Els nous consistons de la Vali del Tenes
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Mn. Aaron nomenat rector de les
parròquies de Santa Eulàlia i Lliçà d'Amunt
Les testes d'estiu als nostres pobles
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Oxigen per la llengua

portada
Països catalans: vents favorables

O x i g e n per la llengua

i to r i a I

Les eleccions del passai mes de maig han canviat de manera
important l'escenari politic de les liles Balears i del País Valencià, on
governava e! Partit Popular des de feia temps.
Una característica important dels successius governs populars - a
part deis coneguts episodis de corrupció i clientelisme- és l'obstinada animadversió -gairebé malaltissa- a qualsevol manifestació
de la llengua i la cultura pròpies i l'actitud bel-ligerant en contra
del català, arribant a l'esperpent de negar que català i valencià,
amb les corresponents variants dialectals, son la mateixa llengua i
contradient de manera ridicula el mon acadèmic i científic.
Potser els fets més evidents son les dificultats posades a la recepció de TV3 i Catalunya Ràdio en l'àmbit d'aquestes comunitats
pretenent justificar amb arguments pretesament tècnics allò que
és injustificable. Tanmateix, la llista d'agressions i humiliacions a la
llengua i cultura comunes és llarga, i la persecució soferta recorda
els temps de la dictadura.
A m b la victoria de formacions de centreesquerra volem creure que
s'obrirà una nova etapa i un nou impuis per a la llengua i la cultura catalanes. A les mans deis nous governs sorgits de les urnes està
derogar decrets restrictius i legislar en favor de la dignificado, normalització i promoció de la llengua i la cultura, considérant aqüestes com un patrimoni amenaçat que cal protegir, amb un valor que
va més enllà de qualsevol color politic..
Si es vol no ha de ser difícil.

La nostra portada:
El tronc comú cultural del País Valencià i les liles Balears amb
Catalunya és Incontestable i l'element bàslc de cohesió és la llengua catalana. Els governs de les darreres décades han intentât
esborrar l'evidéncia però eis canvis propiciats per les eleccions
autonòmiques obren una finestra a Tesperança. Per reflectir-ho
hem cregut oportú dedicar la nostra portada al símbol que representa la Flama de la Llengua, que va arribar al nostre poblé com
cada any per Sant Joan. I, d'altra banda, deixem testimoni gràfic
del nostre nou consistori.

Director: Pere Farriol.
Redacció: Aaron de Larrazábal,
Pere Cabot, Jaume Danti, LIuis
Galobart, Marti González. Pep
Margenat. Viceng Relais, Ramon
Vilageliu.
Corresponsais:
RieUs del Fai: Carles Bachs.
Bigues: Miquel Mas.
Lliqà d'Amunt: Xavier Mari.
Lliqà de Vali: Nuria Seguer.

Meteorologie
42

Ronçana, 1/6/2015, p. 3 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Publicitat i atenció al lector: 93 844 91 93
Correu electronic: roncana@e.infologic.cat
Edita: Parroquia de Santa Eulàlia de Rondana
Composició: Cabot - Granollers.
Impressìó: I. G. Santa Eulàlia.
Dipòsit Legai: B-39.837 - 1968

Donatiu: 3 euros
Nota de la Redacció: Recordern que eis
escrits publicats amb firma expressen el criteri
de l'autor, que no coincideix necessàriament
amb el de la revista.
Recordern també que no es publicará cap article
del qual no coneguem la Identität de l'autor,
encara que pugui ser publicat amb pseudònim.

Cd
a
et

o

fi
o
u

Servei Oficial

CENTRE ODONTOLÒGIC LLIQA D'AMÜNT
Des de 1988
Cuidem ei seu

Som riure
ESTETICA: CARILLES, BLANQUEJAMENT
C O N T R O L DE B R U X I S M E

ORTOD6NCIA INVISIBLE/ CONVENCIONAL
IMPLANTS
T O T E S LES ESPECIALITATS

LaCruTlla-Tel.93 841 67 05
LLIQÀ D'AMUNT(LaVail del Tenes)

TEL: 93.84141 84 / 639 25 33 64
www.dentalsilviakotler.com
Baronia de [Vlontbui,63 / Ui?a d'Amunt (08186)
Horari: de Dilluns a Dissabte

Restaurant Mestret
Ramon Puigdomènech
Esmorzar de forquilla
Cuìna Mediterranea
Especialitat en carns a la brasa
Fundat l'any 1895
Tel. 93 844 82 07
Fax. 93 841 83 82
SANTA EULÀLIA DE RONQANA
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jordi Bau Pineda
Mòbil. 676 466 224
Tailer.
938 448 311
Carni de Can Tabaquet, 4
Sta. Eulàlia de Roncana 08187
Barcelona
fusteriabau@gmall.com
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Temps de Meure,
temps per compartir
ÉS un fet que vivim en un món de soroll, no només
perqué en molts indrets el so és molt alt i dificulta
entendre'ns, parlar, sino també en el sentit de la
constant xerrameca sense la necessària reflexió prèvia o sense pensar que hi ha moments o hi ha temes
que necessiten poca remor i molta cura (això és perfectament aplicable a la política del nostre país).
També és cert que sembla que hi hagi la necessitat
de fer-se sentir perqué quedi ciar que un hi és, per
pur protagonisme. D'altra banda, massa sovint es
fan les coses a corre-cuita, d'ocupats com estem,
fins i tot els infants, i tot es vol el més ràpidament
possible. La immediatesa està a l'ordre del dia.
També a l'estiu, quan arriba un temps de lleure, per
a aquells que en poden gaudir, es planteja com s'ocuparà, no fos el cas que es trobessin sense saber
qué fer. Les respostes són ben diferents, ja siguin
joves o adults, en funció d'aficions, del temps disponible, de les possibilitats. No són pocs, però, els
que han descobert que d'entrada hi ha la necessitat
d'aturar-se, de posar fre al ritme esgotador en el
que s'ha convertit la vida. Amb aquesta decisió per
endavant, hi ha qui busca estar sol i poder fer silenci. Hi ha, en canvi, qui decideix fer-ho en grup, aturar el neguit i compartir l'amistat, trobar-se pel sol
fet de gaudir de la companyia, de parlar distesament, valorant l'aportació de cadascú.
Des de mitjan segle XIX, en el context de la industrialització, amb jornades de treball inacabables, es
van anar constituint els Ateneus populars, entitats
culturáis que tenien com objectiu contribuir a la formació deis seus membres en el temps de lleure. De
manera semblant, cap a finals d'aquell segle i amb
l'entrada del XX, es formaven associacions de cant
coral, centres parroquials i d'altres que tenien en
comú la preocupado per aprofitar les hores de descans de la feina com un espai per al creixement personal a través d'activitats com podien ser les tertulies literàries, el cant o el teatre (l'Ateneu l'Alianga
de Lligà d'Amunt es creava el 1925, amb el seu Cor
Claverià el 1927 i el 1933 el Casal Parroquial a
Santa Eulàlia). D'aquells ateneus i centres d'orientació diversa en sorgiren compromisos socials i politics

amb incidéncia no només en l'àmbit local sinó
també en el de país.

El passat responia a les seves circumstàncies com el
present ho fa amb les actuals. En el món en el que
vivim el consumisme és una característica abassegadora, fins al punt que ha esmorteït moites d'aquelles iniciatives que es fonamentaven en el compromis voluntari deis seus membres per organitzar-les i
mantenir-les, mentre s'han multiplicat aquelles que
simplement són consumides sense la mínima implicado deis que hi partidpen. Així, per exemple, trobar-se una colla d'amics, sovint al voltant d'una
taula a l'hora de sopar, per parlar sobre qualsevol
tema, amb conferenciant o sense, pel simple plaer
de passar una estona distesa, amb l'únic interés de
compartir amb els altres mentre s'aprén de tothom,
ara ja resulta un fet força excepcional.
Les raons deis canvis en la dedicado del temps de
lleure són múltiples i molt variades i entre aqüestes
un no deixa de preguntar-se si no ha canviat també
la considerado de la importància d'enfortir els
valors de l'amistat i de la gratuïtat. Malgrat tot hi ha
qui ho practica i en gaudeix, n'he conegut uns que
es troben cada dijous i s'han posât el nom de "La
dolce vita".
Jaume Danti

PAPERERIA- MERCERIA
QUIOSC-LLIBRERIA
ARTICLES DE REGAL

CAN FERRER
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Imatges d'estiu
Qui més qui menys per aqüestes dates pensa en
desconnectar. Sigui per fer un viatge a l'altra part
de món, o per passar una estona en una terrassa de
bar davant d'una beguda refrescant; per fer més
esport 0 per mirar-se les postes de soi sense les preocupacions habituais. 0 per caminar pel país i descobrir-lo.
Ara, que escric aqüestes ratlles amb el neguit de si
tindrem tots els originals a punt perqué Ronçana
pugui sortir per la festa major, res no priva de contemplar, virtualment és dar, paisatges de repòs.
Per exemple el paisatge del carni de la Riera. Entre
plataners, a l'aiçada del Bonaire, s'hi troba una mica
de fresca. Llàstima que el Tenes fa setmanes que
s'ha estancat per la sequera i haurem d'esperar a la
tardor perqué torni a ser la riera que va "avail sens
pressa" de la cançô.
De fet, un mateix Hoc ens aporta impressions diferents si hi anem en un moment o en un altre de
l'any. Tenim a prop l'exemple dels Cingles de Berti,
tan amables a l'octubre, quan es fa
la Marxa Passeig de la UEC. Després
de les primeres pluges de tardor hi
fa una fresqueta que reanima; el
vermeil de la base calcària és molt
viu 1 fa de contrapunt a l'herbei i al
sotabosc exubérants que prenen
tots els tons de verd. En canvi,
anem-hi ara, en plena canícula: les
cigales no paren el nervios segasega-lliga-lliga, les bardisses 1 els
garrics sembla que punxin més. La
sargantana enfila la roca i s'amaga
llesta dins l'esquerda. El respirar es
fa difícil mentre la colobra s'esmuny
llapissosa sota els matolls. La boirina
de xafogor confon els colors en una
mena de grisós lleig.
A Catalunya hi domina el clima mediterrani, com
diuen els manuals, ara en procès d'esca If a ment.
S'hi contraposa l'ambient litoral amb el continental.
A la terra ferma no es nota l'accio suavitzadora del
mar i, en conseqüéncia, hi fa más fred a I'hivern 1
més calor a I'estiu, com tenim oportunitat de com-

provar amb les dades que ens arriben aquests dies
de les informacions meteorològiques.
Un dels llocs del nostre país que fa más calor a I'agost és Montrebei, el congost, impressionant, de la
IMòguera Ribagorçana que fa de limit entre
Catalunya i l'Aragó. Sobretot si se ús acut d'anar-hi
a migdia des de Termita de la Pertusa. Al refugi no
hi trobareu ningú, el silenci sera solemnial, la font
que tan s'esperà, ben senyalada al mapa, consisteix
en un tub de plástic que no hi ha manera que ragi
gota d'aigua. La situació gairebé us farà veure
aMucinacions. i si quan torneu voleu saciar la set
haureu de recorrer una distància encara respectable.
Això sí, el cambrer us aconsellarà que per fruir d'aquests paratges més val anar-hi la tardor. Us adonareu que el nom del massis -Montsec- no és casual.
Val més que busquem la fresca. Al bressol del nostre excursionisme, per exemple, la Vail de Nuria. Els
saltirons del riu que acompanya la. pujada des de
Queralbs; el salt del Sastre, el salt de la Núvia amb
les seves tones d'aigua immaculada. Els faigs, els
pins negres, el llac, el prat. La Mare
de Déu transcendent, d'aparença
feréstega corn les dones d'abans
d'aquestes muntanyes. La coma
d'Eina, una mena de "finis terrae"
pirinenca de la Catalunya estricta.
Hi ha altres valls, com la coma
d'Eina. que sembla que s'acabi el
món, per exempie els llacs de
Tristaina a l'angle nord d'Andorra,
on neix la Valira. La seva aigua més
avail anirà al Segre i més avail a
TEbre i, per tant, acabará al Delta.
Els llacs de Tristaina són en un drc
d'origen glacial gairebé impecable i
a Tagost encara s'hi mantenen congestes de neu considerables. La
paret rocosa sembla invencible però
sempre s'hi pot endevinar el viarany que serpenteja
fins al coli i fins el cim. I, des d'allí, reconéixer la Pica
d'Estats, i altres muntanyes i altres valls i altres horitzons més Ilunyans per descobrir.
Liuis Galobart

casais
A I G U A • G A S • ELECTRiCITAT • C L I M A T I T Z A C I Ô

Carretera de Barcelona, 6 4
0 8 1 8 7 Santa Eulalia de R o n ç a n a
T. 9 3 8 4 4 8 1 3 5 • Fax 9 3 841 8 3 77
electricitatcasals@hotmail.com
wwwJnstalaciones-granoliers.com
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Suport vaticà a les nacions
petites convertides en Estât
"EL PREGÓ" és una publicació quinzenal d'informació i opinio edesial que al darrer número, el 500,
ha publicat un article del periodista barceloní ORIOL
DOMINGO, un amie de quan érem estudiants. Ens
trobàvem els estius a Sant Feliu de Codines i, a més
de fer passejades i excursions per les roda lies del
poblé, parlàvem sovint del Nostre Poblé i de la seva
dignitat, quan només se'n podía parlar en privat i
ningú no en parlava en públic ni per escrít. Qui
m'ho havia de dir, aleshores, que hi hauria canvis
com els que vivim?

Mn. Pere Farriol

1. El Vaticà dona suport a les nacions petites que,
també en el temps actual i de globalització, aconsegueixen la independència i es converteixen en
Estât. Aquest és el cas de Bosnia i Hercegovina. El
papa Francesc en va visitar la capital, Sarajevo, el
passat 6 de juny. Era el mateix dia que el seu compatriota Lionel Messi va jugar la final catalanoitaliana, entre el Barga i la Juve, a Berlín.
2. Bosnia i Hercegovina és un petit poblé, d'aquests
que Mariano Rajoy i altres com ell menyspreen perqué son més petits que Espanya. Bosnia i Hercegovina té 3,9 milions d'habitants i és independent des
17'
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de l'any 1992. Sarajevo, amb uns 305.000 habitants, té una llarga historia de coexistència religiosa
entre musulmans i cristians, tant ortodoxos com
catòlics. El lema d'aquest viatge papal ha estât "La
pau sigui amb vosaltres".
3. Joan Pau II ja visità eis dies 12 i 13 d'abril del
1993 Sarajevo. De fet el papa Woityla va tenir una
significativa línia d'actuació de carácter edesial, cristià i civic en política internacional. Va viatjar a tots
els països que acabaven d'aconseguir la sobirania:
Lituània, Letònia, Estònia, Eslovàquia, Eslovènia, República Txeca, Geòrgia, Ucraina, Kazakhstan, Armènia, Azerbaïdjan, Croacia. Constitueix una actuado
de la diplomacia vaticana que continuará en el present i en el futur.
4. Es podria fer un informe sobre el viatge papal a
la independència. Segons Joan Pau II, la grandesa
d'una nació no es basa en la seva força militar, ni en
el nombre d'habitants, ni en la seva extensió geogràfica. Aqüestes son les seves paraules: "Hi ha
valors que estan inscrits en la naturalesa de tot èsser
humà i que el cristianisme ha personalitzat i proclamât amb daredat. Sobre aquests valors es fonamenta l'autèntica grandesa d'una nació. Valors com
la dignitat humana, I'honradesa moral i inteMectual, la llibertat religiosa, la defensa de la familia,
i'acollida i el respecte per la vida, la Solidarität, la
subsidiarietat, la partidpació, el respecte a les miñones".
5. Tota una lliçô de realisme, d'exigéncia ètica personal i col-lectiva, i de respecte a la voluntat i la llibertat deis pobles.

Oriol Domingo i Pàmies

Estats d'Europa amb menys pobiació que Catalunya
(dades de 2013-2014; en miiions d'habitants)
Dinamarca 5,67; Finlandia 5,47; Eslovaquia 5,42;
Noruega 5,19; Irlanda 4,63; Croacia 4,23; Bosnia
Herzegovina 3,75; Moldavia 3,56; Lituania 2,90;
Albania 2,88; Macedonia 2,07; Eslovenia 2,06; Letonia 1,97; Kosovo 1,86; Estonia 1,31; Montenegro
0,62; Luxemburg 0,57; Malta 0,42; Islandia 0,33;
Andorra 0,078; liles feroe 0,049; Monaco 0,037;
San Marino 0,033; Ciutat del Vaticà 0,008.

Catalunya té 7,50 mlMons d'habitants.
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El 28S: els escons 1 els vots
S'apropa el 27S al mateix ritme q u e s'apropa el 28S.
Si el 27S será el dia de les eleccions més importants,
o si més no, més excepcionais q u e haurà viscut
Catalunya, el 28S será el dia en q u e les interpretacions q u e es facin dels résultats seran t a n o més
importants que eis propis résultats.
És més, ja abans de les eleccions,
les interpretacions q u e s'estan
f e n t sobre la propia convocatoria de les eleccions ja son m o l t
variades. Uns d i u e n q u e son
eleccions plebiscitàries sobre la
independencia; altres diuen que
aquest plebiscit és sobre el Sr.
Mas; d'altres q u e son eleccions
a u t o n ò m i q u e s normáis; altres,
q u e plantejar-ho c o m un plebiscit és un f r a u
democràtic; altres diuen que a m b aqüestes eleccions es vol tapar la corrupció, etc.
Però deixant de banda totes aqüestes interpretacions q u e es fan i es faran, i q u e aniran en f u n c i ó
del color polític, hi ha un possible résultat que p o t
ser clau per les interpretacions que es facin a partir
del 28S. Imaginem que el résultat fos el següent:
Que eis partidaris de la independència guanyin per
majoria absoluta al Parlament, és a dir, en n o m b r e
de diputats, però no guanyin en n o m b r e de vots. Si
això passa, q u i n será el m a n d a t del pöble de
Catalunya? C o m es governarà?
A q u e s t escenari no és gens improbable. A Catalunya, eis escons no es distribueixen pel n o m b r e de

vots de t o t el territori de Catalunya de f o r m a proporcional, sinó que es distribueixen per circumscripcions
électorals, que són la delimitació del territori que s'utilitza com a base per l'assignació dels es-cons i que
coincideixen a m b els limits territorials de les provinces. Així, els 135 escons del Parlament de Catalunya
es reparteixen en 85 per la circumscripció de Barcelona, 18 per
Tarragona, 17 per Girona i 15 per
Lleida. Aquest repartiment, respon, en-tre d'altres, a criteris territorials, és a dir, d o n a r major
rep rese ntativitat a territoris menys
poblats. Per t a n t , a m b aquest
repartiment d'escons, un v o t a la
provincia de Lleida equival a dos
vots de la provincia de Barcelona i
un vot a les províncies de Tarragona i Girona equival
a 1,4 vots de la de Barcelona.
Algunes enquestes ja pronostiquen q u e les forces a
favor de la independència guanyin per majoria al
Parlament de Catalunya, és a dir, per més de 6 8
escons, però que no superin el 5 0 % del n o m b r e de
vots. A q u e s t résultat donaria a r g u m e n t s sòlids ais
partidaris del no, posaria en d u b t e la legitimitat d'iniciar el procès cap' a la independència i pràcticam e n t , impossibilitaria el reconeixement internacional, per no ser un m a n d a t dar. Així dones, el 28S,
caldrà llegir els résultats més pel n o m b r e de vots,
que no pas pel d'escons.

Jordi Batlles

CLÀ9bLLÀS

Venda al major de :
• Articles platja i camping
• Joguines nacionais i
importacions exclusives
• Regal informal
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Estructures d'Estat
La veritable força de la humanitat, la més certa, és la
nostra capacitat d'imaginar. Fins i tot, potser, la nostra capacitat d'explicar ficcions, de relatar. Per això,
durant segles, eis relats de la Biblia o de l'Alcorà, tan
ben travats per la paraula escrita,
van esdevenir tan versemblants i
tan ben acceptais corn a veritat
última que, simplificant, tot el que
no estava escrit en aquells textos,
simplement era superflu. Tot el
coneixement que expressaven era,
així, el coneixement que eis mortals
havien de considerar important,
necessari i basic. Aprofundir i estudiar a fons eis textos havia de conduir a la veritat i, per tant, restructura de coneixement que expressaven, el coneixement reveiat,
obviava la resta de preguntes que es podia fer qualsevol humà considérant que si no formava part de les
escritures, planament, no era important i no calla encaparrar-s'hi més. Era així perqué hi havia una consciéncia general que ho aprovava sense esquerdes.
Amb el temps, els relats i el consens sobre qué
esdevé un coneixement important i qué és una
impertinencia fruit d'un cap calent ha anat moventse cap a altres pois. La capacitat d'imaginar preguntes noves, la consdéncia que calien explicacions
rellevants i la humilitat de considerar que, com a
humans, ignorem el funcionament real de la realitat
ens va conduir, com a espécie, a posar la déncia en
el centre de la veritat. I, per tant, el marc que va
possibilitar aquesta revolució també va variar des
del coneixement révélât al coneixement cientific.

En aquest entorn nou també es va passar a generar
estructures de relació entre persones que anaven,
per entendre'ns, des del "Caudillo por la gracia de
Dios", a Constitucions fruit de l'acord dels súbdits.
Però tant una cosa com l'altra
tenen, a la base, una regia d'or:
funcionen mentre hi hagi un consens i una acceptadó generals
(tant si están generades per la
força militar en el primer cas o
aconseguides per la força de les
majories parlamentarles en el
segon). Les estructures que regeixen l'actuació de la ciutadania,
dones, s'esdevenen de l'acceptació genérica d'aquest coneixement compartit.
Tot plegat ens ha de fer pensar en qué la catalanada del segle XXI, no ho és pas per cap coneixement
révélât, i som catalans (i catalanes!) perqué compartim un relat générât per la nostra historia, perqué compartim reaíitats petites o grans i personatges que considerem mites creadors de la nostra realitat o simplement perqué tenim ganes de ser-ho.
I tindrem estructures d'Estat en el moment, just en
el moment, en qué la gran majoria de la gent del
país adjudiqui com a veritat inqijestionabie que els
impostos, per exemple, els hem de pagar a
l'Agencia Tributàra de Catalunya.
Ramon Vilageiiu

^t^iwaxwaì

Direcció: Srs. Guerrero
Tancat eis dimecres

Carni de la Serra, s/n - Tel. 93 844 90 75 - Santa Eulàlia de Ronçana
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El carni cap a ítaca
El carni cap a ÍTACA és dur, llarg, pie d'entrebancs,
moites vegades sembla sense sortida, com un túnel
llarg 1 fose, però sempre es veu com una llumeta al
final. I aquest final sempre, però sempre, arriba. Mai
no queda sense fi si ets persévérant, si no et deixes
endur per la desesperança, per la deixadesa. Has de
tenir ímpetu, força, la ment ben clara i mantenir-te
sempre dret, sempre endavant, no girar cua mai,
encara que hi hagin moments de dificultats quasi
insuperables. Sempre endavant.

possibilitat de tenir una nació propia i gairebé diria
que mai més no la podriem ni somniar.
Però no obiidem la frase que va dir en Josep Pia,
referida ais espanyois, i que en aquests moments
s'escauria molt referida a nosaltres, als catalans:
"No hi ha res que s'assembli més a un català de dretes que un català d'esquerres".

Si volem aconseguir la nostra llibertat, si volem
aconseguir èsser un pöble Iliure, independent, i que
pugui decidir el seu camí, només podem fer que
Iluitar, sense violència. Ens hem de carregar de rao,
i així tindrem l'opinió internacional a favor nostre i
será la força que ens permetrà arribar al final.
Metafòricament hem de fer com diu la Biblia que
van fer els Israelites per fer caure les muralles de
Jericó: "Déu va dir a Josué, doneu una volta a la ciutat un cop al dia amb tots eis homes i les armes. Ho
feu sis dies seguits i al setè dia, els sacerdots amb
set trompetes que vagin davant de l'ARCA DEL TESTAMENT i feu set voltes a la ciutat. Després, tot el
pöble farà una gran cridòria i llavors veureu caure
les muralles fins als fonaments i podreu entrar lliurament a la ciutat."
Dones bé, nosaltres hem de fer el mateix, hem
d'omplir-nos de raons, de reciamacions a Madrid,
de manifestacions a tot el nostre país Catalunya, i si
ho hem de fer set vegades set, ho farem fins que
caiguin les muralles i puguem ser Iliures a la nostra
estimada terra.
Jo crec que el nostre president està començant a fer
les primeres voltes a la ciutat de Jericó, amb les
seves trobades amb el senyor Junqueras i la resta de
politics mes o menys favorables al procès sobiranista, amb propostes com la llista única. Darrerament,
sembla que ja està gairebé acordat un full de ruta
que ens permeti, ja que no hi ha altra manera, dur
a terme les eleccions autonòmiques anticipades al
27 de setembre. I que tots els partits más o menys
independentistes duguin, a la seva proposta electoral, una proposició unitària envers la independència
que deixi molt dar que es comprometen, en cas de
guanyar les eleccions la suma d'aquests partits, a
endegar les necessàries converses amb Espanya.
Han de ser de tu a tu, per declarar estât independent la nostre Pàtria.
Però, per això, la quantitat de vots a favor d'aquesta posició ha de ser d'una gran magnitud i, per descomptat, de majoria absoluta, sufident per fer por
a Madrid. És a dir, per fer "caure les muralles de
Jericó". De no ser així, llavors hauriem perdut tota
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I alerta que les discussions idéologiques, en aquest
moment, poden fer molt de mal. El primer és aconseguir la independènda i després ja triarem el president de la República Catalana.
Penseu-hi, que el tema és molt important.
Necessitarem, almenys, un 65-70% de vots favorables. No n'hi ha prou amb una majoria del 5 1 % . A
Madrid riurien i no aconseguiriem res.

Per altra banda, no obiidem que es presenten nous
i grans entrebancs. Ara, amb la imputadó de la
infanta Cristina, queda tocada i molt la Corona. Jo
sempre he pensât que el rei tenia el gendre com
una especie de cap de turc.
Tot això pot comportar un daltabaix molt important, dones sabem que hi ha molts polities, tant
d'esquerres com de dretes, que voidrien fer fora la
monarquía i establir una república. 1 llavors, com
quedariem nosaltres? Será més fàdl o més difidl
aconseguir la nostra llibertat? Encara que amb l'abdicació se n'ha sortit prou bé, almenys de moment.
Hi ha massa interrogants, encara que jo, personalment, preferirla una república. Almenys cada ics anys,
si no ens agrada el president de la República, el podriem canviar mitjançant les eleccions i no com ara
que hem de suportar el que hi ha i el que vindrà al darrere. Ja veurem; és qüestió de donar temps al temps.
Però, tanmateix, això és un tema d'Espanya i, per
tant, ja s'ho faran.
Andreu Alpiste i Perez
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Quin mon volem transmetre als
nostres fills?
Enmig d ' u n m o n convuls, c o m el medieval, al segle
XIII, a Itàlia, un h o m e trencà els esquemes religiosos. socials i politics del seu temps. Saccejà, a m b les
seves paraules, i, sobretot, a m b la seva manera de
viure, els f o n a m e n t s d'aliò q u e h o m a n o m e n à
Cristiandat.
C o m p r e n g u é que el pobre no reclama
un petit d o n a t i u que humilia, sino
compartir la seva vida a m b la nostra, i
això només és possible des del servei
humil, i des d ' u n a actitud per part
nostra de senzillesa i austeritat.

"LIoat s i g u e u " , que tracta de l'ecologia, i que pren
el n o m del gran Càntic de les Criatures que Sant
Francese composà.
Un text, el del Papa, que convidem a llegir no
només als creients, sino a t o t h o m . El repte és c o m ú :
tots vivim al mateix pianeta, que esdevé la "casa
c o m u n a " . El desti de la h u m a n i t a t és
el mateix, siguem creients o no.
L'ecologia no és un t e m a secundàri. La
sostenibilitat del pianeta, es dedueix
de les idees papais, no és una qüestió
menor. El clima i les seves afectacions
es m a n i f e s t e r en les condicions de
vida de milions de persones. Pot generar pobresa, malalties, p a t i m e n t . . .
Existeix un clam de p a t i m e n t a la natura (deforestació, desaparició d'espècies, canvi climàtic, etc...), i a la vida
dels més pobres, q u e en pateixen les
conseqCiències.

Visqué un m ó n de croats, guerres i divisions fondes entre dues cultures que
semblaven irreconciliables: occident i
orient. A p ó s t o l de la pau, f o u valent
per deixar la seva terra i fer allò que
n i n g ú podia sospitar d ' u n h o m e físic a m e n t feble i petit: un diàleg franc i
seré a m b els sultans musulmans d'Egipte i Damasc.
El seu missatge captiva i suscità ràpides i àmplies
adhesions; milers d ' h o m e s i dones volgueren seguir
el seu estil, i les seves «fraternitats» s'estengueren
per t o t Europa, Es tractava de compartir-ho t o t , en
c o m u n i t a t , per tal de viure a m b senzillesa una nova
manera d ' e n t r e n d r e la vida i la f e cristiana, o m n i present a la seva època.
Ens referim a Sant Francese d'Assis. Un h o m e q u e
en fa de la vida poesia, i de la poesia vida. Capaç de
Hoar la natura i els seus elements, i de veure en ella,
quan ja no veia gairebé res a causa d ' u n glaucoma,
la grandesa d ' u n a creació que és un regal i una descoberta sempre nova per als homes.
Seguint aquesta linia de pensament i de tarannà
vital, Tactual papa Francese ha publicat l'Enciclica

Aquesta enciclica ecològica, la primera d'aquest
tipus en un pontifex, ha estât m o l t criticada per
diversos sectors i països, un d'ells els Estais Units. I
és que Francese denuncia els interessos de grans
corporacions i potencies mundials en la seva irresponsable acciò c o n t a m i n a d o r a i degradadora del
medi en el quai tots vivim. Els interessos économies,
irresponsables, que no están al servei de les persones. La voracitat d ' u n s pocs q u e posa en perill la
sostenibilitat del medi.
I fa propostes q u e no agraden, perqué suposen t o t a
una conversió " v e r d a " , un canvi de vida per tal de
poder transmetre als nostres filis un m ó n en el qual
sigui possible la vida. Un canvi q u e ens ateny,
t a m b é , individualment. Ens en sortirem?

Mn. A a r o n de Larrazabal

Assessor ia.
VALL

DEL

TENES

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

Tel. 93 844 94 81
Plaça de l'Ajuntament, 4 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana - Fax. 93 841 83 57 - pmartinez@valldeltenes.es
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Lectures encadenades
Una lectura te'n porta una altra... Passa sovint que
llegeixes una obra que en cita a una altra o hi fa
referència i llavors et vénen ganes d'anar seguint la
cadena. Llegint La ridicula idea de no volver a verte
de Rosa Montero et trobes de píe en la vida de
Madame Curie.
Marie Curie, després de la mort del seu marit Pierre,
entre l'abril del 1906 i l'abril del 1907, escriu un
diari commovedor. Parla amb Pierre des del seu
laboratori on no podia imaginar d'estar-hi sense ell
i recorda, amb ell, els últims dies que van passar
junts a St. Rémy, amb les filles, Irène, la gran, que
tenia llavors 8 anys i la petita, Eve, que només en
tenia 2, i de com se sentia en calma i plena de dolga
tendresa cap a l'excel-lent company que tenia al
costat. Això li donava forces i fe en el futur, sense
saber encara que no hi hauria més futur amb ell.
De les paraules d'aquest diari t'adones de la rara i
admirable comprensió que hi havia entre ells davant
de qualsevo! situado o tema. Una de les últimes
converses que recorda era sobre educado, no entenien com la gent amb qui tractaven no valorava
igual que ells l'ensenyament de les ciències naturals, l'amor per la natura i per la vida que consideraven indispensable de transmetre als nens.

De mica en mica es veu com torna a la vida, a apassionar-se per la ciència, a fer les dasses a la Sorbona
(substituint Pierre)... Les darreres paraules d'aquest
diari, de l'abril del 1970, diuen aixi: "Fa un any. Visc
per les nenes... El dolor és sord, però segueix viu. La
càrrega pesa sobre les meves espatlles. Que dolq
que seria adormir-se i no despertar! Que joves que
són les meves pobres petitesi Que cansada que em
sento! Tindré encara el coratge d'escriure?"
Fina Danti

OIL

RERTOÍ

Millori el rendiment d e la s e v a

^ ^ e d u ^ e l
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Valori preu, qualitat i

caldera

gas-oil

seniei

PETRO SANTA EULÀLIA
etra, de Barcelona, 125
SANTA EULALIA DE RONÇANA
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Entrevista a Carolina Campillo, divulgadora científica

"Les gorgónies de Blanes són les
més altes del Mediterrani"
Carolina Campillo Campbell (Santa Eulàiia
de Ronçana, 1974), biologa i submarinista, viu a Blanes des de fa més de 15 anys.
Investiga i divulga el fons mari, en concret les gorgónies, una varietat de corali
de la Costa Brava. Amb estudis a Escocia i
ais Estats Units, treballa per l'entitat S'Agulla Educado l\/lediambiental. És premi
Cavali Fort 2014 per tres articles de temàtica marina. Comparteix el busseig amb el
seu marit, Carlo Tidu, també biòleg.
Aquí com neix el submarisme?
A partir d'alguns apneistes que es passen a les
ampolles d'aire comprimit i el 1954 funden el CRIS.
L'Armada de seguida s'hi va interessar i hi van tenir
una relació molt estreta en salvaments i reseats.

El CRIS, amb seu a Barcelona!
Aquí hem sigut pioners! Ais anys 50 l'empresa
catalana Nemrod va copiar el sistema de respiració
autònom d'Émile Gagnan i Jacques-Yves Cousteau.
El barceloní Eduard Admella va ser el primer a arribar a 100 metres de profunditat amb Nemrod, per
ofensa de Cousteau I I els americans van començar
a fer sen/ir aquesta marca.

Bussejar és estar sota pressió.
A terra ferma estem a una atmosfera, i cada 10
metres que baixes estás a una atmosfera més. Com
que el eos humà és 7 0 % aigua, no ho notes, a part
de les orelles, però ho has d'anar compensant.

Com?
La gracia de l'aparell que fem servir per respirar, els
reguladors compensats, és que et dona aire segons
les atmosferes a què estas. Tens la percepció de respirar normal.

També heu d'estar en forma.
Si, però el submarinisme és un antiesport. Ho considerem una activitat: el que convé ailà sota és estar
en calma, perqué és el que et fa consumir menys aire.

Com si fóssiu a l'espail
És comparable. Laire és 7 8 % nitrogen. Ais pulmons no hi entra tot i ser el component principal
de l'aire, però sota pressió travessa la paret dels
alvéols i et va a la sang.

Amb quin efecte?
La "borratxera de !es profunditats"! Et pots perdre.
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Carolina Campillo a! vaixell Maru, al port de Blanes (la
Selva).

posar-te a riure, desorientar-te... veure les bombones i no entendre si pugen o baixen, o sigui que no
saps on és la superficie!

Quin rise!
Ho pot ser: si estás a 4 atmosferes, és a dir a 30
metres, i puges rapid, aquest nitrogen es va expandint dins teu i et pot provocar una embolia gaseosa.

La ciau és pujar lent?
Sí, per descomprimir. L'ordinador que portem al
canell et va dient les parades. L'apneista no té
aquest perill, perqué agafa l'aire de fora i tot ell es
comprimeix.

Poe o molt, acumuleu nitrogen?
Sempre te'n queden residus al eos i després d'una
immersió convé relaxar-se per acabar-los d'alliberar
No pots pujar a més de 1.000 d'altitud ni fer esforgos.

Prou que n'has fet!
No estem fets per estar sota l'aigua. L'ambient és
tan hostil que t'has d'equipar molt. Vas amb una
ampolla de 15 litres carregada amb 200 atmosferes. Abans jo amb aquesta ampolla durava 30
minuts i ara, 90, a la mateixa profunditat.

Qn
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t revista
Cap color es manté?

El bIau és el que té més penetració; tarda moít
abans de ser negre. Per aixó ni que sigui fent "snorkel" tot ho veus bIau verdós i tens una decepció.
Com és fotografiar a dins del mar?
N'he hagut d'aprendre! A 50 metres el cervell no
va igual de rapid.
Ah no?
T'hi has d'acostumar. Nosaltres ens hi hem entrena! Fent fotos també has de minimitzar el moviment. Descobreixes que pots fer fotos cap per avall,
que avances per la dreta i ['esquerra i també per
daIt i per baix...
Un altre móni
La biologa té el títol màxim com a bussejadora esportiva, tres estrelles CMAS.
E! que fa l'experiènda!
Aprens a moure't. Arriba que ni fas servir les mans.
Amb un cop d'espatlla ja et gires. Les nostres aletes
són curtes i ampies, al revés de les aletes de l'apneista, perqué volem poténda, anar amb "reductora".
Altre cop com els astronautes!
Imitem els peixos: inflem i desinflem la bufeta natatòria, que en el nostre cas és l'armilla, connectada
a la bombona. Fem una immersió moft tècnica.
Amb un equipament aparatos.

Realitat en tres dimensions! Et fa agafar vertigen.
Quan puges tampoc tens referéndes, has de mirar
el profundímetre.
Com us comuniqueu, sota I'aigua?
Sempre baixes amb un company, mai sol, i hi ha un
llenguatge minim de gestos: "pugem", "baixem",
"ok" i "em falta aire".
No sona gaire bé...
El nostre cos pel que està fet és per evitar la deshidratado, al revés que els animals de mar. Ells han
desenvolupat aletes, veri, tentacles...
Com els corallsl

Sí, i és tan fácil sentir-te incomode! Que el trajo no t'acabi d'anar bé, que t'entri aigua a les uileres, que et
sentis engabiat, que no ho estás però depens de ['ampolleta... L'instintet pot dir: "Me'n vuli anara dait!".

Si, cada fioreta és un cerde de tentades amb una
boca al mig per captar el menjar sense moure's. El
corali és una versió colonial de meduses.

Fins quant baixes?

Meduses amb "arrels"! I les gorgònies?

El nostre límit és 70 métrés. Com més baixes, més
suaus són les diferéncies de pressió. A 40 metres
estás molt bé: notes els corrents, però no l'onatge.

Igual, són una varietat de corali. A la capgalera del
canó submari de Blanes n'hi ha moltes. Estan tan
alineades que semblen plantades! A nosaltres com
a biòlegs amb el vici de bussejar ens feia malicia
anar-les veient i no treure'n sue.

Com és una ¡mmersió?
Sortim amb el vaixell, la Maru, diumenge a les vuit
del matí. Anem a unes 2 milles nàutiques de la
costa (uns 4-5 km). Amb el GPS ens posicionem
sobre el punt d'immersió i hi fondegem una boia,
és a dir, tirem una boia amb corda i un plom per
indicar on baixes i perqué des del vaixell sàpiguen
on busseges, perqué som enmig del biau!
I US submergiu...
Si, en el meu cas amb 6 quilos de plom perqué si
no, no baixo. A partir dels 5 metres ja agafes embranzida avall. A baix no ens hi podem estar més
de 15 minuts, i ens en calen 20 de descompressió.
Al fons mari tot és fosca?
No, penombra! No anem tan avall per estar a les
fosques. Això si, els colors canvien. Fins que no
veus les fotos no els veusi Les gorgònies són vermelles i grogues, però les veus negres i verdes!

Ronçana, 1/6/2015, p. 14 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Les heu descobert vosaltres?
No, els hem donat entitat dentifica. Només se sabia
que hi eren pel boca-orella. Per trobar-les algú t'havia de donar "les senyes": una referénda per trobar-les, com feien els pescadors abans del GPS.
I les vau anar trobant.
Si, a clapes, però no sabiem si era norma! de l'hàbitat o excepdonal. Com que pots estar tan poc
temps a baix! Amb un ajut de la Generalitat vam
delimitar amb un sònar d'escombrat lateral una zona de 5 km2, i ara ja tenim escombrats 16.000 km^l
Amb cada immersió explorem un punt concret.
Qué fa especiáis aqüestes gorgònies?
Són les més altes descrites fins ara al Mediterrani,
de mitjana fan 50 cm! A les illes Medes no passen
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deis 20. Son molt vistoses i están molt ben conservades. Es coneixien en altres zones, però a menys
profunditat i en marges. Aquí n'hi ha una densitat
excepcional!

Parleu de "jardlns de gorgònies".
Sí, i hem volgut fer inventari dels éssers vius en
aquest "bosc", fer-ne el mapa bionòmic incloent-hi
els coraNígens, les plantacions de gorgònia blanca,
les esponges i les zones de corali vermeil, aqüestes
últimes per l'interès comercial.

Impossible, sense el suport de la gent?
De segur Aconseguir 5.000 euros a través de
Verkami, afegit al fet de teñir un blog i publicar-hi
fotos de cada immersió, ens ha fet canviar el xip:
quan la gent et presta atenció, vols fer les coses
encara més bé.

També heu rebut ajut de La Caixa.
Sí, per estudiar amb dos genetistes la connexió
genètica entre les poblacions de gorgònies del
cañó de Palamós, els canons d'Arenys i el cañó de
Blanes. Interessava no tant l'endogàmia com el
nivell de fragilitat: saber si davant d'un desastre es
podran regenerar Encara no ho hem publicat.

Ara amb S'Agulla prepares el projecte "Oceans".
Un projecte educatiu per internet amb una idea
molt senzilla: que alumnes de secundària d'arreu
del món expliquin com és el mar de davant de casa.

Fixant-se en qué?
En tres elements: l'aigua {temperatura, visibilitat i
marees), la sorra (segons el gra i els minerals) i la
vida que hi viu (qué es ven al port, qué expliquen
els pescadors). La quarta activitat és "la ruta del
peix", és a dir, qué arriba al plat.

Qué sabem del Mediterrani?
Quasi res! Fa tant que està humanitzat que els ecosistemes estan alterats. No tenim ni idea de com
era! No queda res pristí. Però és un mar que no te
l'acabes!

Tot ì la contaminació.
Si, ens estem carregant e! fons mari! C o m que no
e! veiem, el tenim com a abocador Diem de
l'Amazones, però el mar li dóna cent voltes! És on
hi ha més biodiversitat, i sens dubte on hi ha més
recursos medies per descobrir.

Què et té enganxada al submarinisme?
És una válvula d'escapament i una concentrado,
perqué sempre has d'estar pendent del manòmetre,
que mesura la pressió i et diu l'aire que et queda.

T'hi va la vida.
Per això m'agrada el que diu Eduard Admella: no es
pot banalitzar estar sota l'aigua. Ara, gaudeixes
molt de l'entorn, dels detalls i del paisatge. I surts
amb una gana i un cansamenti

El submarinisme t'ajuda fora l'aigua?
T'ajuda a veure quan et descontroles, i llavors em
die el mateix que quan tinc un problema a l'aigua:
quieta, no t'esveris, respira! I llavors ja estic preparada per prendre la decisió que hagi de prendre.

D'on et ve l'afició pel mar?
De petita estiuejàvem a Calella de la Costa. A 3
anys ja volia aprendre a nedar i els pares em deien
que era "massa petita". I pensava: "Ara no em deixeu, però de gran ja veureul". De ganes de bussejar n'he tingut sempre, però no vaig comengar fins
al 2000, quan feia recerca al Centre d'Estudis
Avangats de Blanes.

Bussejar t'ha servit com a biòloga?
Jo treballava analitzant imatges de satél-lit, i el busseig era per afició. Els biòlegs que per feina han de
bussejar, a 35 anys abandonen les aletes. De biòlegs
que baixem a més de 40 metres en som molt pocsi
AI blog "Els jardins submergits de la Selva" recull fotos de totes les
immersions.
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Carme Badia i Puig

Superservei

Presseguer
• Assessorament Comptable
• Assessorament Fiscal i Laboral
• Organitzacíó d'Oflcines

Carnisseria / Xarculeha
Alimentacìó en general
De dIUuns a dissabtes
de 9 a U hores í de 17 a 21 hores
Diutnenges de 9 a U hores

Galeries Catalunya
Tel. 93 844 82 50
Av. Prat de la Riba, 19 - 08615 Bigues i Riells
Telèfon 93 865 83 45

STA. EULÀLIA DE RONQANA

VENDA I EXPOSICIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCK)

• OBRA EN GENERAL
• FERRETERIA
• aOGUER DE MAQUINARIA
•GRES
• CERÀMICA
•SANfTARtS
• MOBLES DE BANYI CUtNA
• MAMPARES
• HIDROMASSATGE

PROGASA

etra, de Barcelona, s'n • Tel^Fax: 93 844 80 41
08187 SANTA EULÀUA DE RONQANA

Forn de pa i Pastisseria

Restaurant

SriHT TiRTOHI

«Font de la Pineda»
FornArtesà n" EA0154F

Tel. 93 865 90 06
RIELLS DEL FAI
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etra. Barcelona 30-32
Tel. 93.844,81,80
SANTA EULÀLIA DE RONDANA
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Riells del Fai
La calor de l'estiu i el temps d ' o d ja
ha arribat per molta gent, es nota per
l'afluència de persones al riu Tenes.
En els darrers anys, la zona d'aparcannent de Can Regassol s'omple de
cotxes per la prohibició expressa d'aparcar en els camins i aparcaments
privats de restaurants. El rastre de
deixalles que apareix quan els cotxes
ja en són fora poden donar una idea
de la quantitat de gent que hi ha
aparcada, i tanmateix del poc respecte cap a l'entorn que tenen aiguns
deis visitants. I és que les deixalles,
són com imants, que quan n'hi ha, ja
no ve d'aqui, i s'amunteguen deixant
un paisatge pie de brutícía. Altrament hi ha la percepció, per part d'alguns individus, que si se'ls ha passat
pel cap anar a cuinar al camp, encenen el foc sigui on sigui, amb el pretext de tenir-ho t o t contrôlât, hi
hagin activades les alarmes de perill
d'incendis o no. No estaria de més,
que a les zones d'aparcament hi
haguessin plafons infornnatius de les
prohibicions expresses, i sens dubte
de les activitats que s'hi poden portar
a terme, excursions i visites que es
poden fer al nostre patrimoni natural.
La idea de crear un punt d'informació
en el centre civic ja ha aparegut
alguns cops, però hauria d'anar
acompanyat d ' i n f o r m a c i ó que es
pogués veure fora d'hores d'obertura
i dels mitjans d'internet.

19.00 h a la Plaça de Riells Sardanes

Festa Major 2015

amb la cobla de l'Orquestra Selva-

Dijous 6 d'agost

tana

22.00 h a la Plaça de Riells
Pregó de Festa M a j o r

20.30 h a la Pista poliesportiva
Concert amb l'Orquestra

Tot seguit, Cercavila amb els gegants
de can Guerri de Riells del Fai, capgrossos i timbalers i grallers de
Bigues i Riells i Corretee amb els
Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga de Palau-Solità ¡ Plegamans.

Selvatana
00.00 h a la Pista poliesportiva
Bail amb l'Orquestra Selvatana
D i u m e n g e 9 d'agost
13.00 h a la Pista poliesportiva

Divendres 7 d'agost
12.30 h MIssa en honor a Sant
Gaietà
Tot seguit, vermut per a t o t h o m .

Festa del porrò.
16.00 h a la Pista poliesportiva
Festa de l'escuma,

21.00 h a la Plaça de Riells
Havaneres amb la Rufa.

21.00 h a la Pista poliesportiva

23.00 h a la Pista poliesportiva
Nit Jove.

23.00 h a la Pista poliesportiva

Sopar de germanor,

Actuació del grup de versions
Dissabte 8 d'agost

Defunció
Quimet Oliveras i Subirats

Los 80 principales,

11.00 h al Centre Civic de Riells
Baixada d'andromines.

des de 1917

BAR
> Esmorzars de forquilla
> Cafès i licors

93 844 87 56

Caries Bachs

CARNISSERIA
CANSALADERIA

C^S^xLo/
93 844 69 10

etra, de Barcelona, 72-74
Pisos La S a l a
0 8 1 8 7 S a n t a Eulàlia de R o n 9 a n a
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Carrer Terradellas, 31
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
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Tenes

Bigues
Nou equip de
govern
L'organitzadó i els serveis municipals
després de la formado de l'equip de
govern sorgit de les darreres elecdons munidpals, estaran integrats
en tres àrees:

ÀREA DE GOVERNANgA
Governació: Joan Josep
Peralta.

Galiano

Serveis: Secretaria, atendó al ciutadà, recursos humans, arxiu municipal,
seguretat ciutadana i protecció dvil,
mobilitat i partidpació dutadana.
Serveis Economics: Ma. Teresa Escobar Gomera.
Serveis: Pressupost municipal i Hisenda.
Comunicació i Protocol: Joan Moreno León.

ÀREA DE TERRITORI
Urbanisme: Joan Baptista Company
Claret.
Sosten i bilitat: Joan Baptista Company Claret.
Sen/eis: Planejament urbanístic, gestio urbanística, disciplina urbanística,
medí ambient, prevenció d'incendis
forestáis, salut pública.

Presa de possessió del nou consistori de Bigues i Riells.

Promoció econòmica i Turlsme:
José Gómez Tornero.

Obres i Serveis: Joan Moreno León.
Serveis: Obres munidpals. serveis
municipals, equipaments públics.

Dona: Natàlia Fabián Corbacho.

À R E A D'ATENCIÒ A LES PERSONES
Ensenyament: Ma Teresa Escobar
Gomera.

Noves Tecnologles: José Gómez
Tornero.

Serveis Socials: Natàlia Fabián Corbacho.

Serveis: Ensenyament, cultura, Solidarität i cooperació, benestar social,
promoció econòmica, infància i
joventut, politiques d'igualtat, participació ciutadana, atendó i servei de
suport a l'habltatge (desnonaments,
pobresa energètica, subvencions,
vol unta hat)

Suport a l'habltatge digne: Josep
Anton Tripiana Rivas.

Eis desitgem i eis demanem una
bona feina.

Esports: Joan Josep Galiano Peralta.
Cultura: Silvia Rovira Rabinal.
Infància i Joventut: Josep Anton
Tripiana Rivas.

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

CJ'CIA

D y W I D
Pa artesà
Gelats
Cafés
etra, de Barcelona, s/n
Telèfon 93 844 68 54
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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ELRIERAL
Tel. 93 844 81 60
etra. Barcelona

LA SAGRERA
Tel. 93 844 89 54
Ctra. La Sagrera

STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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Festa
(Festes Majors)
En el programa de les festes d'estiu
de Bigues i Rieds d'aquest 2015 hi
varem trobar, a part dels actes de la
festa gran del pöble dels dies 25, 26,
27, 28 i 29 dejuny, les que organitzen
les associacions de veins de can Regasol, Saulons d'en Déu, Racó del Bosc,
Font del Bou i Sant Bartomeu de
Mont-Ras, a més de la de Riells del Fai.
Una vegada més, quan surti aquesta
crònica, la major part d'elles ja serán
record. I bon record, per cert, ja que
la participació deis veins ha estât
majoritària en totes elles. Dit això,
sols pue fer-me pregoner de la festa
de la Font del Bou que es celebrará
els dies 24, 25 i 26 d'aquest mes de
juliol i que, a més de dues sessions
de bail, tindrà en les competicions
multiesportives i la festa de l'escuma,
una botifarrada i xocolatada de ebenda el diumenge 26.

Coral l'Amarant
Aquest passat 12 de juliol va teñir
Hoc al Centre Civic el concert d'estiu
de la coral l'Amarant en el que, a
part deis 19 components de la coral,
va comptar amb un pianista i un
bateria que acompanyaren el repertori de cangons de musicals que
varen fer gaudir a les 100 persones
assistents.

Sant Bartomeu celebrará la festa els
dies 14, 15 i 16 d'agost i, a part dels
actes tradicionals, cal destacar I'excursió cultural "Els carboners", en la
quai tindran Hoc diferents demostradons d'aquest ofid i el seu entorn,
en diferents llocs del recorregut.

Un capvespre per recordar i per repetir, per que no!
Miquel Mas Puig

TALLER DE REPARACIO
DE L'AUTOMÒBIL
Martí Fabra

Grau

Comí de Con Torras, 8 - Tel. 844 86 91 - SANTA EULALIA DE RONÇANA

OPTICA
DURAN
CENTRE
AUDITIU

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

REVISIÓ AUDITIVA GRATUITA
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T - 93 844 60 59
duranoptica@gmaiLcom
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Santa Eulalia
Repassant les noticies esdevingudes a
Santa Euiàlia des de l'abrii ençà ens
trobem amb una constant i és la calor.
Una calor que connporta conseqûèndes, la principal, la por d'incendis,
sobretot als boscos que van sofrir els
efectes de la ventada del 9 de desennbre passat i que s'estan netejant, però
encara hi queda molta feina.
Parlant d'incendis, de moment se
n'han produit un pareil de destacables: I ' l l de maig van cremar 400
metres a la riba del Tenes, prop de
Sant Cristòfol, i el 6 de juny, a la Serra,
es va encendre un camió d'escombraries. En tots dos casos l'actuació ràpida dels bombers i cossos de seguretat
van controlar la situado.
Per cert, i seguint per la banda deis
incidents, la policia local ha hagut de
treballar en molts robatoris a cases
particulars d'on solen desaparèixer
joies, petits electrodomèstics i objectes
de la llar. I els Mossos han efectuat la
campanya Vêtus per prevenir de robatoris, especialment a la gent gran.
Un altre tipus d'incidents són les
malaitles. Ja va essent freqüent l'aparició d'helicòpters medicalitzats que
aterren prop de vivendes amb malalts
que necessiten serveis urgents. Els
darrers mesos s'han produit aterratges prop de can Burgués i al costat de
la Biblioteca, davant l'expectativa dels
veins. En tots dos casos els malalts
han estât ben atesos.
I fins aquí aquesta espècia de crónica
de SUCCGSSOS perqué les xifres d'atur
són una mica mes positives: 451 aturats a l'abril, 434 als juny, en disminució i les más baixes des de fa dnc anys.

El nou consistori
pren possessio

El nou consistori en acabar el primer pie de la legislatura.

Francese Bonet, alcalde: Governadó,
urbanisme, obres i sen/eis.
Jordi Orriols, primer tinent d'alcalde:
Medi ambient, comunicado, consum,
barris i promoció ciutadana
Montse Torras, segon tinent d'alcalde:
Economia, hisenda i recursos humans
Francese Danti: Edueadó, cultura i
sanitat
Anna Montes: Benestar social, joventut, festes i esports.
Desitgem als nous governants, i
també a tots els regidors elegits, que
tinguin encert en la seva tasca i que
facin bona feina al sen/ei de Santa
Euiàlia. De moment, i com a primeres
realitzacions cal mencionar que des
de benestar social s'han repartit
beques a 22 families amb neeessitats
econòmiques perqué els nens puguin
anar als casais d'estiu i que ha deixar
de ser efectiva la penalitzaeió als
semàfors de la carretera del Rieral.

Entitats
Ronçana Comerç Actiu ha estât protagonista per partida doble: en primer Hoc perqué ha posât en fundonament "('Aparador 2 " , una revista

A 3 quarts de dotze del migdia del 13
de juny tot era a punt per la presa de
possessio del nou consistori... Hi va
haver molta expectació i les dependèndes de l'ajuntament van quedar
plenes. Francese Bonet va ser elegit
alcalde amb els vots dels membres de
la seva candidatura Pöble Unit (cada
candidatura va votar els seus candidats) i va rebre la vara de mans de
l'anterior alcalde, Joaquim Brustenga.
Fobie Unit governa en minoria després de no fructificar eis contactes
amb altres candidatures. Francese
Bonet, però, deixa la porta obeita a la
incorporació d'altres grups en el futur
Les responsabilitats queden repartides
entre eis regidors de Pöble Unit de la
segijent manera:

Molta gent a botigues al carrer.
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talonari de promocions, obsequis i
descomptes
pels clients
dels
comerços que hi están anunciats;
en segon Hoc perqué, el divendres 3
de juliol, van organitzar una nova
edició de "Botigues al Carrer" amb
gran èxit, ja que hi van haver uns
1000 assistents en les 6 hores que
va durar.
APINDEP també és noticia perqué
s'han acabat les obres de la segona
fase del seu edifici.
Els Geganters van celebrar la trobada anual el dissabte 6 de juny. Hi
van participar colles de 12 municipis, alguns tan allunyats com Mora
la Nova, de la Ribera d'Ebre, i
Angelers sur Mer, del Rosselló. I el
mateix cap de setmana les nostres
colles de Gitanes van assistir a la
trobada a Montserrat per celebrar el
final de la Roda d'enguany amb les
altres colles de Catalunya.
E! 20 de juny al recinte del nou
Skate Park es va celebrar la fira d'art
jove Art Arreu i, finalment, la Coral
Santa Euiàlia va celebrar el seu final
de eurs amb un concert a l'església
parroquial el 28 de juny, amb noves
cançons i amb la Coral de Balsareny
com a invitada.
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Ensenyament
Les escoles bressol, escoles de primària, escoles de música i l'institut s'han
quedat "tristes i soles" com cada any
aquests mesos de vacances, després
d'haver célébrât bons concerts i festes de final de curs. Potser el més remarcable és que el 100% dels alumnes de l'Institut que es van presentar
a la selectivitat van aprovar i que en
Victor Ferrerò, amb seu 9,5, hi va
obtenir la millor nota de tot el Vallès
Oriental. Felicitats, dones, Víctor.

Notes culturáis
Destaquem, a part de les activitats
que es fan a la biblioteca queja teñen
ef seu espai corresponent en aquesta
pàgines, tres apunts culturáis:
El 17 de maig a la Fábrica, el Teatre
Nacional del Tenes va representar l'obra "Terapia de grup" amb una elevada assistència, i el cap de setmana
de r i 1 i 12 dejuliol es va representar "La Ventafocs". Els actors eren els
mateixos protagonistes que havien
ofert aquesta obra al Casal Parroquial
fa vint anys i, per aixô, l'acte tenia tot
un component sentimental.
L'Associació Cultural de Granollers
está préparant un documental sobre
Jaume Amella, que ressalta la seva
tasca en la valoració de la cançô tra-

En l'aplec de Sant Simple es va estrenar la colla de gitanes de veterans.

dicional dei nostre país.
A la capella de Sant Simple s'hi han
instaMat els bancs i amb això s'acaba
el cicle restaurador iniciat amb les
obres i la reposició de la campana.

Som a les festes
d'estiu
El cap de setmana del 20 i 21 de
juny, es va celebrar la Festa de iVIas
Vendrell. És la més primerenca de les

nostres festes de barri. Han seguit les
de la Primavera (4-5 de julioi) i Can
Marqués i Sant CristòfoI (10-12 de
juliol). Activitats infantiis, grallers,
balls, sopars de germanor, havaneres. A la nostra societat, que el
temps ve marcat sobretot pels inicis i
finals de curs, l'estiu convida a la
festa. Els barris ho han anat célébrât
i han preparat la Festa Major de
Santa Eulalia que té el seu precedent
en l'aplec de Sant Simple.
Crònica elaborada a partir deis
noticiaris de Canal SET.

TEATRE

La Ventafocs
Els passats dies onze i dotze dejuliol,
el TNT va presentar l'obra teatral La
Ventafocs, adaptada a teatre per
Josep Maria Folch i Torras.
L'obra en si no té cap connotado massa important. És una obra molt ben
escrita per la prestigiosa mà de Folch i
Torras i coneguda arreu de Catalunya.
El que ha donat un aire més singular
a aquesta representació han estât
dos fets que cal comentar.
Aquesta mateixa obra havia estât
representada al Casal Parroquial el
juny de 1995 i ara, a 2015, ha estât
representada de nou per quasi la totalitat deis mateixos actors que aleshores. Tant sols el papers de la Ventafocs i la Pepona han estât representats perdues noves actrius, tanmateix
com els papers dels Nobles.
Així, per tant, ha estât un retrobament d'aquells .joves d'institut de
tant sols seize anys i que ara, amb
trenta-sis anys, després d'una parada
de vint anys, han afiorat aquells sen-

timents joves, dinàmics i encomanadissos i també han sortit a la Hum
aquells records tant amagats durant
anys, d'antics alumnes i mestres.
En aquest cas el teatre ha servit per
materialitzar una trobada que ha
estât molt emotiva i moralment enriquidora per tothom.
L'altre aspecte a comentar ha estât la
gran interpretació de tots i cada un
dels personatges. Una interpretació
perfecta i acurada, d'elevat nivell en
el mon amateur. També comentar
l'aposta per l'escenografia nova,
diferent a la utilitzada normalment
per nosaltres, moderna amb mobilitat i dinamisme.
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Aquesta representació ha involucrat
entre actors, extres i col-laboradors
una cinquantena de persones que
grácies a tots ells, el teatre a Santa
Eulàlia ha assolit una categoria de
nivell molt digne.
Igualment cal agrair a les quasi siscentes persones que van decidir deixar-ho tot per anar a veure La Ventafocs, els comentaris tant afalagadors vers la representació. La direcció
del TNT està molt agraïda a tothom.
Moites gràcies i fins la propera,
Ricard Martin Goxens
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Registre Civil
Matrimonis
27-05-2015 Francisco Jose Ballesta
Toore i Caroline Garcia Garcia, de
Santa Eulàiia de Rongana.
02-06-2015 David Martinez Zarca i
Maria Jesús Laprea Candelas, de
Santa Eulàiia de Rongana.
01-07-2015 Daniel Robles Muñoz i
Consol Sancho Ruiz, de Santa

Eulalia De Rongana.
11-07-2015 Ricard Alba Donnenech i
Gemma Matute Juarez, de Santa
Eulàiia de Rongana.
15-07-2015 Xurxo Callón Alcalde,
de Caldes de Montbui i Francisca
Gil Herrerías, de Santa Eulàiia de
Rongana.

22
23-05-2015 Chioe Muñoz Herrera,
filia de Francisco Javier i Meritxell.
21-06-2015
Anouk
Gonzalez
Fernandez, fill de Carlos i Nerea.
28-06-2015 Ivet Laloui Ciurans, filia
de Mohammed Adel i Ruth.

Naixements

03-07-2015 lan Escudero Llop, fill de
Lorenzo i Eva.

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

07-07-2015 Maria Rodoreda Ruiz,
filia de Isaías i Maria del Carmen.

Programa de la Festa Major 2015
DIJOUS 16 DE JULIOL

DIMECRES 22 DE JULIOL

Del 16 al 26, PROVA DE COLORS
"FACEBOOK".
Del 16 al 26, Plntxo a Pintxo, més
informació a la web www.ser.cat
A les 9 del vespre, a la Biblioteca,
Vetllada poètica i musical al jardí:
"Aspriu. Una nit de poemes"

A 2/4 de 6 de la tarda, a Can
Fontanet: PROVA DE COLORS
"MONTA-DITOS".
A les 9 del vespre, a Sant Simple:
Sopar Jove i monòlegs amb Pebrot
Comedy

DIVENDRES, 17 DE JULIOL

A 2/4 de 8 del vespre, a la Deixalleria: PROVA DE COLORS "LA MILLA"
(més informació a www.ser.cat).
A 2/4 de 9, al baleó de l'Ajuntament:
Pregó inici de Festa
A les 9, a la Plaga:
Hoü Party-Festa de Colors.
A 2/4 de 10 del vespre: PROVA DE
COLORS "PASSA, QUÉ PASSARÀS".

A les 9 de la nit, al pavelló
Festival de Patinatge Artistic

DISSABTE, 18 DE JULIOL
A les 10 del matí, a la Fabrica:
Torneig de Ping-Pong.
A 2/4 de 4 de la tarda, al Pavelló:
Inici de les 25 Hores de Fútbol Sala
A les 5 de la tarda, a la plaga de
l'Ajuntament: Torneig de Minitenis
A 2/4 de 9 del vespre, a la Fábrica:
Passi de la Pel-lícula
" Deshumanit-zats ".
A les 10 del vespre, al pare de Sant
Simple: Sopar de germanor i ball

DIUMENGE, 19 DE JULIOL

DIJOUS 23 DE JULIOL

A 2/4 de 10 del vespre, al
Xafarranxo: Botifarrada popular.
A 2/4 d'11 : Concert amb el grup
NYANDÚ.
A continuadó. De Cara La Pared.
I per acabar la nit, Dj. CPIN.

DIVENDRES 24 DE JULIOL

DIMARTS 21 DE JULIOL

A les 12 del migdia, a l'Església:
Missa Solemne.
A 2/4 de 2, a la Fábrica:
Homenatge al avis i àvies de 90 anys.
A les 2: Dinar i ball en honor a la
tercera edat.
A les 6 de la tarda, a la plaga de
l'Ajuntament: Activitat infantil
De 7 a 1: PROVA DE COLORS
"STEP BY STEP".
A les 11 de la nit, al Xafarranxo:
Concert amb el grup LA PUTA I LA
RAMONETA (rock).
A continuadó, Concert amb EL
QUADRAT (rumba, mestissatge...).
I per acabar la nit, djs. "PAUSA".

A 2/4 de 7 del vespre, a la Biblioteca:
Hora del conte i taller "el sol".
A 2/4 d'11, al pare de Can Font;
Cinema a la fresca. "Interestellar".

De 8 a 2/4 de 3 de la tarda, a la
Fábrica: VI FIRA DEL TOMÀQUET.

A les 9 del matí, a la Fábrica:
Inscripdons pel
Concurs de Pintura Ràpida a roll.
XIX APLEC DE SANT SIMPLE
A 2/4 de 4 de la tarda:
Trobada de puntaires.
A les 5: Sardanes amb la Cobia
Principal de Terrassa.
A 3/4 de 6: Balls tradicíonals: la
Colla de Bastoners Trinxaires, la
Colla Gegantera i el Ball de Gitanes.
A les 8 del vespre: Missa.

DISSABTE 25 DE JULIOL
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A les 10 del matí, al pavelló: PROVA
DE COLORS "TRADICIONARIUS" .
A les 12: Pesta de l'escuma.
A íes 2: Dinar de Colors.
A les 7 de la tarda, a l'esplanada del
pavelló: PROVA DE COLORS
"NO ME LLAMES AMERICANA,
LLÁMAME G...".
A les 8 del vespre, a la plaga de
l'Ajuntament: Concert amb l'orquestra "LA C H A H A " .
A 2/4 de 10: Correfoc amb els
Diables de la Valí del Tenes.
A les 11 : Gran Ball de Festa Major
amb l'orquestra "LA CHATTA".
A les 11, al Xafarranxo Concert
amb el grup de soul "EL TERRIBLE
SAINT MARTIN".
Seguidament concert del grup de
versions "TAPEO SOUND SYSTEM".
1 per arrodonir la nit, DJ. DaBEAT i
DJ. ARNAU.

DIUMENGE 26 DE JULIOL
De 8 a 2/4 de 3 de la tarda, a la
Fábrica: VI FIRA DEL TOMÀQUET.
De 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí, a la
Campinya: Gran melé de petanca
A 2/4 d'11, a Pinedes Castellet:
PROVA DE COLORS "ES-TIRA'L"
A les 11, a l'Església Parroquial,
Missa de Festa Major
A les 6 de la tarda, al pare de Can
Font: PROVA DELS COLORS
"RETRO-20-AGE".
A les 9 del vespre, a la plaça de
l'Ajuntament: Sopar de Colors.
A les 10: Entrega de premis: Pintxo
a Pintxo. Concurs Instagram de Canal 7
I finalment, es proclamará el guariyador del
20è JOC DELS COLORS DEL 2015
A les 11 :
Concert final de Festa Major
amb "HOTEL COCHAMBRE".
I per rematar, a les 12 de la nit, al
Xafarranxo: DJ. MARVIN.

0 a

Liiçà

II

del

Ten e s
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Nou consistori
L'alcaldable per al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Ignasi Simón va ser proclamat Alcalde de
LIiçà d'Amunt pel mandat 20152019 en l'acte de constitució del
Consistori célébrât el dissabte 13 de
juny al pavelló de l'Institut de LIiçà.
Cap candidat a l'alcaldia va obtenir
la majoria absoluta de vots (nou vots
0 més), motiu pel quai va ser proclamat Alcalde el cap de la llista amb
major nombre de vots en les eleccions celebrades el 24 de maig de
2015. La configurado del consistori
amb 17 regidors queda configurada
per PSC (6 regidors), ERC (6 regidors), ICV-EUIA {2 regidors), PP (2
regidors), CiU (1 regidor).

Festa Major
La Festa Major tindrà Hoc el segon
cap de setmana de setembre. En els
dies prévis començarà la 'Juguesca' i
el cinema a la fresca (dilluns 7 i
dimarts 8). El dimecres 9 s'inaugurarà l'exposició d'artistes locals i se
celebrará el cinquè aniversari de la
Biblioteca Ca l'Oliveres. El dijous 10
de setembre tindrà Hoc el tradicional
Sopar de les Àvies i l'Embarraca't,
amb la tercera edició del festival
Muntronik. El divendres 11 de
setembre concentrará els actes institucionals de la Diada Nacional de

Catalunya. També hi haurà Concert
de Festa Major i cercavila de carrosses, ball a la plaça Catalunya i la cinquena edició de la Festa Flalxbac. El
dissabte dia 12 tindrà Hoc el
Formigueig de la Comissió de Festes,
el concert de la gent gran, el correfoc, el ball de nit i el concert al Pinar
de la Riera. El diumenge 13 acollirà
la Cercavila de gegants i geganters,
la bailada de gitanes, i les darreres
proves de la 'Juguesca' amb el verediete final.

fia, actualment delimitada a les
comarques del Vallès Oriental, el
Moianés i Osona. Les altres dues sessions, celebrades al pati dels
Galliners, van comptar amb la participado d'Imma Danti i Berta Farnés,
que van explicar la seva travessa a
peu per les vails del Langtang i
Kathmandú (Nepal) la tardor del
2014, i de Toni Ortiz, que va explicar
les seves aventures per les muntanyes del Rif, al nord del Marroc.

Diapositives a la
Fresca

Segon disc de
Salagrau

La presentació del llibre "El Berti.
Flaixos d'una cinglera", escrit pel
vallesà Jesús Cano Sánchez, va inaugurar a la Biblioteca la primera de les
tres sessions de 'Diapositives a la
Fresca' organitzades per la UEC-Vall
del Tenes, els dijous 25 de juny, 2 i 9
de julioi, coincidint amb el quarantè
aniversari d'aquesta entitat. En
paraules del geògraf LIuis Galobart,
que va fer una mirada retrospectiva
dels Cingles fins a la prehistoria, el
llibre de Cano és un "viatge pels
Cingles en el temps". Coeditat per
Òmnium Cultural, el llibre té 180
pàgines i recull una acurada selecció
de fotografíes deis indrets més intéressants dels Cingles de Berti, acompanyades de textos de cada geogra-

'El camí de les coses' és el títol del
segon disc del cantautor lliçanenc
Salagrau, publicat aquesta primavera
amb una llista de nou cançons
{Imperfecte, Abans d'hora, El carni,
L'atzar, El viatge. Apatia, No ho sé.
Les roques, Duel de titans) de
tarannà pop i rock. Salagrau ha
pogut portar a terme l'edició d'aquest CD gràcies al suport d'amies i
coneguts a través de la plataforma
digital Verkami. El músic valltenenc
espera presentar aquesta proposta
musical els propers mesos per les
sales de concerts amb formació de
trio, en companyia del batería Tomas
Ors i del baixista Sam Babler.
Xavier Mari Mazarico

Restaurant

CAN OLIVERAS
Moderns i espaiosos
Menjars casolans
A la brasa

locals

cf. La Sagrera, s/n. Telèfon 93 865 88 92 RIELLS DEL FAI
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Mn. Aaron, rector de les parròquies de
Santa Eulàlia i LIiçà d'Amunt
Després de molts anys de provisionalitat, les nostres
parrôquies tornen a tenir rector estable. És el fins
ara administrador parroquial, mossèn Aaron de
Larrazábal. A continuado reproduïm la reflexió que
va fer ell mateix en conèixer el nomenament i el text
de benvinguda que li van dedicar els Conseils
Pastora is:
*

*

*

Dilluns passat diada de St. Pere, el Sr. Bisbe va fer
públic el meu nomenament com a Rector de les
nostres comunitats parroquials de Sant Juiià de LIiçà
d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Esteve de
Palaudàries.
Aquest nomenament que entrará en vigor el primer de setembre, no afegeix res a la feina que he
vingut realitzant entre vosaltres com a administrador parroquial: la responsabilitat ha de ser la mateixa. Ara bé, el nomenament de rector és més estable; en principi, per a 10 anys, si bé les circumstàncies poden abreujar o allargar aquest periode. Per
contra, l'administrador parroquial és una responsabilitat amb carácter temporal.
SÓC conscient que feia anys que les nostres parrôquies no han tingut rector; els darrers mossens que
hi han passat ho han fet com a administradors. A
tots ells, el meu reconeixement i el meu agraïment,
i, en particular, al darrer d'ells, Mn. Ricard, que em
va succeir a la parroquia de Vilanova del Vallès.
La unitat és un do de l'Espeht, que demanem a
l'Eucaristia abans de donar-nos la pau, un do que
Jesús demana al Pare per ais creients. La unitat a les
nostres parrôquies és indispensable. La meva primera missió és promocionar aquesta unitat.

En aquest sentit, vuli recordar-vos que el mot "rector" ve dei verb "regir", de la mateixa arrel que
"dirigir". Voldria ser això: algú que "dirigeix", com
el director d'un cor per a vosaltres, de tal manera
que les diferents veus que tots teniu sonin de manera harmónica en el gran cant coral que hem de fer
sonar. 1 potenciar allò de més bell que hi ha en
cadascú de vosaltres. Ajudar, des d'una actitud de
servei, que les nostres parròquies, unides i en bon
conjunt, afinin bé, sonin bé, respectant el ser i el
sentir de cadascú. Que Déu m'ajudi a ser aquest
director de cor!
Humilment, us demano la vostra ajuda.

Mn. Aaron de Larrazabal
Mn. Aaron ha estât nomenat rector de les nostres
parrôquies de Santa Eulalia i LIiçà d'Amunt.
C o m a membres d'aquestes comunitats parroquials
li donem la benvinguda i, al mateix temps, manifestem que estem contents de poder comptar amb eil
que, en el primer any entre nosaltres, com administrador parroquial, já ha mostrat el seu carácter proper i disposât a ajudar a tothom. Al mateix temps
agraïm al senyor Bisbe que ens l'hagi destinât.
Que el senyor ens ajudi a avançar junts, rector i feligresos, pels camins de la fe i de l'exemple cristià.

Eis Conseils Parroquials de Santa Eulàlia,
Sant Julià de LIiçà i Sant Esteve de Palaudàries

Mecánica automoció

GIRBAU

Reparació de planxa
^neumòtics i electricita

Caries Girbau i Peirotén

C/ Verge del Remei, 9 - Sta. Eulàlia de Ronçana - Tels. 93 844 69 69 - 93 844 60 61
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SÓC a la porta i truco (Ap 3,20)
Segona quinzena de juliol. Si no és per rao de les vacances és per la immensa calor d'enguany, però tot va
de dret a la pausa estivai. Cadascú té el dret - i el
deurel- d'arrecerar-se una mica del traCill i plantejarse un temps de descans per després tornar-hi. Hi ha
qui "carrega piles", qui "fa un parentesi", qui "recupera forces"... tot en funció de tornar-hi amb més braó.
Nosaltres, cristians, també mirem enilà. Un enilà,
molt Enilà, que arrenca d'aquest present d'avui i,
sense trencament, ens fa avançar per un carni que
ens orienta cap al Regne del cel, aquest Regne que
demanem cada dia en el parenostre. Aquesta projecció ens obliga a vetllar molt sobre nosaltres
mateixos i l'orientació presa.
Homes de Déu que 5'han posât en carni per causa
del nom de Jesucrist (3a. carta de Joan 7). A tots

nosaltres ens van posar en camí el dia que ens van
batejar, i ens hi vam ratificar i comprometre personalment el dia que vam prendre i assumir aquella
bona orientació "com a expressió del nostre seguiment de Jesucrist.

Ara però ¿estem acompanyant Jesús camí de
Jerusalem, carni cap a la glorificació amb ell, 0 ens
hem quedat en un racó ombrívol, còmodament
arrecerats dels maldecaps d'aquest mon i de la condicio insòlita del nostre projecte?. Potser ens hem
fet un refugi personal on no arriba el clam dels germans, ni se sent la Paraula interpel-ladora de Déu.
O, potser, hem orientât la nostra ruta per camins
que es confonen amb viaranys perdedors 0 dreceres
que no duen enlloc.

Mira, 5ÓC a la porta i truco. Si aigú escolta la meva
veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb

eli, i eli amb mi (Apocalipsi 3, 20). ¿Estem a l'aguait
i obrim el Mestre i l'acollim perqué faci estada amb
nosaltres, o més aviat ajustem la porta per no sentir la seva veu i fem el sord a la seva crida perqué no
ens desvetlli ni ens inquieti?.
On tens el tresor, hi tindràs el cor (Mateu 6,21). En

definitiva ¿estem arrelats i ben aposentats en
aquest nostre món, esbojarrat, injust i acovardit
davant del mal o hem fet una opció personal i decidida pel cel nou i la terra nova (Apocalipsi

d'on esperem la plenitud del Crist.

Jesucrist ha irromput a les nostres vides. Ara és el
temps de l'accio de gràcies pel camí que hem recorregut amb fidelitat fins on som, perqué no hem
caigut en Terror d'aquells que, com eis fariseus i eis

mestres de la Liei (...), van rebutjar el designi de Déu
sobre ells (Lluc 7, 30).

El camí cristià és engrescador! No ens oblidem,
durant la pausa estival, de dedicar temps i forces a
obrir el cor i la ment a Déu. Comencem per donarli gràcies per on som de la nostra vida cristiana i
acollim les crides que Jesús ens farà per tal d'avangar en el seu seguiment, cada dia una mica, de
més a prop, al servei fidel i generös de Déu i deis

germans, ja que: El qui no estima no coneix Déu,
perqué Déu és amor (la. Carta de Joan 4,8).

Mn. Pere Farriol

Moviment parroquial

El 21 de juny: Pau Ortas Vilalta i Júlia
Ortas Vilalta

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

Casament:
David Martínez Zara amb Maria
Jesús Laprea Candelas, de Santa
Eulalia, el 30 de maig

Baptismes:

21,1)

El dia 30 de maig: Eric Jofre Gallardo.

Defunció:

El dia 20 de juny: Hugo Garizuaín iglesias i Maria Concepción Pérez Arrúa.

Teresa Cabot Dalgé, de 102 anys, el
9 de juliol.

Dìes inscripcions catequesi d'infants:
Per a infants a partir del 3r
curs de primària
A la rectoria de 17.30 a 18.30 hores.
Dimecres 16, divendres 18, dimecres
23, divendres 25, dimecres 30 de
setembre i divendres 2 d'octubre.

Celebrado del final de
curs

^

f V
v.v

i
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El dimecres, 15 de juliol al vespre, la
parroquia de Santa Eulàiia va celebrar el final de curs amb la partidpació dels coMaboradors de les diverses
seccions: Caritas, catequesi, celebracions eucaristiques, casal... Es va començar amb la missa d'accio de gracies i després es va compartir un senzill sopar a la mateixa plaça de l'església. El mag Toni Vera, amb els
seus divertits números, i membres de
la nostra parròquia van fer participar
a tothom en el fi de festa.
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El tic-tac del temps
Fa un tic-tac de dies vaig rebre un
correu del meu amie Marti, en el que
en demanava l'enviament d'aquest
article, que tot just començo a
escriure ara. Que ràpid ha passat el
tic-tac del temps, des del darrer
enviament que II vaig fer. Tinc la sensació que ha passat en un tic-tac de
tennps molí més curt del que sembla,
però no: el temps, amb el seu tic-tac
ritmic i constant, va passant i res ni
ningú el pot aturar, i amb aquest tictac constant ens està dient que el tictac de la primavera s'ha acabat i que
ara comença el tic-tac d'una nova
estad ó.
Això vol dir que ha arribat el tic-tac
del bon temps i, amb ell, arriba
també el tic-tac de les vacances, el
tic-tac del trencament amb la rutina
diaria, el tic-tac dels dies llargs i calorosos, el tic-tac de les nits caloroses,
el tic-tac dels sopars a la fresca i, ben
aviat, també arribará el tic-tac de la
Festa Major del nostre pöble...
I així, embolcaliats amb el seu batee
ferm i segur, ens transportará en un
tic-tac a una nova estació, la rerevera. D'aquesta manera, amb el seu
batee de tic-tac constant, ritmic i
segur ens avisará a cada nova estació
al llarg de tota la nostra curta vida i
de la vida deis nostres successors,
mentre el mon sigui mon, i hi hagi
canvis d'estació per anunciar, ell no
descansará, i ens dirà, amb el seu tictac, que ha arribat I'hora del canvi
d'estació.

El Monestir de Sant Pere de Rodes.

Excursions
Al mes de maig vam anar cap a la
provincia de Girona i, més concretament, fins a Sant Antoni de Calonge
on ens vam aturar per fer un bon
esmorzar i, tot seguii, ens vam dirigir
cap a L'Escala per visitar una de les
seves fabriques d'anxoves. Vam veure
un breu audiovisual del procès d'elaboració d'aquest deliciós producte i
també vam poder fer una degustació
del mateix. Els que van voler van
poder comprar aquesta delicadesa.
Tot seguit vam fer un llarg passeig pel
Passeig Maritim de L'Escala per, després, tornar a Sant Antoni de
Calonge on vam fer el dinar i també
vam tenir una estona de ball.
Al mes de juny també vam tornar
cap a la provincia de Girona. Aquest
cop vam anar fins a LIançà on vam
fer un bon esmorzar a base de sardines fetes a les brases de sarments.

acompanyades de pa amb tomàquet, vi, aigua i, abans de prendre els
cafés, vam fer un traguet de vi de
garnatxa. No cal dir que vam menjar
fins a quedar farts, ja que ia mida de
les sardines era l'adequada per ferse'n un tip. Tot seguit vam agafar
l'autocar per dirigir-nos al capdamunt de la Serra de Verdera on s'aixeca un deis conjunts monumentals
medievals més importants del nostre
país, el Monestir de Sant Pere de
Rodes. Per accedir al monestir no
podíem fer-ho amb l'autocar i vam
haver de fer un petit passeig d'uns
800 metres d'anada i 800 metres de
tornada. L'element més destacable
del conjunt és la seva església que,
per la seva originalitat i antiguitat, és
una pega excepcional dins el romànic
català. Un cop acabada la visita vam
tornar al nostre restaurant per fer un
bon dinar, fer una mica de sobretaula i poca cosa més per, tot seguit,
tornar cap a casa.

Bar - Restaurant

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

Avgda. Verge de la Salut, 15 - Tel. 93 844 68 68 - S A N T A E U L À L I A D E R O N Ç A N A
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Vacances
El nostre Casal romandrà tancat per
vacances des del 27 de julioi fins el
17 d'agost, ambdós inclosos. Aquest
tancament ens ve marcat pels responsables directes del Centre Civic i
Cultural "La Fábrica" dels quais
depenem.

Tornada de vacances
Per la tornada de les vacances, ja
tenim unes quantes propostes per
fer-vos;
1. La primera serà la Diada Nacional
de Catalunya i, des d'aquestes pàgines, us volem demanar que assistiu
als actes que es duran a terme per
celebrar-la a la Plaça Onze de
Setembre. El nostre Casal hi participará com és costum, fent l'ofrena
floral que ens agradarla que fos amb
un gran acompanyament de socis i
sòci es.

El moment d'esperà..

La Flama del Canigó
Ei 23 de juny la Flama del Canigó
baixa d'aquest dm i, des deis seus
dos vessants, ceníenars d'equips de
foc la distribueixen arreu deis Països
Catalans seguint moites i diverses
rutes fins arribar a la veïna població
de Caldes de Montbui. Allí, eis membres de Ronçana Comerç Actiu, entitat escollida per recollir-la aquest
any, l'esperaven per portar-la al nostre pöble, concretament ai nou
emplaçament escollit aquest any que
va ser la Plaça de l'Església.
Mentre esperàvem la seva arribada
va haver-hi una bailada de sardanes
per part de la Colla Sardanista del
Casal d'Avis, a la qual s'hi va afegir
tot aquel! que va voler. Un cop va
arribar la flama, i després d'encendre
ei peveter, va arriba el torn deis Parlaments. Un cop acabats eis mateixos, dos membres del nostre Casal
van encendre la petita foguera; petita en volum, però molt gran pel que
representava aquest acte carregat de
simbolisme i sentiments, tal com
deia el poeta Joan Maragall.
Ja les podeu fer ben altes
les fogueres aquest any,
cal que brillin Iluny i es vegin
eis focs d'aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
de Ponent i de LIevant....
i en fareu també en la serra

perquè els vegin més enilà....
i el crit d'una sola llengua
s'alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d'un clamor de LlibertatI

Festa de San Joan
La festa va ser molt animada. Hi va
haver un bon berenar a base de les
típiques coques de fruita, de crema i
de llardons. Vista la bona acollida
que va tenir la prova que varem fer
l'any passat, tot això va anar acompanyat de la corresponent beguda i
també hi va haver música en directe
pels més dansaires però la participació va ser més aviat baixa. Cal dir,
però, que també vam comptar amb
la presencia del nou alcalde i del nou
regidor de cultura. El primer va dirigir unes breus parauies ais presents
agraint l'oportunitat que li donàvem
de parlar en públic, ja que era la seva
primera vegada que ho feia.

Noces d'or
Ens saps molt greu, però aquest any
no hi havia ningù per fer-li l'homenatge, tot i que teniem noticies que
hi havia, almenys, dues parelles que
havien fet els cinquanta anys de
casats.
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2. Al setembre tenim programada la
primera sortida de la temporada
2015/2016 per anar a Montserrat on
podrem assistir i participar a la missa
conventual els que vulguin i, naturalment, també podrem escoltar el virolai i comprar la famosa mei i mató.
La pujada la farem, com ja es costum
aquests darrers anys, amb el tren
cremallera.
3. I finalment, el més important de
tot, r i d'octubre, l'anlversah del
nostre Casal que enguany celebrará
els seus 26 anys d'existència. Recordeu que si sou una colla d'amics que
voieu estar junts a la mateixa taula,
haureu de recollir els tíquets tots
d'una sola vegada.
Bé, crec que de moment no hi ha res
més a dir-vos. Només que esperem
comptar amb una major participació
per part vostra a totes les activitats
que us proposem. La vostra participació és bàsica per la bona continuïtat de! nostre Casai, ja que sou vosaltres la raó de la seva existència. Aixi
que esperem comptar amb tots
vosaltres a la tornada, d'aquest curt
tic-tac de temps que sôn les vacances d'estiu.
B0NE5 VACANCES I BONA FESTA
MAJOR PER A TOTHOM
Maria dels Àngels Gardera
Presidenta

o
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ERA-ANC

Tenim equip
Després dels bons résultats obtinguts
pels partits explicitament favorables
a la plena sobirania de Catalunya en
les passades elecdons municipals del
24 de maig, aquesta setmana passada els partidaris de la independència
henn tornat a tenir una exceMent
noticia: la consolidado de llista conjunta de les entitats sobiranistes amb
Convergènda i Esquerra per a les
elecdons de carácter plebiscitari previstes per al dia 27 de setembre.
Llista que encapçalarà l'ex-eurodiputat per Iniciativa Raül Romeva. La circumstànda que les CUP no formin
part d'aquesta llista es valora positivament, en el sentit que dóna una
segona o p d ó darament independentista i radicalment social a molta
gent que difidiment donaría el seu
vot a la llista conjunta.
Es ben curiosa la manera com avança
el procès independentista. Després
de l'èxit esdatant del 9N, quan semblava que ho teniem tot de cara, han
transcorregut uns llargs mesos de
dubtes i picabaralles partidistes que
han causat un cert desànim. I quan
la cosa semblava que pintava pitjor,
en pocs dies s'ha aconseguit bastir
una llista que ha estât rebuda amb
entusiasme en el món sobiranista.
Tenim dones equip! I repescant el
símil futbolístic. podem dir que tot i
que l'alineació no deddeix el résultat, si que ens dóna una idea de les
possibilltats d'éxit. L'alegria amb qué
ha estât acoílida i els nervis que ha
causat ais que una vegada més
havien donat per mort el procès.

indiquen que tenim un equip guanyador.
Però fins al dia de les elecdons plebisdtàries queda molta feina per fer
Eis partidaris de la independència
hem d'explicar moites coses, amb
ambició, sense por, amb el maxim
respecte per tothom. Hem de dir que
el projecte per la independènda de
Catalunya no es construe ix en contra
de ningú, sinó a favor de tothom.
Que és el canvi necessari per a la
regeneració democràtica i l'avançament social que ens ha de permetre
crear una nova societat mes justa i
un futur més digne per a la vida dels
catalans. Que obtenir la independència és la condició prèvia i necessària
per fer un salt endavant en el desenvolupament de Testât sodai que eis
catalans ens mereixem i paguem.
Els que no volen la independència
encara n'han d'explicar més de
coses. Els partits que no volen retallades ens han d'explicar com es
poden evitar amb el pressupost que
té la Generalitat: com s'ho faran per
no retallar? El govern espanyol ens
sotmet a un constant ofec economic
i s'oposa sistemàtica ment a qualsevol nou ingrés que intenta obtenir la
Generalitat, per exemple el tribut
sobre dipòsits bancaris. Com pensen
mülorar les politiques sodals sense
disposar de més ingressos? Què en
pensen del pervers Fons de Liquidität
Autonómica a través del quai Testat
espanyol ens obliga a pagar interessos per prestar-nos eis nostres propis
diners? Està bé qüestionar el pressupost de la Generalitat, però qué n'opinen de la despesa astronòmica i
improductiva que malgrat la crisi
continua realitzat el govern espanyol
en línies d'AVE? I que no ens vinguin

amb noves promeses d'impossibles
reformes constitucionals de tipus
federal, perqué la broma ja fa segles
que dura i la festa sempre Tacabem
pagant els mateixos.
Les prindpals virtuts del procès sobiranista han estât l'alegria, el civisme
i el carácter indusiu.obert a tothom.
Aixó Tha consolidât com el projecte
democràtic més engrescador vist en
molt temps a tot el món. Ara a més
tenim un primer equip guanyador.
Però no podem donar res per fet. Es
cert que Tobjectiu sembla a Tabast,
però no hem d'amagar que encara
haurem de superar molts entrebancs. S'acosten moment decisius i
tots estem cridats a col-laborar-hi.
Siguem convincents amb els que
encara tenen dubtes. Partidpem a
les mobilitzacions: omplim la Meridiana l'Onze de Setembre. Adquirim
el compromis personal d'acompanyar a votar un familiar o un conegut
que sense la nostra empenteta potser no hi aniria. L'oportunitat és
única i no la podem desaprofitar.
El 27 de setembre no és el final de
res, però si que pot ser el començament d'una etapa transcendental
per al futur de tots el catalans. Via
Lli.ure a la República Catalana!

Onze de setembre
Vine ambl'ERA-ANC de
Santa Eulalia de Ronçana a
la Meridiana.
Si vols anar-hi en bus compra el teu
tiquetja! no etquedis sense!
Tíquets a la venda per la Festa Major
i a Can Ferrer.

OGURTS. MATÓ 1 FORMATGES
FRESC I MADURA
CODONYAT - OLIVES - MELMELADES

Can Corder
PERE BASSA ROCA
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SANTA EULÀLIA CAMINA

Caminada de
La sortida d'aquest mes ha estât per
la Riera del Sorreig al Lluçanès. Hem
sortit de Sant Bol de Lluçanès a buscar la riera del Sorreig. En aquests
moments, degut a la calor i la sequera, baixa molt minsa d'aigua, però
l'entorn i la vegetadó frondosa ens
embolcalla d'una sorprenent fresqueta.
Ens trobarem de seguida al Molí de
les Fosses, el primer dels diferents
molins que ens trobarem al ilarg del
recorregut, vestigis d'una época amb
una gran activitat. El següent será el
de l'Aumatell i, mes tard, el de Quite res.
A mig recorregut ens trobarem la
Font de la Gorja biava, Hoc on reposarem energies i ens refrescarem

amb una aigua sorprenentment fresca. Travessarem el Sorreig i ens endinsarem fins a situar-nos sota el Salt
del Gorg Negre, salt d'una algada
impresionant i Hoc de fàbuies per la
gent de les contrades.

A partir d'aqui, anirem amb suau

El viatge, el concert, la convivencia,

Com a novetat vàrem donar la benvinguda ais assistents cantant un
fragment de la cangó de Jaume Sisa,
"Qualsevol nit pot sortir el sol".
També vàrem estrenar una c a n 0
francesa anomenada "Le vent".

baixada cami de Santa Ceciclia de
Voltregà on acabarem el recorregut.
Bones vacances per tots 1 fins a l'Octubre.

CORAL SANTA EULÀLIA

Final de curs
Com si fóssim estudiants, la Coral,
amb ['arribada de l'estiu ha acabat
també les activitats i ens donem unes
vacances fins al proper mes de
setembre.
Aquest darrer trimestre hem dut a
terme les següents activitats:
Concert de primavera el dia 11 d'abril. Aquest concert va tenir Hoc a la
Biblioteca i ens va acompanyar la
Coral Albada de Granollers, formada
per Cantaires molt joves.
Durant el pont de l'u de maig un
grup de cantaires vàrem acompanyar
la Coral Amarant de Bigues a cantar
a França en intercanvi amb la coral
de pöble de Saint Lys, prop de Tolosa
de LIenguadoc, on vàrem ser molt
ben acollits.
Vàrem rebre el compromis de que la
coral d'aquell pöble vindrà a cantar
aquí a la Vali del Tenes en un futur
proper.

com és habitual, va ser tot molt gratificant.
El concert de cloenda de

curs el

várem celebrar el dia 28 de juny a
l'església parroquial. Várem comptar
amb la presencia de la coral Sant
Esteve de Balsareny que ens tornaven així la visita que nosaltres várem
fer-los el passat mes de marg.
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Ja només resta desitjar unes bones
vacances a tothom i recordar una
vegada más que si algú s'anima a
cantar amb nosaltres será molt ben
rebut.

o

n t i t a t s

Poblé

Unit

La necessitat
d'un canvi
Poblé Unit va néixer amb la unió
d ' u n grup de persones que pensaven
que Santa Eulàlia necessitava un
canvi. Un canvi de govern, un aire
nou.
A poc a poc, es va anar creant un
grup de diferents edats, pensaments
i ideals politics però amb un denominador comú: ganes de treballar pel
pöble. Això va donar Hoc a una combinacló guanyadora: la motivació i la
il'Iusió de fer-ho pels nostres fills,
avis, veins i amies.

CIU

Més enilà dels
cent dies
Estern davant d ' u n període excepcional de la história de Catalunya. Com
a pais tenim uns reptes transcendent a l però també com a poblé, eis propers mesos serán decisius. A les passades eleccions municipals es va produir un mandat d a r a la formació
Poblé Unit, un mandat que comportava la difícil i a la vegada apassionant tasca de dirigir la politica municipal. I s'hi han posât, amb il-lusió i
ganes. Pensem que eis hem de donar
un vot de confiança i deixar fer. Més
enIlà dels tradicionais cent dies
creiem que els hem de donar marge
fins a finals d'any. No serem pas
nosaltres que els hi posarem pals a
les rodes. Però deixar fer no voi dir
donar un xec en blanc, vol dir estar
atents a les passes que aniran
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Finalment i després de molts esforços, Pöble Unit va ser una realitat.
Vam aconseguir els avals necessaris,
es va formalitzar la llista, vam buscar
un n o m que ens représentés a tots i
cadascû de nosaltres i, finalment, el
projecte va veure la Hum.
Ens vam presentar a les eleccions per
l'Alcaldia de Santa Eulàlia molt conscients que no teniem tanta experiència com els nostres adversaris politics, però sabiem que a ganes i il-lusió no ens guanyarien pas.
El fet de ser una agrupació d'electors
i no un partit politic no ens va permetre fer una gran campanya electoral, però t o t s nosaltres estàvem
implicats d'una manera o una altra

donant, ajudar en el que ens sembli
encertat i qüestionar allò que considerem erroni, D'entrada no pensem
encertat afrontar un repte tan gran
amb una minoria tan notòria. A l'hora d'escriure aqüestes ratlies encara
no s'ha célébrât el Pie per aprovar el
Cartipàs municipal, en qué es decideixen dédicacions i sous. Veurem
qué passa. Però la prova de foc
vindrà després de les vacances, quan
s'hagin d'elaborar les Ordenances
Fiscals (i aprovar-les en Pie) i el pressupost pel 2016. Podran fer-ho amb
cinc vots de tretze possibles?
Honestament creiem que a Pöble
Unit eis ha faltat visió política al no
propiciar una majoria de govern que
els donés estabilitat. Podien triar-la
entre vàries opcions possibles de
colors diferents, però han preterit intentar-ho sols. Aconseguir una majoria de govern que els donés estabilitat i seguretat volia dir cedir en alguna cosa, i Pöble Unit no ha volgut
cedir en res. Han triât una opció legi-

amb e! pöble i la veu va córrer ràpidament.
La nit de Ies eleccions, vam tenir l'alegria més gran que podiem imaginar: La gent de Santa Eulàlia ens va
donar tant de suport que ens ha
permès entrar a l'Ajuntament amb
cinc regidors i iniciar el nostre projecte.
El dia d'avui, eis nostres cinc regidors
treballen amb les mateixes ganes
que el primer dia que ens vam reunir,
i posen eis cinc sentits per tal de
poder governar i portar a terme una
idea per la que t a n t hem trebaliat i
tants estorbos hi invertirem: Un
poblé per t o t h o m , transparent i
obert a t o t h o m .

tima, però un pél arriscada. El temps
dirà. Hi havia altres possibles majories alternatives, però nosaltres, que
ho vam patir en pròpia earn el 2007,
ni tan sols ho hem volgut intentar.
Pöble Unit va guanyar i teniem d a r
que ells havien de formar govern,
amb

les aliances

que

creguessin

oportunes, fins i t o t amb cap aliança,
com finalment han optât.
A Convergència i Unió som conscients que en aqüestes

eleccions,

650 vots que tradidonalment eren
nostres han anat a parar a Roble
Unit. Son vots prestats, i això no ho
haurien d'oblidar.
En definitiva,

per part nostra

positiu, que segur que seran moites
coses, i mostrar-nos implacables en
allò que creguem equivocat. I un
marge
d'any,

de confiança
que

és demà

fins a final
passat

aquell que diu.

SERVEIS PERSONALITZATS

TAXI

TRUQUN
I S!
ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS

NOU SERVEI A SANTA EULÀLIA!!

622 612 466
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mà

estesa, ajudar en allò que ens sembli

David Tamayo
Llicència numero 2
mail@taxisantaeulalia.com
www.taxisantaeulaiia.com
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INDEPENDENTS-ERC

Construïm des de
Toposicio
Independents-ERC va aconseguir, en
les darreres eleccions municipals,
quatre représentants a l'ajuntament.
N'estem contents i, alliora, expressem la nostra felicitaciö a Pöble Unit
que, en contra les prediccions de
tanta gent, va aconseguir guanyar les
eleccions municipals, clarament. En
un intent de desxifrar correctament
aquests résultats, Indpendents-ERC
va considerar que el pöble havia decidit que hi hagués un canvi de govern

PSC

Governar
és decidir
El passat 13 d e j u n y , es van constituir
eis desens ajuntaments démocraties.
El de Santa Eulàlia havia de ser un
pie de constitució diferent, la força
més votada havia de marcar diferénd a amb la resta de partits, ens prometien superar les diferéndes i crear
un d i m a d'unitat per Santa Eulàlia.
Malgrat les converses, no ha estât
així, cap altre partit ha donat suport a
la investidura del nou alcalde.
Eis sodalistes vam escoltar el mandat
dels dutadans, que va ser d a r i concis. En aquesta línia, però sobretot
per responsabilitat democràtica amb
eis dutadans, (amb tots els ciutadans), des del primer moment, vam
adoptar una posició fadiitadora per
a escollir el nou alcalde amb una
majoria estable i suficient, VOLÍEM
DONAR EL NOSTRE SUPORT A LA
SEVA INVESTIDURA. Per això, vam
proposar durant les converses amb
Roble Unit i el senyor Bonet, un
acord de minims perfectament assumible i recollit en el seu programa
electoral. Aquest acord, incloïa 7
punts tant importants, com el compromis per la creado d'una taula del
tercer sector per combatre l'atur i la
pobresa a Santa Eulàlia de Ronçana,

i que, a més, calia que el govern
resultant respongués a aquesta manifestació majoritària del pöble.
Per això, i per l'opinió que cal sobreposar-nos a quatre anys infrutuosos 1
plens de moments tensos, ens sembla que la major aportado que podem fer al progrés real de Santa Eulàlia de Ronçana és restar com a oposició responsable i conciliadora, Aportem a aquest objectiu l ' a c t u a d ó
honesta dels nostres représentants a
l'ajuntament i la feina constant de tot
el nostre grup que ja treballa en diverses comissions internes obertes,
com sempre, a les persones que tinguin ganes de comprometre's amb el
bé comú.

No demanàvem res a canvi del nostre suport, només compromis!!!.
Ens va sorprendre molt, que d'entrada se'ns digues que estaven plenament d'acord amb tots aquests
punts però que finalment no es volia
signar cap document que els comprometés a res. La política és compromis, la política és prendre decisions, la política és arribar a acords
des de posicions diferents. Que potser no és això el que ens han demanat els santaeulaliencs/ques?. Ens
varen dir que no es comprometien a
res si no entràvem a govern, però
com podem entrar en un govern,
que no té d a r i ben definits els seus
horitzons?. Sense un pia d'actuadò
munidpal, com podem demostrar
Seriosität i responsabilitat als dutadans que ens han escollit?
Roble Unit ha perdut la seva primera
i major oportunitat de marcar
diferéndes, l'elecdó de l'alcalde (que
no oblidem que és el màxim, amb les
dificultats que això planteja; eis
sodalistes, malgrat el desencís inicial,
tornarem a actuar amb responsabilitat però, insistim a dir que cal tenir

El repte d'aconseguir un poblé cohesionat i en el qual les persones (totes
les persones) tinguin a má uns serveis de qualitat i trobin a l'ajuntament facilitats pel seu desenvolupament personal i que, com a poblé,
ens centrem a donar suport ais grups
de persones que tenen més dificultats és prou important com per dedicar-hi tot el nostre esforg. I aixó ho
volem aconseguir sent albora propositius i rigorosos en un moment en
qué el poblé i el país exigeixen una
mirada optimista sobre el futur de
plenitut nadonal que anem construint.

un Pía d'Acció IVIunidpal ben définit, i si no ho fan, a curt termini
Santa Eulàlia 1 els seus problèmes
patiran una situado d'ingovernabilitat que transformaran la il-lusió postelectoral en frustració.
C o m a mostra d'aquesta responsabilitat i amb la voluntat de sumar i
compartir, una estona abans d'inidar
el pie extraordinari del cartipàs, el
passat dia 9 de julioi, vam tenir
coneixement d'una sentència (693/
2 0 1 2 de! TSJC, on diu que assignar
retribucions a regidors de govern,
sense satisfer la quota de la S.S. és
contrari a la Ilei) i conseqüentment
vam informar i demanar al plenari la
retirada del punt de les retribucions a
regidors de govern, fins aclarir, si és
legai o no, l ' a p r o v a d ó d ' a q u e s t
punt. Alhora també vam fer constar
la nostre disconformitat a la retribució que es proposava de 8 9 0 euros
mensuais, que suposa un Increment
del 31 % respecte al mandat anterior,
que tal com està la situado general
no es justificable. Veurem que ens
proposaran en e! proper pie que és
fins on van ajornar el punt retirât.

DIBUIXANTIL-LUSTRADORIPUBLICITARI

0 comprometre's a augmentar la part i d p a d ó dutadana o recuperar eis
Conseils de Barris o fer un pía d'accio munidpal (RA.M). No dèiem com
1 de quina manera havien de ser
aquests organismes o plans, només
volíem el compromis explídt que es
crearien.
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CARICATURES IR^TRATS
ARBRES GENfALOGICS
ESCUTS HEfiALDIÇS
RETOLACIOAMA
PERGAMINS

A. CLAVÉ, 39 - LLIÇÀ D'AMUNT • TEL. 93 84170 92- MOB. 636 38 77 26
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Pintura industrial - R«toiacló
Estucats - Moquetes - Suro
Revestiments decoratius

TRANSPORTS

J. BONET, S.L
Pintors Iglesias Tara S.C.
CA Severo Ochoa, 8 - Tel. i Fax 93 844 89 98
08187 SANTA EULÀLIA DE R O N Q A N A
etra, de La Sagrara, 7
Telèfons 93 844 89 82
93 844 67 88
SANTA EULÀLIA D E R O N Q A N A

AUTO RONDANA S.L.
AGENCIA OFICIAL RENAULT i DACIA
Carni de Caldes, 72 - 08187 Sta. Eulalia de Ronyana

Tel. 93 844 67 34 - E-mail: aroncana@red.renau!Les

RENAULT
•

VENTA DE VEHÍCULOS

• GERENCIA

• REPARACTÓN
•

NUEVOS

/DEMOSTRACiÓN/KM

Y DE

OCASIÓN

O

DE TODAS LAS MARCAS

NEUMÁTICOS

•

AíREACONDiCiONADO

• ACCESORIOS:

ENGANCHES

/ MANOS LIBRES / TOM TOM

• ITV

J.JOI^NI

Electrodomestlcs
Eines per jardi J A R D I N O
Calefaccio
Muntatges i productes de piscines
Instal-lacions d'aigua, gas i electricitat
Reparacio i bobinatge de motors
Materials electrics, sanitaris i griferia
Bombes i equips de pressio
Pintures

GALERIES CATALUNYA
Carretera de Barcelona, s/n.
Tel. 93 844 66 31 - Tel mobil 609 85 17 82
S A N T A EULÁLIA D E R O N Q A N A
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I t u r a

BIBLIOTECA

Un país de lectors. Lectures per I'estiu
En aquest any de les Biblioteques 2 0 1 5 ens sembla important compartir a m b els lectors de la
revista Ronçana aquest anunci original de I ' A L A (American Library Assotiation) traduit i adaptat
pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona:

Vols llegir més? Xerra menys. Tingues un llibre a la tauleta.
Lleva't quinze minuts abans. Llegeix en veu alta un poema cada nit abans de sopar.
No pots dormir? No comptis xais, llegeix.
Tanca la tele. Sintonitza un llibre. Obre els teus horitzons.
Llegeix per divertir-te. Llegeix per informar-te. Vine a les biblioteques.
lectures, tot i que la literatura és la
preferida. Per facilitar la tria ais indecisos hem preparai una exposició
amb els llibres recomanats del darrer
any i una guia de lectura que permet,
a partir d'una petita ressenya, ajudarnos a triar les histories que ens acompanyaran durant aquests dies quan
ens podem permetre més moments
per gaudir del plaer de la lectura.

Des de la biblioteca ens hem apropat
a la poesia (abans der sopar) com
cada any a les Vetllades Literàries i
Musicals del Jardí. El primer dia, amb
música i veu de Meritxell Gené, gran
cantautora de Juneda a les terres de
Ponent, que ens va brindar un recital
inoblidable amb versos de 12 poetes
d'arreu deis Pa'ísos Catalans del segle
XX, a més d'un extra dedicat a
Màrius Torres. Uns dies després ha
estât el grup de casa, "Aspriu" que
ho fan cada vegada millón Ens van
presentar el seu nou disc amb poemes de Salvador Espriu i Joan
VInyoli. El nombrós grup d'amics
que hi van assistir van poder comprovar la seva qualitat.

El gust de llegir o sentir histories
reals o imaginàries comença de ben
petits. Un dels més grans plaers d'un
infant és aquell moment d'abans
d'anar a dormir quan acaronat pel
pare o la mare escolta una i altra
vegada les histories que porten a
espais fantàstics, que parlen de l'enfrontament als misteris de la vida,
amb personatges tendres o malvats,
0 d'emocions i grans reptes de superado. Diu Gustavo Martín Garzo que
un conte és una casa de paraules, un
refugi davant les angoixes que provoquen les incerteses de la realitat.

Petits i grans lectors

Un dels contes clàssics més populars
és "la Ventafocs" que aquests dies en
versió de J.M. Foich i Torres, ens ha
ofert un grup de crescuts actors amateurs del Teatre Nacional del Tenes
commémorant que fa vint anys I'havien representat a! Casai Parroquial.

Hem observât que cada any durant
els mesos d'estiu s'incrementa el
número de préstecs de tot tipus de

És aquest un dels contes de fades més
conegut, transmès per tradició oral
des de temps remots. Sembla que va

ser escrit per primera vegada a la Xina,
tot i que ja tenia una llarga historia.
Bruno Bettelheim al seu llibre "Psicoanálisis de los cuentos de hadas"
relaciona el seu origen a la tradició
oriental que considera els peus petits
com un atractiu femení. Però el tema
central és la rivalitat fraterna, i abans
que Charles Perrault li donés la
forma que ha arribat fins els nostres
dies, el fet de "viure entre cendres"
era a la majoria de les cultures una
posició d'inferioritat respecte als
altres.
Al mateix conte conviuen la bellesa,
la maldat i la virtut, i uns somnis que
poden fer-se realitat, De fet un deis
motius d'aquest conte és la cerca de
transfigurado, una de les més potents de la vida. Després de Perrault,
n'han arribat moites versions fins els
nostres dies. Una que ens agrada
molt i us volem recomanar des de la
biblioteca és la iMustrada per Roberto Innocenti, amb uns dibuixos meravellosos ambientats als anys 20 del
segle passat. És una bona ocasió
fullejar aquest i altres contes de sempre amb els nostres filis, i perdre'ns
com quan érem petits a aquell món
de fantasia, sabent que repetim
histories d'origen tan remot.
Belén Martínez Català

cquipamcnt ìnformàtic • comunicacioiis • scrvcí tècnic • programació
o.
o

Corrò, 129 o 08401 GRANOLLHRS
93 846 35 35 o info@infoIogic.cat
www.infologic.cat
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Calor!
Calor. Calor i més calor! Aquesta és
la crònica deis dies prévis a la canícula. Termòmetres que tot just preludien un ferragosto abrusador, de
treure foc pels queixals. Amagats a
l'empara d'aquests vents de la fam,
calents i eixarreïdors, suportem com
podem l'assot del clima i la predicció
dels professionals deis temps créant
opinió i ofec. Mapes dibulxats amb
foc per l'alè d'un drac ens castiguen
amb criteri unànime -Quina escalfor!

Gossos peluts fora de temporada
malviuen estiregassats a l'ombra del
lledoner vetllant el moment que els
deixin entrar a la raconada més fresca del mas per esquivar les mosques,
les puces i les destrals roents que
cauen a ce! obert. Ais rajols de l'era
s'hi poden coure ous mentre les ovelles viuen disfressades de pilota en
una melé, un aiguabarreig llanut,
que els permet -sàvies- protegir el
cap sota l'ombra de la panxa solidària d'una collega.
Cap de setmana calent. Decebedor
per ais culers que pateixen la derrota
de l'idol a la Copa América de fútbol.
L'Argentina de Messi ha perdut la
final als penáis, llegeixo que es va
haver de decidir tot des dels "11
metres". Ni el canvi d'hemisferi ni la
metàfora del punt de penal han estât

L A

propicis. Leo es va quedar "sense cames" i sense copa, escriuen els cronistes esportius des de la seu de
l'Estadi Nacional de Santiago de Xile.
Un camp carregat d'història que fou
habilitât al 1973 com a centre de detenció i de tortura per la dictadura xilena queenderrocà en Salvador Allende. Com que l'estil periodistic acostuma a ser grandiloqüent hem d'entendre que en Messi en va sortir, de l'estadi, "sense cames", però caminant.
La temperatura molt cálida -així anomena a la calorada el locutor- s'enroca al mercuri dels termòmetres i es
preveu encara una setmana més de
calor tropical extrem. Sol i serpsi Que
les colobres médiatiques d'estlu,
enguany, no ens caidran. La premsa
va sobrada d'arguments i de centres
d'interés per no haver d'inidar els
débats estacionáis aferrissats contra
dels coloms urbans, les canines deposicions aleatòries a les voreres o l'estilisme del mitjò curt amb sandàlia.
Grècia bull en la xup-xup del referèndum d'aquest diumenge que no
condonará el deute ni traurà el pais
de la situado actual. Entre deddir l'avenir del reseat i la por al futur es
polaritzen les urnes i les incerteses.
Amb els joves del "no" contra els
pensionistes del "sí" fent cua plegats
davant d'un banc amb les portes
tancades i el caixer automàtic que no
raja, Grècia continua esdevenint
pàtria de mitologies i el bressol dels
primers déus economics europeus.
Més de dotze mil Harley Davidson
desfilen per Barcelona. Aquí encara
tenim els caixers brollant liquiditaí i
les benzineres assortides. Aromes de

cuir, pneumàtic i trontolladissa sacsegen ostentosament l'estadi de
Montjuïc i els carrers amb el rugit
fatxenda deis motors de Milwaukee.
¿Com una máquina tan preuada i
tan cara pot troníollar i roncar com
un porc asmàtic de sofà?
Calor i contrastos que no remetran al
llarg deis propers dies. El résultat de
Grècia, amb una clara imposició del
"no", emet el missatge del pöble
grec contrari a la por i al xantatge,
declaren el líders grecs. Syriza no
trontolla com les Harleys, en surt
molt reforçada. Ara el gran enigma
és qué succeirà demà dilluns. Fa l'efecte que els grecs han practicat una
melé prou majoritària contra les
indeméndes i les tempestes que
auguren íes institucions europees i
alguns governs veins.
Pels altiplans propers s'ha dausurat
el campus FAES. S'hi han aplegat
l'Aznar i en Mariano Rajoy del Partit
Popular. Una trobada compromis en
la quai s'ha escenificat una partitura
per a pipa de la pau sense una
abrandada cordialitat on l'estadista
planetari Aznar ha advertit al deixeble' convidat que cal fer front al
populisme rupturista radical d'esquerres, que - h a assegurat- no arriba a ser ni una alternativa democràtica. Ha rematat la intervenció alertant de l'altre populisme secessionista -tant 0 més malèvoi -.
Al capvespre, a les brases de la costellada purificadora, encara fumejaven
entre una calitja espessa i greixosa
Podemos i l'independentisme català.
Josep Labró Basegaña

M A M A r e . t aurant

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

D'una ciutat d'Itàlia a Santa Eulàlìa
La Margarita era una noia molt
maca, molttreballadora i inteMigent.
Es va casar amb un home vidu, molt
bon pagès i amb bastants terrenys.
Tenia un fill que era molt treballador
i valent.
Al cap d'un temps també van tenir
un fill amb la Margarita i l'hi van
posar per nom Joan Bosco. Aquest
noi va ser diferent del fill gran, ja que
li agradava més anar per la plaça a
jugar amb els altres "nanos", organitzar ell mateix els jocs i fins i tot
imitar els saltimbanquis, posant una
corda entre dos arbres.
Sempre es feia seus tots els altres
nens i li agradava llegír sobretot contes, fins que un dia el noi gran va
arribar del camp tot cansat i va exclamar: "molt bé, jo treballant tot el dia
i el Joan perdent el temps fent jocs
amb la canalla".
La Margarita se'n va sentir molt d'aquesta exclamació i va decidir fer
una bona bossa de provisions, la va
donar al Joan i l'hi va dir: "Té Joan,
ves-te'n i busca't tu mateix la teva
feina".
El Joan ho va passar bastant malament durant molt temps; entre altres
treballs, va fer de dependent d'una
sastrería que feien pantalons i americanes. Mentrestant es va fer amie
amb un mossèn que el va ajudar a
estudiar. Batxillerat, estudis universitaris i finalment es va fer capellà.
Tenia una gran devoció a la Mare de
Déu i per aixô amb els seus feligreses
van construir una humil capeileta
que va anomenar de Maria Auxiliadora. A partir d'aquell moment Joan
Bosco es va convertir en Don Bosco.
Aquell temps, d'infants que no
tenien pares n'hi havia molts perqué
la gent es morien joves i no hi havia

nyar oficis, de paletes, de fusters i
moits d'altres. Alguns dels nois es
van fer sacerdots i el van ajudar a
fundar altres escoles.

remeis com ara. Tampoc hi havia
llocs d'assistència social que protegissin els petits. Si no tenien algun
parent que eis recollís o alguna casa
que necessitessin algun nen per portar ei menjar ais homes del camp o
ajudar a la mestressa, ningú no els
volia i havien de rondar sois pel món.
Aquests infants passaven a ser els
més dolents. Com que no tenien res
per menjar, s'enfilaven ais arbres
fruiters i agafaven fruita. Quan veien
alguna cosa que els agradava del
mercat o d'alguna botiga se la quedaven. I la gent deia: "vigileu que
corren molts pillets".
Don Bosco en tenia molta llàstima
d'aquests nois desemparats i per
això se'ls emportava a casa seva.
Però va arribar que eren molta colla i
no sabia com fer-ho per cuidar-los.
LIavors va demanar a la seva mare si
el podia ajudar i la bona Margarita
ho va fer amb molt de gust, molt
contenta. Com que era molt treballadora, malgrat la feina que tenia
amb els nois, encara li vagava de
conrear un petit hort on hi tenia
plantades moltes verdures i feia molt
goig.
Un dia, però, els xicots enjogassats i
entremaliats li van xafar tot l'hort i el
disgust que va teñir la Margarita va
ser molt gran, tant, que quan va arribar el seu fill li va dir que no podia
més i que se'n tornava a casa. Ell li va
posar el Sant Crist al davant i li va
dir: "veieu, mare, ell també va sofrir
molt". I la va convèncer perqué es
tornés quedar.
Quan eis nois es van anar fent grans
va ser quan Don Bosco va tenir la
idea de fundar una escola per ense-
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En una reunió van parlar del nom
que donarien a les seves escoles i
tots van dir "escoles don Bosco",
però ell els va dir que no, que es
dirien escoles salesianes. Els joves
sacerdots van quedar molt parats i
ell els va explicar que: "Sempre he
tingut una especial devoció per Sant
Francese de Sales. Ell també emparava els nens pobres, i tinc fe que ens
ha ajudat en tot el que hem fet".
Don Bosco va venir a Barcelona i el
van tractar molt bé. Li van oferir un
terreny al Tibidabo i hi va fundar la
bella Església que ara podem contemplar. També va comentar les
escoles salesianes que han tingut
sempre tant éxit i encara en tenen.
Era un vespre, fa molt temps, que
estava sola i era ben tard i ningú dels
de casa no arribaven: Jo estava amb
ànsia i mal humor i va trucar el teléfon. Per la veu em va semblar que
era un noi jove. Rient i una mica
mofeta em va demanar: "Quin és el
patró de les impremtes?". Jo vaig
contestar, massa resoluda, que
"Sant Joan Bosco".
Em va semblar que em volia fer una
broma. Van passar uns quants dies i
un matí la meva mare va anar a la
tenda. Les dones parlaven i, quan
van veure-la, li van dir: "sabeu com
es dirà el vostre carrer?". "No ho sé
pas", va dir ella. "Dones es dirà
carrer Sant Joan Bosco". Quan la
mare ens ho va dir a casa vaig caure
perqué aquell noi, que era el fili del
secretan, m'havia preguntat qui era
el patró de la impremta.
Però resulta que m'havia equivocat:
el patró de les impremtes és Sant
Joan ante portam latinam i aixi ho va
comunicar el Marcel a l'agutzil d'aquell temps, en Juanito. Però aquest
va contestar que "Di, això és massa
complicat; ja està bé Sant Joan
Bosco".
I aquest és l'origen del nom del
carrer que uneix el Rieral i la Serra.

Carme Duran
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Passio per divagar
La barca jove
El pais que volem amb les persones del top manta al capdavant. Preus
assequibles 1 dinàmiques d'acollida per a tothom. Que quan mirant-nos ai
ulls sabem entendre la necessitat de ser la comuna unitat de servidors de!
pöble.... La gent amb cadira de rodes será la primera a entrar als llocs i de
franc i tindrà poder per a foragitar les tristors. Els responsables de poca
cosa ensenyaran a valorar la musicalitat necessària per a ajudar a guarir les
ferides de la despersonalització. L'ànim serà una forma d'estimar i servirà
per a contrarestar la quantitat de baixes i baixes i comiats per moites altes
laborais i per molts falsos somriures que sembla que hi haurà. El mariner
més entenimentat conduirà ei vaixell a bon port per tots els oceans. Cal
mirar l'horitzó malgrat les ventades i la falta de cohesió? Doiçor i tremolor, heus aquí la qüestió, en la interjecció de la revolució civil i la convenció del benestar. Autisme i voluntat, tot és vanitat i amnèsia en aquesta
cursa per a la resposta del ser. Abans del punt àlgid de la nit de festa, una
jove rumia la seva lectura d'estiu, de puces i grills, dilemes i foils.

Xavier d'Edímburg

La bòbiia
Produits en sèrie
a la sala d'empiri
brunyeixen estels.
Els voien lluents,
contra els esvalotadors
raspali i sabó.
Tallers entollats,
rere turons d'argila
bramen botzines.
Jou en junyida,
una remor somorta
esmussa l'enginy.
Estoc apiiat
ai pati del darrera
voien gavines.
M u t el cantussol
al recambró encanyissat
tresquen els múrids.
Mans esberlades
per on s'escola l'aigua,
catúfol del temps.

/ S Projectes de serralleria
^
i forja
-ài

SERRALLERIA F.FRANCH, S.L.
w w w . s e r r a M e r i a f r a n c i i . c o m

Can Francii, s/n
Tel. 93 844 80 10
Fax. 93 844 63 28
Sta Euiàiia de Ronçana

www.tallerssantaeulalia.coni
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RETRO CAR CLUB RONÇANA

Retro Car Meeting
E! passai diumenge 31 de maig, es
va celebrar al recinte del Centre Civic
i Cultural- "La Fabrica" de Santa
Eulàlia de Ronçana (Barcelona), la
segona edició del "Retro Car
Meeting", concentració de vehicles
antics i clàssics organitzada pel Retro
Car Club Ronçana (RCCR).
La jornada va estar molt concorreguda amb una gran afiuència de
públic, que va poder gaudir, a més,
d'activitats per els més menuts,
esmorzars, records, obsequis, premis
i parades de botigues d'automobils i
articles relacionats amb el món del
motor.
Es van superar les xifres de participació de i'any passat, amb un total de
216 vehicles inscrits, procedents de
63 poblacions diferents. Es van concentrar vehicles singulars, tant pel
seu valor historie com per la seva
antiguitat, ja que 29 vehicles superaven els 50 anys. L'organització calcula que durant la jornada, entre participants i visitants, van passar pel
recinte de "La Fábrica" un miler de
persones.
Aqüestes xifres acrediten la consolidado del Retro Car Meeting de
Santa Eulàlia de Ronçana, que en
aquesta segona edició ha superat
totes les expectatives. L'organització
del Retro Car Club Ronçana (RCCR),
que també va destacar el passat mes
de març per l'organització de la primera edició de la Motorada Clàssica,
vol repetir el proper any tots dos
esdeveniments, atorgant d'aquesta
manera el seu propi espai a cada
tipus de vehicle..

Asinfor Informatica, SL
Les núUors marques, al millor preul

Tel. 93 844 99 80

VENDA I R E P A R A C I O D'ORDINADORS, PORTÂT!LS. TPV'S, IMPRESSORES...
Manteniment ìnformàtìc
Consumibles Impressora
Programacló editada i a mida
W W W . a S l í l T O r . C a T
Botigo Online
comercial@asinfor.cat
Cr. Josep Tarradellas / Pg. Francese Macia (Pí<g. Banc Sabadell ) Santa Eulalia de Ronçana

Ronçana, 1/6/2015, p. 37 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

38

p o r t s
CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Continuem assolint ÈXITS
Aviat serem a tocar de les vacances
d'estiu, i tots Gsperem gaudir d'un
més que merescut descans. Tot i així,
el patinatge a Santa Eulàlia no para i
tots els nostres esportistes es troben
immersos en diferents competicions 1
actes com el proper Festival d'Estiu
que donará pas a la Festa Major del
nostre pöble. Es farà el proper 17 de
juliol a les 21:00 al pavelló de Santa
Eulàlia amb una temàtica molt divertida, "La cangó de l'estiu". Com ja és
habitual per aqüestes dates, sempre
hi ha una cangó que esdevé un exit
arreu, i hem preparat un recull de les
més sonades acompanyades d'unes
coreografies espectaculars per part
dels nostres patinadors. Així, dones,
us hi esperem a tots perqué segur
que ho gaudireu molt.
Voldríem en primer Hoc, i abans de
detallar l'estat de les competicions,
agrair a tots els patinadors del Club
el gran esforg que realitzen i també
agrair ais seus entrenadors per saber
transmetre'ls eis coneixements necessaris per assolir les fites i objectius
que s'han marcat. Felicitats a tots!!!
Campionat Catalunya Cadet: El
passat 23 i 24 de maig a Vidreres
(Girona), el nostre patinador Sergi
Pina va assolir una magnífica 12®
classificació en aquest campionat,
després de fer, tant en el programa
curt com en el programa llarg, unes
molt bones actuacions.
Preselecció Infantil Campionat de
Barcelona: el 9 i 10 de maig a Sitges
es va fer la preselecció infantil en la
modalitat de Iliure, on van participar
tres patinadores del nostre Club. La
Mireia Pascal, la Mariona Cabeza i la
Carla Méndez. Totes tres es van classificar per disputar el Campionat de
Barcelona infantil en modalitat de
Iliure i en categoria Nacional.
Campionat de Barcelona Infantil:
Aquest campionat s'ha dut a terme
els dies 6 i 7 de juny a Granollers, i
les tres patinadores del Club Patinatge Santa Eulàlia de Rongana han
fet unes excel-lents actuacions. La
Mireia Pascal, sent la primera vegada
que participava en aquesta competició, va assolir una meritoria 23a posi-

Les nostres représentants l'Interclubs 2015.
ció final. També hi participaven la
Carla Méndez i la Mariona Cabeza.
La Carla amb una 4a posició final i la
Mariona amb una 9a posició final
s'han classificat pel proper Campionat de Catalunya, que es durà a terme a Tremp el proper 11 i 12 juliol.
Moites felicitats a totes tres, i desitjar
molta sort per aquest Campionat de
Catalunya on ens trobarem amb el
millor del patinatge català. Cal afegir
també, que tant la Carla com la Mariona s'han classificat pel Campionat
de Catalunya de Figures Obligatòries
que també es dura a terme a Tremp
juntament amb el Campionat de Iliure.
Preselecció aleví: La preselecció pel
Campionat de Barcelona aleví s'ha
disputât a Sant Vicenç de Montait el
21 de juny amb la participació de
l'Ainhoa Fuertes, assolint una 19^
posició en la seva primera vegada
que competía en aquesta categoría.
(Violtes felicitats Ainhoa! !
Iniciacions. Intercomarcal 2015: La
semifinal d'Interclubs 2015, s'ha dut
a terme al pavelló de Santa Eulàlia el
27 de juny. Ha estât una competició
en la que han passat per casa nostra
140 patinadors de diversos clubs i a
la vora de 300 persones de public. En
primer Hoc voldríem donar les gràcies
a totes les persones que han col-laborat en l'organització i bon desenvolupament d'aquesta competició.
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Les modalitats d'aquesta semifinal es
composen de Figures Obligatóríes i
de Iliure. En la prímera modalitat, i
grades a la classificació de la primera fase, hi participaven 9 patinadors
del nostre Club. Finalment s'han
classificat per la final d'aquesta competició la Noemi Rubió i la Xénia
Cabrera. En la modalitat de Iliure hi
participaven dues patinadores del
Club, la Carla Anas i l'Anna Perales i
totes dues s'han classificat per la
final d'aquesta competició que es
disputará a Cerdanyola passat l'estiu. L'enhorabona a tots per tants
bons résultats.
Trofeus socials:
El 24 de maig, al pavelló de Santa
Eulàlia vam disputar el IV Trofeu de
Patinatge Artistic de Santa Eulàlia de
Ronçana. Hi van participar gairebé la
totalitat de patinadors del Club, així
com un gran nombre de patinadors
de clubs convidats. Vam assolir uns
molts bons résultats, amb un gran
nombre de podis i una gran assistència de public,
El 27 i 28 de juny hem participât al
Trofeu de Sant Cugat amb la participació de les patinadores Martina
Vizcaíno, Núria Arenas i Nora Cortés
en categoria Iniciado C on van fer
una gran actuació. Moites felicitatslM
Salutations i gaudiu d'un bon estiu!

o
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RONÇANA

Final de curs
La valoració que f e m des del Club és
extraordinariament positiva, ara que
ja t e n i m els résultats de moites competicions i proves que les nostres
patinadores han fet.
La patinadora Berta Puigdòmenech
ha participât per primera vegada al
c a m p i o n a t de Barcelona a m b la categoría Infantil B i el club està m o l t
satisfet de la seva actuació.
C o m US haviem i n f o r m a t a la darrera
edició del Ronçana, t e n í e m 4 patinadores classificades a la Intercom a real,
Laia Solé en categoría d e b u t a n t s
(modalitat Iliure i escola), Sara Serrano Iniciado A ( m o d a l i t a t escola),
Clàudia Bernabeu Iniciació C menors
(modalitat Iliure) i G e m m a Ivioreno
Iniciació C menors (modalitat escola).
El passai d i u m e n g e 5 de juliol és va
celebrar la competició i dues d ' a questes patinadores, Laia Solé Serrât
i Clàudia Bernabeu Hernández van
f e r p o d i u m que els permet participar
a la Final de Barcelona Interclubs
2 0 1 5 , a m b la categoría de Debutants i Iniciació C menors, respectivement.

Per últim el club està préparant el
festival d'estiu pel dia 11 de juliol.
Les patinadores, per grups d ' e d a t i/o
nivell representen balls variats, a m b
músiques triades per les mateixes
patinadores j u n t a m e n t a m b i'equip
técnic. Així mateix,
l'espectade
c o m p t a r à t a m b é a m b la partidpacló
d'aitres patinadores de clubs c o m el
C.P.A. Bigues i Riells, C.P.A. LIiçà C.P.
C o n g r è s (Sant A n d r e u C o m t a l ) ,
C.P.A. Parets i C.PA. Piera. Será una
vetllada de patinatge de m o l t nivell
que alhora vol ser un premi a l'esforç
i constancia que han mostrat els i les
nostres patinadores al llarg de t o t a la
temporada.
Els entrenaments pararan el més d ' a gost i començaran la primera setmana de setembre.
El g r u p de Certificat i Categories l'últ i m a setmana d ' a g o s t comença els
entrenaments.
C o m a novetat s'incorpora a I'equip
técnic la patinadora Carla Pey, m o l t
c o n e g u d a dins del m ó n del patinatge per la seva brillant carrera esportiva.
SON ESTIU A TOTS I TOTES.

Carla Pey, pòxima incorporació a equip
técnic del C.P.A. Ronçana.

F A R IVI A C I A
ELABORACIO DE FORMULES MAGISTRALS
•

ORTOPÈDIA
•

etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala

ém
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CENTRE D'ESPECÍFICS

Telèfon 93 844 89 80
STA EULÀLIA DE RONÇANA
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p o r ts
MOTO CLUB RONÇANA

2 caps de setmana sobre dues rodes
Els dies 16 i 17 de maig va tenir Hoc
amb gran exit de participació i molt
d'espectacle el primer cap de setmana dei motor, organitzat pel Moto
Club Ronçana.
Dissabte va tenir Hoc les 6 hores de
resistència de Derbi Variant en un
traçat mixt de terra i asfalt exigint
molt esforç per part dels pilots, fent
les dues últimes hores nocturnes.
Diumenge, les 3 hores de resistència
d'Enduro cross, compartint part del
circuit amb el día anterior i on els
pilots van patir de valent degut a les
altes temperatures i l'aparició de la
temada pois.
La valoració general va ser d'un cap
de setmana 100% sobre dues rodes,
es va disfrutar molt i amb una gran
assistència de public.

CLUB D'ESCACS
LA VALL DEL TENES

Temporada
acabada
El passat dia 21 de juny vàrem fer la
cloenda de la temporada, amb un
torneig de partides semiràpides a 20
minuts, a Termita de Sant Simple i
una fideuada per dinar. La participació de 49 jugadors i 66 persones a
dinar, que ha estât un rècord, ha
estât una excel.lent culminado d'una
temporada que podem qualificar de
molt bona.
El començament ha estât una
miqueta complicat ja que hem tingut
algunes baixes de jugadors importants que ens han fet rebaixar les
nostres previsions iniciáis, però els
résultats han estât molt bons, fem
una repassada:
- 211 jugadors inscrits a l'Obert de
tardor, record de participació.

I el diumenge 12 dejuliol va tenir Hoc
la 7a edició de les 3 Hores Derbi
Variant, que va ser tot un exit. 63
equips inscrits i un miler de persones
de public juntament amb la impresionant calor... la primera posició se
la va emportar l'equip santaeulalienc, moto x.periende amb catego-

ría proto i l'equip Servi moto s en
sèrie. També es va fer mitja hora per
els més petits que seran el futur del
motor a Santa Eulalia.

- Segon Hoc del Gerard Rius al grup
B de robert de tardor.
- Primer Hoc del David Cregut al
grup D de I'Obert de tardor.
- Segon Hoc del Josep Navajas a la
competido comarcal dels Joes
Escolars, en la categoria sub 10
- Segon Hoc per equips a la competido Comarcal dels Joes Escolars.
- Segon Hoc del primer equip a la
Lliga Catalana d'escacs per equips
a la primera categoria provindal.
- Sis equips partidpant a la Lliga Catalana d'escacs, dos d'ells sub-12
- Tercer Hoc del Josep Navajas a la
final de Catalunya en categoria
sub 10.
- Segon Hoc del Gerard Rius a
l'Obert de Ulnars
- Tercer Hoc per equips al Calcuiin
(nens i nenes) de l'Obert de Llinars.
- Tercer Hoc a tercera categoria provincial a la Copa catalana per equips.

es disputa a Granada, plaça que
s'ha guanyat pel seu tercer Hoc a la
final de Catalunya sub-10.

De fet, la temporada no s'ha acabat:
- A primers dejuliol el Josep Navajas
participará al Campionat d'Espanya
d'edats a la categoria sub-10, que
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Des del MCR, estem molt contents
de com ha funcionat tot, i agraïm
molt sincerament a tots els participants, col-laboradors i públic.

- Diversos jugadors del club participaran també en algún dels tornejos
del Circuit Català d'escacs que es
juguen arreu de Catalunya durant
tot l'estiu, amb un nivell de joc molt
exigent on aprendran moites coses.
La prindpal lectura que en podem
treure de la temporada és que l'equip no ha notât les baixes, perqué
els jugadors están millorant molt el
seu nivell de joc i els mes joves están
començant a donar résultats tant a
nivell individual com a les classificadons per equips.
Per la propera temporada volem seguir consolidant tot aquest planter
que va pujant, que creix de manera
exponencial, que ens ha donat moites alegries aquest any i està en disposidó de donar-ne més en un termini de temps molt curt.
Animeu-vos a participar del nostre
projecteü

o
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Fútbol a la Valí del Tenes
PJ

2na. Catalana - Grup 4

3ra Catalana - Grup 9

Lliià de Vail CF

Sta. Eulàlia de Ronqana CE

Lligà de Vali - R San Pedro
San Cristobal - Lligà de Vali
PJ

PG

RE

PR

GF G C

0-8
2-2

PT Lloc

Lliçà de Vali CF
34

12

11

11

40

51

47

12è

CICLISME

En Marc Brustenga
fa una excel-lent
temporada

A m b estil impecable, el Marc ja ha deixat enrere l'escamot.

Lligà d ' A m u n t CE
Sant Geloni - Santa Eulàiia

3-1

Lligà d ' A m u n t - Llinars

0-4

Santa Eulàlia - Badia Vallès

1-1

Paiau Solita i R - Lliià d ' A m u n t

4-2

El Marc és Cadet de 2n any de
l'U.C.Viianova-Sagalés de Vilanova i
la Geltrú des de fa 2 anys. La temporada ciclista va començar al març i
acabará a l'octubre.
Durant la primera part de la temporada l'equip ha participât en diverses
curses a Gandia, a Castellò, a Alcanyis i al Rais Base i en totes elles el
Marc ha fet un bon paper, sobretot a
la de Castellò on va quedar 2n a la
general, darrere un company del mateix equip i Ir de metes volants.
Actualment, de la C o p a Catalana
queden la meitat d'etapes per córrer
i el Marc va 2n a la general. Aquest
any no ha pogut fer el Campionat de
Catalunya al juny ja que ha coincidit
amb el viatge de final de 4t d'ESO a
Santiago de l'institut de la Vali dei
Tenes.

JOMI
FÁBRICA I OFICINES:
etra. BV 1435, Km. 10,70
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana
Tel. 93 844 77 12 - Fax 93 844 61 11
www.jomisl.com
ferro-alumini@jomisl.com
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G

RE

PR

GF G C

PT Lloc

Sta. Eulàlia de Ronçana
34

19

2

13

81

69

59

5è

43

40

51

7è

LIiçà d'Amunt CE
34

14

9

11

Durant eis dies 29, 3 0 de juny i 1 de
juliol ha estât a Ripoll, al Centre de
Tecnificaciò Esportiva del Ripollès,
junt a m b sis Companys més i el seleccionador català per preparar eis C a m pionats d'Espanya que son eis dies
10,11 i 12 de juliol a Llorca, Múrcia.
Un cop acabats eis C a m p i o n a t s
d'Espanya sabrá si finalment va als
Joes Europeus de la Joventut a Tiblisi,
Geòrgia, a finals de juliol, ja que ha
estât preseleccionat per la Federaciò
Espanyola. Si finalment no hi anés,
correria una volta a Assen, Holanda,
de 6 dies.
El Marc continua sortint a entrenarse cada tarda, sol o acompanyat d'algun altre corredor del seu equip i
arriben fins a Sant Feliu de Codines,
Sant Miquel del Fai, Granera, Gallifa...

Tancaments d'alumini
FInestres
Verandes
Venecianes
Mosquiteres
• Mampares
• Persianes enrotllables
• Escales plegables
• Portes:
• Automàtìques
• Basculants
• Reixades
• Enrotllables
• De Ballesta
• Baranes
• Reixes
• Estructures metàMiques

Qe r V e i

Meteorologie
Juny 2015

Maig 2015
SANTA EULÀLIA
(El Rieral)
LA TEMPERATURA
Mitjana máximes:
27,8°
Mitjana mínimes:
10.7°
Mitjana del mes:
19°
Màxima absoluta: 34,4° (dia 3)
Mínima absoluta:
6,9° (dia 23)
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LUÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)

SANTA EULÀLIA
(El Rieral)

LUÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)

LA TEMPERATURA
30,6°
Mitjana máximes:
15°
Mitjana mínimes:
22,7°
Mitjana del mes:
Màxima absoluta: 35,2° (dia 7)
10,9° (dia 2)
Mínima absoluta:

31,5°
17,3°
24,4°
34,2° (dia 30)
15,1° (dia 2)

LA PLUJA
Dies de pluja:
2
28 IVm2
Precipitació:
18,2 It/m2
21
It/m2
(dia 10)
Màxima en un dia: 12 It/m2 (dia 19)

LA PLUJA
Dies de pluja:
5
Precipitació:
50 It/m2
Màxima en un dia: 35 It/2 (dia 8)

4
41 It/m2
32 It/m2 (dia 8)

ELVENT
Velocita! mitjana:
2,6 km/h
Velocitat màxima: 43,5 km/h (dia 8)

EL VENT
Velocitat mitjana:
2,7 km/h
Velocitat màxima: 48,3 km/h (dia 8) 26 km/h (dies 5-11)

Sense cap mena de dubte la noticia meteorològica és la
intensa calor de les darreres setmanes.

tres havien registrat valors alts, però no amb la persitència d'enguany.

Arreu s'han assolit records de temperatura. Les mitjanes mensuais de maig i juny han estât 2,5° i 1,1° superiors respectivament en relació a I'any passat.

A aquesta situado cal afegir-hi l'absència de pluges, fet
que provoca una de les sequeres més severes dels
darrers anys.

27,8®
12,r
20,4°
34,1° (dia 14)
9,9° (dia 23)

Potser en d'altres ocasions puntualment els termòme-

Pep Margenat

El dia que el sol es pon més
al nord
L'home del temps de TV3 va fer notar
que el dia més llarg de l'any (21 de juny)
no es correspon amb el dia que el sol es
pon més tard (30 de juny).
La imatge està presa des de la urbanització Can Juli (el carrer Girona s'entreveu a
primer terme) a les 9,06 del vespre del 30
de juny d'enguany.
Veiem que el sol, el dia que es pon més al
nord darrere el nostre horitzó de ponent,
ho fa entre el turó del castell de Montbui
i els cingles de Sant Sadurni de Gallifa.

C/. Font de Sani 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@iardipi.com
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DE F I N A L S DE JUNY A M I T J A N S DE S E T E M B R E 2015

DE D I M E C R E S * A D I S S A B T E
Per comencar... CREMA FREDA
Per compartir... 4 PRIMERS
EscuU entre... 4 SEGONS i 4 POSTRES
AIGUA + PA + CAFE
•EXCEPTE DIMECRES TEMÀTICS

P L A C E S L I M I T A D E S • R E S E R V E S : T. 938il68707

mireia@canfareU.com o WATHSAPP al 679196174

Restaurant Can Farell • c. Joan I, 5 • 08187 Santa Eulalia de Roncane • www.canfareU.com

Compromesos amb el territori
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V LtK

Empresa cerificada
IS0900V IS0140011OHSAS18001

Bornosfolt

OBRA

PÚBLICA

I EDIPICACIÓ

Av.Francesc Macià s/n 08150 Parets del Vallès

-

WWII

barnasfalt@barnasfalt.com

INDUSTRIAL

Tel. 93 562 09 98
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-

Fax, 93 573 50 39

-
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|<BISAS IMJI ; ;

www.barnasfalt.cat

ANIVERSARI

vìversernest
Un any pie de sorpreses i novetats!
(J)

Vivers Ernest

@viversernest

etra de Lliçà d'Amunt a Caldes de Montbui Km. 5,878 •
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938 414 482

•

info@viversernest.com

vìversernest
•

www.viversernest.com
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