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50 anys d'Escola Rondana
a Santa Eulàlia
Aquest curs estem commemorant eis 50 anys de l'Escola
Rongana, una escola que ha trebaliat i traballa per garantir
que eis nens i nenes de Santa Eulàlia tinguin accés a una educació pública de qualitat, gràcies als equips docents i als
alumnes que sempre han mostrat el carni a seguir, un Hoc on
tothom ha pogut donar el màxim, és a dir, fer-se persona. I
ser persona que vol dir pensar, aprendre a triar, teñir responsabilitat, saber respectar els altres i les coses, respectar-se a si
mateix, amor per la feina ben feta, etc.
És escola catalana des de 1979, decisió no pas fácil aleshores
i només possible per una ferma voluntat de mestres i pares.
L'escola ha fadlitat la integrado deis infants i deis pares a la
vida del poblé i a la cultura de Catalunya, que és on viuen,
sempre en un dima de convivènda i normalitat. Una escola
que no ha deixat de defensar el model vigent d'immersió,
avalada per la decisió democràtica del poblé català.
Al Rongana ens volem posar al costat de la comunitat educativa, mestres, alumnes i pares, i redamem que no es f a d cap
pas enrere en uns moments en que aquest model educatiu
està amenacat. L'escola és un instrument indispensable per a
la cohesió sodai i com a tal una pega fonamental per al nostre país.

t it at s

Casal d'Avis

34

S a n t a Eulàlia Camina
APINDEP
^u

33

i t o r i a l

35
36

11 u r a

Biblioteca

37

Certamen Literari de Reiat Breu

38

Times N e w Roman .

42

.

.

.
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D'entre els esdeveniments electorals i de molts altres colors que
han animat Santa Eulàlia els darrers mesos, n'hem escolüt la commemoració deis 50 anys de l'escola Rondana. Una commemoració
discreta però que té un profund contingut pel que representa l'escola de treball serios ¡ constancia en la formació de milers de nens
i nenes de Santa Eulàlia, al llarg de mig segle.
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CENTRE ODONTOLÒGIC LUCA D'AMUNT
Des de 1988
Cuidemelseu
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" ' ESTÈTICA: CARILLES, B LAN QUEJAME NT
CONTROL DE BRUXISME
ORTODÒNCIA INVISIBLE/ CONVENCIONAL
IMPLANTS
TOTES LES ESPECIALITATS

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

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

Restaurant Mestret
Ramon Puigdomènech
Esmorzar de forquìlla
Cuina Mediterranea
Especialitat en carns a la brasa
Fundat l'any 1895
Tel. 93 844 82 07
Fax. 93 841 83 82
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Jordi Bau Pineda
Mòbil. 676 466 224
Taller.
938 448 311
Carni de Can Tabaquet, 4
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Barcelona
fusteriabau@gmail.com
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Qui ha g u a n y a t ?
Quan llegiu aquest article ja hauran passat les eleccions municipals, i també autonòmiques en alguns
indrets de l'Estat espanyol, i la pregunta tindrà poc
secret, encara que, com acostuma a passar, l'endemà d'una jornada electoral son molts els que s'atribueixen la victoria malgrat les xifres diguin el contrari. Altra cosa és que se sàpiga qui sera l'alcalde o
alcaldessa, perqué tot fa pensar que en molts casos
no será fácil lligar eis pactes que permetin configurar un govern. El panorama politic és ben complex i
no hi manquen raons, però alhora ben interessant
perqué sotragueja unes dinàmiques que sovint ens
han portât on no vollem anar i ara hi ha una oportunitat per esmenar-ho.
Per legitim que siguí, el problema es planteja quan
la resposta a la pregunta es continua fent només en
eis termes de "eis meus o els teus", d'aquest partit
o de l'altre. La necessària diversitat d'opcions justifica la resposta, però la manca de referéncia al conjunt de la població és el que ens hauria de preocupar perqué l'elecdó és el mitjà però l'objectiu final
de la democracia no s'hauria d'acabar en qui governa sinó en com es millora la qualitat de vida del
conjunt dels ciutadans, en com es vetlla per tot el
pöble.

de la sodetat, de la historia, és a partir del conflicte, de la Iluita de classes deia ei pensador alemany.
Tot i que no li faltava una part de raó, eis temps
també han demostrat que tant en el sistema capitalista com en el comunista la realitat és bastant
més complexa, que cal considerar altres factors, i
que de la simple imposició d'uns sobre altres no
se'n desprén la humanització del nostre món.

Una bona part dels discursos dels partits tradicionals son els eslògans de sempre i alguns són buits o
simplement fets a la contra d'altres, mentre que en
el cas deis nous aprofiten la conjuntura per fer
grans proclames que satisfan l'orella deis qui els
escolten, però molt sovint sense cap versemblança,
sense poder aguantar una anàlisi rigorosa de la realitat. És evident que es parteix de principis i visions
diferents, i això és el gran actiu del sistema
democràtic, però és lamentable la incapacitat de
valorar els elements positius de l'altre per sumar-los
amb eis propis a l'hora de governar en benefici de
la globalitat, al marge del protagonisme personal i
partidista.

AIgú pot pensar que creure encara en la capacitat
d'enraonar, de disposar-se a escoltar i entendre les
raons de l'altre, de contrastar-Ies amb les pròpies,
d'actuar sense comptar en el benefid propi ni en la
venjanga personal o de grup, és una simple ingenuTtat, un bonisme que no porta enlloc i que la realitat diària en dona massa proves. Però la situado de
crisi política, econòmica, social i de valors en la que
vivim ens obliga a replantejar-nos allò que ja discutien els filòsofs europeus dels segles XVII 1 XVlll,
Hobbes i Rousseau entre d'altres, si els humans eren
dolents per naturalesa o si era l'organitzadó social
la que els hi feia tornar, debat del qual en va sortir
una nova considerado del poder: la sobirania està
en el pöble i és aquest el que la cedeix pactadament, amb condicions, als governants que són els
que han d'assegurar la pau. Així, més que preguntar-se sobre qui ha guanyat potser caldria fer-ho
sobre al sen/ei de qui están.

Hi ha qui creu, com ho teoritzà Karl Marx a mitjan
segle XIX, que Túnica forma d'interpretar Tevolució

Jaume Danti i Riu

PAPERERIA- MERCERIA
QUIOSC- LLIBRERIA
ARTICLES DE REGAL

CAN FERRER
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Després de les eleccions... a treballar
En ei m o m e n t d'escriure aqüestes línies estem immersos en una campanya electoral on els diferents

per gent desencisada d'altres grups més tradicionals.
Espero que n i n g ú digui

" H e m guanyat les elec-

grups politics miren d'explicar al maxim de gent les

c i o n s " . Ara és feina de la força més votada, buscar

seves propostes així els electors p u g u i n comparar i

acords 1 consensos a m b e!s altres grups i posar-se a

decidir el seu vot. Havent vist la propaganda electo-

governar per tal que " t o t h o m guanyi" i n i n g ú perdi

ral veiem que els partits d'esquerres tenen un pro-

en aquesta nova etapa. Només així p o d r e m dir q u e

grama quasi idèntic. El d ' à m b i t estatal a m b una

tots h e m guanyat I

carta standart per a t o t h o m on no es mostra el candidat local i un partit n o u que intenta unir, f o r m a t

^

Félix de Blas Lorenzo

CLÀ»bLLÀS

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

Venda al major de :
• Articles platja 1 camping
• Joguines naclonais i
importaclons exclusives
• Regal informai
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Ì a r a M s ìSark
Direcció: Srs. Guerrero
Tancat els dimecres

Carni de la Serra, s/n

Tel. 93 844 90 75
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Nous camins
Ja som grans i recordem. No era el maig del 68 però
gairebé, potser del 6 9 o del 70. Baixàvem les escales del metro per anar a la Universität i vaig dipositar un petit donatiu a la panera que el pobre tenia
a terra, a la punta del replà. El meu amie em va
voler fer veure que allò no servia per a res, que el
que calia era un canvi profund de les estructures per
acabar amb el sistema.
Moits joves del 68 van integrar-se als partits de la
transformado de la societat i del canvi de sistema.
Amb la perspectiva del temps, no es pot pas dir que
la seva actuació hagi estât inútil. A casa nostra va
arribar la democracia, es va millorar l'urbanisme
deis pobles i ciutats, eis serveis, la protecció del
medi ambient, i el benestar que oferiren les institucions avidi va ser molt superior al del 68. Però el sistema capitalista no es va ensorrar, ans al contrari.
Caiguda del Mur de Berlin i de l'URSS, estancament
de la Cuba de Fidel, Tiananmen i obertura xinesa als
mercats d'occident van anar quedant per a la historia, i eis protagonistes del nostre canvi es van convertir aviat en el nou "establiment".
De principis dels anys noranta recordo la frase del
mestre: "Ara quetenim l'oportunitat d'un món més
Iliure i més just, fa por que eis llestos sense escrúpols no s'aprofitin de la situació i ho engeguin tot a
rodar". També en la perspectiva del temps, crec que
això és el que ha passat. L'objectiu del màxim benefici neoliberal ha eniluernat, ha ofegat eis valors de
la Solidarität, goso a dir que cristians, i ha provocat
la crisi; i segueix provocant crisi que, com una
pedregada, deixa el país damnificat, Càritas, la Creu
Roja i el Xiprer han d'evitar que la gent es mori de
gana i eis indignats s'organitzen en partits. La
monja Caram omple de bens eis pobres, i la monja

GIRBAU

Forcades proclama el canvi profund de les estructures del sistema.
Totes dues tenen sentit en el món actual.

Els partits ja treuen els cartells dels carrers després
de les eleccions municipals, que han portât résultats
sorprenents. Com una aleñada d'aire frese, una gernació de joves ha entrât a la politica, als nostres
pobles i ciutats i ens fan adonar, altra vegada, que
els temps están canviant. Tenen la ¡Musió per trobar
nous camins i cal donar-los la benvinguda. l desitjar
que sàpiguen administrar per camins de pau.
Hem pogut constatar que la democracia ofereix la
possibilitat de tirar endavant quan les coses no
avancen.
L'eix social ha dominât en aquesta campanya. De
cara a les properes caldrà reforçar l'eix nacional.
Lluís Galobart

Mecánica automoció
Reparoció de planxo
^neumàtics i electricita

Garles Girbau i Peirotén
C/ Verge del Remei, 9 - Sta. Eulalia de Ronçana - Tels. 93 844 69 69 - 93 844 60 61
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No a la cultura de la indiferència
Un fet estadistic i, per tant, incontestable, en la
mesura que és objectiu, és l'augment de les desigualtats socials al nostre país. Realitat, d'altra
banda, prou coneguda per tots.
Santa Eulàlia de Ronçana d'un total de 7.114 habitants censats el 2014 va registrar una mitjana de
503,9 aturats aquell mateix any. Aquesta xifra,
maiauradament, ens parla d'un drama personal,
familiar i social, si bé és cert que és més baixa que
l'any 2012 quan va ser de 561,8 aturats de mitjana
anual {5 vegades superior a l'any 2005!!!).
No volem cansar el lector amb xifres, però és significatiu que Caritas Parroquial de Santa Eulàlia atengui gairebé unes 40 families de manera permanent
amb ajuts alimentaris i, a vegades, si s'escau, amb
altres serveis. D'una Caritas que ajuda i que és conscient que ha de fer-ho bé: en matèria social és fonamental com es fan les coses.
Darrera d'aquest número de families ateses, que no
ha davallat com el de l'atur, sino tot el contrari, hi
trobem drames i dificultats personals i familiars que
impacten quan son coneguts de prop. En la majoria
deis casos un solid vernis de silenci vergonyant
cobreix aqüestes situacions. I son els nostres veins.
Però el silenci pot esdevenir complicitat amb les circumstàncies. La diseredò, obligada en aquests casos,
no ens pot fer callar la veritat. I alguns no només no
la voiem callar, sino que ens sentim empesos a dir-la.
I en public. La societat ha de prendre consciència de
la realitat que, malgrat ens dol, formem.

Una "cultura de la indiferència", mirant cap a un
altre costai, no ens fa cap bé. En aquest moment
politic, crec, que s'ha de tenir present que la construcció d'un idea! nacional, sigui quin sigui, no serà
realista si oblida e! drama que molts pateixen: veins
que tenim molt a la vora. No seria altra cosa, diguem'ho ciar, que "fugir d'estudi". I fornir un futur
artificial. I, com a tal, irrealitzable.
Els agents politics, malgrat el descrédit actual de la
política, tenen una responsabilitat de primer ordre
en l'articuladó de la realitat social. Els silencis, la instrumentalització partidista d'alguns temes, la simplicitat en I'enfoc respecte a una realitat molt complexa, no ajuda a sortir-nos-en, tot el contrari. La
solidantat és tasca de tots, exigir justicia social és
missió deis ciutadans, afavorir-la, d'aquells que
tenen el poder.
Mn Aaron de Larrazaba!

FORN DE PA
PASTISERIA

DyWID
Pa artesà
Gelats
Cafés
e t r a , d e B a r c e l o n a , s/n
Telefon 9 3 8 4 4 68 5 4
STA. E U L À L I A D E R O N Ç A N A
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Alcaldes
Ara que t o t en va pie, d'alcaldes (i alcaldesses!),
sembla ben oportú remuntar la torrentera de la llengua i establir, una mica per sobre, qué ve a dir-nos
aquesta paraula que, a més, genera derivats tan galdosos com la coneguda 'alcaldada', de significat ben
precis.
Som-hi dones, 'alcalde' és una paraula d'origen àrab
al qâdï, que venia a ser 'jutge' però que, en català
antic, només s'aplicava a institucions d'imrmediat
antecedent islàmic. Dels presidents dels ajuntaments, antigament désignais universitats o comuns,
se'n deia consellers o jurats en cap i, en una part de
les seves funcions, batlles. A I'antic regne de
Castella, a més d'aquelles competencies judicials, els
alcaldes tenien, alhora, un paper executiu i actuaven
en n o m o delegado del poder reial. Després de l'abolició dels furs i les constitucions pròpies, el Decret
de Nova Planta del gloriós Felip V va generalitzar l'ús
del concepte alcalde, t o t i que, vés per on, a diferència dels jurats o consellers, que eren càrrecs electius,
aquests alcaldes eren nomenaments directament
reials. A dit, vaja. 1 és que el poder digital ve de Iluny.
I aixi és corn l'alcalde, etimològivament parlant, té
unes connotacions que fan pensar en sabates de
xarol i perruques empolainades mentre que el batlle,
que en l'administració feudal també tenia unes atribucions lligades a l'exercid de la justicia, ens porten
a altres escenaris. Efectivament, la paraula 'batlle'
prove del llati bajülus, fent referència a les responsabilitats judidais que havien d'exerdr i comparantles a un home que porta una càrrega pesant, és a dir
un 'bastaix'.

ho podem arribar a imaginar. El que si que sabem és
que també solen portar, sobretot en actes formais
com les preses de possessió, una vara que, simbôlicament els dona presènda i posa de rellevànda el
poder, a vegades embafador, del seu càrrec. Aquesta
vara tenia, en aquelles époques de les que parlàvem
més a m u n t i que caracteritzaven el seu poder amb
un contorns judicials ben concrets, un ús ben pràctic. C o m que, com ara, bona part dels litigis sobre els
quais havien d'actuar tenien un origen Iligat a la
mesura dels sois (que si la meva finca arriba aquí o
més enllà!), o sobre la mida de les construcdons del
veí (que si s'han posât en el meu terreny!) o, en
general, sobre qüestions que exigien una m e d i d o
exacta i que resolgués els dubtes, la vara tenia una
utiütat ben dara: era la mida acceptada p e r t o t o h o m
i, per tant, estava homologada de facto per les parts
litigans. Així, si la vara era la referénda acceptada
per t o t h o m , qui en feia ús tenia una honorabilitat
fora de dubtes i l'autoritat que desprenia era ben
natural. A més, la vara, del llatí virga, té altres connotadons que tenen a veure a l'evidénda de la virilitat de qualsevol tany o branca. I és que, masde o
femella, un alcalde o alcaldessa ha de tenir seny, ha
de ser amable i ha de saber dur l'autoritat que li
atroga la vara.
(Aquest articlet benintendonat, el cedeixo de bon
grat a tots els futurs alcaldes que el proper dia 6 de
juny - just hores abans que el Barça torni a guanyar
la C h a m p i o n s - prenguin possessió del seu càrrec i
vulguin enllustrar el seu diseurs amb quatre precisions lingüístiques).

No sabem ben bé com és de geganti i feixuc el pes
que duen a sobre els alcaldes t o t i que, sovint, ens

R a m o n VilageMu

Bar - Restaurant

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

Avgda. Verge d é l a Salut, 15

-

Tel. 93 844 68 68
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El deixeble de Jesucrist
De segur que al llarg de la seva vida Jesús va fer
moltes añades a Jerusalem, de les quals alguna era
més important que una altra. N'hi ha una, però,
que les supera totes en importancia, tant és així que
eis evangelis ens presenten Jesús en la seva vida
pública --eis tres anys d'activitat i predicació- com
un llarg i entretingut viatge de Galilea fins a
Jerusalem. És tot el camí que hi ha des que
comenga a predicar i a manifestar-se fins que culmina la seva missió amb el testimoni del projecte
d'amor del Pare. És a dir, comenga la revelado entre
el poblé senzill i amb el do de si mateix la dur a plenitud definitivament ai temple de Jerusalem.
Jerusalem és a 760 metres d'atura, el Hoc més alt de
tot el país del jueus. L'evangelista sant Mateu ens
narra com en l'últim tram de l'ascensió, a punt d'arribar a la ciutat santa, on els profetes donaven raó
del seu testimoni, la mare dels fills de Zebedeu
demana per als seus fills, Jaume i Joan, seure ais primers llocs quan Jesús arribi al seu Regne. No havia
entès res, però els seus fills tampoc i eis altres deixebles tampoc, perqué s'engeloseixen davant d'aquells atrevits que están decidits a ocupar eis primers llocs en el convit del Regne de Jesús, petició
que era tant com demanar les cárteres de primer i
segon ministre. Jesús eis diu: -Ja sabeu que els
govemants de les nadons les dominen com si en

F A

fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no
ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig
vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui
ser el primer, que es faci el vostre esciau; com el
Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sino
a servir i a donar la seva vida com a reseat per
tothom. (Mateu 20, 25-28).
Es tracta d'una resposta clara, definitiva i contundent que no serveix només per a corregir els que en
aquella escena evangèlica desbarren, sino que
assenta les bases del que ha de ser per sempre més
el distintiu deis deixebles del Mestre.
Jesús no encarrega fer una cosa sino que exigeix
contradir l'estil del món amb unes actituds profundament arrelades en el cor deis seus deixebles. La
importància d'aquesta transformado interior ens
parla de la dificultat de tots els temps de dur-la a
terme i, alhora, de l'exigéncia de no renunciar-hi
mai.
Ja ho sabem que l'Església té detractors a cada
època, el que ara ens interessa subratllar és que al
llarg del segles ha intentât dur a terme l'encàrrec de
Jesús i que el mateix intent ha revestit diferents formes i expressions. Es tracta d'una realitat que
comença al cor del creient cristià i que s'expressa en

R IVI A

C I

A

ELABORACIÓ DE FORMULES MAGISTRALS
• ORTOPÈDIA
• CENTRE D'ESPECÎFICS
etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala
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dos primers ambits acostumen a estar ben organitzats i, a més, massa sovint serveixen per fer estadístiques o per definir qué és ser cristià. Per exemple,
preguntem amb tota impunitat, quanta gent ve a
missa, quantes «primeres comunions» hem célébrât. I amb això fern esíadístiques i en traiem conclusions. I ens oblidem de la caritat o la considerem
com una mena de cosa «separada» del ser església,
com si fos una mena d'ONG sobreafegida que anomenem Caritas.

Sant Lloreng va morir mártir, cremai sobre unes graelles, el dia 10
d'agost de 258. Ja al segle IV el seu cuite es difongué arreu.
Tradicions molt antigües ens ei presenten defensant els pobres com
a riquesa de l'Església. La pintura és de Joan Torras i Viver. .

el dia a dia de! servei ais petits i pobres de cada
moment. Avui és a través d'això que anomenem
Caritas de cada parroquia, de cada diòcesi del món,
de les Obres Missionals Pontifícies, de tota l'Església
Católica d'arreu del món. (L'Església ha adoptat el
nom de "Caritas" perqué en llatí voi dir: amor, estima, venerado, mentre que el mot "Amor" voi dir:
amor sexual, deler, fahiera).
És cert que una parroquia, com tota l'Església, té
una triple missió: la celebració deis sagraments, la
predicado de la Paraula i l'exercici de la caritat Els

JOMI
FÁBRICA I OFICINES:
etra. BV1435, Km. 10,70
08187 Sta. Eulalia de Ronçana
Tel. 93 844 77 12 - Fax 93 844 61 11
www.jomisl.com
ferro-alumini@jomisl.com
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U: la predicació i l'estudi de la Paraula. Dos:
l'Eucaristia i e!s altres sagraments. I tres: la Caritat.
Son, tots tres elements alhora, l'encàrrec de Jesús ais
seus deixebles i a l'Església de tots els temps. Hi ha
qui voldria que "Caritat" perdés el sentit original i
prengués el sentit del "gest de beneficència que
fan els qui estan d'acord amb l'ordre establert
perqué res no canviï, o perqué son ¡ncapaços de
fer res més". Pobres dels que pensen aixil D'aquests
si que es pot dir que no en despengen de més alts.
Ara, si volem completar la reflexió hem d'acabar
dient que la condicio de deixeble de Jesucrist comporta una quarta dimensió o projecció, que és la de
ser testimoni de la Bona Nova del Mestre enmig de
la nostra generado, talment que el missatge de
Jesús pugui arribar al cor de la nostra gent Ajudemnos-hi, cristians, que la fe es viu i es testimonia en
comunitat I!
Mn. Pere Farriol

•Tancaments d'alumini
• Finestres
• Verandes
• Venecianes
• Mosquiteres
• Mampares
• Persianas enrotllables
• Escales plegables
• Portes:
• Automàtiques
• Basculants
• Reìxades
• Enrotllables
• De Ballesta
• Baranes
• Reixes
• Estructures metàl iiques
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Aprendre I'ofici
Q u e d e n m o l t pocs artesans q u e arreglin les coses.
S'han perdut molts oficis... Aquesta societat t a n
globalitzada ens ha p o r t a n a consumir objectes i a
llençar-los. A Santa Eulàiia q u e d e n pocs artesans
minuciosos capaços d'arreglar un objecte espatllat,
en conec un q u e arregla rellotges i segurament n'hi
deu haver d'altres.
Sembla que assistim a les acaballes d ' u n m o d e l de
societat capitalista q u e no ha sabut ocupar-se del
progrés, s'ha desvinculat de l'interès c o m ú i no ha
sabut cuidar el medi a m b i e n t . El résultat és la
pobresa, l'exciusió i l'expulsió de milers de persones
dei sistema social i econòmic.
Aquests últims mesos h e m estât espectadors de
diferents drames humans q u e ens posen la peli de
gallina i ens deixen i m p o t e n t s perqué no sabem q u è
hi p o d e m fer. La mateixa naturalesa h u m a n a porta
cap a l'autodestrucció i determinats poders hi
posen cullerada perqué les desgracies recaiguin cap
ais meteixos llocs.
La queixa i la crítica n o p o r t e n eniloc. El pessimisme
és moít conservador i no dona Hoc a tirar endavant.
Deu ser per haver arribat a aquesta conclusió q u e
he t r o b a t intéressant el treball de Richard Sennet
que a p u n t a cap al retorn de f o r m e s de vida artesanals. El sociòleg entén l'artesania no només c o m a
una qüestió de treball manual. Segons eli es p o t ser
un b o n artesa f e n t un b o n programa d ' o r d i n a d o r
c o m els de codi obert. Considera que no és que la
tecnologia acabi a m b l'artesania, és q u e es p o t ser
un b o n artesa en la tecnologia. Un metge, per
exemple, no ho és només peis seus coneixements
científics, ho és t a m b é per c o m els utilitza, per c o m

tracta els pacients, per la seva curiositat, pels seus
dubtes sobre les medicacions que proposen les
grans companyies farmacèutiques,.. L'exemple dels
metges es p o t fer extensiu, segons eli a t o t s els
altres àmbits. I, de fet, a m b la globalització ja han
sorgit maneres de treballar diferents c o m l'agricultura de proximitat, alternatives més cooperativistes,...
Un dels problema és que estem immersos, en tots
els sectors, en la competivitat i encara predomina
l'individualisme més que el cooperativisme.

Fina Danti

TÍÑII I
des de 1917

BAR

CARNISSERIA
CANSALADERIA

> Esmorzars de forquilla
> Cafès i licors

93 844 87 56
etra, de Barcelona, 7 2 - 7 4
Pisos La Sala
0 8 1 8 7 Santa Eulàlia de Ron9ana
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Entrevista a Mercè Escardó, escriptora i bibliotecària

"Si els nens llegissin ja estarien
educats"
Mercè Escardó i Bas (Barcelona, 1948) és
coneguda per haver fundat i dirigit 30
anys la innovadora Biblioteca Infantil i
Juvenil Can Butjosa de Parets del Vallès
(1982- 2013). Apassionada de la lectura i
l'escriptura, és autora d'una dotzena de
llibres infantils i traductora, i Premi
Crítica Serra D'Or pel conte "La LIuna i
els miralls". Ha rebut el Guardò Marta
Mata de Pedagogia i la Biblioteca va ser
premi del Foment de la Lectura de la
Federado de Gremis d'Editors d'Espanya. Jubilada de poc, continua activa a
Cai LUbre, l'ONG de promoció de la lectura que presideix. Mare de tres fills, viu
a l'Ametlla des del 1978. És Medalla d'or
de la Vila de Parets.
Ets una defensora histórica del llegìr.
Si, i encara costa explicar que la lectura té un valor
per ella mateixa, no com a eina. La lectura és una
eina de creixement personal insubstituible.

L'escriptora té en projecte una coMecció digitai de contes descatalogats i d'escrits seus inédits.

Per què?

ia pau, treballàvem amb bebès quan aquí ningú hi
trebailava... En canvi a fora (Espanya, Portugal i
Franga) de seguida em van donar l'oportunitat
d'explicar qué feia.

LIegir és viure infinitat de vides, identificar-te amb
infinitat de personatges... Et dona més amplitud
per ter empatia amb els sentiments i emocions dels
altres. El llibre complementa i eixampla el que t'ofereix la vida.

Llegir per viure més.
Però molt poca gent es perd en els llibres. I no sap
la companyia que li farien! Tine una tieta gran que
viu sola i diu "avui passaré la tarda amb aquest llibre".

Tu t'hi has passat la vida, amb els llibres! I vas
fer de Can Butjosa biblioteca de referència.
No va agafar fama per fer coses espectaculars sino
perqué totes tenien sentit. Va ser una experiència
irrepetible perqué érem molt Iliures. Els primers 13
anys només érem una auxiliar a mitja jornada i jo.
El que vam fer no s'ho creu ningú. Hi havia tanta
passio i tantes ganes de jugar, improvisàvem sense
por...

Moltes bibliotecàries et tenen per mestra.
Però aquí hi havia qui no em considerava prou professional perqué fèiem viatges fantàstics, el mes de
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Els teus referents eren a l'estranger?
No, ho feia tot d'intuTció i tenint la llavor de tres
bibliotecàries per a infants: Concepció Carreras,
Teresa Rovira i Aurora Diaz Plaja, que també escrivia. TInc molt respecte per la gent gran, per qui ha
fet cami com elles. Per això volia que la seva trajectòria seguís viva a C a n Butjosa.

Com vas arrencar la biblioteca?
A m b tres coses molt importants: el bagatge com a
lectora, I'escoleta tan especial on vaig anar, i escoltant els nens, que sabien com volien que fos la
biblioteca.

El bagatge lector, imprescindible.
Abans d'ajudar a llegir als altres has d'haver llegit
tu. Jo tenia la sort d'estar familiaritzada amb la literatura i d'haver llegit i escrit des de petita. La mare
era una gran lectora. Jo llegia el que volia: Gorki,
Txèkhov, Proust, Pavese... Em poses una pila de llibres antics i en 10 minuts te'ls tine triats.
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Què vols dir, "triais"?

Ara se'n diu "aprendre fent".

Triar els que valen la pena per fer lectors. El tons de
Can Butjosa era tot triat, llibres triats un a un, no
lots sencers. Al principi hi havia 1.500 llibres i quan
em vaig jubilar n'hi havia quasi 30.000.

També vaig aprendre el valor del silenci. Aplaudiem
movent les mans per no fer soroll. A Can Butjosa
també ho fèiem, i també vam muntar el "taller
d'estoigs silenciosos", la "invasió d'homenets del
silenci"... I fins que els nens no sabien aixecar-se de
la cadira sense fer soroll no podien pujar a l'altell.

Col'locats de manera especial?
Respectant l'origen, el gènere, l'època... Per mi és
molt important que un nen trobi Homer i Kavafis
junts. Cree en els itineraris personals de lectura, i
com a bibliotecaris i mestres els hem d'acompanyar. Ah, i llegir per obligado, no, deixa el ilibre i ja
en trobaràs un altre!
Parla'ns de "['escoleta" on vas anar.
L'escola Andersen de Barcelona, un privilegi. Em
van posar sota la peli la pedagogia de Freinet i
Montessori I Ma mare ja havia sigut alumna d'Alexandre Gali a la Mùtua Escolar Blanquerna, que era
un cooperativa i el meu avi n'era fundador. Ell
també tenia una passio pels llibres i la lectura.
D'aquella escola què te n'ha quedat?
La llibertat, el sentit de la responsabilitat i un gran
respecte per acompanyar els nens a créixer: no hi
ha una edat per a un llibre ni un llibre per a una
edat. Se'ls pot ajudar a llegir un llibre adéquat per
a ells, però els infants han de poder espigoiar.
Bon principi!
A escola teniem un quadern de pensaments per
escriure-hi el que volíem. A 7 anys llegiem Maragall
i ens deixaven reescriure-li els poemes. Apreniem a
escriure escrivint, a llegir llegint...

Fantàstic.
Crec en el respecte i el control de cadascú per no
fer soroll. N'hem de tenir cura per no molestar els
altres. En això em va influir molt el llibre "El cuidado esencial", del teòleg Leonardo Boff. M'agrada
tot el que sigui "tenir cura".
Bàsic per conviure!
La biblioteca ha d'educar en habits com el silenci,
en la coresponsabilitat i en la consciència que la
biblioteca és de tots. Quan t'emportes un llibre a
casa dius "és meu", però quan el tornes dius "és
teu". Els llibres són meus, teus i de tots.
Qué és llegir?
Un procès natural de desxifrar l'escriptura, que és
sois l'empremta que deixa la veu sobre el paper.
La veu és el primer!
L'oralitat és el que compta, sí. Encara hi ha pobles
que transmeten la seva cultura oralment. Gracies a
la lectura pots saber qué han dit persones que no
pots escoltar.
I dius que llegir és un procès natural?
Sí, i no hauria de ser dins de l'aprenentatge reglat.
Hi ha nens que a 5 anys han après sols a llegir lletra d'impremta. L'infant al principi veurà formigues
i tu li dirás "aquí hi posa Jordi", i eli se'n meravellarà i quan ho torni a veure reconeixerà "Jordi".
Ho desxifrarà.
Com quan el nadó mira el rostre de la mare, que el
desxifra. 0 com desxifrem el que ens diuen els
arbres quan tenen set.
Com és que vas voler ser bibliotecaria?
Sóc programadora de llenguatges informàtics! No
vaig pensar mai que seria bibliotecària. M'encantaven les matemàtiques, dibuixar, fer fang... Però
sent dona no em donaven feina de programadora i
la meva mare em va convèncer perqué fes
Biblioteconomia.
Ja és curios.
La meva vida és com un conte. Vaig fer oposicions
per la biblioteca de l'Escola del Treball de Granollers, però el fat, o moites fades, em van empènyer
cap a Can Butjosa.
Deies que els nens sabien com volien que fos.

Mercè Escardó a la caseta de fusta on escriu i té la biblioteca infanti!,.
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Eren els meus animadors secrets. Feia un diari de la
biblioteca i hi recollia totes les expehéncies i el que
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Més de quatre respiraran.
Al nen sobretot mai se li han de fer perdre les ganes
de conèixer. Si manté la capacitai d'iMusionar-se,
de descobrir, arribará on vulgui.
Amb liibres o sense!
Tothom té dret a no ser un gran lector o un lector
de vici, de llegir cada dia. Llegir també et priva de
viure!
Tu sempre parles de les fades.
Dels contes de fades en sóc lectora des de petita,
sempre han sigut el meu aliment: Andersen, eis
germans Grimm... La literatura infantil és de les
millors, però quin adult hi "perd" el temps?
No tot el que es publica és bo.
Tens rao. Per això mai parlo d'edats, sino de posarse en contacte amb bons autors. Eis nens no llegeixen perqué no troben liibres bons! I eis adolescents
necessiten liibres que parlin de la vida, i parlar de la
vida és parlar de la mort.
Quina verltat.
Saint Exupéry deia: "Sóc de la meva infancia com
una pàtria". Voldria que tothom ho pogués dir. La
infància et dona força perqué de gran siguis capaç
de viure, de trobar sentit a la vida.
La infància hauria de ser sagrada.

La bibliotecaria viu a la casa que va comprar el seu avi matern a
l'Ametlla el 1967.

Jo sempre estaré a favor dels nens on faci falta, a
través dels contes, la lectura i l'escriptura. Vaig a les
escoles i a fer xerrades. Eis contes són fonaments
de vida. Envejo els Estats Units perqué estudien la
literatura.
No ho fem, nosaitres?

els infants esperaven de mi, de la biblioteca. Vam
viure de tot: vam posar un tipi indi allá dins, vam
cuinar poesies de Miguel Martí i Pol davant seu...

No: no fem conèixer els autors a través de l'obra. Si
aconseguissim que eis nens llegissin amb lectures
adequades, ja estarien educats. Si una escola es
preocupa de fer lectors té molt de guanyat.

La ciau de tot és ia paraula?

Parla'ns de Cai Llibre.

Sí, i no es parla prou amb els nens. Moltes veus que
senten són enllaunades. I la vibració de la veu en
directe el cervell la rep diferent, Quantes paraules
regaiem al cap del dia a un nen?

És fruit del somni de tenir una casa piena de nens,
un centre on es visqui la bona literatura. On hi hagi
una relació transversai i intergeneracional entre eis
professionals que acompanyem els nens a créixer
amb els contes i la lectura. Va sorgir el 1997 com a
ONG i entre altres coses fem plans de lectura a les
escoles. Som 58 socis entre mestres, bibliotecaris,
escriptors, IMustradors...

Parlar com a acte d'amor!
I es pot arribar a parlar tan poc... Però quin gust
teñir una conversa calmada, dir a aigú "vine que
xerrarem". L'art de conversar, com estem fent ara,
que bonic!
FÜIs de pares lectors són lectors?
No sempre, perqué poden fallar altres coses: no
conversar, no cantar, no llegir en veu alta... La lectura és un complement de la vida, el més important
és explicar-los contes sense preocupar-se que això
els dugui a la lectura. Si un nen de 6 anys no llegeix
però s'expressa bé, tranquiis!
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Quina colla!
És molt important que no depengui ni d'un ajuntament, ni d'una empresa ni d'una persona. Hem signât un preacord amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga (Osona) perqué ens cedeixi una
casa abandonada, Villa Carmen. Mentrestant la seu
de Cai Llibre és casa meva!
Carme Badia i Puig
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Eleccions Municipals 2015
El p a s s a t 2 4 d e m a i g v a n t e n i r Hoc les d e s e n e s E l e c c i o n s M u n i c i p a l s . Q u a n a q u e s t a
revista sigui a les s e v e s m a n s j a h a u r a n t i n g u t I ' o p o r t u n i t a t d e c o n è i x e r i c o m e n t a r els
r é s u l t a t s , a q u í i a r a e n s l i m i t a r e m a facilitar u n e s d a d e s q u e j a s o n historia, pel r e c o r d .
Pel q u e f a r e f e r è n c i a ais p o b l e s d e la Valí del T e n e s , c o n s i d e r a t s e n el s e u c o n j u n t la
p a r t i c i p a d o ha e s t â t del 5 5 , 4 8 % , s u p e r i o r e n u n p u n t i m i g a les a n t e r i o r s E l e c c i o n s
M u n i c i p a l s . D e f e t e s t r a c t a d ' u n a p a r t i c i p a d o f l u i x a , i m o l t Iluny a q u e l l e s p a r t i d p a c i o n s
s u p e r i o r s al 6 5 % . El c e n s t o t a l d e p e r s o n e s a m b dret a v o t , c o n s i d é r a n t t o t s els p o b l e s ,
ha e s t â t d e 2 8 . 4 9 5 p e r s o n e s , a m b m o v i m e n t Heu r e s p e c t e d e les e l e c c i o n s del 2 0 1 1 i
q u e , c o n s i d é r a n t c a d a s c u n dels m u n i d p i s , n o h a p r o p i c i a t c a p c a n v i e n el n o m b r e d e
r e g i d o r s dels s e u s a j u n t a m e n t s .
Per p o b l e s , els r é s u l t a t s h a n e s t â t els s e g ü e n t s :

Bigues i Riells

Bigues

ERC ha guanyat els comids, tot triplicant el nombre de vots dels obtinguts ara fa quatre anys i passant
d'un a quatre regidors. El segueix
CiU que ha perdut un centenar de
vots i dos regidors, passa de sis a
quatre. Els altres partits amb representado a l'ajuntament son: PSC
que passa de quatre a dos, la nova
agrupado BIRSIP (Bigues i Riells Si
Podem) que entra amb dos regidors I completa la llista el PP que
manté el regidors q u e j a tenia. ICVEUiA no entra a l'ajuntament perdent el regidor que tenia a l'anterior legislatura.
Dels résultats haguts no podem
antidpar el nom del futur Alcalde.
Quant a partidpadó, Riells del Fai
la incrementa un 4 , 5 % , essent la
major participado dels nostres pobles. Bigues també ha tingut el mateix creixement de! 4 , 5 % .
Els résultats han estât:

5.971
Cens electoral
3.226
Votants
Partidpació
54,03%
ERC-AM
CiU
PSC-CP
BIRSIP {Bigues i
Riells Si Podem)
PP
ICV-EUIA
En blanc o nuls

875
766
609

27%
24%
19%

449
213
192
122

14%
7%
6%
4%

L'Ajuntament de Bigues i Riells
queda constituTt per 4 regidors
d'ERC, 4 de CiU, 2 del PSC, 2 de
BIRSIP i 1 del PP.
Quant a les persones, la composició de l'Ajuntament és: regidors
per ERC, Joan Josep Galiano, Joan
Baptista, Maria Teresa Escobar i
Josep Anton Thpiana; regidors per
CiU: Joan Vila, Josep Prat, Teresa
Salvador i Andreu Xofra; regidors
per BIRSIP: José Gómez i Silvia
Rovira; regidors per PSC: Joan
Moreno i Natalia Fabián i regidor
per PP: Vicente Márquez.

Riells dei Fai
693
Cens electoral
448
Votants
Participado
64,65%
ERC-AM
CiU
PSC-CP
BIRSIP (Bigues i
Riells Si Podem)
ICV-EUIA
PP
En blanc o nuls

207
137
40

46%
31%
9%

25
12
11
16

6%
3%
2%
4%

Santa Eulàlia
de Ronçana
A Santa Eulàlia la nova formado
Pöble Unit irromp de forma molt
important en les seva primera compareixença a unes elecdons munidpals i obté dnc regidors, segueix
l-ERC amb quatre regidors, abans
tenia tres. CiU ha estât la gran der-
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rotada, passat de sis a dos regidors, el PSC perd un regidor passant de dos a un, ICV-EUiA manté
el regidor que ja tenia i el PP perd
el regidor que tenia i no entra a l'ajuntament. En no haver obtingut
cap partit una majoria absoluta,
l'Alcalde està per deddir.
La partidpació del 5 6 , 5 % , és un
punt superior a l'haguda a les anteriors Elecdons Munidpals.
Els résultats han estât:
5.432
Cens electoral
3.069
Votants
56,50%
Partidpadó
Pöble Unit
Ind.-ERC
CiU
PSC-CP
ICV-EUIA
PP
En blanc o nuls

1.025
774
472
312
241
172
73

33%
25%
15%
10%
8%
6%
2%

L'Ajuntament de Santa Eulalia de
Rongana queda constituTt per 5
regidors de Pöble Unit; 4 d'Indp.ERC; 2 de CiU, Idei PSC, i 1 de
ICV-EUiA.
Quant a les persones, la composidó de l'Ajuntament és: regidors
per Pöble Unit: Francese Bonet, Jordi Orriols, Montserrat Torras, Francese Xavier Danti i Anna Maria Mon- •
tes; regidors d'Independents-ERC:
Ramon Vilageliu, Pere Cabot, Alida
Moreno i Ángel Exojo; regidors per
CiU: Esteve Aymà i José Vicente
Fuertes; regidor pel PSC: Abraham
Requena i regidor per ICV-EUiA,
Agusti Gonzalo.
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Partido Socialista
En blanc o nuls

LIiçà d'Amunt

4%
4%

Quant a les persones, la composició de l'Ajuntament és: regidors
pel PSC: Ignasi Simón, Jordi Juárez,
Maria del Mar Pedrerol, Lourdes
Maria Estefano, Albert Iglesias i
Fran Sánchez; regidors per ERC:
Joaquim FerrioI, Iban Martínez, Miriam Remolà, Anioni Albadalejo,
Mercedes Mateo i Miquel Ballester;
regidors per ICV-EUiA: Francisco
Manuel León i Antonio Polo; regidors pel PP: Angela Roca i Francisco Javier Millán; regidor per CiU:
Manel Busquets.

LIiçà de Vali
A LIiçà de Vali, CiU ha estât la formadó més votada, tot i que ha
perdut tres regidors, passant de set
a quatre, al mateix temps que ha
perdut la majoria absoluta que
havia mantingut sempre. Segueix
ERC-Junts que obté tres regidors,
fa quatre anys no es va presentar a
les eleccions. La formació Fem Lliçà-Entesa, que es presentava per
primer cop com a grup {formant
part d'Entesa està ICV-EUiA), obté
tres regidors, el PSC, que també
perd un regidor, passa de tres a dos
i el PPmantéel regidor que ja tenia.

Quant a la participació ha esta 1 %
superior a la d'ara fa quatre anys.
Els résultats han estât:
Cens electoral 11.378
6.080
Votants
53,44%
Participado
1.908
1.834
777
595
475

253
238

L'Ajuntament de Lligà d'Amunt
queda constituít per 6 regidors del
PSC, 6 regidors d'ERC, 2 d'ICV-EUlA,
2 del PP i 1 de CiU.

La candidatura més votada ha
estât la de PSC mantenint el sis
regidors que ja tenia a l'anterior legislatura. En segon Hoc, i amb pocs
vots de diferència, se situa ERC
que guanya un regidor, passant de
cinc a sis. A continuació ICV-EUiA
guanya un regidor i passa d'un a
dos, el PP perd un regidor, passant
de dos a un, i en darrer Hoc es situa
CiU que perd un regidor, passant
de dos a un. El Partido Socialista de
l'exregidora Maria Marcos no obté
ei nombre de vots necessaris per
entrar a l'ajuntament. En aquesta
ocasió no s'han présentât a les
eleccions formacions que si que ho
feren a ies anteriors, sense que en
aquella ocasió entressin a l'ajuntament, ens referim a la Plataforma
per Catalunya (PxC) i Ciutadans
(C,s). En no haver obtingut cap
partit una majoria absoluta, l'Alcalde està per decidir.

PSC-CP
ERC-AM
ICV-EUiA
PP
CiU
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31%
30%
13%
10%
8%

Asinfor Informàtica, SL

En aquest poblé tampoc hi ha una
majoria absoluta. En conseqüéncia
haurem d'esperar per conéixer el
nom de l'Alcalde.
La participació s'ha incrementat en
quasi dos punts en relacions a les
anteriors eleccions municipals.
Eis résultats han estât:
Cens electoral
5.021
Votants
2.985
Participado
59,45%
CiU
ERC-JuntsxLldV
Fem Uiçà - Entesa
PSC-CP
PP

932
663
590
460
278

31%
22%.
20%
15%
9%

62

2%

En blanc o nuls

L'Ajuntament de LIiçà de Vali
queda constituít per 4 regidors de
CiU, 3 d'ERC, 3 de FLL-E, 2 del PSC
i 1 del PP
Quant a les persones, la composidó de l'Ajuntament és, regidors per
CiU: Xavier Serrate, Nuria Banegas,
Germán CaixaI i Antonio Moreno;
regidors per ERC-Junts: Josep Serra, Jaume Montéis i Nuria Casademunt; regidors per FLL-E: Carlos
Diaz, Estefanía Murillo i Fandsco
Javier Fernández; regidors pel PSC,
Juan Javier Castillejo i Catalina Siles
i regidor pel PP, Francisco Rodríguez.
Martí Gonzalez de
Mendiguchia

Tel. 93 844 99 80

Les niillors marques, al míUor preul

VENDA I

REPARACIO

D'ORDINADORS, PORTÀTILS, TPV'S, lAAPRESSORES...

Manten! ment ìnformàtìc
Consumibles Impressora
Programado editada i a mida

^r^iemei

i*#i4fi4#
W W W . a S l í l í

^ ^ f
O l . C U T

Botigo Online

comercíal@asínfor cat
Cr. Josep Tarradellas / Pg. Francese Macla (Pkg. Banc Sabadell ) Santa Eulalia de Rongana

Ronçana, 1/4/2015, p. 17 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Qa

1 1 del

18

Te n e s

QUADRE DE LES ELECCIONS MUNICIPALS A LA VALL DEL TENES

(des de l'any 1991)

1995

1999

2003

2007

2011

2015

341
247
72,43

434
318
73,27

495
374
75,56

592
434
73,31

688
413
60,03

693
448
64,65

86 2 1 %
189 4 6 %
53 1 3 %

RIELLS DEL FAI
Cens électoral
Votants
% Participaciô
ERC {ERC-AM -2015)
CiU
206
PSC {PSC-CP-2015)
10
BIRSIP (Bigues 1 Rieils Si Podem)
ICV-EUiA*
22
PP
4
SI
En blanc o nuls
5
* (IC-91, IC-EV-95,99. ICV-EA 03)

83%
4%

229
27

72%
8%

72
218
28

19%
58%
7%

126
171
75

29%
39%
17%

9%
2%

47
7

15%
2%

35
13

9%
3%

43
4

10%
1%

2%

8

3%

8

2%

15

3%

23
6
12
33

6%
1%
3%
8%

207
137
40
25
12
11

46%
31%
9%
6%
3%
2%

16

4%

BIGUES
Cens electoral
Votants
% Participaciô
ERC (ERC-AM -2015)
CiU
906
PSC (PSC-CP-2015)
236
BIRSIP (Bigues i Rieils Si Podem)
PP
174
ICV-EUiA*
314
SI
En blanc o nuls
45
* (IC-91, IC-EV-95,99, ICV-EA 03)

5.438
2.941
54,08

5.855
2.915
49,79

374
889
1.066

13%
30%
36%

271
9%
1118 3 8 %
750 2 6 %

12%
9%

281
250

10%
9%

2%

81

3%

2.580
1.675
64,92

3.672
2.049
55,80

4.535
2.697
59,47

54%
14%

935 4 6 %
428 2 1 %

489 1 8 %
968 3 6 %
641 2 4 %

10%
19%

240
359

12%
18%

317
239

3%

87

4%

43

293
209
67
218

10%
7%
2%
7%

5.971
3.226
54,03
875
766
609
449
213
192

27%
24%
19%
14%
7%
6%

122

4%

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Cens electoral
Votants
% Participaciô
Pöble Unit
Ind.-ERC (l-ERC-AIVl-2015)
CiU
PSC (PSC-CP-2015)
ICV-EUIA
PP
AEIR (Ag.Ind.Roçana)
En blanc o nuls

3.104
2.110
67,98

3.695
2.169
58,70

495
973
299

23%
46%
14%

712 3 3 %
945 4 4 %
322 1 5 %

300
43

14%
2%

4.277
2.810
65,70

5.027
2.741
54,53

1.068
857
492

38%
30%
18%

872 3 2 %
884 3 2 %
541 2 0 %
133 5 %
212 8 %

148

7%

347

12%

42

2%

46

2%

99

4%

5.249
2.909
55,42

5.432
3.069
56,50

661
1.129
445
174
299

23%
39%
15%
6%
10%

1.025
774
472
312
241
172

33%
25%
15%
10%
8%
6%

201

7%

73

2%

LLIÇÀ D'AMUNT
Cens electoral
Votants
% Participaciô
PSC (PSC-CP-2015)
ERC (ERC-AM -2015)
ICV-EUiA*
PP (AP 83 i 87)
CiU
Partido Socialista

5.710
3.901
68,32
508 1 3 %
770 2 0 %
430 11%
420 11%
1.567 4 0 %

498
1.050
556
500
1.614
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7.297
4.285
58,72

9.074
5.906
65,09

10.369
5.688
54,86

12%
25%
13%
12%
38%

826 1 4 %
2.238 3 8 %
613 1 0 %
683 1 2 %
1.464 2 5 %

1.265 2 2 %
2.011 3 5 %
381
7%
629 1 1 %
1.242 2 2 %

10.913
5.818
53,31
1.529
1.514
436
867
656

26%
26%
7%
15%
11%

11.378
6.080
53,44
1.908 3 1 % .
1.834 3 0 %
777 1 3 %
595 1 0 %
475
8%
253
4%
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PxC
Ciutadans
SI
CDS
142
En blanc o nuls
64
(IC-91, IC-EV-95,99, ICV-EA 03)

Ten e s

1995

4%
2%

1999

57

2%

19
2003

82

2007

1%

150

199
189
142

3%

2011

2015

3%
3%

2%

286

5%

238

4%

LLIÇÀ DE VALL
Cens électoral
Votants
% Participaciô

3.273
2.237
68,35

4.024
2.485
61,75

4.420
3.000
67,87

4.810
2.922
60,75

4.942
2.845
57,59

CiU
1.393 62% 1.469 59% 1.549 52%
ERC-JuntsxLldV
199 7 %
Fem LIiçà - Entesa
P5C (PSC-CP-2015)
611 27%
459 18%
709 24%
PP
188
8%
269 11%
239 8 %
ICV-EUIA*
233
9%
279 9 %
En blanc o nuls
45
2%
55
2%
25
1%
* (IC-EV-95,99, ICV-EA 03, el 2015 formant part d'Entesa)

1,480 51%
177 6 %

1.367 4 8 %

725 25%
151 5 %
325 11%
53 2 %

608 2 1 %
339 12%
357 13%
175 5 %

5.021
2.985
59,45
932
563
590
450
278

31%
22%
20%
15%
9%

62

2%

DADES TOTALS DE PARTICIPACIÓ A LA VALL DEL TENES
Cens electoral
Votants
% Participaciô

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

5.034
3.911
77,69

5.913
4.642
78,50

7.799
5.299
67,94

10.215
6.933
67,87

15.008
10.170
67,76

19.122
11.306
59,13

22.801
14.787
64,85

26.236
14.726
56,13

27.647
14.901
53,90

28.495
15.808
55,48

QUADRE COMPARATIU DELS REGIDORS ELEGITS
1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

1995

1999

2003

2007

2011

2015

3
2
1
1
6

4
1
1
1
6

7
2
2
2
4

5
4
2
1
4

5
6
3
1
2

6
6
2
2
1

LLIÇÀ D'AMUNT

BIGUES 1 RIELLS
CiU
ERC
PSC
BIRSIP
PP
ICV-EUiA*

3

CDS

1

7

7

6

1

2

1
2

1
2

6
2
3
1
1

4
2
5
1
1

5
1
4

4
4
2

1

2
1

1

SANTA EULALIA DE RONÇANA

8
2

3
5
1

1

4
5
2

ERC
PSC
PP
ICV-EUiA*
CiU

2
2
1
5

* (IC-91, IC-EV-95,99, ICV-EA 03)
LLIÇÀ DE VALL

* {IC-91, IC-EV-95,99, ICV-EA 03)

Pöble Unit
Ind.-ERC
CiU
PSC
ICV-EUiA
PP
AEIR

1991

4
4

4

2

5
3

1

1

1
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3
6
2
1
1

CiU
7
7
7
7
8
7
ERC-JuntsxUdV
1
Fem Uiçà - Entesa
5 PSC
1
3
2
3
4
3
4 PP
1
1
1
1
ICV-EUiA*
1
1
1
2
2
3
1 As.Veïns LIiçà
1 * {IC-91, IC-EV-95,99, ICV-EA 03, el 2015 formant
part d'Entesa)
Marti G. de Mendiguchia

4
3
3
2
1
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H e m d e m a n a t als g r u p s politics de Santa Eulàlia q u e , c o i n c i d i n t a m b les eleccions m u n i cipals, s u b s i i t u i s i n els seus articles habituais per c o m e n t a r i s dels résultats électorals. Els
p o d e u llegir a c o n t i n u a c i ô . Des de la revista els a g r a ï m la rapidesa a m b q u è ens els h a n
enviât.

POBLE UNIT

tan clarament ha expressat el
pöble de de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Des de l'Agrupació d'Electors
Pöble Unit volem agrair el suport
rebut en aqüestes eleccions municipals. No podem dissimular la
gran sorpresa que hem tingut en
veure eis résultats d'aquests comicis. Tot i això som conscients que
hem de treballar de valent per
donar resposta a la confiança que
eis nostres veïns han dipositat en
nosaltres.

Agraïm ben sincerament el vots de
les 774 persones que han confiant
en el nostre programa de govern i
que ens atorguen 4 regidors a I'ajuntament. Estem segurs de poder
respondre les expectatives que han
dipositat en nosaltres amb responsabilitat i honradesa: son vint-i-cinc
anys d'Independents-ERC al nostre
pöble i, amb aqüestes arrels tan
ben fonamentades en l'anàlisi i en
un model de poblé ben concret, no
podem pas fer altra cosa que continuar maldant per aconseguir un
pöble de qualitat per a tota la
gent.

Som gent compromesa amb el
pöble i volem ser una peça clau en
la próxima legislatura. El pöble
demana canvi i volem ser els représentants d'aquest canvi, sense rivalitats historiques i amb la voluntat
de dialogar i escoltar a tots els
grups i entitats que formen part
d'aquest municipi.
Volem que a Santa Eulàlia de
Ronçana es governi en consens,
tenint en compte la majoria de la
poblado, basant-nos en la transparència en la gestio, la feina ben
feta i apropant l'Ajuntament als
veïns i veines.

INDEPENDENTS-ESQUERRA

I ara què?
Independents-ERC no ha guanyat
les eleccions municipais i, alhora
que felicita cordialment Pöble Unit,
es prepara per assumir amb naturalitat democràtica el veredicte que

TAXI

A m b tot, desxifrem el nostre paper
de segon partit mes votât com un
toc d'alerta sobre el compliment
dels punts que havíem proposât al
pöble en el nostre programa de
govern. La participado, la transparènda, l'eficàda en la gestio
municipal, el retorn de serveis que
considerem bàsics (el transport
públic local, la reobertura de Leseóla bressoì la Font del Rieral, la
correcta gestio de les escombraríes, etc), el compromis amb les
persones més vulnerables i la
ferma defensa d ' u n pais lliure i més
just son l'eix del que hem defensat
eis darrers anys i que, ara, continúen sent el nostre nord, l'objectiu
de la nostra tasca de control propositiu i de fermesa en la seva
defensa.

Saludem amb respecte el résultat
d'unes eleccions que han significai
un canvi per Santa Eulàlia de
Ronçana que hauriem volgut fer
nosaltres però que el pöble, ben
legítimament, ha volgut cedir a un
altre grup politic.

C O N V E R G È N C I A I UNIÓ

Sacsejada electoral
Ja han passat les eleccions municipals i a Santa Eulàlia s'ha produït
una sacsejada que per la seva magnitud ens ha sorprès a tots. Es veia
dar que la nova f o r m a d o Pöble
Unittindria la clau de la governabilitat, però la veritat és que s'ha
endut la clau i el dauer sencer. La
nostra felicitado a Pöble Unit per
haver guanyat à m p l i a m e n t les
eleccions i el desig sincer de que
tinguin la prudència i l'habiütat de
saber governar aquest pöble amb
encert.
A nosaltres eis résultats ens han
estât molt adversos. Francament
no ens esperàvem perdre quatre
regidors i 657 vots. Haurem de fer
autocrítica i una anàlisi en profunditat, però la realitat s'imposa: en
primer Hoc, Ind-ERC no pot reeditar un tripartit que aigú ja havia
anunciat al Pie, malgrat haver
obtingut millors résultats que fa
quatre anys. En segon Hoc, la bossa
de més de mil vots obtinguts per
Poblé Unit sembla que provenen
majoritàriament de CiU, a més

SERVEIS PERSONALITZATS

TRUQUINSÜ
ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS

NOU SERVEI A SANTA EULÀLIA!!

622 612 466
Ronçana, 1/4/2015, p. 20 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

David Tamayo
Llìcència numero 2
mail@taxisantaeulalia.com
www.taxisantaeulalia.com
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molt important que el poder de les
Diputadons seguís sent sobiranista. Les Diputadons poden ser la llavor de la hisenda propia. A tot
Catalunya, la suma de vots de CiU,
ERC, CUP i Reagrupament + SI
aconsegueixen el 4 4 % dels vots,
augmentant en onze punts els
obtinguts fa quatre anys. Hi ha
més regidors sobiranistes que mai,
Aix! dones el procès no només no
s'atura com alguns voidrien, sino
que es manté viu, fort i ferm.

PSC
d'alguns dels 133 que ha perdut el
PSC. Els republicans, havent sumat
més vots que fa quatre anys, és
poc probable que n'hagin cedit
gaires a la nova llista. Aixi, dones,
en un primer cop d'ull constatem
que han estât majoritàriament els
votants de CiL) els que han alimentât la llista de Pöble Unit. Ara la
nostra feina sera recuperar aquests
vots pel futur.
A nivell de pais i des del punt de
vista del procès sobiranista, la visió
és una mica més esperançadora. Si
deixem a part el gerro d'aigua
freda que representen els résultats
de la d u t a t de Barcelona, que no
és pas un tema menor, veiem amb
satisfacció que CiL) ha guanyat en
31 de les 42 comarques i ERC en 6.
Pel que fa a les quatre Diputadons
també les ha guanyat CiL), encara
que a les de LIeida i Tarragona potser hagi de negociar amb ERC,
segona força. En qualsevol cas, era

L A

Populus te elegit
Finalitzades les darreres eleccions
municipals al nostre pöble, el PSC
de Santa Eulàlia, malgrat no haver
obtingut eis résultats esperats, està
sa sfet perqué el canvi que demanàvem durant la campanya electoral, s'ha produit. La dutadania ha
entés que les poli ques que el
govern de ClU+PP, havien d u t a
terme durant eis darrers 4 anys, no
eren les adequades per resoidre eis
problèmes dels santaeulaliencs i
sobretot per a evitar generar-ne de
nous.
Les urnes han parlat i ara, amb eis
résultats a la mà, les forces amb
opcions de governar hauran de
manifestar quins son eis seus plantejaments, si volen formar un
govern, ja que cap força poli ca té
la majoria sufident per governar
amb estabilitat. El PSC sempre ha
tingut dar que les persones i els
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seus problèmes son els nostre objetiu, en especial, combatre l'atur i les
consequèndes de la crisi. Per això
ara és temps de fer política...

ICV-EUiA

Aqüestes eleccions ens han deixat
un panorama insòlit i per a molts
inesperat. Un grup de veins, posant com a valor de més relleu el
fet de ser joves i ser del pöble, amb
una indefinido, o bé calculada, o bé
fruit de l'heterogeneïtat del grup,
han aconseguit trencar els pronostics, barrar el pas a la força favorita a totes les porres, l-ERC, encara
més extraordinari, provocar una
desfeta sense pal-liatius a CiU.
Deixant de banda l'anàlisi de com i
perqué ha succeït això, ara s'obre
una nova incògnita, com es traduira aquesta indefinido i aquesta
heterogeneítat a l'hora de governar, és a dir a l'hora de prendre decisions que hauran de ser necessàriament concretes i compromeses.
Com em comentava aigú el mateix
diumenge, arribar fins aquí no és
gens fácil però ara ve el més complicat.
Com sempre, i ara encara més, ens
oferim a col-laborar, ens trobarem
en allò que estiguem d'acord i ens
oposarem a allò que estiguem en
contra. Hi ha grans reptes, podem
treballar tots i entre tots; la responsabilitat, però, será de l'equip de
govern.

M A M A „ . t aurant

etra, de Parets a Bigues, km. 12,5
Tel. 93 844 64 06
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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Superservei

Presseguer

l l ü . EULAtl A

Carnisseria / Xarcuteria

• Assessorament Comptable
• Assessorament Fiscal i Laboral
• Organitzacló d'Ofícines

AUmentació en general
De dilluns a dissabtes
de 9 a 14 hores ¡ de 17 a 21 hores
Diumenges de 9 a H hores

Galeries Catalunya
Tel. 93 844 82 50
Av. P r a t d e la Riba. 19 - 0 8 4 1 5 B r g u e s i R i e l l s
Telèfon 93 8 6 5 83 45

STA. EULÀLIA D E R O N Q A N A

VENDA I EXPOSICIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBRA EN GENERAL
FERRETERIA
LLOGUER DE MAQUINARÍA
GRES
CERÀMICA
SANÍTARIS
MOBLES DE BANY I CUINA
MAMPARES
HIDROMASSATGE

PROGASA

otra, de Barcelona, s/n • Teiypax: 93 844 80 41
08187 SANTA EULALIA DE RONQANA

Forn de pa i Pastisseria

Restaurant

SriRT TiRTORJ
Fírh

«Font de la Pineda»

' z

y

^

mHTtHJ

Forn A r t e s a n® E A 0 1 5 4 F

Tel. 9 3 8 6 5 9 0 0 6
R I E L L S D E L FAI
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etra. Barcelona 30-32
TeL 93.844,81,80
SANTA EULÀLIA DE R O N D A N A
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Riells del Fai
Els Cingles de Berti,
un valor en alga
El passai 27 de Marg es presentava al
centre civic de Riells el llibre publicat
per en Jesus Cano, El Berti. Flaixos
d'una dnglera. Tal com va explicar ell
mateix bàsicament és un recull fotògràfic fruit de la seva afició durant
molts anys a la fotografia. Em va
agradar molt trabar el pròleg de
Mossèn Antoni Pladevaìl, en eli esmenta el llibret que va publicar l'any
1962, Romiatge a Sant Marti de
Cerìtelles, Sant l\/liqueì 5esperxes i
Berti, quan encara aqüestes contrades eren habitades, i que com ia meva àvia, que era filia de Sant Miquel
Sesperxes, recordava les cases i la gent
que hi vivia. La despoblado que va
patir tota aquesta zona ha fet que
molt poques cases estiguin dempeus.

Moment de la sortida de la Cursa deis Cingles de Berti.

És el cap de setmana que la cinglera
s'omple de gent per passejar-hi o
córrer-hi. El diumenge 10 de Maig va
tenir Hoc la tercera edició de la cursa
de muntanya, Cursa deis Cingles de
Berti. La mitja marató de muntanya i
una mica més (25,5 km) va aplegar
220 corredors i prop d'un centenar
de nens en les diferents categories
de les minis. El primer classificat, Carlos Cera del Club Centre Excursionista LIorençà de Sant LIorenç Savall
va fer el recorregut en 2 hores i 6
minuts
També a l'espai de Sant Miquel del
Fai, imminentment en mans de la Diputació de Barcelona, s'han fet propostes per la creació d'un geoparc o
centre d'interpretadó geològica.

La creado de la comarca del Moianes
a la que pertany Sant Quirze de
Safaja no hauria de ser cap inconvenient per I'entesa entre els pobles
per la gestio d'aquest espai natural
catalogat com a PEIN

Campanar
Quan sortia publicat el darrer número, el campanar de l'església ja tornava a tocar els quarts i les hores,
però de moment no les marca. Els
prop de 2500 euros aconseguits de
donadons de la gent ha fet que el
lema "que tornin a tocar les campanes", sigui una realitat.
Carles Bachs

Restaurant

CAN OLIVERAS
Moderns i espaiosos locals
Menjars casolans
A la brasa

cf. La Sagrera, s/n.

Telèfon 93 865 88 92
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Bigues
Elecdons municipals
Al llegir aquest número de la nostra
revista ja haurem votât. Igualment
que cada quatre anys, esgotarem la
nostra participació democràtica escollint ajuntament. La resta de dies
d'aquests anys seran les persones
escollides en les votacions les que
actuaran per nosaltres, les que decidirán el que s'ha de fer per millorar
el nostre pobie. A partir d'aquí haurem de romandre calladets acceptant
de bon o mal grat dites decisions.
És de suposar que les persones que
es presenten a les llistes deis partits,
ho fan amb esperii de servei al seu
pöble i no per millorar personalment,
tot i que sempre hi han casos discordants per desgràcia. Per això confiem
en ells i esperem que estiguin a l'altura de les circumstàncies, tant a Riveli de municipi com a nivell de país.

Un llibre per llegir
Després de la posada en escena del
llibre de La Fabrica Velia i el de les
fotos de Berti, dels amies Núria
Bellavista i Jesús Cano, i que ja en
donàrem compte en el número anterior de la nostra revista, voldria parlar
del llibre escrit per un altre veí del
nostre poblé i que, sense cap dubte,
recomano de llegir, ja que rebla el
ciau en quelcom tant d'actualitat com
és el desig i necessitat d'un estât
propi per nosaltres eis catalans.

T'estimaré fins que
em mori

Obres i eleccions
municipals

Amb aquest títol tan rotund, I'escriptora Gemma Guillamón va presentar
el seu últim treball. Barcelonina afincada a Sant Feliu de Codines, la
Gemma, que és guionista de Radio,
és l'autora, entre d'altres, de l'obra
de teatre "L'àncora" que va escriure
pel grup de teatre La Bambolina del
nostre municipi i ha estât representada amb èxit a Riells i a Sant Feliu de
Codines.

Després de temps de sequera en la
construcció, sembla que de cop i volta
els nostres pobles es posin a caminar,
i les tanques, armilleres grogues,
excavadores i camions surtin del niu,
talment com les formigues. Carreteres, carrers, places, rotondes en obres
iprojectes aturats que, després d'anys
d'estar arxivats, tornen a la llum.

Els seus lligams amb la gent del teatre local van ser el motiu que la presentado tingués Hoc a la Ilibreria
Reyes i va donar la possibilitat que
els seus amies de Bigues poguessin
demostrar-li el seu agrai'ment. Moltes gracies Gemma.

El llibre en qüestió porta l'apropiat
títol de "Passat, present i futur dels
catalans" i retrata, sense partidisme,
la nostra historia passada i actual, i la
necessitat d'un futur més just.
En Jaume Carné és enginyer industrial, empresari i escriptor d'aquesta
joia que hauria de ser llegida per tothom i, quan dictothom, voldria referir-me tant als qui estem per la independència del nostre país, com pels
que prefereixen una continu'itat Hígada a Espanya.
Un llibre imprescindible per ajudar a
entendre i poder decidir per nosaltres mateixos, sense influències partidistes,' el nostre desti.

Ronçana, 1/4/2015, p. 24 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Totes aqüestes obres i projectes dona
la casualitat (o no) que es porten a
terme just poc abans de les eleccions
municipals, i aixô es repeteix cada
quatre anys.
Beneïdes siguin dites obres i projectes, benéida sigui la casualitat, beneïdes siguin les eleccions municipals.

Reformes
Una de les botigues emblemàtiques
del nostre poblé, el Superservei Presseguer, ha fet un pas endavant i ha
obert amb nova cara després d'uns
dies de obres.
És un goig testimoniar que els nostres
botiguers de tota la vida, mantenen
l'esperit comercial i d'innovació, al
cap de 90 anys en aquest cas, demostrant que per alguna cosa han arribat
fins aquí i que volen perpetuar.

Miquel Mas Puig
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Michel Wagemans in memoriam
Mor a Itàlia el pianista MICHEL
W A G E M A N S mentre anava a tocar
un concert a la ciutat de Rovigo.
MICHEL W A G E M A N S va estar membre fundador, coMaborador, director
musical i artistic, l'ànima musical de
l'Assodació d'Amics de l'Òpera del
Vallès Oriental, entitat creada per tal
d'apropar el món de l'òpera i la lirica
a la nostra comarca amb seu centrai
a Parets. El seu prestigi i la seva extensa experiència musical va aportar
a aquesta entitat la seva consolidació
musical. La seva implicado i partidpadó generosa va fer possible la realitat de molts projectes aixf com tots
els concerts benèfics que l'Assodadó
d'Amics de l'Òpera del Vallès Oriental va oferir per tal de recolzar bones
causes.
MICHEL WAGEMANS era considérât
un deis músics de música clàssica més
rellevants del panorama espanyol.
Concertista internacional, va néixer i
es va formar a Bèlgica i més tard a
Viena amb mestres de la talla de
Robert Steyaert, Hans Kann o Paul
Badura-Skoda, adquirint una formaciò sòlida i recollint la tradició francesa i russa del llegat pianistic.
Va iniciar la seva carrera professional a
l'edat d'onze anys tocant els concerts
per piano i orquestra de Mozart. Als
14 anys era convidat als Estats Units
per fer una macro-gira com a concertista solista.
Guanyador d'importants premis en
concursos internacionais, MICHEL
WAGEMANS va realitzar una sòlida
trajectòria internadonal com a solista
i més tard la seva ben coneguda trajectòria cambristica coMaborant amb
músics com Jean Pierre Rampai, Janos
Starker, Josef Suk, GCinther Theuring
entre d'altres i Joaquin Palorares,
Claude Delangle i Claudi Arimany
amb qui tocava assiduament.

\

X

Va ser membre fundador del BEETHOVEN K L A V I E R Q U A R T E H (1995)
amb el qual també tocava trios per a
piano, violi i violoncel.

impartía amb rigor i passio a fi de deixar el llegat que a eli li havien transmès, i totes les seves experièndes i
vivèndes professionals.

MICHEL WAGEMANS va estar convidat als Festivals més prestigiosos del
món. La seva amplia discografia, lloada a revistes internacionais com ara
Diapason, Le Monde de la Musique,
Gramophone, BBC Music Magazine,
American Record Guide, C D Compact, Scherzo, Ritmo, ... era caracteritzada per un notable edectidsme.

MICHEL WAGEMANS en la seva vida
personal es va caracteritzar per la seva
modèstia, la diseredò, la serenitat, el
saber estar, la immensa cultura i l'amor per la terra on vivia.

El seu C D dedicat a l'obra per a viola
i piano de Milhaud amb Paul Cortese
per a la discografica ASV va ser nominat als prestigiosos premis Gramophone 1999 als Estats Units.
MICHEL WAGEMANS era professor
de la Cátedra Enric Granados del
Conservatori Superior de Música del
Liceu de Barcelona des del 1992 i
anualment dirigia un curs internadonal d'estiu a la Fundado Universitària
Marti l'Humà. La docència del piano
va ser per a eli una activitat vital que

Per tal de donar-li l'últim adéu, el
Consen/atori Superior de Música del
Liceu va organitzar un concert pera la
seva memòria que es realitzà a l'Auditori dei mateix Conservatori Superior de Música de Liceu el dimarts 14
d'abril.
Des dels Amies de l'Opera del Vallès
Oriental sempre li agrairà el fet d'haver-nos regaiat tantes estones de la
seva excel-lent i personal interpretado
de la música de la que hem gaudit
tant i tant, i el recordarem a ell i a la
seva música allá on sigui.
Silvia Rovira

cquipamcnt informàtic • comunicacioiis • sonaci tcciiic • prograiiiació •

d.

129 o 08401 GRAiNOLLhRS
93 846 35 35 o info@infologic.cat
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Santa Eulàlia
El temps ja s'ha normalitzat, d'acord
amb l'estació primaveral que travessem, però la calor deis primers dies de
maig va ser excepcional i, més aviat
del que desitjaven els agricultors, el
biat va rossejar, va quedar escanyolit i
en molts camps no s'ha esperai a
Sant Joan per segar-¡o. Potser els alts i
baixos del temps han estât el reflex
d'una temporada força moguda, especialment per la campanya electoral.

De la política local
No correspon a aquest espai parlar de
programes électorals de les diverses
candidatures, i a més no tindria sentit
quan ja han passat les eleccions. Però
sí que cal deixar constancia de l'elevat
grau de civisme que ha presidit tota la
campanya al nostre pöble. Els grups
han tret els seus programes, s'han
presentat a la biblioteca o a la fábrica,
com sempre, amb assistència de components dels altres grups, han posât
carpes prop del mercat, han visitât els
veins, han fet un débat de nivell a
Canal Set, han omplert el pöble de
pancartes i cartells. Ha estât una
vegada més, la festa de la democracia, possiblement la que eis ciutadans
viuen més per allò de la proximitat.

Temes de gestió
Els darrers plens de la legislatura
que s'acaba van portar l'aprovadó
d'un pressupost de 8 milions d'euros, amb un augment de més del
6 % respecte de l'any passat, que
preveu un augment en la recaptació
i també en les inversions en infraestructures, asfaitats, clavegueram i
connexió de barris.

El grup In Crescendo actuant a la Fábrica.

nants del costat de la carreta a l'altura de la Tenda Nova, al Bonaire. I en el
darrer pie municipal es va aprovar la
construcció d'un camí de vianants des
del cami de Can Costa a les Piscines,
al Serrât, sobretot per corregir el perill
que representa pels alumnes de
l'Institut l'haver de passar peí carrer.
Finalment, en la qüestió de les ventades no hi ha hagut gaire sort i l'aportació de'la Diputació es limita a 80000
euros, només un 5 % del que s'havia
demanat.
Pel que fa a la Mancomunitat Valí del
Tenes, la noticia és que ja ha normalitzat l'economia i ha sortit dei Pia de
Sanejament.

Dues entitats de
referència

El Consorci del Besos ha aprovat la
connexió definitiva de tots els trams
de carni fluvial que ja hi ha a la vora
del Tenes, de manera que es podrá
caminar, sempre amb vies senyalitzades, des de prop de l'inici del riu, a
Sant Quirze de Safaja, fins a Montmeló. En total 31 km i 8 municipis.
L'obra costará 100.000 euros, i una
part la subvenciona l'empresa Grifols.

Ens referim a APINDEP i Rongana Comerg Actiu. Pel que fa a APINDEP, cal
mencionar que va rebre l'elogi del
president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, que en va visitar l'ampliadó dels locals, durant el
passat abril. Les obres noves tenen un
pressupost de 350000 euros i están
finangades per la Diputació i el govern central,

També en temes de connexió, la
Diputació va completar, a instàncies
de l'ajuntament a partir de les
demandes deis veins, el pas de via-

Rongana Comerg Actiu va celebrar la
seva assemblea anual el 13 de marg
i, posteriorment, el sopar a Can
Pareli. Amb motiu deis seus deu anys
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de funcionament ha rénovât la seva
pàgina web i ha fet una edició renovada del projecte Aparador, que permet comprar a les empreses associades amb bonificacions i obsequis
durant els mesos de maig i juny.
Cal destacar la meritoria tasca de
totes dues entitats, en els seus respectius camps d'acdó.

Activitats culturáis
Constatem una vegada més que a
Santa Eulàlia les activitats no cessen,
Heus ací una pinzellada referida a
l'àmbit cultural:
El d d e Eulaliana ha conclòs, amb l'elevat nivell que ens té acostumats, la
seva quarta temporada amb un bell
concert de Marina Rodríguez Pià en
el piano Playel del segle XIX. Jaume
Amella va presentar a Tradidonarius
el seu darrer treball "Les sabates del
Jaume" dedicat a la lleva del biberó.
El 18 d'abril, l'assodadó Arbra i el
Punt Jove es van encarregar de fer
venir la coral granollerina In Crescendo, ara ja famosa, que va omplir
de gom a gom la sala gran de la
Fábrica. Jordi Iglesias i Josep Ma Molist exposen una interessant mostra
de la seva llarga trajectòria fotogràfica. Enric Vilageliu presentà a la biblioteca, el 30 d'abril, la seva darrera
peMicula Ombres. Marcel Galobart,
Mercè Montserrat i Dolors Bretones

ï
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Les escoles i l'institut

a-

y Ífc:

Unes 8.000 plantes es van vendre a la Fira del tomàquet d'enguany.

són eis guanyadors del segon concurs de roses. L'historiador Josep Ma
Figueres va presentar, el 10 d'abril, el
Ilibre "Roba estesa" del nostre alcalde i col-laborador de Ronçana, Joaquim Brustenga, éditât per Alpina... I
el résultat del certament de relats
breus, eis punts de Ilibre per Sant
Jordi i les múltiples activitats les trobareu en la crònica de la Biblioteca
en aquest mateix número.
Enguany, però, hem notât una mancança: després de molts, molts anys,
no hi ha hagut caramelles el dilluns
de Pasqua. Hem trobat a faltar els
grups de nens, nenes i monitors que
recorrien el pöble en els tractors cantant els populars goigs del Roser.
Esperem que sigui possible refer-les
per anys vinents.

Fires, trobades
L'edició d'enguany de la Fira "Lliga't
a la terra" va reunir, el 18 d'abril, uns
400 visitants que van comprar 8000
unitats de planter a les parades que
hi havia a I'entorn de la Fábrica i van
poder comprovar els cultius de I'hort
de I'Espelt. En el marc de la fira, hi
van haver les xerrades de Pep Salsetes, Jordi Puig i Daniel Jover, i la presentado, a càrrec de Pilar Comes, del
Pare de les Olors de Santa Eulalia que
s'instal-la a la zona de Can LIuc.
El 15 de març. Retro Club Ronçana
va organitzar la "Motorada Clàssica"
que va omplir de curiosos models
l'interior i I'entorn de la Fábrica.
Entre aquests-models destacaren la
Derbi amb la quai Angel Nieto va
guanyar el campionat de! mon, una

moto de 1922 i la que utilitzava la
policia local eis anys setanta. La trobada va acabar amb una rúa peis
carrers del poblé.
Des del dijous 19 de marg eis afeccionatsa l'Skate ja fan tota mena de
cabrioles a la pista inaugurada prop
del Pavelló esportiu.

Sant Simple
El dissabte 28 de marg es va inaugurar la reforma que s'ha fet a la capella de Sant Simple, amb el reforgament de l'estructura i la posada de
paviment nou. El més remarcable,
però és que la capella té una nova
campana que, a proposta deis veins
de la Serra, rep el nom de Timba. La
festa va comptar amb una audició de
sardanes, la missa celebrada per mn.
Aaron, el cant dels goigs per la Coral,
els parlaments d'inauguració i el recitai del poema deis "Dos campanars".

Inauguració de les reformes a Sant Simple.
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Ja s'han efectuat les preinscripcions a
les escoles i a l'institut, i s'esta préparant el curs vinent. El més remarcable,
però, peí que fa ais nostres centres,
ha estât la celebrado deis 50 anys de
l'escola Ronçana, amb motiu deis
quals s'han organitzat diversos actes,
entre els que destaquen la caminada
pel Tenes, la presentació del Ilibre i del
vídeo sobre el passat de l'escola i la
fotografia en dron d'un enorme 50
que composaven al pati de l'escola
450 persones entre mestres, alumnes,
papers, mares i personal no docent.

Notes finals
Amb senzillesa evangèlica s'ha célébrât a la parròquia la visita pastoral
del bisbe de la Diócesis de Terrassa,
Möns. Josep Angel Saez Meneses, i
del seu auxiliar, Möns. Salvador
Cristau, de la qual se'n fa la crònica
les pàgines de Comunitat Cristiana.
La noticia econòmica és que l'atur ha
baixat: ara està en 477 persones, 50
menys que fa un any i 130 menys que
el 2013. Sembla que la cosa mlllora
però eis efectes de la llarga crisi encara es deixen notar amb força.
I, finalment, un record pel senyor Molas, Constand Molas, que ens ha deixat el passat abril. Ja se'n parla en un
artíde especific. El 2006 va rebre la
Creu de Santa Eulalia. El recordem
per les seves coMaboracions a Ronçana i des d'aquí evoquem la seva
figura bonhomiosa i li agraïm el seu
fructífer pas peí nostre poblé.
Crònica elaborada a partir deis
noticiaris de Canal SET.
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ESCOLA RONÇANA

Hem célébrât 50 anys
Al llarg d'aquest curs hem célébrât els 50 anys de
la construcció del primer edifici de I'escola del
Rieral, I'any 1964. Hi ha hagut diferents activitats
que ens han permès compartir i recordar moments
importants de la historia de l'escoia amb moites
persones que hi estem vinculades. A continuació en
fem un breu recull.
• Des de començament de curs hem fet present l'aniversari amb elements visuals repartits per tota
I'escola (cartells, pancarta, murals,,..).
• Tothom ha pogut tenir la samarreta commemorativa amb el dibuix que ens ha fet la Teresa Giménez,
il-lustradora, exalumna i mare de I'escola.
• Per a la Mostra Literaria de Sant Jordi cada grup
de classe ha apadrinat un espai, n'hem pariat, hem
recordat anècdotes i hem escrit textos sobre aquest
Hoc i les activitats que hi fem.

Portada del lübre commemoratiu.

• Hem elaborat un llibre que recull imatges de diferents époques, aportacions de mestres i altres persones vinculades a I'escola al llarg d'aquests 50
anys. També recull els treballs d'enguany dels nens
i nenes de cada nivell, sobre l'espai que han apadrinat. Amb la col-laboracló de l'Ajuntament, l'hem
pogut editar i oferir-lo a totes les families de I'escola. A l'acte de presentado del llibre, ens vam reunir
un bon nombre de persones. Hi va assistir ei
Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la
nostra zona, 5r, Josep Vicent Garda Caurin, també
alguns inspectors que hem tingut, i l'alcalde i la
regidora d'ensenyament de Santa Eulalia.
• Un diumenge del mes de març, en col-laboració
amb "Santa Eulàlia Camina" vam fer una caminada seguint el curs del riu Tenes, amb una bona par-

Una samarreta per recordar els 50 anys.

lOGURTS. MATÓ I FORMATGES
FRESO I MADURAT
CODONYAT - OLIVES - MELMELADES

Can Corder
P E R E BASSA R O C A
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CTRA, DE LA S A G R E R A , S/N
STA. EULÀLIA DE R O N Ç A N A
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la samarreta verda, i la gravado d'aquesta imatge
aèria. I el mateix dia, la plantada d'un roure al jardí
del costat de la pista, amb la participado deis delegats de cada curs.
• El reportatge elaborat per Canal SET, amb la
coMaboradó de tantes persones a qui donem les
grades molt sinceramene recull la historia, l'evolució deis darrers anys i la tasca educativa actual. Es
va estrenar el dia de la presentado del Ilibre, a la
Biblioteca, i s'ha pogut veure per la televisió local.
Ara també a través d'Internet.
Ja ens preparem per tancar el curs. Estem contents
d'haver pogut fer aqüestes activitats de celebrado i
donem les grades a tots els qui ens hi heu ajudat.
Entre tots ha estât possible. Ara cal mirar endavant
per fer el futur encara millor. Per molts anys!

La caminada seguint el riu Tenes.

ticipació de nens i nenes amb els seus pares i mestres. Una jornada distesa de convivència i celebració, oberta a tothom. Aquesta és una excursió
emblemàtica de la nostra escola que l'han anatfent
tots els alumnes de 4t al llarg deis anys.
• Una altra activitat conjunta i festiva ha estât !a
figura del 50 que vam fer entre tots a la pista, amb

a_ ¿f -^mi^-m
,

Escola
Roncana

1^6^-201^

Eis delegáis de tots eis curssos després de plantar el roure.

www.tallerssantaeulalia.com
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Ens ha deixat un home bo, Constanci Molas
El passai dia del Llibre, íluny del soroll
de la promoció i venda de Ilibres i de
roses, se n'anava d'aquest món, Constanci Molas San José. Va viure molts
anys en el poblé de Santa Eulàlia de
Ronçana, on hi va dedicar les seves
millor energies i coneixements. Serveixin les breus parauies que segueixen per recordar part del seu llegat.
El meu pare va néixer a Medina del
Campo (Valladolid) a l'any 1920, i el
meu avi, al cap de poques setmanes,
va venir a les terres catalanes traslladat per la feina, on va recorrer diferents poblacions. Va viure des de
Moneada i Reixach, Sant Joan de les
Abadesses, Calaf, fins a Granollers...
on hi havia un fort moviment de ferrocarrils i nous treballs.
Va estar present a la lleva del biberó,
com tants altres nois de 17-18 anys,
que els van portar, sense que se'n
poguessin adonar, a la famosa batalla de I'Ebre, d'on van sortir perdent
com tants republicans, i va ser empresonat ais camps de concentrado
francesos.
En tornar, va haver de fer altre cop el
servei militar a Girona. Ja a la postguerra, treballant a totes hores per
sortir endavant amb la seva familia,
esposa i tres filis, va entrar a treballar
a l'Institut Nacional de Previsió a
Barcelona. Va guanyar la plaça per
oposició i més tard també va promodonar mitjançant oposidó a Madrid.
Des del seu Hoc de treball, va poder
soludonar la petició d'uns quants
veins de Santa Eulàlia, i va fer gestions
amb bon résultat per portar el primer
metge a la localitat. Com que en el
pöble no hi havia prou cartilles, va
ajuntar les dels pobles veïns i aixô va
fer possible que arribés una important
millora de la sanitat per a la gent.

Registre Civil
Matrimonis
18-03-2015 Miguel Ventalló Villanueva i María del Carmen Costa Xicota, de Santa Eulalia de Rongana.
21-03-2015 Ruben Soler Navas i
María del Coral Hervás Gil, de
Santa Eulàlia de Rongana.
29-03-2015 Marc Sala Fargas, de Santa Eulàlia de Rongana, i Raquel Catalán Martínez, de Lligà d'Amunt.
18-04-2015 Ignado Pastor Orengo i
Ana María Viura Rodilla, de Santa
Eulalia de Rongana.
23-04-2015 Jorge Estrany Roger i
Yolanda Santos Fernández, de
Santa Eulàlia de Rongana.

Va viure a Barcelona, a diferents barris: Barceloneta, Sagrada Familia, Congrès Eucarístic, fins a jubilar-se com
"Jefe de negodado de la Segundad
Sodal", i sent també graduat social.
La darrera etapa de la seva vida, com
jubilât, se la va plantejar al carrer Sant
Esteve de Santa Eulalia, amb la seva
esposa. Els seus coneixements de tramitado de la vida laboral, de persones i empreses, els va posar sempre a
disposidó de coneguts, amies i veïns,
facilitant moites vegades la tramitado oportuna per millorar la vida de
molta gent, a través de tràmits per
cobrar pensions, ajuts socials, etc.
Va fundar, l'any 1989, amb l'ajut de
l'Ajuntament i d'altres veïns, el Casai
d'Avis, i d'aquesta entitat en va ésser
secretari i tresorer durant vint anys,
fins a l'any 2009, que va passar el
relleu a una nova directiva.
El 2006 va rebre la Creu de Santa
Eulàlia, el màxim guardó que atorga
el Consistori. Sempre estava satisfet
amb aquest reconeixement i amb un
pöble que el va rebre amb les mans

13-05-2015 José Barbany Bages, de
Santa Eulàlia de Rongana, i Roser
Arocas Bertrán, de Sabadell.
15-05-2015 German Gonzalo Fandiño Acosta i Yolanda González Orri,
de Santa Eulàlia de Rongana.

Naixements
11-07-2014 Biel Gargantiel Huguet,
fili de Javier Vidal i Mireia.
12-03-2015 Marc Garcia Navarro, fill
de Angel i Laura
19-03-2015 Unai Calle Alegre, fill de
Juan Javier i Núria.
30-03-2015 Pol Batlles Bonet, fill
d'Albert i Anna.
01-04-2015 Clàudia Masferrer Bat-
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obertes i, com deia, on s hi va trobar
sempre a gust.
Va organitzar i collaborar amb molts
actes, excursions, xerrades, grupfotogràfic, bailada de sardanes... Va participar en les Agrupadons de Defensa
Foresta! i va tenir també un dar compromis politic, especialment a nivell
munidpal. Va estar sempre preocupat
per posar-se al dia, tant en el coneixement del català com en eis avengos
de la informàtica, sobretot per fer un
Casai actiu i útil per la gent gran.
Una persona activa, plena d'energia,
i crec, des de la distància, que va ajudar a la bona convivència i al bon
viure de molta gent. En un poblé que
ha anat creixent no sois en poblado
sino també a nivell cultural, i en minors estructures civiques.
M'ha agradat poder-lo recordar en
aquesta ocasió i agraeixo les pàgines
de la revista de Rongana, on tantes
vegada hi va enviar la seva crònica
informativa de la gent gran i de la
vida del Casal.
Descansi en pau.
Josep

Molas Tresserras

lles, filia de Jordi i Glòria.
07-04-2015 Nuria Userò Valderrama,
filia de Fermín i María del Carmen.
15-04-2015 Paula Marín Rodríguez,
filia de Juan Manuel i Núria.
01-05-2015 Laia Ruiz Arias, filia de
Eduard i Olga Natalia.
06-05-2015 Claudia Ballesta Garda,
filia de Francisco José i Caroline.
12-05-2015 Núria Molist Brustenga,
filia de David i Cristina.
12-05-2015 Marc Cañadilla Fonseca,
fili d'Antonio i Cristina.
14-05-2015 Mateu Felipe Álvarez,
fili de Jorge i Yolanda.
14-05-2015 Silvia López
filia de Carlos i Noelia.

Horcajo,
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Sant Baldiri i Paísos
Catalans es fusionaran al setembre
Les escoles Sant Baldiri i Paísos
Catalans ja han obert de forma conjunta el període d'inscripcions pel
curs vinent. De la fusió en sorgirà un
centre amb 22 grups d'Educació
Infantil i Primària: 14 de Tactual
escola PaTsos Catalans i 6 del Sant
Baldiri, i dos de P3, fruit de la matriculado conjunta. El proper curs l'alumnat de P3 fins a 4t curs de
Primaria ocupará l'edifici dei Paísos
Catalans, dissenyat per a dues linies.
L'actual Sant Baldiri acollirà cinc
grups de cinquè i sisé de Primaria. La
plantilla docent de les dues escoles
s'unirà amb una nova direcció.
Durant aquest curs 2014-15 ja s'està
treballant per a posar en comú la
definició del nou projecte. Aquesta
fusió arriba després de la reducció
del nombre de línies de P3 al municipi. aplicada els darrers dos cursos, en
els que i'escola Sant Baldiri no ha
rebut nous alumnes d'aquesta edat.
La resta d'alumnes de P3 es reparteixen entre les escoles Rosa Oriol i
Miquel Martí i Pol.

Desè aniversari de
les escoles
Palaudàries i Rosa
Oriol
L'escola bressol municipal Palaudàries (carrer del Segre) ha consolidât el
seu projecte educatiu i treballa coordinadament amb l'altra escola bressol municipal. Nova Espuma, per
donar serveis a nens i nenes de O a 3
anys. El dissabte 21 de març va tenir
Hoc la festa d'aniversari amb la
presència de la comunitat educativa i
familiar. Per la seva banda l'escola
Rosa Oriol i Anguera (Ca l'Artigas),
que va començar amb 45 alumnes i 4
mestres ara fa una década, compta
actualment amb 420 alumnes i 28
mestres. El consistori ha félicitât a les
dues escoles per la seva trajectòria
pedagògica i per la seva implicado
amb la comunitat educativa. Juntament amb l'escola Martí i Pol, I'e-

xistènda d'aquests centres escolars
ha suposat Tapropament de I'escola
als barris, un fet que, fins fa deu
anys, no havia estât possible.

Casal d'Estiu
La regidoría de Joventut i el Grup
d'Espiai organitzen una nova edició
del Casal d'estiu, entre el 29 de juny i
el 31 dejuliol, quetindrà Hoc a I'escola Paísos Catalans per tal que la mainada visqui al màxim les seves vacances. Les activitats previstes son pisdna
diària, excursions, la descoberta del
pöble, tallers, gimcanes, joes, esports,
i, per als més grans, també hi haurà
temps per fer deures. Es pot escollir
horari de matí i/o tarda (de 2/4 de 9 a
2/4 de 5) o només matí (de 2/4 de 9
a 1). A més, la durada del Casal pot
ser de 3, 4 o 5 setmanes. També s'ofereixen els serveis de menjador (de
13 a 15) i d'acollida matinal (de 7.30
a 8.30). Segons fonts municipals, eis
preus son força assequibles. La data
limit d'inscripdó és el divendres 5 de
juny (Oficina d'Atendó al Ciutadà de
l'Ajuntament).

Recordant Ovidi
Montllor
Poemes, cangons, discos, llibres i
fotografies serviren per homenatjar
la figura de l'actor i cantant Ovidi
Montllor i Mengual (Alcol, 19421995), amb motiu del vinté aniversari de la seva mort. Una desena de
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persones participaren en una acurada selecció i lectura de poemes {La
samarreta, A la vida, Va com va. Carta a casa, Companys, Crònica d'un
temps, Els amants) \ cançons {La fera
ferotge. Perqué vull, L'escola de Ribera, Homenatge a Teresa, Les Balances). a l'Ateneu l'Aliança, el divendres 8 de maig, davant una vintena d'assistents. La primera sessió
del ade Escenahum va tenir Hoc el 9
d'abrii amb la presentado del Hibre V
de Bes, de Núria Pujoiàs, i continuará
el dijous 4 de juny a les vuit del vespre amb la música i poesia mediterrània de la formado Aspriu.

Sons al Bar de
l'Alian^a
Pel primer i tercer diumenge dels
mesos de maig, juny i julio! l'Ateneu
l'Alianga ha programat mitja dotzena
de propostes musicals, que comencen a les dotze del migdia acompanyades d'una atractiva carta de vermuts a càrrec del restaurador local
Sebastià Gallego. Escape de Jazz i el
cantautor Higanenc Salagrau foren les
ofertes musicals de maig. La formaciò Gentilles (clàssica, 7 de juny) i
Criatures (tradicional, 21 de juny) son
les propostes de juny. Lite Vibes (jazz,
5 dejuliol) i Kerosene Theories (blues,
19 de julioi, 19) completen el cartell
repartit amb musics amateurs i professionals.
Xavier Mari Mazarico

P i n t u r a industrial - Retolació
Estucats - N o q u e t « - Suro
R«vestiments d«coratms

TRANSPORTS

J. BONET, S.L

Pintors Iglesias Tora S.C.

C/. Severo Ochoa, 8 - Tel. i Fax 93 844 89 98
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA
etra, de La Sagrera, 7
Telèfons 93 844 89 82
93 844 67 88
SANTA EULÀLIA DE RONQANA

AUTO RONDANA S.L.

AGENCIA OFICIAL RENAULT i DACIA
Carni de Caldes, 72 - 08187 Sta. Eulalia de Rondana
Tel. 93 8 4 4 6 7 3 4 - E-mail: aroncana@red.renaulLes

RENAULT

•
•
•
•
•
•

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN
GERENCIA /DEMOSTRACíÓN /KM O
REPARACIÓN DE TODAS LAS MARCAS
NEUMÁTICOS
AÌRE
ACONDICIONADO
ACCnSORTOS: ENGANCHES / MANOS LIBRES / TOM TOM

• ITV

J.JOIfi4NI

Electrodomestics
Eines per jardi JARDINO
Calefaccio
Muntatges i productes de piscines
Instal-laclons d'aigua, gas i electricitat
Reparacio i bobinatge de motors
Materials electrics, sanitarls 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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Visita Pastoral
Durant aquests mesos d'abril i de maig, ha tingut
Hoc la Visita Pastora! al nostre Arxiprestat de
Montbui Puiggraciós. En concret, a la nostra parroquia de Santa Eulalia de Ronçana s'esdevingué
durant la primera setmana de maig.
La Visita Pastoral vol ser una ocasió "d'apropam e n t " : apropar el Bisbe, que és el pastor d'una diòcesi, a la realitat eclesial; a les persones, a les parròquies, a les comunitats, etc... Apropament per incrementar i afavorir el coneixement que el Bisbe ha
de tenir d'aquells ais quais ha de servir. Només es
pot estimar allò que es coneix. I conèixer véritablement no es pot fer a través d'un informe llegit en
un despatx: cal apropar-se a la realitat. Però també
perqué la gent conegui el seu pastor diocesà i rebi
d'eli una paraula, des de l'Evangeli, que l'encoratgi
a seguir endavant.
D i u m e n g e 3 de "maig el Bisbe Auxiliar, Möns. Salvador Cristau, celebrava la Missa d'inici de la Visita
Pastoral. El temple parroquial s'omplí. El Bisbe Cristau ens animava a "seguir sent allò que ja sou: cristians". Després vàrem compartir un refrigeri en un
clima de germanor.
L'endemà, el Sr. Bisbe, Möns. Josep À n g e l Saiz,
acompanyat del mossèn de Santa Eulàlia, f o u rebut
a l'Ajuntament pel Sr. Alcalde i diversos regidors. El
clima d'acollida fou molt cordial, reflex d'aquella
col.laborado que ha d'existir entre poder civil i

Església, mantenint una saludable separado, ja que
a m b d ó s han d'estar al servei de la societat. Canal
Set cobrí aquesta recepció i entrevista el Sr. Bisbe.
Dimecres el Bisbe Auxiliar ens torna a visitar, aquesta vegada per visitar el temple i la rectoría. Fou una
tarda intensa: reunions a m b catequistes, membres
del Casal Parroquial i de la revista Ronçana, voluntaris de la Caritas Parroquial, a m b eis membres del
Conseil Pastoral. Hi hagué un d i m a de bona acollida, de diàieg franc, sobre la realitat parroquial i de
l'Esgiésia. Es pogueren plantejar les dificultats que
cada àmbit té, les coses que es fan i aquelles que
generen esperances de futur. Després de varies
hores de reunions, finalitzà la jornada a m b un sopar
fred entre eis membres del Conseil i Möns. Salvador
Cristau.
Divendres a la tarda, la Visita Pastoral s'esdevingué a
les ermites de Sant CristòfoI, de propietat parroquial,
i a la de Sant Simplici, recentment restaurada. A continuadô, tingué Hoc la trobada a m b eis membres del
Moviment Cristià de Pobles i Comarques, els quais
pogueren expressar la seva visiò c o m a moviment
eclesial: reptes i esperances dels mateixos i desig d'aportar a l'Esgiésia i a ser reconeguts c o m a tals.
La Visita acaba el diumenge 31 de maig a la parroquia
de Caldes on totes les parròquies de I'Arxiprestat ens
vàrem reunir per celebrar la Missa de cloenda.

Mn. Aaron de Larrazabal

Celebració eucaristica a m b el bisbe Möns. Salvador Cristau el 3 de maig i posterior refrigeri.

Moviment parroquial

Tatiana Peralta Solís i Ylenia Peralta
Ruíz, el 23 de maig

Durant els darrers mesos la parroquia ha experimental el moviment
següent:

Defuncló:

Baptismes:
Enric Martín Rodríguez, el 5 d'abril
Eva Van Look Queralt, i Sara Van
Look Queralt, l'l 1 d'abril
Daniel Vicente ivlathis, el 26 d'abril

Anna Villegas Pujol, de 80 anys, el
30 de marg

Infants que han rebut la
primera comunió:
David ivléndez Vela
Altana Delgado García
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Jade Saldaña González
Marc Flores Vilardebó
Andrea Mañes Larralde
Aina Gol Mañes
Marta Calvo Sánchez
Eduard Nogué Bonet
Daniel Salvador Tárraga
Agnès Gubern Coli
María Alfonso Martín
Ariadna Alfonso Martín
Marc Adrà Mulet Lorenzo
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CASAL D'AVIS
Excursions
El passat mes de març, teniem programada la sortida per anar a fer una
bona musclada a Torredembarra i
visitar el Museu els Cups a Montbrió
del Camp, situât a I'antiga casa
"Can Busquets" on amb I'ajuda del
guia del museu vàrem fer el recorregut per les diferents sales. Vàrem
veure ia sala de les premses amb una
intéressant exposició de premses
vinícoles, la sala dels Cups amb una
gran exposició on encara es conserven els encants i les caractéristiques
pròpies del passat. Un cop finalitzada la visita vam tornar a Torredembarra per gaudir d'una bona musclada i de la resta de menjars.
Els rams de roses de Sant Jordi.

socis que prèviament havien recollit
el corresponent tiquet de reserva.
Enguany va tornar a baixar la participado amb respecte a l'any anterior.
Sembla ser que costa una mica recuperar plenament aquesta bonica tradidó però, si més no, intentarem que
no es perdi i és per aquest motiu que
ens agradaría que els nostres assodats partidpessin més en qualsevo!
de les celebrado que organitzi el
nostre Casal.
Visita a Montbrió del camp.

El mes d'abrii, vàrem encaminar les
nostres passes cap a terres Lleidatanes concretament cap a Os de Balaguer fins arribar al Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes. Es
tracta d'una antiga abadía del segle
XII emplaçada en un espectacular
entorn natural de boscos, jardins i
vinyes. Disposa d'un magnifie claustre i d'una església gòtica on s'hi
conserven les restes dels Comtes
d'Urgell. Per totes aqüestes raons
l'any 1931 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Un cop acabada la visita vàrem gaudir d'un bon
dinar al restaurant que hi ha al mateix monestir que també disposa de
ceMes per anar a passar-hi uns dies
de repos i meditació.

Setmana Santa
El passat 27 de març, el nostre Casai
va fer l'entrega de la palma i la mona
(un ou de xocolata) a tots aquells

El diumenge de Rams, a l'hora de la
benedicdó a l'explanada al costat de
l'església, es van poder veure algunes de les nostres sòcies Iluint la
palma. Com és naturai, ens hagués
agradat veure moites més palmes,
però som consdents que no totes les
persones que les van recollir van a
beneir a la nostra parroquia.

Sant Jordi, un dia de
joia i de tristesa
Un any més el nostre Casal va celebrar la ja tradicional festa de Sant
Jordi, amb el repartiment de roses
per les senyores i lübres ais senyors
tal com marca la tradidó. A més a
més d'un bon berenar i una bona
estona de ball pels més dansaires. Pel
que fa a la participado, enguany
també va baixar amb respecte a l'any
anterior que va ser magnifica. Entre
els assistents vam comptar amb la
presencia de la nostra regidora Isabel
Vails i, pel que fa al nostre alcalde,
aquest tenia prevista la seva assistèn-
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cia però una reunió a Barcelona li va
impedir poder partidpar de la nostra
festa. Els rams de roses que vàrem
donar eren de fusta i enguany els
colors escollits van ser quatre roses
grogues i dues de vermelles.
Mentre nosaltres estàvem de celebrado, ens va arribar la notida que el
nostre company Constand Molas
San José estava agonitzant i s'esperava el seu desenllaç final en qCiestió
d'hores. Efectivament a primeres
hores del vespre ens va deixar definitivament el que durant molts anys va
ser el Secretan i membre fundador
del nostre Casal.
Des de les pagines d'aquesta Revista
volem donar a la seva esposa, filis i
demés membres de la seva familia el
nostre més sincer condol per aquesta pérdua en nom de totes les persones que formen part del Casal d'Avis
de Santa Eulàlia de Ronçana, que fou
creai gràcies a l'esforç i dedicació
desinteressada del nostre company
Constanci, fet que el va fer mereixedor de la Creu de Santa Eulàlia. Gràdes per tot el que has fet pel Casal i
descansa en pau amie Constanci.
Bé, crec que de moment no hi ha res
més a dir. Bé sí, sapigueu que ja estem préparant la festa de Sant Joan,
tenim noves excursions i que esperem comptar amb la vostra participació ja que sense vosaltres no té cap
sentit el nostre Casal.
María deis Àngels Garolera
Presidenta

o
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SANTA EULÀLIA CAMINA

Sortida al
Congest de
Fraguerau
Vàrem sortir de Santa Eulalia el divendres 8 de maig i, després de dues
hores de camí en cotxe, ens hospedàrem a Cornudella de Montsant.
Dissabte pel matí, i després de fer un
bon desdejuni, enfilàrem cap a Ulldemolins, punt de sortida de l'excursió
que dóna nom a l'encapçalament.
El temps era magnifie, potser un pél
massa de calor, però entre fotos i
comentaris se'ns va fer molt entretinguda. El pas pel congost era molt
agradable, dones degut a la profunditat del mateix, la temperatura interior el feia la millor opció per un dia
cabros.
Vàrem esmorzar a Termita romànica
de Sant Bartomeu, Hoc on va viure
Termita Fra. Guerau Miquel, al segle
XII.

Comentar també que aquest congost se Tanomena "la valí del silenci". Per alguna cosa será!
El final de la caminada va ser a Termita de Sant Antoni, on brolla una
font d'aigua fresquíssima i es va
aprofitar per refrescar-nos i beure
una mica.
Després d'un merescut diñar, ens vá-

rem apropar a Siurana per visitar
aquest pöblet i, de pas, obtenir una
vista espectacular del pantà que li
dóna nom, tot aprofitant que era el
día de la seva patrona, Santa Maria
de Loreto.
Aquí donàvem per finalitzada l'excursió que ha volgut ser una mena
d'iiomenatge als 20 anys fent carni de Santa Eulàlia Camina.

Projectes de serralleria
i forja

SERRALLERIA F.FRANCH, S I .
w WW . 5 e r r a l l e r i a f r a n c h . c o m
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Can Franch, s/n
Tel. 93 844 80 10
Fax. 93 844 63 28
Sta Eulàlia de Ronçana
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APINDEP

Estem d'obres
L'edifici APINDEP es troba en obres
per adequar les instai-lacions, acabar
les obres de l'interior amb dos despatxos, dues aules, sala de fisioterapia (interna i externa), sala polivalent
1 el se m isoterra ni amb totes les instaMacions per activitats (OLINET;
rentat de gossos...), asfaltat exterior i
adequació de zona d'aparcament, i
tot el tancat de la finca, ens permetrà
consolidar i ampliar les activitats existents i impiementar-ne d'altres.
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APiNDEl' ® RONÇANA
Adequació
Centre Ocupacional
'ÄPINDEP"
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Ha estât possible gràdes a dues subvencions que portem anys Iluitant per
elles:
- 200.000 € de la Diputado de Barcelona que s'instrumenta a través de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia amb
els fons provinents d'aquesta Diputado (motiu pel que el passat divendres dia 8 el President d'aquesta institució ens va visitar).
- 140.000 € del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de l'IRPF social (ha estât la primera entitat de les
nostres caractéristiques en poder
accedir-hi).
Mercè Llauradó i Navarro

Visita del president de la Diputació a les instaladons d'APINDEP.

OPTICA
DURAN
CENTRE
AUDITIU

etra. Barcelona s/n Locai 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana

REVISIO AUDITIVA GRATUITA
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BIBLIOTECA

Sant Jordi, festa de la lectura a la biblioteca
La poesia dels nostres autors preferits va ser la protagonista de la Revetlla Literària de Sant Jordi a la Biblioteca. Enguany va comptar amb la
participació d'amics de totes les
edats que van esdevenir autèntics
rapsodes regalant-nos versos de Jean
Vinyoli, Vicent Andrés Estellès, Montserrat Abelló, Màrius Torres, Joan
Maragall, Joan Margarit... i molts
més noms dels nostres poetes que
tant ens agraden.

Posteriorment un centenar de persones van pujar a la Sala Pau Casais on
els esperava el Sopar Literari que servia impecablement el Restaurant
Can Pareil. En aquesta tercera edició
el tema centrai ha estât l'Any de les
BibÜoteques en commemoració del
centenari de la posada en marxa del
servei de biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya, una aportado
cabdal per la cultura i la vida democràtica del país.

Esteve Sala, guanyador del primer premi.

La cantant granollerina Ivette Nadal
va captivar els assistents a la vetllada
amb la seva veu tan personal i un recital de poesies del seu disc "Mestres i
amies" on, a més de musicar poemes
d'aquells que anomena els seus mestres i amies, va descobrir-nos la seva
propia poesia, fresca, directa i gratament sorprenent.
Mirant-ho tot amb vestits de gala hi
eren e! nostre drac gegant que ha
viscut el seu tercer Sant Jordi, i el f!amant cavalier acabat d'estrenar.

L'altra cita imprescindible ais voltants
de Sant Jordi, és el Sopar Literari que
organitza l'Ajuntament i que, des de
l'edició anterior, ve precedit pei lliurament de premis del Certamen Literari de Reiat Breu. La cita era divendres 8 de maig al Jardi de la biblioteca. A les 9 del vespre coneixiem els
autors guanyadors d'aquest any.
Esteve Sala Casellas, escriptor de Roses (Girona), va aconseguir el primer
premi, dotat amb 500 euros, amb
l'obra que duia per titol "Ei Far". El
jurat va valorar-ne la bona qualitat
descriptiva i la facilitat per suggerir
imatges importants. El segon premi
va recaure en Josep Maria Bertrán,
de Manresa, amb l'obra "Trencadis
de llum". El tercer premi va ser per
Marina Cueto, de Santa Maria de
Martorelles, amb l'obra "Estudi
25". L'éxit de convocatoria d'enguany va ser més que notable, ja que
en total es van presentar 58 obres.

Com cada any, la vetllada, organitzada pel Teatre Nacional del Tenes amb
la col-laboració de Da Capo Educado
Musical, Jaume Amelia i altres intèrprets, ens va conduir per aquelles
histories que han deixat petjada en
tantes generacions. Aixi vam poder
gaudir de textos de diferents autors i
diferents époques com Cervantes,
Tolstoi 0 Josep Pia. També s'hi van
cantar fragments d"EI paisatge de
I'Ebre' de Teresa Rebull, 'les Noces de
Fígaro' de Beaumarchais o 'I dreamed
a dream', inspirada en la novel-la de
Victor Hugo 'Els miserables'.

Assessofia.
V A L L

DEL

T E N E S

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

Tel. 93 844 94 81
Plaça de l'Ajuntament, 4 - 08187 Santa Eulàlìa de Ronçana- Fax. 93 841 83 57 - pmartinez@valldeltenes.es
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Certamen Literari de Relat Breu
Obres premiades
Primer Premi

EL FAR
Les fuetades de Hum es repetien,
xopes, pausadas i constants, en uns
esclats de Hum fugissers que s'esvaien en l'horitzó. I es tornaven a
veure, rampelludes, amb la mateixa
cadencia i braó, una i altra volta. Feia
estona que, damunt Tonada fosca
que es botia i es desinflava, la mar
balancejava un bot perdut en la foscor d'una nit mobil i crispada, sense
runnb ni Hums de navegado, verds o
vermeils. Tot capejant la tempesta, la
teranyineta maldava per allunyar-se
deis ganivets de les roques que
encimbellaven les onades, que n'esbudeilaria la quilla i l'enfonsaria
entre els escuHs.

- - i

Al vaixell, sorprès per una violenta
tempesta mentre tornava de pescar
a l'encesa, se li havia aturat el motor
i anava cap a una dissort aterradora:
la fita letal i abrupte, rosta i escarpada, que s'aiçava davant seu.
Els homes de bord Huitaven amb
vigoria contra l'adversitat. En Llum,
el patró, conegut per les seves idees
brillants, i la seva fal-lera d'expHcar
rondalles Huminoses i riques com els
dolls constants que nodreixen la terra. En Llanto, senzill, bonàs i franc,
que espargia una aurèola d'assossec
i calma interiors amb una intensitat
meravellosa. I en Foc, el motorista
-l'únic que no ventava cops de rem,
capficat a arrabassar alguna guspira
d'ii-lusió de la máquina callada-, era,
de tots tres, el més impetuós i inconformista. Cap d'ells, prudents i respetuosos amb la pesca i amb la

natura, no s'havien trobat mai amb
cap tràngol semblant. Havien mantingut sempre que era en les situacions més adverses on es coneixien
millor els caràcters deis homes. Per
això, malgrat la por i la desesperació,
s'agafaren a la seva paraula com un
ferro roent. El desti els convidava, al
Hindar de la mort, a fer el pas: de la
teoria del Humener a la práctica més
diàfana; i s'afanyaren a demostrar la
seva vàlua i predisposició. En Llum hi
posà la confianga i la iMustradó; en
Llantó, la serenitat i la calma; i en
Foc, l'habilitat i la determinado.
Malgrat tots aquests esforgos, però,
i'embarcadó, empesa per les onades
d'una mar furiosa i embravida, continuava menant-los cap ais secanys
amb una empenta que perbocava
foscors, esquitxos i sacsejades.
El far seguía ruixant el cel amb una
Hetania de blancs i foscos, amb una
fulgor neguitosa que il luminava,
com un tei pàl-lid i vaporós, el patetisme de l'escena. Lluitaven amb valentia, i quan l'ànim comengà a candir-se, sentiren l'espetec a popa i el
motor s'engegà de sobte. Els pescadors, alleugits, redregaren I'embarcad ó amb dificultats i s'allunyaren de
l'antina. Van festejar-ho amb una
cridòria d'alegria, mentre li esgarrapaven una bona distènda a la mort.
Fins que el motor es tornà a aturar, i
hagueren de tornar de pressa a la
feina. Amb el pànie i l'aflicdó continguts a les cares, però amb la ferma
determinadó de qui creu que pot
matar un maison amb una processò
i sortir del calvari a cops de rems.
Estaven espantats, però eren prou
valents per fer el cor fort i no abatre,
així, el coratge deis altres. Tots depenien de tots, i cadascun deis tres
amics confiava en els altres.
Al cim de la torre refulgent, rere la
vidriera que s'enlluernava, en Llumeneta observava l'orade de la tragèdia propera. En els terminis amb qué
els tornassols esquingaven la foscor, i
en l'abundor de sospirs i planys en
veure que no hi podia fer res. Tot i
ser-ne conscient, baixà amb la Hanterna, i s'apropà amb cura al dngle,
vora el penya-segat: la teranyina es
dirigía de dret cap ais rompents; i el
farer sacsejava la Hanterna a la mà,
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horroritzat. I és que ja només podia
ser l'espectador d'un desenllaç fatidie imminent
Eis espadats brillaven tènuement
sota l'esquitx flamiger, majestuosos i
amenaçadors; i eis mariners seguien
Iluitant contra la terbolina. El desesper s'amarava cada vegada més del
buit alternat al mirali apagat del far,
quan no era centellejat pels assots
luminics. El ritme, el temps i la
distancia acceleraven eis batees dels
seus cors, i lluïa més la grossor
esmorteïda de l'abatiment que el
cristaNi torrent del somni. En Llum,
l'amie d'explicar Hegendes i rondalles, volgué treure's Havors el temor
que li afitorava l'ànima, i eis explicà
entre eis esbufecs motivats per l'esforg, aquesta contarella breu;
- Expliquen que una vegada ...uns
mariners que es trobaren... en un cas
semblant al nostre, ... quan ja pensaven Hangar-se a I'aigua, ... el far
que iMuminava el eel a dolls ... s'apagà, i la tempesta s'apaivagà ...fins
a calmar-se, com un mirade...
- Llum, recollons! ... -proferí en un
crit en Foc, que era llampada i tro i
no podia despendre's d'aquells rampells elèctrics i sonors tan vehementS", clava amb més força el rem
a I'aigua, i deixa't de romangosi
En Llum busca suport en la bassa
lucífera de la mirada d'en Llantó, el
més candid i crèdul de tots tres; i
s'entristí en veure-hi reflectit un tel
d'eseeptieisme. Fou predsament en
aquest in^.tant, justament en el
moment d'aducar els uHs, confús,
que en Llum va esdatar en un crit
massa euforie -si hem de jutjar el
panorama que se'ls acostava-, i els
deixà anar: Fins que al cap de poc
temps ,,, es tornà a encendre! Que
no em deixeu ... acabar cap historia,
coil - els etzibà, amb la fulgènda de
la dignitat i la guspira d'aquella fe
que ens empeny a creure que l'infortuni es pot evitar. Llavors, al cap
d'una espuma de no res, quan la
tempesta era més virulenta i l'escull
més proper, la deu fulgurant del far
s'estroneà i la Hàntia de l'esperanga
quedà suspesa i a les fosques, davant del faralló. Els estels titil laven
amb més intensitat, amb uns cal-
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freds encesos que acomboiaven inútilment la peremptòria desfeta que
eren a punt de viure. Fins que en un
últim duc d'ull més Ilarg, la font es
tornà a adollar; s'engegà el motor i
no es tornà a aturar; 1 el rovell roent
començà a fregir l'hohtzó. El crit
exultant i eixordador que acompanyà el desvetilar del breu clucull del
far, es podría comparar amb l'esdetxa al cel, en ziga-zaga, i amb el so
esquerp del tro que ve després: el
temps en què tots es fongueren en

Segon Premi

TRENCADÍS DE
LLUM
De quan era petit, recordo mon pare
-"paleta fi" era com li agradava que
li diguessin- assegut a terra, eixarrancat de cames per treballar millor una
massa de morter acabada de pastar
a la gaveta, la qual abans no s'adormis intentava, només amb l'ajuda de
les mans nues, donar-li forma de
gerro, d'àmfora o de pitxella, segons
de quin humor s'hagués llevat aquell
dia 0 de quina banda bufés el vent.
Algunes vegades encertava a la primera el contorn de l'objecte que
vagament recordava del seu somni;
però d'altres, el que li sortia s'assemblava més a un niu de gàrsares que a
cap altra cosa. Quan, al seu parer,
aconseguia una aproximado passable a la figura que li rondava pei cap,
aquelles fantasiades carcanades d'argamassa les recobria, amb la paciència d'un frare, de trencadissa de tasses, rajóles, mosaics o plats bonics,
arreplegada furgant sense vergonya
entre piles de runa procèdent d'algun enderroc. El portava boig, sobretot, la cerámica florejada i festosa; que fos basta o fina, tant li feia. I
si tot remenant s'ensopegava amb
fragments de vidres o de cristall de
tons vius i llampants, tornava a casa
més content que un ginjol, amb el
seu trésor ben endreçat i protegit al
sarro. Amb aquells trencadissos, encaixant-los bod a bod amb tota la
catxassa del mon, anava revestint
l'esquelet grisenc i marcit de les senzilles estructures de ciment acabades
de modelar, i com un petit déu creador feia el miracle de transformar-les
en projectes d'obres d'art, abstractes
i desguitarrades, però suggerint i
provocant alhora efectes cromàtics

una abraçada sonora i ardent.
Quan amarraren la teranyina al moli
i caminaven cap a casa, el sol lluïa al
cel amb tota la seva esplendor. Els
pescadors abraçaren les mullers i alçaren el fanal Huent de la fantasia,
l'amor i l'amistat; i la correntia rutilant i viva al torrent de la concordia,
la fe i la valentia. La gratitud de viure
i somniar cada dia. Aquella lluerna
immensa, aquell menut incendi que
ens permet escollir el més important

sorprenents, perqué eli, en definitiva,
no aspirava a cap altra recompensa ni
reconeixement més enilà del d'experimentar una mena de plaer sensual
contemplant com el trencadís reverberava sota la llum d'una bómbete o,
sobretot, en contacte amb els raigs
de sol. Encabat d'encaixar el darrer
tros de trencadís, la flamarada d'entusiasme exaltat només la compartía
amb nosaltres, la mare i jo, i pareu de
comptar, ja que des que s'havia retirat de la manera que ho havia fet,
s'estimava més no veure ningú.

Aquella afició tan original, que un altre s'hagués agafat mansament com
un esbarjo per passar l'estona, eli
l'havia convertida en el centre de la
seva vida, quasi en una obligado,
amb la qual pretenia omplir l'immens
esvoranc que li havia obert sota els
peus una jubiladó precipitada per la
porta falsa, solitaria, magra, mal
pai'da, acceptada per força com a
mal menor Potser aquelles formes
tan estranyes que amassava amb les
mans, sense cansar-se'n mai, fossin
com badalls estroncats i bords d'impotència o brams desesperats de
protesta en contra dels que el varen
arraconar, quan encara se sabia l'ofici de memòria i tenia corda per estona. Tant se val ara el per qué de tot
plegat! Era evident la fúgida cap
endavant que representava aquell
quasi esquizofrènic arravatament.
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a la vida. La ü-lusió, la noblesa i l'esperança, les alimares que ens iMuminen els sentits i ens guien en la dissort. La daror ens fa més bons; i la
brasa que no confon el negre absurd
amb l'atzur blau a l'horitzó, més
forts. El gresol ardent i la celistia
guaridora que ens escalfen, 1 que
haurien de fer-nos, a tots, menys
pampallugues.
Esteve Sala i Casellas

Quan el pare es va penjar d'una biga
del garatge jo encara anava a estudi,
i recordo que la tieta Rosa em va
recollir a migdia i em va du a dinar a
casa seva; d'aquesta manera va tenir
temps de sobres per explicar-me, poc
a poc, la nova garrotada que ens
acabava de caure al damunt. La primera conseqûència directa de la
mort del pare, me la va fer saber la
mare just al cap d'un mes de l'enterrament: haviem de canviar de casa,
ja que amb la misèria que li quedava
de pensió de vidua no podia pas
pensar en fer-se'n càrrec tota sola
del que quedava per pagar de l'hipoteca, ni de les despeses d'un habitatge tan gran. Els pares es portaven
gairebé vint anys de diferéncia, i
quan es van casar eli feia d'encarregat en una de les constructores de
més renom de la ciutat; era una d'aquelles empreses amb fama que qui
podia entrar-hi a treballar tenia el pa
assegurat de per vida. Vet-aquí, però, que en el nostre cas, el pare esdevingué aquella malastruga excepciò
que confirma les regles: una empresa que semblava tan sòlida va fer
figa en un tres i no res, després d'ensorrar-se un edifici nou de trinca,
deixant-hi atrapaîs un pareil d'obrers
entre la runa. Ja que el pare estava
en capella de l'edat minima de jubilado, li varen aconsellar que fes un
pensament i com que era un home
de bon ferrar, que no voi la veure's
embolicat en problèmes va entornar,
disciplinât, la proposta de l'amo.
Però no se'n va refer mai de la vergonya de sentir-se escombrat d'aquella mala manera, com si fes nosa,
com si fos una rampoina.
El trasliat va anar ràpid perqué quan
s'escampà la veu que ens veniem
una casa que feia tan de goig de
veure, van aparèixer pretendents de
sota les pedres. Ens vàrem mudar a
un pis escarransit, en comparado
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amb l'espai del qué disposàvem
abans; però la mare en va treure un
bon pessic, que va sen/ir per pujarme i donar-me estudis, perqué no
acabés sent un escarràs com el pare.
Aquesta cantarella sobre la manca
d'empenta del pare, la mare me l'engargameliava a cada pas com si, vés
a saber, fos la seva marera de revenjar-se de les frustracions i greuges
que havien covat durant el temps
que estigueren casats. Afigureu-vos
que, entre d'altres records de la
meva infantesa, hi vàrem abandonar
a la casa velia tot aquell bé de Déu
d'obres de trencadis fetes pel pare,
les quais allavonces vaig adonar-me
amb profund ressentiment que a la
mare li importaven un rave, i que no
pensava emportar-se'n ni una per
mostra. En realitat les odiava tant,
aquelles figures estrambòtiques 1
inútiis... No és que em vingués de
nou aquell capteniment, ja que la
mare li retreia sempre al pare, sense
dissimular ni quan jo els podia sentir,
que no hagués piantai cara a la mala
sort amb més coratge i pebrots, com
ella deia; en Hoc d'arronsar el coli
com un estruç covard, amagant el

cap sota l'ala. Suposo que la mare
considerava aquella obsessió del
pare pel trencadis, com una prova de
l'home impotent en tots els sentits
en que s'havia convertit, a més a
més d'una miserable pèrdua de
temps, ja que res de tot allò que servia d'oxigen moral al pare, no ajudava gota a fer bullir l'olla. El comprador de la casa tampoc no devia trobar-hi cap interés especial en el
devessall de desvaris del pare, produits durant l'any i escaig que va sobreviure jubilât. En una de les meues
freqüents peregrinacions d'enyorança pels voltants d'allà on havia
viscut tan feliç, mentre m'empassava
a poc a poc els mocs del dol, vaig
veure que entre d'altres andròmines,
uns operaris esbandien tots els trencadissos del pare d'una palada,
llançant-los dintre el contenidor de la
cantonada, sense cap mirament. No
cal dir, repeteixo, que al nou propietari tampoc no li deien res aquelles
peces estraf olà ries, car se les va treure de sobre com si fossin porquería i
no fantasies esbojarrades de Hum.
Jo, en canvi, sí que vaig rescatar-ne
un pareil que, per xamba eren de les

més maques, abans no se'ls enduguessin a l'abocador, i les vaig Iluir a
la prestatgeria de la meva habitació,
com si fossin els més preciosos trofeus. Ara pue confessar que ho vaig
fer, sobretot, amb la clara intenció
de provocar remordiments a ma
mare, cada vegada que les veiés. Va
ser la meva petita venjança doméstica, en reivindicadô de la memòria del
pare que em pensava que ningú trobava tant a faltar com jo. Encara avui,
casat i emmainadat, consen/o aquelles dues peces de trencadis de llum
salvades in extremis del racé. I si us
dono la tabarra i en parlo és perqué
l'altre dia em va entendrir notar que
en Sergi, el meu fili gran, també se les
deu estimar perqué fins i tot hi parla
com si pensés que el poden en-tendre
o que s'hi pot comunicar ju-gant a la
rateta amb els raigs de sol. No vaig
poder dissimular una llàgri'ma el dia
que vaig atrapar-lo, d'amagatotis,
amanyagant un d'aquells trencadissos de Hum com si acanciés la mà del
iaio, que no havia arribat a conéixer

Tercer Premi

a gust i va posar el braç sobre l'esglaó
de la finestra. Reflectida al seu braç, la
llum que entrava per la finestra li
anundava que ja era dissabte al migdia, i l'ombra de les Hetres de "sortida
d'emergència" se li tatuava a la pell.

advertir de la seva presènda i un
homenet menut amb un grapat de
bombetes entre els braços va demanar-H que s'esperés un segon. EH,
obedient, va esperar davant de la
porta tot obsen/ant l'espectacularitat
exagerada d'algunes làmpades d'aranya que penjaven del sostre. Quan
el dependent va comparèixer al seu
servei, es va eixugar el front amb el
puny de la camisa biava, amb el logo
de la'botiga cosit a la butxaca esquerra del pit. De la butxaca dreta s'hi
sostenía una pinça lleugerament
roveHada d'on penjava una targeta
plastificada. Alla s'hi incrustava una
fotografia amb Hum d'estudi barat on
apareixia un dependent excessivament somrient i molt més jove que el
portador de la targeta. Sota la fotografia s'hi enunciava una descripciò
tècnica de tres paraules massa pretensiosa, i just més avail un "Julià
Bach, per sen/ir-lo."

ESTUDI 25
S'havia ajustat el focus Iluminós al
paper en blanc i de seguida l'apartà
de tant com l'enlluernava. Havia perdut tota t'esperança de trobar alguna
motivació per fer l'esforç titànic de fer
córrer el bolígraf pel paper. L'havia posât al marge superior esquerre i havia
fet un punt blau que pretenia estendre's linealment fins a aconseguir una
primera lletra, i que aquesta hagués
agafat per inèrcia mecánica la velocitat de la paraula. I que aquesta paraula (tant se val si "cactus", com "petunia", com "estratosfera", com "heterodontosaure"), li hagués recalculât el
gps de la ruta narrativa. Però no hi
havia manera de donar a Hum cap
criatura. Es va aixecar a gran velocitat
de la cadira giratòria i la va deixar estimbar contra l'escríptori mentre ell ja
donava un cop de porta sortint del pis.
Al tren va pujar decidit amb la determinado d'aigú que té el pilot automàtic posât, amb les celles arrufades i
mirant-se els peus sense veure'ls gaire
dar. Es va asseure vora la finestra i l'escalfor del sol el va cremar subtilment,
i això el va reconfortar. S'hi va trobar

Quan va sortir a la Hum l'aire se li va
fer més net i va agafar un gran glop
d'oxigen amb gust de via férria. Els
grans magatzems del centre de la ciutat quedaven a una distancia prou
acceptable per poder relaxar-se caminant una estona i recobrar el costum
d'estar dret després de tres quarts
d'hora dins un eue pudent de suor i
aitres substàncies humanes. Les portes automàtiques, que en algún origen remot van ser absolutament
transparents, van obrir-se queixant-se
i va avançar amb grans gambades fins
a arribar a l'establiment que havia
tríat. El cartell sobre la porta cridava
"Estudi 25". L'aparador resplendia
d'una Iluminaría exagerada: ara Humetes blanques alineades en vertical,
ara una gran làmpada de peu de
color càlid, ara Hums intermitents dels
colors del parxís, ara Hums blavoses i
horitzontals, ara lampadetes de tauleta de nit amb Hunes, estrelles, alienígenes i aitres éssers còsmics. En passar el llindar de la porta un timbre va
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Josep Maria Bretran

Va preguntar-li què desitjava.
- Voldria una làmpada per a l'escripton.
El dient va seguir l'home pel labennt
de Hums i van arribar a una taula allargada plena de colls flexibles de làmpades entortolligades. L'home va
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explicar-li la vida i miracles de tots els
models de làmpades, modalitats de
bombetes de baix consum ¡ tipus i
colors de Hums. El comprador va fer
per dins un "descansi-en-pau" per la
defunció de la bombeta incandescerìt
i li va demanar una bona làmpada
d'escriptori i de Hum ben cálida. El
dependent li va ensenyar, i ja li anava
a portar a la caixa per cobrar, del eros.
Però el client el va aturar.
- Puc emprovar-me-la abans de comprar« la?
Ho va dir amb tal seguretat que el dependent no va poder defugir de la lògica del seu comprador, després d'uns
moments d'incertesa (mai cap altre
client li havia demanat), va apartar-li
unes quantes làmpades de la taula
allargada i va posar al centre l'escollida. Se la van quedar mirant, mentre
tots dos de manera alternada l'anaven coNocant al Hoc correcte, corregint imperceptiblement la posició de
l'artefacte lluminós. Es van quedar
quiets l'un al costat de l'altre sense
saber massa que havien de fer més.
- Ai, perdo. - va fer el dependent, i va
encendre el Hum.
I es van tornar a quedar palplantats
davant de la làmpada. A cada segon
que passava l'aire es feia més dens i
es podien veure els tails que els feixos
de Hum de la botiga feien a l'ambient.
- Necessitaré una cadira,..- va dir
finalment el client.
- Oh, dar, dar...

41

El dependent, mentre anava a buscar
una cadira plegable de càmping que
tenia repenjada rere el taulell, devia
pensar que aquell home estava com
un Hum. La va portar davant de la
taula, la va despiegar i va esperar que
el dient s'hi assegués. El futur comprador es va arromangar eis pantalons de pana deixant al descobert la
linia vermella i la linia biava d'uns mitjons blancs i s'hi va asseure amb gran
parsimònia deixant les mans, paralleles Tuna de l'altre, sobre la fusta de
color pi. El dient va moure eis dits
alternativa ment, impacient, però el
dependent no el va entendre i va
haver-li de dir.
- Podría deixar-me sol un moment, si
US plau...
- Ah, dar. I tant, només faltarla...
Efectivament, com un Hum, devia
pensar el dependent.
Aquella làmpada meravellosa, de coli
esvelt i vermeil, va resultar-li fins i tot
sensual. Deixava eau re les particules
de Hum delicadament sobre la fusta
com si les décantés tendrament una
tetera vermella per ser ingerides, i
notar la suau escalfor baixar per dins.
Va resultar-li tant místic com eròtic.
D'una butxaca de l'americana de
quadrets va treure un full de paper
doblegat, i Hepant-se la punta dels
dits va anar séparant les puntes fins a
tenir tot el paper estés sobre la fusta,
amb una quadrícula marcada amb
fines ombres, record deis plecs, i amb
el punt blau que seguia penetrant
l'angle superior esquerre. El va observar sota el feix de llum i va resultar-li
magnifie el color que adoptava el
paper-camaleó. Va treure's un bolígraf de la butxaca contraria i li va
treure parsi mon iosa ment el tap. El va
deixar sobre la taula, perqué va notarse al diafragma alguna cosa que es
movia bellugadissa com si un eue dins
seu ballés l'hula-hula. Amb dits tremolosos va tornar a fermar-se el boli-

graf a la mà dreta. Cap ombra feria la
trajectòria del boligraf, sense cap
mena de dubte l'alineació de la làmpada era absolutament perfecte.
Estava segur que d'un moment a l'altre baixaria la Hum divina que li mostrés amb Hums de neò la paraula que
necessitava. Amb un gran esforg va
apartar la vista del punt biau i hipnòtic i va passejar la vista per la volta
celeste de la botiga. Milers de llumetes resplendien per tots els racons,
creant consteHadons, galàxies i universos. Ara aquíveia el dnturó d'Orio,
ara allá brillava Venus. Més enilà la
Gran Galàxia d'Andromeda gìrant
calmosa, i gairebé a tocar dels seus
ulls róssa Major ballant intermitentment. De tant mirar les Hums se li
feien taques al camp visual. Girava el
cap com si no recordes que tingués
cen/icais, quan va veure el quadrat
transparent. Una gran finestra presidia el costat contrari de l'aparador. Va
caure-li el boligraf deis dits i aquest va
caure a terra trencant-se tot el seu
dipòsit de tinta. Davant seu, una Hum
immensa el mirava de fit a fit. Era
sense cap mena de dubte, la més
grossa de totes les de la botiga.
Irradiava una Hum penetrant i calenta
que se li filtrava per tots els porus de
la cara -i li arribava nedant com un
peix tropical a les neurones. Tot i que
li feien mal els ulls de tant mirar el sol
per la finestra sense parpellejar no
podia apartar la mirada dels grans
rajos taronges que es projectaven
ordenadament per tots els racons del
seu èsser. I aleshores, va adúcar els
uHs per fixar-se més en el seu centre
roent, aferrant les mans a la fusta de
pi, i va sentir l'esdat fosforescent dins
seu, va sentir l'eufòria de trobar la
làmpada ideal. I ho va veure tot, dar i
nítid. L'escriptor ja estava a anys Hum
de la botiga de Huminària.
Josep María Bretran

casais

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CLIMATIT2ACIÓ

Carretera de Barcelona, 64
08187 Santa Eulalia de Ronçana
T. 93 844 81 35 • Fax 93 841 83 77
electricitatcasals@hotmail.com
www.instalaciones-granollers.com
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Times New Roman
Times New Roman
Aa EeRr
S'ha presentat un estudi que avalúa
quines són les millors i pitjors fonts
per presentar un curriculum. Des que
hem abandonat la lletra a mà, l'artesania en matèria de cal-ligrafies,
sembla que el tipus de grafia que
seieccionem a l'ordinador també és
tinguda en compte a l'hora d'extreure'n conclusions. Aquells experts en
lletra, tant a escriure com a interpretar eis gargots per deduir-ne la Personalität i les aptituds, són oficis que
evolucionen.

A l'escola i des de Finlàndia -eis que
tallen el bacallà en innovado i résultats- ens arriba la noticia que eis
nens deixaran d'aprendre a escriure
amb lletra Hígada. Escriuran en teclats i, si ho fan a mà, se'ls ensenyarà
només amb lletra de pai. La cal-ligrafia acabará per esdevenir cosa de
nens i nenes de lletres amb dubtosa
utilitat competencial si no és que ens
dediquem al gènere epistolar amorós 0 a la redacció de diplomes commemorati us.

Verdana

Arial

Bernard

Impact

Colonna

ALGERIAN

Pamela

IBIIil

lerroraso
Alguns encara recordem la temeritat
dels tinters i l'agressivitat dels plomins tatuant manuscrits a còpia de
taques i gargots. Historiés. Quantes
persones arreu i a qualsevol Hoc no
ens comuniquem per escrit sense fer
servir res més que no sigui la virtualitat endollats a la xarxa enmig d'una
piuladissa que es propaga com una
epidèmia. L'art d'escriure s'ha adscrit
definitivament a la percussió. Abans
era cosa de corda, d'arpegis délicats,
panxuts i amb filigranes rodones que
anaven estacant melodies i missatges
amb cura de no desafinar, quan les
partitures ortogràfiques eren vigents.
Els estris i les tecnologies han fet un
tomb cap a la ciència ficció. Les
noves generacions no són conscients
de com era de difícil, i de lent, comunicar-se tot i arrebossar de segells un

Aa Ee Rr

sobre "urgent"-un artefacte de paper per embolicar missatges- Els
segells -el mot el van inventar els
romans, sigillum- era una estampa
adhesiva que se'n llepava el cui i
s'enganxava al sobre. Molt abans
encara els segells eren de lacre vermeil i permetien preservar sigiMosament el que contenia la carta doblegada estratègica ment.
Tornant a la lletra lligada no sembla
operatiu que ais infants del XXI se'ls
ensinistri en un art que no han de
conrear. Per què hem de passejar un
violoncel si amb un timbalet ens en
sortim. Caldrà escoltar els experts i
saber quines estranyes connexions
neuronals viuen estimulades i afavorides per aquesta mena de lletra. No
ens cal cap bota de vidre per predir
que a no trigar la cal-ligrafia será una
disciplina que posarem ais prestatges
de la nostàlgia, com el tinter i la
ploma.
Deu ser per això que els experts, els
pèrits en gargots, signatures i rúbriques empesos per la subsistència
desenvolupin nous vessants per
detectar-hi els brins personals i els
rastres que de manera volguda o
involuntària deixem a les pantalles.
No em referiré els adossats multimédia: icones, sorollets, fotografíes,
vídeos i altres serrells que vesteixen
els continguts.
Com que ja no poden estudiar les
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grafies fetes a mà, s'entretenen a
esbrinar el tipus de lletra que seieccionem i l'ús d'altres recursos
tipogràfics que emprem. Hem convingut que la lletra més fácil de llegir
és la minúscula d'impremta. No tinc
detectat -tret d'alguna excepcióque les edicions es publiquin en lletra
lligada o que la premsa l'empri. Les
majúscules no han triomfat, ni ais
titulars. Tampoc en els concerts furibunds de percussió comunicativa
están ben vistes. S'ha arribat a l'acord, majoritàriament acceptai, que
un text en majúscules equival a escridassar el receptor. Està mal considérât, dones, piular en majúscules -i
semblarla que també està malvist
fer-ho amb la correcció formal i
ortogràfica degudes-.
L'estudi que recomana els tipus de
lletres per a currículums en descarta
la Comic Sans apel-lant que és lletra
per a pallassos. Entrem en una intersecció delicada on la cal-ligrafia artística i el disseny gràfic se les tenen.
Però on m'ha tocat de pie l'estudi és
quan conclou que enviar un curriculum redactat en Times New
Roman -el tipus de lletra que habitualment tinc activai al processador
de textos- és com presentar-nos a
una entrevista despentinats, sense
desodorant i amb xandall. Aquesta
lletra -inventada pel diari Times al
1931- és ofensiva i, dedueixo, periUosa. Que relevât índex d'atur no en
sigui la causa, dels currículums
redactats en xandall i amb els mitjons suats.
Aquests dies els savis també viuen
entestats a esbrinar -com a les
enquestes- si som dretans o esquerrans.

Josep Labró Basegaña

dibuixantilwstradoripubuœari
• CARICATURES I R^RATS
' ^^f^BRES
GENmOGICS
ESCUTS HEKAIDIÇS
'RETOLACIOAMA

•
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VALLESOS

El nou Vallesos presenta el Vallès com el
mülor exemple de l'expansió del fet casteller
ILaPi revista-llibre
rpv/r(;t;4-llihr0 semestral
comoci-r:!) Vallesos
Gent terra i patrimoni ¡a té al carrer el
seu nové número, de primavera-estiu,
amb una carpeta-dossier dedicada a
glossar la vitalitat del fet castelier al
Vallès, que presenta com a principal
exponent de l'expansió i la consolidaciò d'aquesta expressió de la cultura
popular catalana arreu del país.

_
_
....
Carme Forcadell i Muriel Casals

Vallesos

inMOOT-cnlSl

Tmvïii^ C a s t e l l s

I és que, lluny de la zona tradicional
castellerà (del Camp de Tarragona i
el Penedès), el Vallès, amb un total
d'onze colles de dutats ¡ pables - a
les quais cal sumar-n'hi dues més
d'universitàries-, s'ha consolidât els
darrers anys com una terra també
véritablement castellerà.
Vallesos fa aquesta aproximació a la
realitat castellerà vallesana en una
carpeta amb diverses aportadons i
nombrosos testimonis, coordinada
per una periodista experta: la cronista castellerà terrassenca Anna Marín, que durant dnc temporades va
ser guionista del programa casteller
de TV3 Quarts de nou, entre d'alt res

expehéndes d'un curriculum acreditat.
En la carpeta es repassen els orígens
del fet casteller més de dos segles
enrere, l'evoludó de les colles vallesanes fins al moment actual i es presenta el calendan de les principals
actuacions, ara que se n'inicia la
temporada.

Apunt sobre la Mengua
Sempre he respectât totes les llengües i hi he pogut llegir moites coses
que m'han agradat, textos, cançons,
poesies... però la meva, la catalana,
no cai dir-ho, és la que estimo més
de totes, simplement perqué és la
meva.
Sembla una cosa tan natural que si

TALLER DE REPARACIO
DE L'AUTOMÒBIL
Grau

Comí de Can Torras, 8 - Tel. 844 8ó 91 - SANTA EULALIA DE RONÇANA

Ronçana, 1/4/2015, p. 43 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

En l'apartat de "Patrimonis" destaca
l'article de la farmacèutica i etnobotànica santaulalienca M. Àngels
Bonet sobre "Noms de planta en la
toponimia vallesana" en el quai
explica l'ohgen de divresos noms de
pöble amb una arrel botànica.

tem-nos. Aixi ens estalviarem de buscar tantes raons.

soc catalana parli sobretot el català,
com si s'és castellà es parli sobretot
en castellà, que no entenc que d'una
cosa tan senzilla se n'hagi de discutir
tant. Entristeix molt que sembla que
fins i tot haurem de demanar permis
per parlar la nostra llengua. Deixemho tal com Déu ho ha posât i respec-

Martí Fabra

Un altre plat fort del nové número
de Vallesos és l'entrevista a fons que
el director de la publicado, Vicenç
Relais, fa de forma conjunta a les
presidentes de l'ANC i Òmnium, les
sabadellenques Carme Forcadell i
Muriel Casais, que repassen el
paper destacat de la societat civil en
l'impuis del procès sobiranista. "Si la
sodetat dvil no hagués estât empenyent, no serlem on som", afirmen,
en una singular trobada al parc
Catalunya de Sabadell, on fins i tot
van anar en barca, amb fotografíes
molt il-lustratives de
Màrius
Gómez.

No la deixem de parlar la nostra llengua; parlem-la bé, no l'embrutem amb
paraules de mal gust, seguim l'exemple dels nostres poetes Verdaguer,
Maragall, Espriu i d'escriptors com
Foich i Torres i altres del nostre temps.
Carme Duran

^u
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Com qualsevol llibre que recull una
sèrie de textos amb arguments diferents, tot i que amb un fil comú, en
aquest cas contes, n'hi ha que t'agraden més o menys i per tant conté
narracions per a tots els gustos, però
cada una d'elles té un grau de sorpresa en el seu desenilaç.

LLIBRES

Roba Estesa
de Quim Brustenga
En Quim ha publicat un nou llibre;
Roba estesa. Es tracia d'un recull de
trenta-un contes breus per adults
que recullen histories de la vida quotidiana que a tots ens poden recordar situacions familiars viscudes o
potser conegudes. En cada conte s'inicia i finalitza una historia, final que
en molts casos topa amb l'inici, i l'acabament ens provoca estupefacció
o desconcert, és a dir, finalitza com
no t'ho esperes, i això sempre ens
causa una certa perplexitat.

El llibre està prologat per en Vicenç
Villatoro, que ens ajuda a interpretar
els contes, com a gènere literari.
Roba estesa es va publicar el passat
mes de març per l'éditorial Alpina de
Granollers, en la seva coMecció Marcòl ic.

Cine a la fresca

Passio per divagar

Pare vestii de nit,
pedres, pinyes i cargols:
bailen les ombres.

Ovidi, present
Deia Ovidi Montllor en una entrevista de fa vint anys al diari La Vanguardia
que "els que tenen el poder parlen de la pluralitat de la sodetat i no s'adonen que la pluralitat significa crear les vies necessaries perqué, fins i tot
els publics minoritahs, tinguin l'oportunitat d'escoltar allò que els agrada".
Dues dècades després, les declaracions del malaguanyat actor i cantant
tenen més vigènda que mai. Entrevistat amb motiu del que havia de ser
l'edidó del seu disc Veri Good (la malaltia finalment li ho impedí), l'artista
d'Alcoi -que aquests mesos rep desenes d'homenatges, també per part
d'aquells que l'ignoraren en vida-, apuntava una possible soludó per a
potenciar la cultura. Deia Ovidi que "tot el diner que s'inverteixi en fomentar la cultura repercuteix en la formado d'una sodetat més plural, equilibrada i crítica amb el seu entorn. Deixem-nos de modes imposades per, i
per a la sodetat de consum, i comencem a trebailar per una sodetat més
justa i equilibrada. Si això no es fa, després vénen les queixes que si la gent
no llegeix Ilibres. Són els que tenen el poder els que ho están malmetent".
Raó de sant. Cultura actual: allunyada de l'escola, abragada a la indùstria.
Despropòsit candent.
Xavier d'Edímburg

Xisda una dona,
les esquerdes de la peli
a la pantalla.
Rosegons de pa,
formigues en fila india,
l'herba arranada.
Al damunt l'arbrat
hi ha clàvies argentades,
dnema a pie aire.
La llum encesa,
blanca de pentagrama,
lluna enllaunada.
Dolga, efen/escent
espera i retrobada
enilà deis jardins.
Oriol Ambrós Barbariy

FAMILIA RIERA • GARCIA

Telèfon 93 844 87 07
Fax 93 844 65 36
www. canfarell. com
e-mail: info@canfarelI.com
08187 Santa Eulalia de Ronçana
Vallès Oriental (Barcelona)
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T-BIKES CLUB TRIATLÓ

X-Terra Malta

Duatló de muntanya.
Lliga Catalana de Clubs

El d i u m e n g e 2 9 de marg, 120 atletes
de 19 nacionalitats, entre ells un triatleta del T-Bikes C l u b Triatió, Albert
Soley, que va arribar quart a la segona transició i li va faltar un punt per
aguantar ais francesos a la recta
final. A c a b a la triatió en setena posició)

Alejandro Real
Jose Hoyos
Pablo Laprea
Sergi Serna
Eduard Capdevila
Lluis Guijarro
Xavier Serrano
Carles Martínez
Carles G ó m e z

56è
157è
267è
276è
278è
283è
324è
343è
422è

I en categoria f e m e n i n a han quedat
així:
Cons Gonzalez
Emma Anderson
Patricia Montiel

46a
50a
54a

Equip T-Bikes Club Triatió.
El 22 de marg, en l'ùltima Duatló de
M u n t a n y a de la Lliga de Clubs a
Vallfogona del Ripollès, l'equip TBikes C l u b Triatió aconsegueix la l a
Posició per Equips i a m b Albert Soley
S u b c a m p i ó de C a t a l u n y a !
L'equip tenia c o m objectiu intentar
aconseguir el segon Hoc del Cam-pionat, però ies lesions d'alguns corredors feia que anéssim allà a m b els
minims, i a m b el neguit que no podia
ocòrre cap imprevist, ni cap fatalitat,
A l b e r t Soley, Jordi Bonet, Marcel
Guai i Sergi Espinar vàren fer una
carrera immensa, sense errades i cuidant t a n t la mecánica de la bici c o m
el seu físic.
A i x ò ens va portar a aconseguir els
següents resultats :
• Albert Soley Castells 2n ciassificat
(Subcampió de Catalunya)
• Jordi Bonet Nieto l O è ciassificat
• Marcel Guai 16è ciassificat
• Sergi Serna Espinar 4 5 è ciassificat
(4t J ú n i o r )
A m b a q ü e s t e s classificacions,
resultats per equips varen èsser:

els

• l a Posició T-Bikes C l u b Triatió
• 2a Posició C l u b Triatió Llucanés
• 3a Posició Club. Natació Reus Ploms
Aixó va fer que la temporada acabés
de la següent manera:
• l a Posició Medina Triatió 5 0 8 punts
• 2 a Posició T-Bikes C l u b Triatió
5 0 2 punts
• 3a Posició C l u b Natació Reus 4 8 2
Punts

Albart Soley en pie esforç

Duatló de carretera.
Lliga Catalana de Clubs
El d i u m e n g e 12 d'Abril, va tenir Hoc
l'última Duatló de Carretera de la
Lliga de Clubs d'aquesta t e m p o r a d a
a la ciutat de Vic. 17 membres del TBikes C l u b Triatió van participar i Huitar per quedar finalment 6ens a la
classificació final de H Divisió, a m b
un total de 4 4 2 punts.
• 1 a posició Absolut Sport 4 8 4 punts
• 2a posició C . E . Picornell 4 6 2 punts
• 3 a posició Absolut C l u b Triatió
Blanes 4 6 0 punts
• 4 a posició C l u b Gasss Triatió 4 5 6
punts
• 5a posició Team Calella Triathlon
4 5 0 punts
• 6a posició T-Bikes C l u b Triatió
4 4 2 punts
En la classificació per equips, l'equip
masculí va aconseguir una 5a posició
entre els gairebé 5 0 clubs participants. I la f e m e n i n a una magnífica
9 e n a posició.
Els resultats
van ser:
Manel Vaca
Jordi Bonet
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masculins

individuals
4t
12è

100% Half 2015 a I'Ametlla de Mar
El d i u m e n g e 19 d'Abril es va disputar la Triatió de llarga d i s t è n d a d ' I , 9
K m S W I M - 9 0 k m BIKE - 21 K m RUN
a m b un desnivell de 1 2 0 0 m .
Va ser la l a triatió de la t e m p o r a d a
dels triatletes Albert Soley i Jordi
Bonet, acaben 2n i 2 0 è respectivament a m b molt bones sensacions.

Q.v
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CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

El Patinatge a Santa Eulàlia en plena competido
tat de l'esforç i dedicació dels patinadors i de la magnífica feina dels
seus entrenadors, la Laura, en Javi, la
Caria i la Marta, i des d'aquí aprofitem per agrair i reconèixer la seva
tasca. Felicitem també a la Caria
Arias per haver superat el nivell A de
Lliure, a la Imma Codina per assolir la
categoria Juvenil en Figures Obligatòries i a en Sergi Pina per superar el
nivell A també de Figures Obligatòries.

Tot just arribem a meitat de la temporada i el Club Patinatge Santa
Eulàlia de Rongana es troba immers
en piena competido, tant en les iniciacions com en categories.
En el mes d'abril, les noies del Grup
Xous van assolir una magnífica 6a
posició a la Copa Catalana de Xous,
amb una excel-lent actuado i posant
en escena "Somiant En Groe Canari".
En les competicions individuals, tant
en Lliure con en Figures Obligatòries,
s'han dut a terme les següents competicions:
Campionat de Barcelona Cadet,
amb la partidpadó de Sergi Pina,
assolint una Sa classificadó final que
dona accés directe al Campionat de
Catalunya. Moltes felicitats Sergi !!!
Interclubs F.O.: En aquesta modalitat de patinatge, s'ha finalitzat la primera fase d'aquesta competició en
la que el Club Patinatge Santa Eulàlia
de Rondana partidpava amb 9 patinadors, i cal destacar que en la classificadó final tots s'han dassificat per
les semifinals que es durant a terme
el 27 de juny al nostre pavelió de
Santa Eulàlia. Felicitem dones a Meritxell Estrany, Sergi Pina, Xènia Cabrera, Carla Arias, Andrea Arenas,
Yulia Gutiérrez, Lara Solero, Noemi
Rubio i Lara Rubio per haver demostrat el molt bon nivell de patinatge
en aquesta nnodalitat. Lis hi esperem
i animem a venir el 27 de juny al
pavelió de Santa Eulalia de Rongana
per donar suport a tots ells.
Interclubs Lliure: En aquesta competició encara falta fer la tornada de
la primera fase, que es farà el 30 de
maig a Sant Pere de Ribes, i de moment tots els patinadors del nostre

TAXI

Propers esdeveniments:

Sergi Pina.
Club que hi han participât están en
disposició de dassificar-se per la
semifinal del proper 27 de juny a
Santa Eulàlia, a l'esperà de la classificadó final. Els desitgem tota la sort
del móni!!
Per altra banda, els dies 9 i 10 de
maig a Sitges es celebra la Preselecció Infantil per el Campionat de Barcelona 2015, on hi partidparan tres
patinadores del nostre Club en Categoria Nadonal, i volem donar tot el
nostre suport a la Mireia Pascal, La
Carla Méndez i la Mariona Cabeza
que de ben segur faran una actuadó
excel-lent.
En quant a l'evoludó de nivells, cai
felicitara la Natalia Hidalgo per haver
superat l'examen de Certificat, de
manera que el Club ja compta amb 8
patinadors en el màxim nivell de
modalitat Lliure i 3 patinadors en el
màxim nivell de Figures Obligatòries,
en categories Alevi, Infantil, Cadet i
Juvenil. Això referma l'alt nivell de
qualitat de patinatge al Club, résul-

El 24 de maig d'enguany, es durà a
terme el IV Trofeu de Patinatge
Artistic de Santa Eulàlia de Ronçana
al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Será una competido on hi partidparan la práctica totalitat de patinadors
del Club i també patinadors de Clubs
del nostre entorn. Un dia on eis nostres esportistes posaran en práctica
tot allò après en eis entrenaments.
Us animem a venir i gaudir d'un excel-lent dia d'esporti!.
Us recordem que el Club Patinatge
Santa Eulàlia de Ronçana organitza
la Seminifinal Interclubs el 27 de juny
al nostre pavelló amb una nodrida
representació de patinadors del nostre Club i també organitzarem la
Copa Barcelona de Lliure en categoria infantil el proper mes d'octubre.
El dub actualment té un planter de
patinadors que ja sumen la quantitat
de 65 esportistes de diverses edats,
des dels més petits en categories
Minis fins a Sènior, consolidant-nos
juntament amb altres Clubs com a
referents del Patinatge a la nostra
comarca, i de ben segur que continuarem creixent i recolzant l'esport
al nostre poblé.

SERVEIS PERSONALITZATS

TRUQUINSn

ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS
NOU SERVEI A SANTA EULÀLIA!!

622 612 466
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David Tamayo
Llicència numero 2
mail@taxisantaeulalia.com
www.taxisantaeulalia.com
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC R O N Ç A N A

Acabadas diverses de les competicions iniciades a princípis d'any,
podem donar alguns résultats molt
positius del nostre club.
De les patinadores petites que participaven a Conseil 2015 (Higa Comarcal), ja havíem comentat que
portaven molt bones posicions, van
poder-Ies mantenir i aconseguir podis de les dues categories en qué es
participava.
Claudia Bernabeu Hernández va fer
podi de l a posició a la categoria
Benjami, Judith Subirais Roura va fer
podi de 3a posició a la categoria PreBenjami, seguida de Julia González
Serrât 4a posició i Martina Polanco
Cabedo 5a posició.
Per Setmana Santa eis entrenaments
han seguit eis seus horaris habituais.
Algunes de les nostres patinadores
han p o g u t participar al Campus de
tecnificació, que ens oferia e! Club
de Bigues i Rielis dirigit per Rosa Rey
i Pepi Guasch, la nostre entrenadora.
Ei campus també va permetre fer
classes de dansa amb la Judith Font.
El dia 9 de maig hi va haver la 2a
fase d'Interclubs modalitat LLiure,
disputada al pavelló del nostre
pöble, on van passar-hi els clubs de
EPA Sant Cugat, APA Sant Andreu
de la Barca, CPA Bigues i Riells, CPA
Sant Esteve Sesrovires I el nostre
Club. Van haver-hi un total de 70
patinadores.

Participants del Campus de Tecnifícació.

En aquesta c o m p e t i d o el club ha
aconsegult dos podis. Podi de Debutants, l a classificada Laia Solé
Serrât i podi Iniciació C menors, 3a
classificada Claudia Bernabeu Hernández. Aqüestes dues patinadores
participaran a l'lntercomarcal de la
nostra zona, el dia 5 de juliol.

El club continua tenint competicions
pendents, com la 2a fase d'Interclubs modalitat Figures Obligatôhes,
el dia 15 de maig a la pista de CPA
LIoriana a Sant Vicenç de Torello. El
30 de maig es participa al trofeu
Ciutat de Mollet i el 14 de Juny al
trofeu Joana Pérez de LIiçà de Vali.

També el mateix dia 9 de maig la
patinadora Berta Puigdoménech va
participar a la preselecció Infantil B,
quedant a la 10a. posició, i classificada pel provincial infantil B.

Desitgem molta sort a les nostres
patinadores i... a continuar gaudint
del patinatge en els entrenaments i
les competicions!

LA M A M A r e s t a u r a n t
etra, de Parets a Bigues, km. 12,5
Tel. 93 844 64 06
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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CLUB D'ESCACS
LA VALL DEL TENES

Lliga Catalana
La Lliga catalana d'escacs és una
competició anual que organitza la
Federadó Catalana d'Escacs, que
comença el darrer d i u m e n g e de
gener i dura nou setmanes. Consta
de set divisions amb grups de deu
equips, amb ascensos i descensos
com a qualsevol competició esportiva.
Aquest any henn t i n g u t la baixa d'algun jugador, pel que ens enfrontàvem a una temporada una mica més
complicada que I'anterior, però els
résultats finals han estât bons.
El primer equip juga a primera categoria provincial (la cinquena de les
set divisions) on hem quedat segons
per tercer any consecutiu, encara
que només puja el primer,
Ei segon equip juga a segona categoria provincial (la sisena divisió) i ha
quedat cinquè amb la satisfaccio
d'haver guanyat al campió del grup.
El tercer equip milita a la mateixa
categoria i és el que tenia el paper
més complicat per salvar la categoria, que finalment hem aconseguit.
El quart equip juga a la setena divisió
i com que no pot perdre la categoria,
té una f u n d ó de formació i ha quedat vuitè.

Jocs Escolars
Josep Navajas, tercer de
Catalunya sub-10
Hi ha molta consdénda a nivell de
clubs i de Federado per fomentar els
escacs a nivell escolar. Per aixó s'organitza també la c o m p e t i d o del Jocs
Escolars al Vallés Oriental, Osona i
Maresme, amb la partidpació d'uns
3 0 0 nens i nenes, amb edats compreses entre els 6 i 18 anys, que han
jugat durant 6 setmanes a diferents
pobladons del Vallès Oriental, una
d'elles Santa Eulàlia de Ronçana. Els
millors es dassifiquen per jugar les
finals de Catalunya d'edats.

També hem fet dos equips amb nens
i nenes menors de 12 anys, amb la
intenció d'anar f o r m a n t els joves. Un
equip ha q u e d a t q u a r t (de vuit
equips) i l'altre setè de vuit equips.
A m b sis equips i 32 jugadors cada
diumenge, tenim la satisfacdó de ser
un deis dubs amb més equips en joc.

Hem présentât 13 jugadors a la competidó (2 sub 8, 5 sub 10, 4 sub 12,
1 sub 16 i 1 sub 18) i 3 jugadors més
al grup de f o r m a d o . Hem o b t i n g u t
el segon Hoc a la classificadó general
per equips, prova del bon nivell competitiu deis nostres jugadors, i ha
destacat el segon Hoc o b t i n g u t pel
santaeulalienc Josep Navajas a la
c o m p e t i d o Sub 10.

JMDIfl
CA Font de Sant CristòfoI, s/n.
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
www.jardipi.com
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Tel. 93 844 65 56
Fax: 93 844 66 95
jardipi@jardipi.com

Les finals de Catalunya d'edats han
recollit a l'Ametlla de Mar durant la
Setmana Santa els millors jugadors
de totes les comarques catalanes,
entre els que hi havia quatre représentants del nostre d u b : A n t o n i Navajas i Werner Katz sub 8, Josep Navajas sub 10 i Artur Salvany sub 12.
Ei résultat final ha esta fantàstic:
Werner Katz ha o b t i n g u t el 5 0 %
dels punts en la seva primera partidpació, A n t o n i Navajas 8è de Catalunya sub 8, i Josep Navajas tercer de
Catalunya en categoria sub 10 que
el dassifica per jugar el Campionat
d'Espanya de la categoria.
Enhorabona a tots i en espedal al Josep Navajas! I!
Aqui no s'atura la nostra activitat,
després

de

Setmana

Santa

ha

començat el IV Obert de la Vali del
Tenes que "es juga els divendres al
vespre i l'Obert de Llinars els dissabtes a la tarda o n hi partidpen 32
jugadors del nostre dub...

o sports
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Fútbol a la Valí del Tenes
2na. Catalana - Grup 4
Lligà de Vali CF
Lligà de Vali - Sùria
San Lorenzo - Lligà de Vali
Lligà de Vali - Sabadellenca
Taradell - Lligà de Vali
Cardedeu - Liigà de Vali
Lligà de Vali - Caldes de Montbui
Sallent-LligàdeVall
Lligà de Vali - Bellavista Milan
Tibidabo Torre R. - Lligà de Vali

1-2
0-0
2-1
3.3
2-1
2-2
I-O
1-1
2-1

PJ PG PE PP GF GC PT Lloc
LIiçà de Vali CF
31 12 10 9 37 39 46 lOè

3ra Catalana - Grup 9
Sta. Eulalia de Ron^ana CE
iWqä d'Amunt CE
Lligà d'Amunt - Martorelles
2-2
Santa Eulàlia R. - Sta. Perpètua 1-1
Vallès C. Atlètic - Lligà d'Amunt 3-0
P. B. Sant Geloni - Sta Eulàlia R. 0-2
La Torreta - Lligà d'Amunt
2-3
Santa Eulàlia R. - Montmeló U.E. 2-1
Lligà d'Amunt - Sant Geloni
12-2

Les Franqueses - Sta Eulàlia R.
Badia del Vallès - LIiçà d'Amunt
Santa Eulàlia R. - Vilamajor G.F
LIiçà d'Amunt - Vie Riuprimer B

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

Polinyà At. - Santa Eulàlia de R.
Vilanova del V. - LIiçà d'Amunt
Santa Eulàlia R. - Martorelles
LIiçà d'Amunt - Santa Eulàlia R.
Santa Eulàlia R. - La Torreta
Parets - LIiçà d'Amunt

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

PJ
G PE PP GF GC PT Lloc
Sta. Eulàlia de Ronçana
32 14 8 10 41 36 50 7è
LIiçà d'Amunt CE
32 19 2 11 79 61 59 5è

4ta Catalana - Grup 9
Bigues C.E.
LIiçà d'Amunt CF At.
LIiçà d'Amunt CE B
Cèltic Les Franqueses - Bigues
Vallgorgina - LIiçà d'Amunt B
LIiçà d'A. At. - Caldes Montbui
Bigues - Ramassa
LIiçà d'Amunt B - LIiçà d'A. At.

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

Ametlla Vallès - Bigues
2-3
LIiçà d'Amunt At. - Palautordera 2-4
LIiçà d'Amunt B - Caldes M. B 0-5
Bigues - Vallgorgina
5-1
Almeriense - LIiçà d'Amunt At. 6-3
Palautordera - LIiçà d'Amunt B 2-1
LIiçà d'Amunt At. - Bigues
1 -5
LIiçà d'Amunt B - Almeriense
2-0
Ametlla A.E. C. - LIiçà d'A At.
6-0
Bigues - LIiçà d'Amunt B
4-1
LIiçà d'Amunt At. - Vilamajor B 1-1
LIiçà d'Amun B - Ametlla A.E. C. 0-1
Palautordera - Bigues
1-1
Ponent - LIiçà d'Amunt At.
7-2
Vilamajor B - LIiçà d'Amunt B suspès
Bigues - Almeriense
4-0
LIiçà d'A. At. - Primer de Maig 4-1
LIiçà d'Amunt B - Ponent
1-2
Caldes Montbui.B - Bigues
1-1
PJ PG PE PP GF
Bigues C.E.
30 21 6
3 92
Lllçà d'Amunt C At.
30
4
5 21 35
LIiçà d'Amunt CE B.
29
9
4 16 50

GC

PT Lloc

31

69 3er

116 17 14è
62

C.E. SANTA EULÀLIA

El juvenil del Club Esportiu Santa Eulàlia
es proclama campió de Lliga i puja a primera divisió
Els de Ferran Garcia remunten el partit contra el Lli^à
d ' A m u n t (2-1) amb gols d'Oriol Villegas i Jordi Cornelias
El juvenil del Club Esportiu Santa
Eulàlia va prodamar-se campió de
Lliga de la Segona Divisió (grup 30)
aquest passat dissabte al vèncer per 2
gols a 1 a l'equip del LIiçà d'Amunt.
Unes 200 persones van omplir el
Municipal d'Esports amb els colors
verd i blanc per tal de donar suport a
l'equip entrenat per Ferran Garda.
Aquest èxit permetrà que el juvenil
del Santa Eulàlia jugui la temporada
que ve a Primera divisió. Una fita que
ja es va aconseguir ara fa 2 anys, però
que no va tenir continuïtat per falta
de jugadors. En el partit de dissabte

no hi van faltar les emocions fortes. El
Santa Eulàlia necessitava sumar els 3
punts per celebrar el títol, ja que
depenia d'eli mateix. Qui es va
avangar primer en el marcador va ser
l'equip rival amb un gol de Marc
Carrillo al minut 42 de la primera
part. A la represa, però, eis santaeulaliencs van saber capgirar el marcador
amb eis gols d'Oriol Villegas (minut
61) i Jordi Comellas (minut 70). Eis
petards, el cava i la festa dins dels vestidors van posar el punt i final a una
jornada histórica per al club del nostre poblé.
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Meteorologie
Abril 2015

Març 2014
SANTA EULÀLIA
(El Rieral)

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)

LA TEMPERATURA
18,5°
Mitjana máximes:
5,2°
Mitjana mínimes:
11,r
Mitjana dei mes:
Màxima absoluta: 24,8° (dia 31)
Mínima absoluta: -0,8° (dia 15)
LA PLUJA
Dies de pluja:
Precipitació:

50

18,7°
6,9°

12,8°
26,2° (dia 31)
1,3° (dia 15)

6

6

69 It/m2

57 It/m2

Màxima en un dia:20 It/m2 (dia 21) 26 IVm2 (dia 21)
ELVENT
Velocitat mitjana:
4,7 km/h
Velocitai màxima: 91.7 km/h (dia 5) 37 km/h (dia 20)

SANTA EULÀLIA
(E! Rieral)
LA TEMPERATURA
21,8°
Mitjana máximes:
6,5°
Mitjana mínimes:
13,7°
Mitjana del mes:
Màxima absoluta: 26,2° (dia 14)
-0,3° (dia 9)
Mínima absoluta:

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)
21,3°

8,6°
14,9°
27,1° (dia 14)
3,1° (dia 8)

LA PLUJA
5
5
Dies de pluja:
24
It/m2
23
It/m2
Precipitació:
Màxima en un dia: 12 It/m2 (dia 26) 26 It/m2 (dia 11)
EL VENT
Velocitat mitjana:
2,7 kh/h
Velocitat màxima: 41,8 km/h (dia 7)

Si bé la primavera ha començat amb relativa normalitat pel que fa a les pluges i les temperatures del mes de març, el
mes d'abril destaca per la poca pluja que ha caigut.
Al moment d'escriure aqüestes ratlles (primera setmana de maig) el comportament de la primavera és gairebé
estiuenc, és a dir sense pluges 1 amb temperatures fregant i per damunt dels 30°.
Segons les prediccions a curt termini no sembla que aquesta tendència hagi de canviar.
El canvi climatic que provoca l'escalfament del pianeta sembla ja un fet irreversible. Molt sovint les noticies meteorològiques ens parlen de récords de temperatura.
Per preocupar-se i per pensar-hi.
Pep Margenat

OIL

RERfOL

YPF

Millori el rendimeiwt de la seva caldera
111

e

"gguebci el consum de gas-oil
Valori pieu, guaiitat i seniei

RETRO SANTA EULÀLIA
etra, de Barcelona, 125
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ronçana, 1/4/2015, p. 50 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Tel. 93 844 84 34 (3 linies)
www.petrosantaeulalia.com
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viversernest
Un any pie de sorpreses i novetats!
(J)

Vivers Ernest

etra de LLiçà d'Amunt a Caldes de Montbui Km. 5,878 -

@viversernest
938 414 482

Ronçana, 1/4/2015, p. 52 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

-

info@viversernest.com

viversernest
.

www.viversernest.com

