3°
JULIOL
30,2°
16,1°
AGOST
30,2°
17,6°
SETEMBRE
27,8°
16°
OCTUBRE
25,6°
12°
NOVEMBRE
17,5°
7,5°
DESEMBRE
13,2°
1,9°

PLUJA
Mitjana
del mes
°C
7,7°
8,5°
11,1°
15,4°
16,5°
21,6°
22,9°
23,3°
21,1°
17,5°
11,9°
6,5°

Màxima
absoluta
°C
18,2° (3)
22,4° (14)
28,8° (17)
28,1° (18)
31,5° (10)
34,5° (13)
34,5° (18)
35° (26)
32,3° (19)
29,1° (20)
22,1° (2)
17,2° (18)

Mínima
absoluta
°C

Dies de
pluja

-1° (1)
-1.5°(3)
-0,2°(7)
5,5°(1)
6,2° (24)
9,5°(1)
13,3°(12)
14,9°(17)
10,3°{27)
6,6° (24)
1,8°(19)
-4,2°(30)

10
6
6
9
10
7
7
7
11
6
11
2
92

VENT
Precipit.
total
It/m2
27
26
18
36
87
46
51
42
134
23
132
23
645

Dia màx.
precipit
It/m2

Velocitat
mitjana
km/h

10(19)
7(9)
7(30)
13(3)
42 (28)
28(15)
28(7)
30 (22)
4 4 (28)
11 (5)
35 (30)
10(15)

3,2
4,1
4,4
3,1
2,8
2,8
3,5
2,3
1,4
0,8
2,4
3,6

Velocitat
màxima
km/h
40,2 (5)
57,9 (13)
61,2 (3)
45,1 (3)
38,6(21)
38,6(15)
51,5 (20)
33,8 (22)
37 (9)
27,4(16)
56,3 (30)
109,4 (9)

Els n ú m e r o s e n t r e p a r é n t e s i s a s s e n y a l e n el d i a e n q u é s ' h a p r o d u i t el registre i n d i c a t .

Dies de pluja: 92
Dies de tempesta: 18
Dies de pedregada; 4
Dies amb temp, min inferior a 0°: 17
Dies amb temp. màx. superior a 32°; 27
Dies de boira: 1
Dies de nevada: O
Temperatura màxima absoluta: 35° (dia 26-08)
Temperatura mínima absoluta: -4,2°C (dia 30-12)
Precipitació màxima en un dia: 4 4 Ít'm2 (dia 28-09)
Predpitació total: 645 It/m2
Mes mes ventos: marg
Ràfega màxima de vent: 109,4 km/h (dia 9-12)
Mes més plujós: Setembre (134 It/m2)
Mes menys plujós: Desembre i marg

Ronçana, 1/1/2015, p. 42 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Temperatura mitjana anual màx: 22,7°C
Temperatura mitjana anual min: 9,4°C
Temperatura mitjana: 15,3C
Pel que fa a les temperatures lia estât un any força benigne, sense massa temperatures extremes, tant en les minimes a l'Iiivem com les máximes a l'estiu.
La precipitació total recollida se situa lleugerament per sobre la mitjana. Aixô no
obstant, no lia évitât que liaguem tingut llargs périodes de pluja escassa que,
com ja va sent habituai, s'han contrarestat amb episodis de pluja abundant.
Durant els darrers mesos el vent ha bufat amb més força del que és habituai,
bàsicament de component nord i nord oest. Aquesta tendència lia culminât amb
la forta ventada que el dia 9 de desembre va assolir valors per sobre dels 110
km/h i que va fer caure centeners d'arbres dels boscos de tot el municipi.
El vent va ser especialment fort als dos vallesos i. comarques properes.
Pep M a r g e n a t
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vìversernest
Un any pie de sorpreses ì novetats!
(J)

Vivers Ernest

etra de Lli^à d'Amunt a Caldes de Montbui Km. 5,878 •

@viversernest
938 414 482

Ronçana, 1/1/2015, p. 44 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

•

info@viversernest.com

vìversernest
>

www.viversernest.com

ti

