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Ja tenim mandat democràtic

portada
27S G u a n y a la democràcia
(Disseny: Miquel Llach - Foto: Xavier
Aymamí)
^ d

És el moment de celebrar la clara victoria de les opcions independentistes i la participació extraordinària als comicis, que amb un
7 7 , 4 % de participació a Catalunya legitimen totalment el résultat
favorable a la independència que n'ha sortit.
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És el moment de considerar que el résultat contundent i incontestable, atorga un "mandat democràtic per a la construcciô de la
República Catalana". Cal valorar molt positivament la victória de
l'independentisme considérant d'una banda l'alta participació i
d'altra l'escenari en el quai s'han célébrât els comicis, amb les
accions contraries de I'aparell de I'Estat espanyol, que ha emprat
totes les eines al seu abast per evitar el vot del SI, des de la práctica impossibilitat de votar des de l'exterior, a l'actuació de la Junta
Electoral per silenciar la veu deis independentistes, fins a llençar
amenaces i missatges de por des de les institucions.
Ara cal que tots els implicats en aquest résultat treballin en sumar
a tothom per construir la República Catalana i per ser el motor d'aquest procès. Cal donar una resposta adequada al mandat ciutadà, amb la màxima responsabilitat, celeritat i serenitat.
En un altre ordre de coses, aquests dies a Santa Euiàlia hem tingut
dues inauguracions que animen a treballar per les persones i de les
quais se'n fa ressô aquest número: Càritas ha inaugurai un nou
locai i APINDEP continua ampliant les seves instal-lacions. A tots
ells, GRÀCIES.
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La nostra portada:
Per sobre de tot les eleccions del 27 de setembre van destacar per
relevada participació, que assolia cotes rècord en molts indrets ¡
també als nostres pobles. Homes i dones de totes les edats i condicio social es van sentir cridats a una consulta que tothom ha
entès que era molt decisiva.
D'altra banda la fotografia de la inauguració del nou locai de
Càritas, que permet un millor acolliment a les persones, vol ser un
senzill reconeixement a la tasca constant que els voluntaris porten a terme en temps dificils.
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Jordi Bau Pineda
Mòbil. 676 466 224
Taller.
938 448 311
Carni d e Can Tabaquet, 4
Sta. Eulàiia de Roncana 0 8 1 8 7
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fusteriabau@gmail.com
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Democràcia:
participació i respecte a l'altre
Hem viscut uns quants mesos pendents d'unes eleccions que havien de ser historiques i just per aquest
motiu s'han fet tot tipus de comentaris sobre la funció i la seva interpretació: plebiscitàries o autonômiques, majoria de vots o d'escons, reals o enganyoses, d'eix nacional o social, extraordinàries o ordinàries. I l'endemà, el 2 8 S, les lectures dels résultats
han continuât sent múltiples i contraposades
segons l'interès de cadascú. Com és possible esbiaixar tant la visió quan és un fet matemàtic, i segons
la mateixa llei electoral espanyola, que eis partidaris
de la independencia han aconseguit la majoria
absoluta del Parlament de Catalunya?

Tot plegat respon a un problema greu i preocupant
com és que després de 37 anys encara hi ha qui
posa en qüestió els valors profunds de la democràcia. El primer de tots, el seu fonament, és el de la
participació politica dels ciutadans a través del vot
llìure per donar suport a la proposta d'accio que es
considera més favorable per al conjunt de la població. Negar la celebrado d'un referèndum, no facilitar el vot dels qui estan a l'estranger o dificultar el
vot per correu, són alguns dels fets que demostren
que només es creu en la participació sempre que
aquesta afavoreixi uns determinats interessos, en
aquest cas els del govern de l'Estat. I encara cal
recordar que la participació política no és només un
valor del sistema sinó que és també un dret de les

persones, inalienable, que en aquesta ocasió s'ha
exercít en un percentatge molt alt.
El segon gran valor inherent a la democràcia és el
del respecte a l'altre. Les diferents opcions politiques, en la mesura que vetllin pels drets i la dignitat
de la persona i de la coMectivitat, mereixen ser respectades per Iluny que es trobin de les posicions
d'un mateix, actitud que molt sovint desapareix per
la desqualificació 1 el menysteniment d'uns amb
altres, fruit de la incomprensió que fàcilment passa
de la considerado d'adversari a la d'enemic.
Situais en aquest context ja no estranya que tampoc es vulguin acceptar els résultats d'unes elecdons que no han estât favorables als seus interessos 1 ara es busquin tots els subterfugis per desmeréixer allô que el pöble de Catalunya ha manifestât a les urnes. El problema, dones, no és d'opció política sinó de no creure realment en la
democràcia quan aquesta posa al descobert la
feblesa personal més profunda, aquella que es
transforma en principi per tal que no es pugui sotmetre a cap altra opinio: Catalunya no és una nació
i per tant no li pertoca exercir la sobirania que
només té l'Estat espanyol.
Arribats aquí, la complexitat de la situació exigirá
molta cura i molta generositat per part dels politics
electes que tenen la responsabilitat de fer avançar
el mandat popular. S'han de dir les coses ciares, s'ha
de tenir present la magnitud del repte, s'ha de valorar que aquests processos són llargs, no es poden
generar expectatives immediatistes que puguin
comportar desencís i frustrado. En tot cas, però, hi
ha un repte principal a Catalunya mateix que és el
de comptar amb el conjunt de la poblado, al marge
dels posidonaments politics, per tal de desmentir
un cop més que la preocupadó per la qüestió nacional tapa l'ocupacló per la qüestió social, quan de
tots és sabut que la primera té el seu pie sentit si és
per posar-la al servei de la segona.

Jaume Danti ì Riu

casais

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CLIMATITZACIÓ

Carretera de Barcelona, 64
08187 Santa Eulalia de Ronçana
T. 93 844 81 35 • Fax 93 841 83 77
electricitatcasals@hotmail.com
www. instaiaciones-g ra nollers.com
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Un testimoni cristià
més, continua subvencionant, any rere any, la
Fundación Francisco Franco.

A volts de I'any 1960 va sortir una revista, amb pretensions de modernitat i de fer front a I'actualitat,
que, amb una portada amb una senyera i el titol "No
hay problema catalán", va publicar un llarg article
que pretenia raonar Companys a la frontera abans de
ser entregat a la polida espanyola que s'havia acabat
el problema. Vaig pensar que encara sort que publiquessin allò perqué demostrava que estaven inquiets
i que vollen enterrar "el problema " definitivament. El
fet em va motivar a preguntar per la guerra passada,
per Lluís Companys... No en vaig treure l'entrellat,
vaig deduir que Companys era un home polemic i
discutit i que de la guerra no se'n podía parlar amb
eis qui l'havien viscuda. Punt i a part.

Deixeu-me recordar també que durant el seu
empresonament a Madrid el President Companys,
pocs dies abans de la seva execució, queda rigorosament incomunicat ais calabossos de la Dirección
General de Seguridad, i en la seva persona es concentré l'immens odi que sentien contra Companys i
tot el que eli representava. Va ser vexât, objecte de
tota mena de mofes i maltractes, colpejat, insultat i
malferit. No cal que transcrigui tota la informació
de la quai em vale, i dono testimoni de les absurdes inculpacions de les quais el van fer responsable
per a condemnar-lo a mort.
Tot això que he escrit, més que no pas el repàs
d'una informació, vol ser l'oferta d'una mesura per
tal que des de la nostra fe cristiana, que tant ens
costa de testimoniar en la tranquil-litat del nostre
dia de cada dia, la contemplem testimoniada per
Lluís Companys en el comiat que eli va escriure el
dia 13 d'octubre de 1940, vigilia del conseil de guerra i avantvigília del seu afusellament a Montjuïc:
A tots eis que m'han ofès, eis perdono;
a tots eis que hagi pogut ofendre, eis demano perdo.
No queda tampoc en mi l'ombra d'un rançon

Des d'aleshores han hagut de passar més de cinquanta anys perqué espontàniament sortis a l'abast
del gran públic una presentado del President de la
Generalitat, mártir, que, sense negar els seus errors
i les seves complexitats, ens fa coneixedors de la
seva vocació de servei al pöble, de fidelitat a
Catalunya i d'amor als pobres. I mentre ens recorden que els governs democràtics d'Alemanya i
França han demanat perdo per haver coopérât en la
detenció de Companys..., en canvi, el govern
espanyol no ho ha fet, no ha anul-Iat senténcies
franquistes dictades pels tribunals d'excepció i, a

Donaré gracies a Déu que m'hagi donat una mort tan
bella pels Ideals.
Ell ha volgut aquest desti i li dee encara la gratitud
d'aquesta placidesa
i d'aquesta serenitat que m'ompien en pensar en la mort,
una mort que veig apropar-se sense por.
La meva petitesa no podia esperar un final més digne.
Per Catalunya i el que representa de Pau. Justicia i Amor.
Lluís Companys i Jover
Mn. Pere Farriol

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

Can Corder
PERE BASSA ROCA
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Qué saben ells...
" Q u é saben ells de penjar Hoques si les escanyen
t o t e s " . He recordat aquesta velia sentència dels
nostres avis i The associada a tota la munió d'entesos en història que han aparegut sobtadament per
interpretar el passat de Catalunya, d'Espanya i de la
relació entre totes dues realitats sociopolítiques i
culturáis al llarg del temps.
Des que aigú va atribuir 3 0 0 0 anys a l'ens Espanya
que s'han succeït afirmacions contundents, sense
fissures, nítides sobre els inqüestionables fonaments de la unitat de l'Estat i sobre el molt limitât
rang de Catalunya. Que Espanya és la nació més
antiga d'Europa i fins del mon, que Catalunya no és
ni n a d ó ni tan sols pais, una regió i, a molt estirar,
una c o m u n i t a t a u t ò n o m a , etc.
El que més escama és que afirmacions d'aquesta
mena, que fins ara provenien només d'allí on ja se
sap que sempre provenen, darrerament vénen des
de nous fronts. D'una banda, personalitats del principal partir de l'oposició, que havien estât capdavanteres en la instauració de la democracia postfranquista i que h o m té per molt equilibrades,
t a m b é denuncien obertament la " m a n i p u l a d o "
que es fa a Catalunya de la historia d'Espanya. De
l'altra, les joves figures del partit " e m e r g e n t " no
d u b t e n en a n u n d a r mesures contundents contra e!s
desviacionismes secessionistes.
I és arran de tanta contundència gratuita que no he
p o g u t resistir l'assodadó amb "el que saben ells..."
després de molts cursos de pensar en aqüestes
qüestions per exigencia professional i v o c a d ó personal. I perqué m ' h e sentit tocat pel tema de la
m a n i p u l a d o . És cert que expiicava a les dasses, a m b
tota l'honestedat que sabia i l'objectivitat que
donaven les fonts, que la unitat d'Espanya es va
concretar quan Felip V va decidir imposar les llejs i
estructures de g o v e r n de Castella a A r a g ó ,
Catalunya, Valènda i les liles, i va eliminar, simultàniament les institudons seculars d'aquests territoris.
l que d'això només fa tres-cents anys. l que molts
segles abans, Aragó, Catalunya, Valènda i les liles ja
havien f o r m a t un regne de tall confederal, m o l t
avançai institudonalment al seu temps, l que, mentrestant. Castella feia la seva via a Ponent del
Sistema Ibèric. I que mentre la bandera de les quatre barres ja la t r o b e m a les il-lustradons dels primers temps medievals, la "roja y gualda" va ser instaurada per Carles III el 1785. I que aquests i molts
altres episodis histories, antics i recents, justifiquen
la profunditat, la justida i la bondat de la realitat
catalana.
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UNIÓ EUROPEA

Û
ESTAIS NACIO

a
regions, CCAA, nous estais

"Soc europeu perqué soc espanyol" va afirmar Felip
VI fa pocs dies al Parlament Europeu. De fet, però,
eis estats nadonals no s'han portât gaire bé amb
Europa, si considerem la vessant geopolítica de la
qüestió:
1) La Personalität europea va néixer a l'edat mitjana, a recer dels monestirs i del romànic i s'afirmà
a m b les d u t a t s i les catedrals gòtiques. 2) Els
estats n a d ó (França, Anglaterra, Prussia, Austria,
Rùssia, Espanya,...) es varen desenvolupar als
segles m o d e m s a l'entorn de les seves capitals
(París, Londres, Bedin, Viena, Sant Petesburg,
Madrid,...) temps en el quai la idea i la realitat
d'Europa van quedar edipsades per les disputes
entre aqüestes estats i l'aixecament de les fronteres corresponents. 3) A mitjan segle XX comença
el cami vers una Europa unida, com és sabut,
després de la Segona Guerra fVlundial. Això vol
dir que els estats tradicionals van cedint atribucions: vers la Unió, per dalt, i t a m b é vers els anomenats "ens intermedis", per baix. I aquest és el
procès que fins ara s'ha concretat en autonomies
i t a m b é en la conversió d'antigues regions dels
Balcans, d'Europa Central i de I'antiga URSS en
nous estats.
"Les grans entitats modernes han t i n g u t sos dies de
gloria i de poder, més al present ha tocat ja per elles
I'hora de la decadénda; Hur falta de força i fins d'intel-ligènda és e v i d e n t " Ho va escriure el bisbe
Torras i Bages ja fa més d ' u n segle. El que passa ara
ve de Iluny, dones...

Lluís Galobart

^r

8

¿buna

Llevantades postelectorals
Cuegen incognites diverses una vegada passades
les eleccions del 27S. Malgrat tot, el sol ha tornat a
sortir, encara que la llevantada ha enrarit el mar i
enlleganyat el cel. Tempestes estacionáis que no
figuraven ais programes politics. Solament en
Tomás Molina i eis acôlits del temps ens ho havien
advertit. Xàfecs i onades inusuals per a una mar
casolana que n'impedeixen els lluïments marítims
arriscats, un esport per a intrèpids i coratjosos.
Els résultats de les eleccions s'han resolt en una
collita extraordinària de vois. La millor anyada de la
democràcia. La festa major de la participació ha
aplegat una gran gentada. Un èxit de concurrència
que hauria atret també aquells que no fa massa edicions pensaven que aixô de les eleccions a la Generalität de Catalunya era cosa només d'en Pujol i
dels catalans. En aquest exercici electoral del 275
s'ha esmicolat la predicció - u n a profecía tirant a llegenda percentual- que vinculava la participació a
una derrota gruixuda dels partidaris de marxar
d'Espanya. La majoria d'escons al Parlament així ho
avalen. I aquesta va estar la lectura immediata de la
nombrosa premsa internacional que va seguir en
viu i en directe la diada electoral. L'independentisme ha guanyat!
Tothom aporta eis propis arguments - i autènticstot estirant i arronsant eis résultats aritmètics que
son els que han estât. La ciència matemática deixa
de ser exacta i es torna altament imprecisa en els
recomptes així que deixem de sumar o de restar
ous, peres, plàtans i castanyes - c o m a l'escola tradicional de la nostra infantesa- per fer quadrar eis
vots. L'essència del 27S, de si eren eleccions a un
Parlament autonomie o eren plebiscitàries, s'ha
barrejat al ball d'interpretacions interessades que es
va emprendre just acabat el recompte.

A l'altiplà híspanle, excepcionalment afectat pels
temporals i la llevantada que hem viscut a aquesta
riba de la Mediterrània, ho han vist o viscut amb
unes altres ulleres posades. La derrota del nacionalisme, del séparatisme o deis partidaris de tocar el
dos d'Espanya ha estât contundent. Després de les
urnes només existeix que terra cremada i frustrado.
Ho manifesten sense rubor i amb tal contundéncia
reiterativa que gairebé ens ho farien creure si no fos
perqué la majoria absoluta del Parlament de
Catalunya és partidària del comiat poétic que proclamava en Joan Maragall -Adéu, Espanya! Des de
Madrid destaca l'olfacte de l'Aznar-FAES dixit-, qui
ho té meridianament dar. Envesteix contra l'estratègia d'en Mariano a Catalunya,. Els résultats dolents
del PP deixen el partit en el pitjor escenari possible.
Els rivals de I'esquerra s'han enfortit, I'espai natural
del PP ha minvat i "els secessionistes continuaran el
procès". Remata el sermó amb una estocada tot
concloent que la posició del Mariano Rajoy està
seriosament compromesa.
Les cares al Born, la seu on JxS va comparéixer, i el
regust amb un punt amarg de la victòria reflectien
el desconcert que propicia e! panorama després de
votar. Massa ajustat per a la nova coalició. L'independentisme ha vençut en un context prou complex, pendent de les aliances amb la CUP, que ja
havia réitérât en campanya l'aMèrgia assemblearla a
la presidencia de l'Artur Mas. Som en aquest punt
Ara què? N'hem de veure l'evolució. Podría succeir
que l'enemic principal del panhispanisme fos anihilat per l'aliat natural del procès. I si ii ho permeten
- d e ser investit president- els funambulismes per
governar i tirar endavant no serán fàcils. Son paradoxes atribuïbles a la grandesa de les urnes i al joc
democràtici

www.tallerssantaeulalia.com
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ELS
PASTORETS
Especial Centenari

de Josep Ma. Foich ¡ Torres

Dia de Nadal i día de Reís - 7 tarda
Diumenge 10 de gener - 6 tarda
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ENTRADES LIMITADES
VENDA ANTICIPADA

Can Ferrer - La Fábrica - Parroquia
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Una g r a n d e s a - l a d e les u r n e s c a t a l a n e s - q u e
n o m é s p o t créixer q u a n parlin a m b la c o n t u n d è n c i a
i n a p e l - l a b l e d ' u n r e f e r è n d u m . Ho r e p e t i r é : Referènd u m ! Q u a n els resultats n o p e r m e t i n l e c t u r e s
e m b o i r a d e s e n t r e la lletra m e n u d a ni m a t i s o s b o r r o sos q u e el 27S n o ha p o g u t mesurar. S i m p l e i sense
grises; " S í " o " N o " . A r r i b a r á el dia d ' a q u e s t a c o n sulta nítida? Ens la d e i x a r a n exercir? Em t e m o q u e
per ara n o . I si a r r i b a , p e r q u é t o t esdevé, caldrà
a s s u m i r - n e els resultats. Per ara, t e n i m - t e n e n - la
sospita q u e s'assolirien a f a v o r d e l " S í " . D'ací el
rece! i u n g r a n a r g u m e n t per posar-hi t o t s els i m p e diments.
¿És C a t a l u n y a q u i t é u n p r o b l e m a o és Espanya q u i
t r a n s i t a per u n c o n t r a t e m p s ? Si n o m é s ens d o c u m e n t e m e n a l g u n s t e r t u l i a n s , Espanya p a t e i x les
veMeítats i n f u n d a d e s - i per m o l e s t a r - d ' u n a t r i b u
c e n t r i f u g a d a a la perifèria p e n i n s u l a r q u e està per
d e m a n a r la i n d e p e n d é n d a . Q u é ens costarla parlar
s e m p r e castellà i o b l i d a r - n o s d e les histories passades q u e ja n o m o u e n molí. S o m així d e rars. Entre

el d e s c o n e i x e m e n t i el soroll m e d i à t i c hi ha persones q u e e n c a r a d u b t e n si e n la i n t i m i t a t p a r i e m
català d e v e r i t a t - c o m l ' A z n a r - o és u n a m a n i a e n
p ú b l i c per f e r la g u i t z a .
Espanya t é u n gros p r o b l e m a . L'encaix s a t i s f a c t o r i
n o s'ha resolt ni a c ò p i a de postals p e r f u m a d e s d ' a m o r , " E s t i m o C a t a l u n y a i els c a t a l a n s " , ni a m b missatges u r g e n t s per v i d e o c o n f e r è n c i a . Espanya sense
C a t a l u n y a és u n s u p ò s i t i m p e n s a b l e i d o l o r ó s e n la
v o c a c i ó i m p e r i a l - C u b a i les Filipines in m e m o r i a m - .
El b u e insignia d e la u n i t a t t e r r i t o r i a l n o es p o t desballestar. C r e u r e q u e l ' i m m o b i l i s m e politic o q u e el
t e m p s h o resoldrien ha estât u n e r r o r q u e t a m b é
passarà f a c t u r a . La s i t u a c i ó j a t o c a d e pie l'Estat i
h e m d e v e u r e c o m h o a f r o n t a r á després q u e el
C o n s t i t u c i o n a l h a g i t o r n a t a alinear la f l o t a de
g a l i o n s a la b a d i a d e Cádiz.
I ara q u é ? Rere el p r e l u d i d e l 27S arriba el 2 0 D . El
j o c d e barcos o n el PP e n p o t sortir t o c a t i e n f o n s a t .
El m o m e n t és d e l l e v a n t a d a política p e r f e c t a . I ara
q u é ? T e n i m l ' A r t u r M a s i m p u t â t i al p u n t de m i r a d e
la f l o t a c o n s t i t u c i o n a l m e n t r e els d e la CUP el v o l e n
esferificar a les graelles c o m u n Sant LIorenç a la
c a t a l a n a . M o m e n t s a p a s s i o n a n t s i decisius a t o t s els
m a r s q u e b a n y e n l'altiplà ibèric. La m a j o r l a p a r l a m e n t à r i a - a q u í i a l l á - s ' h a u r à d e gruar. A la Villa i
C o r t e c e r q u e n a G o o g l e q u i c o n y son a q u e s t s
pollastres d e la CUP a q u i caldrà sol-licitar pels c o n d u c t e s r e g l a m e n t a r i s i d i s t i n g i r a m b la m e d a l l a al
m e r i t civil q u e a t o r g a Sa M a j e s t a t el Rei.
A l M o l l de la Fusta t a m p o c n o a m a i n a la l l e v a n t a d a .
A q u e s t a m a t i n a d a el cel q u e i a a p l o m a t a m b u n
t e m p o r a l d e f l a s h o s i t r o n s . La ñ a u a m b d e s t i n a d o
a ítaca estiba el f a t o . U n c a p i t a , a q u i v o l e n p r e n d r e
la b r ú i x o l a , espera q u e t o r n i a sortir el sol i la m a r
s ' e n c a l m i . U n a h a v a n e r a política sense r o m c r e m a t .

Josep Lladró Basegaña

CLA»bLLAS

Venda al major de :
• Articles platja i c a m p i n g
• Joguines nacionais i
importacions exclusives
• Regal informal
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Made in Germany
L'any 1879, i seguint les directrius del canceller Bismarck, Alemanya va iniciar una política proteccionista ben agressiva per donar valor als productes germànics que va produir una devallada substancial i
lògica de la importado de productes externs. Poe
temps després, l'any 1887 com a resposta a les dificultats de la indùstria británica per exportar el seus
productes a Alemanya, i amb la proverbiai flegma
británica, el Parlament del Regne Unit va aprovar la
Merchandise Marks Act i va promoure el lema
"made in germany" per etiquetar com a no británica (i textualment, "obviament de qualitat inferior") la
maquinaria que, deien, "havia comen^at a inundar el
seu mercat interior i que falsejava el seu origen real".
Enmig d'aquesta veritable guerra
comercial i donant per feta la
capacitat productiva alemanya, la
indùstria d'aquest pais va aprofitar I'etiquetatge exhaustiu que
els britànics havien fet dels productes alemanys exportats i en
van fer bandera amb una campanya de creació de contingut al
lema angles que afegia al carácter inicialment pejoratiu del
recurs britànic els conceptes de
qualitat, de mecanització eficient, de solidesa i perdurabilitat dels productes alemanys.
Paradoxalment, la campanya alemanya ha tingut
molt èxit i, fins fa quatre dies, qualificar un producte com a "fet a Alemanya", es desxifrava com a
producte fiable. Fins i tot la supermodel alemanya
Claudia Schiffer ens ve a dir des dels nostres televisors que és molt més fácil que ella (en persona) se
t'aparegui a qualsevol revolt de la carretera que no
pas que se't faci malbé el cotxe de marca Opel. Ep,
"és impossible", diu. I quan tothom pensa que el
que és del tot impossible és que te la trobis, tota
sinuosa, fa un gir narratiu ben llu'it i diu, displicent

(referint-se a la remota possibiiitat que se t'estropelli el cotxe): "és alemanyl ". Made in Germany, vaja.
I tothom deia, "Ah, esciar!".
No sé si cap de vosaltres se l'ha trobada, a la
Claudia Schiffer, però si que a hores d'ara tothom
sap que almenys alguns dels productes "fets a alemanya" fan trampa. Concretament es veu que
Volkswagen ja ha admès l'escandalós trucatge d'11
milions d'automòbils amb un programan fraudulent
que era capaç de reconèixer que se li estava fent un
control de contaminado per activar automàticament un seguit de mesures tècniques i que el cotxe
mostrés un nivell d'émissions legáis que, quan s'acabava el control, retornava a la
normalitat, contaminant a cor
que vols i sense control.
Això ens fa pensar en els orígens
de Volkswagen quan l'any 1933
Adolf Hitler decideix posar en
marxa un pia de foment de la
indùstria de l'automòbil i fer la
guitza a la indùstria francesa i
anglesa del sector. Amb aquests
proposit es va empescar un concurs destinât als empresaris alemanys per la concessió de la construcdó de "l'automòbil de pöble", textualment, en alemany, Volks
Wagen. El guanyador va ser Ferdinand Porsche i el
cotxe que va sortir-ne va ser el popular "escarabat"
que, irònicament, Hitler va voler anomenar com a
Kdf-V\/agen {Kraft durch Freude, La força per l'alegria).
Ara ja sabem que l'etiqueta anglesa "made in
Germany" ja ens avisava de la possibiiitat de frau
industriai dels alemanys. De notices de la Claudia
Schiffer voltant per les carreteres de la Valls del
Tenes, ara com ara, no se'n té noticia. Tot arribará.
Ramon Vilageiiu

^^staurattt
Biark
Direcció: Srs. Guerrero
Tancat eis dimecres

Carni de la Serra, s/n - Tel. 93 844 90 75 - Santa Eulalia de Ronçana
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El drama de la immigració:
Els europeus estarem a l'aiçada?
Estem assistint al drama de desenes de milers de
sirians, iraquians, afgans, subsaharians, etc., que
arriben a Europa després de recórrer centenars o
milers de quilòmetres, d'haver arriscat la seva vida
fugint de la fam, dels conflictes bèl-lics tant bestiais
com incomprensibles, de ia persecudó politica, religiosa 0 ètnica. V é n e n per les costes del mediterrani
0 per les fronteres de l'est, o per alla on creuen que
poden assolir l'empara en Europa.
No és un problema nou, però actualment s'ha
agreujat aquest moviment desesperat de tantes
persones que marxen de l'infern, tot i que saben
que es trobaran amb nous murs i a m b la possible
indiferència dels llocs d'arribada. Un dia vaig sentir
un sihà que deia: "al meu pais la mort la tinc assegurada, ara tot el que e m pugui passar ho podré
suportar".
1 mentrestant, Europa destina milers de milions per
salvar el sistema financer d'aquest o aquell país en
crisi, i tant sols uns milers d'euros per trobar una
sortida digna a aquells que li están demanant ajuda.
Es tracta de persones que ho han perdut tot, que
ara confien en el sentiment, en la Solidarität i en la
humanitat d'unes altres persones, d'unes altres
nacions.
Manca generositat. Eis governs no volen afavorir
una acollida massiva d'immigrants, no es volen
veure perjudicáis a les properes eleccions. Eis partits
xenòfobs están creixent a moits països europeus, un
creixement que es basa en la por a l'altre, a l'immigrant, al que arriba sense res. Un asiiat per cada dos

mil habitants europeus sembla molt però és molt
poc, l'acollida és molt superior en països com, per
exemple, el Liban, Turquia o Tanzània.
•avant de la lentituds dels governs, ha sorgit un
ampli moviment social de generositat que els ha
descoNocat. La societat ha demostrat que no és
insensible al dolor alie.
La solució no és senzilla, però Europa cal que faci
honor al seu respecte per les minories, pels desprotegits. Europa, els europeus, estem obligats a ajudar
a aqüestes persones. No es poden fer ofertes ridicules d'acolliment com la que ha fet el govern
espanyol.
A aqüestes persones cal tractar-les amb respecte,
no podem trepitjar la seva dignitat.

Marti Glez. de Mendiguchia

PI' I
des de 1917

BAR
> Esmorzars de forquilla
> Cafés i licors

93 844 87 56
etra, de Barcelona, 72-74
Pisos La Sala
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
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No sempre tindrem Palmira
una tragèdia comparable, diuen,
amb l'èxode que va provocar la
segona guerra mundial. Només
voien viure! És inhumà tancar
fronteres, rebre'ls amb gasos
lacrimògens o posar filats; és
menyspreable traficar amb persones. Les ONG que treballen amb
refugiats explicaven que eis traficants cobraven cinquanta dòlars
per deixar-los sortir a respirar a
coberta. Eis que sobreviuen d'aquest viatge infernal podran a
arribar a una Europa que no s'assembla gens a la terra promesa.

Sempre ens quedará París és la
dita rmés coneguda per rememorar amb nostalgia alguna
cosa passada, enyorada, desitjada però perduda..

Aquest estiu corria una foto
amb el gran vaixell pie de turistes dins del creuer per la
Maditerrània i molt a prop hi
PolfDyra (Sizú). Restos escultöocos en i a casa-nimbi
QB&QAÉL u . A. fiutd
havia la barqueta atapelda de
persones que fugien del seu
país. El contrast era immens.
Diuen que poden viatjar fins a
cinc mil persones dins d'aquests
transanlàntics que, a part de les
dependencies per dormir i dels
I les raons d'aquest èxode? Tant
restaurants, estan equipáis amb
l'acollida de refugiats com l'inpistes esportives, teatres, piscitentar posar fi a la guerra són
nes i fins i tot boscos. Les persotemes molt complexos. Les perM n m * (Sm2). La Haza Ovai
nes que van de creuer, però, no
sones humanes no hem aconseTWii • ••! \1 *
són com les del Titànic. N'hi ha
guit mai poder viure en pau i
que han estalviat per comprar
segurament no ho aconseguiun bitllet un any abans per sortir una setmana i
rem, però l'acollida és una urgència i s'està trigant
poder fer unes vacances ben merescudes.
molt a posar-se d'acord sobre com s'ha de fer.
És inevitable sentir recanga quan vas de viatge o d'excursió i veus la tragèdia humana que s'està vivint,

La preocupació per les vides humanes és sempre
primordial, també ho és.poder viure en el teu país,
però també provoca una pena immensa veure la
destrucció d'un patrimoni cultural com el de
Palmira, en nom d'unes creences que porten a la
deshumanització. Eis jihadistes són a Palmira des
del passat més de maig i van destruint la ciutat per
capítols, el temple de Baal, escultures, mesquites,...
Fins i tot l'Estat Islàmic va decapitar Khaled alAssad, l'arqueòleg responsable durant molts anys
de les antiguitats de Palmira. És també un ehm voler
deixar una població sense Identität ni historia.
Havia sentit a parlar molt de Palmira a través de persones properes que hi havien estât. Ara ja no sé si
hi podré anar i en el cas que pogués potser ja seria
massa tard.

Fina Danti

OPTICA
DURAN
CENTRE
AUDITIU

REViSIO AUDITIVA GRATUITA
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Entrevista a Joan Josep Gutiérrez, pianista i compositor

"Els ocells canten, però la música
la fem els humans"
Joan Josep Gutiérrez Yzquierdo (Barcelona, 1957), pianista i compositor, és professor de l'Escola l\/lunicipal de Mús/ca
Victoria deis Àngels - Conservatori de
Sant Cugat, i en va ser director del 1996 al
2012. Entre la seva producció destaquen
les canqons i la música de piano. També és
autor d'obres de pedagogia d'aquest instrument Casat amb la pianista IVIarína
Rodríguez Brià, formen duo de piano i
han contribuít cJescobrir el valor del piano
de la biblioteca de Santa Eulàlia. Viuen
amb el seu fill a l'Ametlla des de fa més
de vint anys.
Els pianistes soleu tocar de memòria.
El piano és l'únic instrument que se sol tocar sense
partitura, a més d'altres instruments solistas amb
orquestra. És un costum que neix amb el romantidsme per raons estètiques, com a exhibició de virtuosisme. Abans del 1830 estava mal vist. Mendelssohn, un geni que ho tenia tot al cap, es posava
partitura!
EI que fan Ies modes.

Gutiérrez és professor superior de piano pel Conservatori Superior Munidpal de Música de Barcelona.
tu recordes com recordes un camí en un bosc, 1 que
et permet tocar sense mirar.
Deles que en formado clàssica s'aprèn a través
de la partitura.
Si, la marca distintiva de la música occidental és
l'escriptura, la partitura tal com l'entenem. És Túnica que la pots interpretar sense haver-la sentit mai.

En la formado dàssica s'ha après a través de la partitura, i la memòria és el resultat de l'estudi. Richter,
un pianista rus amb una memòria d'elefant, un dels
grans del segle XX, al final de la vida tocava amb
paper sempre. Ho defensava dient que així abastes
més repertori.

Té moltes capes. La producció del so segons el toc,
l'ús del pedal, com prolongues el so, com equilibres
els sons entre ells... I pots tocar amb més llibertat o
menys.

Com és la memòria del pianista?

De quins ets?

Participa de moltes memories, comengant per la
memòria mecánica. És la que et deixa tocar, i funciona quan saps la partitura i la gesticulació ja l'has
desenvolupat. Com quan pugem i baixem escales,
que ho fem sense pensar. Tarda anys, és fruit de
moltes hores d'exerdci. Qui fa drc, també fa sen/ir
la memòria mecánica del cos. La tens a dins i surt.
Excepte si tens por!

He anat canviant. Ara penso que s'ha de conéixer
molts estils i autors per fer el que vulguis 1 no trair
el compositor. Però qué és ser-li fidel? Paul Badura
Skoda, un pianista vienes, era molt rigorós amb la
partitura, i ara dóna més gust sentir-lo perqué hi
porta la imaginado. Com a intèrpret hi has de posar alguna cosa!

El pànie escènic!

Avui que tota la música està a l'abast de les orelles
de tothom hem entrât en una fase més conservadora. Hi ha molta imitació i poca reflexió.

Fa molt respecte tocar en públic, encara que només
sigui davant d'una persona. Et pots bloquejar. Per teñir confianga no hi ha res com tenir-ho molt preparat.
Quines son les altres memories?
La memoria de comprensió harmónica del text (la
sintaxi de l'obra), l'auditiva (per seguir el fil des de
la melodia) i la visual.
La visual és per "fotografiar" la partitura?
La partitura i també el teciat, que és un espai que
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De què depèn, la interpretaciô?

Esciar.

Què vols dir?
Quan die a un alumne que estudiï una peça el primer que fa és escoltar-la. Quan jo estudiava ho
teniem prohibit. No és dolent escoltar la peça
abans d'interpretar-la, perqué te la fa comprendre,
entres en el seu llenguatge sonor i t'anima. És
dolenta la imitació. Si vas d'autodidacte tocarás
com tothom.

o
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L'eina del músic!

Sí, i els instruments han progressât també gràcies
ais compositors. Muzio Clementi n'és un exemple.
Era pianista, pedagog, compositor i fabricant de
pianos, coetani de Mozart i Beethoven i per això
mateix n'ha quedat a l'ombra.
La teva dona. Marina Rodríguez Brià, acaba de
publicar un disc amb obres de Clementi.
Si, tocades en un piano construit a la fábrica que
tenia a Anglaterra, el 1824. Clementi és molt
important per la història del piano. Està enterrât a
l'abadia de Westminster com a "pare del piano".
La música clàssica encara fa respecte.

El pianista al jardí de casa seva, a l'Ametlla del Vallès.
Em pensava que era al revés.

Hem sacralitzat tantes coses! Encara hi ha un acostar-se a la música clàssica com a signe de distinció.
En canvi el País Valendà està pie de bandes, i mira
quins músics n'han sortit! En moites orquestres
d'Europa la meitat dels músics de vent sòn valenciansl
Com és?

Tothom parla per sentir parlar. Passa igual amb la
interpretado: no pot ser copiada, sino viva, amb
Personalität. S'ha de dialogar amb la partitura, i per
això fa falta el professor.

Perqué están immersos en el mon musical! Si véns
d'un Hoc de sileno et costará més parlar, però si
estás en el medi de la paraula, et costará menys!
Quan era petit aquí sentíem molt poca música, sarsueles i marxes militars a la ràdio.

Parlem del plano. Què e! caracteritza?

Ara en sentim més del que volem.

El més important és l'acùstica: les cordes i la ressonància, que son els creadors del so i el pianista
ho pot modificar. En un piano l'intéressant son els
principis acústics.

E! que falta és recuperar l'escolta tranquil-la de
música i no aquesta guerra de fons, aquest soroll.
Jo la música l'escolto o no la vull. Per estudiar
necessito silenci. Però avui els nanos no poden
estar sense música.

En què consisteixen?
Quan toques una nota sona aquella corda però
alhora per simpatia es posen a vibrar les cordes
harmoniques, de manera que no és un so uniforme
sino variable. M'agrada que eis alumnes ho sàpiguen distingir, i per això és important que no
comencin amb un instrument dolent.
No tothom pot tenir un piano acústic.
Però la musica clàssica està esenta per a aquest
piano. Ara bé, quan li poses micròfon ja el manipules. Elton John, per dir un cantant pianista
famós, segons quines subtileses de Beethoven o
Debussy no les necessita, però no fa pas servir un
piano digitai.
La fusta és essencial en un piano?
El material de fusta més important és la tapa de
ressonànda, la taula harmónica. És la peça que
vibra en tocar. La fusta externa, del moble, no intervé gaire en la fabricado del so.
Ah...
És igual amb la flauta d'or: sona igual que de fusta,
l'únic que és més estable i dura més, però l'or no
infiueix directament en el so, sino en la qualitat. El
que compta és el disseny del tub. Sóc un enamorat
dels instruments.
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Parlem de composar. Has fet moites cançons.
M'agrada escriure música, no per la promodò, perqué la tinc sobretot al calaix. El "Lied" ('cançô' en
alemany) és el que m'agrada més composar. És
posar música a un poema, com feien Schumann i
Schubert. La relació entre poesia i música em suggereix molt. He musicat obres de poetes com Joan
Vinyoli i Palau i Fabre, a qui per cert vaig conèixer
de petit estiuejant a Grifeu (Liançà).
Quina sort!
Ara he acabat de fer cinc preludis per a piano sol. El
preludi és una composidò curta, que permet assajar,
experimentar. Servia per provar l'orgue a Bach!
Abans de tocar, improvisaven per fer-se amb l'espai i
l'instrument, per escalfar. Ara és una peça amb dret
propi, sense normes de construcciò, com la fantasia.
Al revés que la fuga, una obra tancadíssima.
També ets autor de sardanes.
Fer una sardana era un repte, com fer una simfonia. La cobia és estrident, és per tocar a l'aire lliure.
De petit en sentía en festes majors i em produïa
una emociòl
L'emoció, en música, qué la causa?
L'harmonia és la part de la música que conté més
font d'emocions. De les relacions entre els acords
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es creen unes tensions que afecten l'emoció.
L'harmonia és l'efecte global del que sona, i es
passa d'una harmonía a una altra. Com de mode
major a mode menor, per entendre'ns. Després hi
ha els details: melodia, ritme...

L'harmonia és abstracta!
No la podem cantar com la melodia. De fet la melodia viu de l'harmonia, sempre parlant de la música
tonal.

Per què composes?
Per una necessitat d'expressar-me. Jo no m'expressaré mai ballanti

Quin estil diries que tens?
He estudiat harmonia i contrapunt, i per mi són
referents Bach i Beethoven, però també bec d'altres,
com Mompou 1 Debussy i la música dodecafònica 1
atonai de Schònberg. No intento fer música caramel
perqué agradi molt. El meu objectiu és especular
sobre la meva pròpia manera de fer música.

Pariem del piano de la biblioteca de Santa
Eulalia.
És un piano de gran cua molt bo d'una gran marca,
Pleyel, però no està bé. S'hi ha de fer una reparad o profunda. El més gros és la tapa harmónica, que
té esquerdes i s'hauria de restaurar o fer-ne una
rèplica nova.

Per què vai la pena reparar aquest piano?
Perqué té un valor com a pega, i de fet n'hi ha un
d'igual al Museu d'instruments musicals d'Anvers
(Flandes), i perqué és del 1884 però ja té les caracteristiques del piano modem, o siguí que hi pots
tocar tot e! que es composa ara. Té una sonoritat
pròpia, amb uns colors molt diferents dels pianos
estàndards actuals.

S'haurà de trobar qui ho pagui.
AIgú ho ha de valorar. Pagar la restauració amb
diners públics no seria ben vist, tot i que estarien

El mùsic amb el piano amb què composa..
ben gastats. L'orgue de Granollers es va fer nou
gràcies a la coMaboració d'empresaris.

És una restauració urgent?
Com a minim cal que no es degradi més, perqué si
la restauració és d'aqui a cinc anys no estigui pitjor.
Els pianistes que vinguin a Santa Eulàlia no el voldran tocar. Quan la Marina a l'abril va fer el concert, va ser amb un programa adéquat perqué
donés bon résultat.

Com vas començar a tocar el piano?
Érem quatre germans i els tres grans ens vam apuntar a un instrument: guitarra, flauta i piano, que va
ser el que em va tocar a mi, amb la sort que em va
agradar. Liavors això només passava en families de
músics o per casualitats. A Barcelona no hi havia
escoles de música a part dels conservators tradicionals 1 algunes académies.

Véns de familia de músics?
No, però ais pares els interessava l'art i pintaven
d'afidò. Una tia germana de la mare sí que havia
sigut cantant i pianista i una cosina germana del
pare, pianista; la iVIargarita Serrât, que és qui em va
posar les mans al piano. Teníem amistat amb la
Maria Canals, i això va facilitar que ens apuntéssim
a l'Académia de Música Ars Nova que va fundar
amb el seu marit, el Rossend Liâtes.

Què és la música?
Un llenguatge molt ancestral. La música és crear i
respondre a vibracions ordenades, organitzades
radonalment. Els ocells canten, però no fan música.

Oh, de la seva manera...
Els ocells canten amb una finalitat, com a codi per
avisar-se, i si canten també per gust no ho sabem.
Les persones sí que donem a la música un sentit per
ella mateixa. És un atribut humà, un acte de consdéncia.
El professor és autor del blog "EducaciMusical".

Ronçana, 1/8/2015, p. 16 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Carme Badia i Puig

Qa

II

Ten e

del

16

ERA-ANC

Molta activitat i bons résultats
Aquests darrers mesos han estât un
Periode de gran activitat pels membres i coMaboradors de l'ERA i
l'ANC, fins 1 tot durant el mes d'agost s'han anat fent trobades i reunions per tenir a punt les activitats
del setembre. Tot seguit us fem una
crònica dels actes i de les activitats
que s'han portât a terme.
Les entitats Empenta Ronçanenca
per a l'Autodeterminació i Assemblea Nacional Catalana han participât de forma activa en la creació del
nou organ municipal Conseil Nacional de Santa Eulàlia de Ronçana
encarregat de coordinar a nivell local
les accions destinades a aconseguir
la independència de Catalunya.
Aquest Conseil Nacional, que aglutina eis partits i les entitats sobiranistes, va repartir per totes les cases del
poblé un targetó convidant ais veins
a participar ais actes previstos per la
Diada i a votar eis partits favorables
a la independència,
Organitzada per l'ERA, el dia 4 de
setembre va tenir Hoc a La Fábrica
una xerrada amb posterior coMoqui
a càrrec de Josep Ginesta sobre el
tema de les pensions i la seva viabilitat en una Catalunya independent.
El dia 10 de setembre, vigilia de (a
Diada Nacional, es va realitzar la
Marxa de Torxes, amb sottida del
Pare de Can Font i arribada a la Plaça
Onze de Setembre. Hi van participar
unes dues-centes persones. A la
plaça tingué Hoc la lectura d'un
manifest a càrrec d'en Jaume Aragall
i una interpretado poètico-musical
del poema "Fossar de les Moreres"
per part d'en Ricard Martin i d'en
Xavier Riba. A partir de les 12 de la
nit dei mateix dia eis simpatitzants
de la candidatura Junts pel Si van

procedir a l'enganxada simbòlica de
cartells, donant el tret de sortida a la
campanya electoral.
Com no podia ser d'altra manera, i al
costat de les altres 39 entitats santaeulalienques, l'ERA/ANC va dipositar
l'ofrena floral al monument de
l'Onze de Setembre, en el tradicional
acte institucional organitzat per
l'Ajuntament amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya. La tarda dei
mateix dia 11 de setembre hi va
haver la gran mobilitzaciò per a participar a la manifestado Via Lliure a
la República Catalana. Sis autocars
carregats amb 330 persones ens van
portar fins a Barcelona per tal d'omplir el tram 24 de la Meridiana.
L'organització d'aquesta expedido
va suposar tot un repte per l'ERA, ja
que mai s'havia aconseguit una participació tant nombrosa. Malgrat la
complexitat de moure un grup gran
de persones, podem dir que tot va
anar sobre rodes i sense cap inddència. Ens en felicitem!
Una altra activitat que es va dur a
terme a mitjans de setembre, fruït de
la col-laboradó de l'ERA/ANC amb
l'assodació Súmate, va ser el repartiment de 3.300 diptics d'aquesta
entitat que està fent un gran treball
per la independència, però no té
pràcticament ressò ais mitjans de
comunicació.
Nombrosos coMaboradors de l'ERA/
ANC van coincidir a la "Botifarrada
popular i gratuita" que la candidatura Junts pel Si va organitzar el dia 13
de setembre a la Fábrica. A l'hora de
les postres tingueren Hoc els parlaments. Hi van intervenir en Carmelo
Justida en nom de Súmate, l'Esteve
Aymà en nom de Convergènda, en
Ramon Vilageliu en nom d'Indepen-

dents-ERC i en Josep Ciurans en nom
de l'ERA/ANC.
Editada per l'ERA, amb redacdó de
la Montserrat Danti, la Teresa Fargas
i el Pere Bonet, i amb el disseny del
Ramon Vilageliu i del Pere Cabot, la
revista "I tu, que decideixes?" va
arribar a 3.300 cases de Santa Eulàlia
la setmana del 14 al 20 de setembre,
Una altra actuado que va requerir un
esforç considerable, però que estem
convençuts que ha valgut la pena.
Algunes altres iniciatives que han
comptât amb la partidpadó de l'ERA
/ANC han estât les parades al mercat
setmanal dels dissabtes, l'enganxada
de cartells i frases a favor de la independència i l'organització d'un servei
de taxi per a persones amb dificultáis
per anar a votar el dia 27 de setembre.
A més recordeu que podeu adquirir
partidpadons de loteria catalana pel
sorteig de la Grossa de Cap d'Any als
llocs habituais i a qualsevol membre
de l'ER/VANC.
I finalment, el dia 27 de setembre
van tenir Hoc les elecdons plebisdtàries. Aquest dia hem escrit una nova
pàgina en el Hibre de la Independència de Catalunya. Hem votât i hem
guanyatl I per primera vegada tenim
un Parlament de Catalunya inequívocament independentista.
Ho hem aconseguit malgrat el joc
brut de Testât espanyol que ha posât
en funcionament tota la seva potentissima maquinària política, econòmica, mediática, judidal, bancària,
diplomàtica i empresarial, amb el
vergonyós objectiu d'atemorir als
electors i coartar la seva Hibertat de
decisió.
Volem destacar especialment els
extraordinaris résultats obtinguts a
Santa Eulàlia on, amb una partidpadó altissima, l'independentisme s'ha
consolidât darament. Aquesta és
una victòria fruit d'un llarg treball fet
amb esperança, amb iMusió, amb
fermesa i amb generositat, per tots i
cadascun de nosaltres. Gent que •
somniem àmb un país millón

r
Tiiiiii
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Des de TERA-ANC estem satisfets
per la feina ben feta, i volem donar
les gràdes a tothom que ha contribu'it a fer-ho possible.
MOLTES GRÀCIES i fem la Independència!
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Eteccions al Parlament de Catalunya
Resultats a la Vali del Tenes
A c o n t i n u a c i ó e s f a c i l i t e n les d a d e s d e l s
h a g u t s als nostres pobles, a m b

una

résultats

comparativa

a m b les a n t e r i o r s e l e c c l o n s al P a r l a m e n t ( 2 0 1 2 ) q u e
e s r e a l i t z a c o m p a r a n t , d ' u n a b a n d a , la s u m a d e C i U
i E R a m b J x S I 1, d ' a l t r a b a n d a ,

ICV-EUIA a m b CatSi-

Cens électoral
Votants
Participaciô

Vali de!
Tenes

Vallès
Oriental

Catalunya

28.483
22.475
78,91 %

291.660
230.227
78,94 %

5.315.013
4.115.807
77,44 %

8.480
38 %
4.705
21 %
2.531
11 %
2.193
10 %
1.963
9 %
1.603
7 %
745
3 %
255
1 %

90.228
39 %
42.706
19 %
29.654
13 %
21.897
10 %
17.478
8 %
18,489
8%
7.627
3 %
2.148
1 %

1.620.973
39 %
734.910
18 %
522.209
13 %
366.494
9 %
348.444
8 %
336.375
8 %
148.529
4 %
37.873
1 %

q u e e s p o t , s e g u i n t la linia g e n e r a l q u e s ' h a u t i l i t z a t
e n les c o m p a r a t i v e s d e v o t s q u e s ' h a n r e a l i t z a t e n
els d i v e r s o s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó .

Junts pel Si
C,s
PSC
CatSiqueespot
PP
CUP
altres
En blanc o nuls

Diputáis
62
25
16
11
11
10

RESULTATS ELECCIONS ALS POBLES DE LA VALL DEL TENES (2015/2012)
RIELLS DEL FAI
2015

2012

SANTA EULÀLIA
DE ROIMÇANA

BIGUES
2015

2012

2015

2012

LLIÇÀ D'AMUNT
2015

2012

LLiÇÀ DE VALL

DADES TOTALS
VALL DEL TENES

2015

2012

2015

2012

C e n s électoral

697

708

5.966

5.819

5.385

5.297 11.445 11.095

4.990

4.957 28.483 27.876

Votants

569

544

4.686

3.937

4.273

3.706

4.049

3.450 22.475 18.987

Participaciô
Junts pel Si (2015)
CiU + ERG (2012)

8.898

7.350

8 1 , 6 4 % 76,84% 7 8 , 5 5 % 6 7 , 6 6 % 7 9 , 3 5 % 6 9 , 9 6 % 77,75% 66,25% 8 1 , 1 4 % 6 9 , 6 0 % 7 8 , 9 1 % 6 8 , 1 1 %
327
57%

366
67%

2.010
43%

1.934
49%

2.012
47%

1.973
53%

2.772
31%

2.601
35%

1.359
34%

1333
39%

8.480
38%

8.207
43%

G,s

51
9%

32
6%

884
19%

276
7%

763
18%

293
8%

2.089
23%

764
10%

918
23%

365
11%

4.705
21%

1.730
9%

PSC

39
7%

23
4%

401
9%

411
10%

348
8%

388
10%

1.263
14%

1.167
16%

480
12%

513
15%

2.531
11%

2.502
13%

CatSiqueespot {20 15) 3 0
5%
IGV-EUiA (2012)

27
5%

425
9%

338
9%

332
8%

290
8%

964
11%

755
10%

442
11%

398
12%

2.193
10%

1.808
10%

PP

36
6%

29
5%

379
8%

501
13%

252
6%

378
10%

862
10%

1.193
16%

434
11%

524
15%

1.963
9%

2.625
14%

GUP

56
10%

25
5%

355
8%

132
3%

379
9%

105
3%

581
7%

157
2%

232
6%

61
2%

1.603
7%

480
3%

altres

23
4%

37
7%

173
4%

240
6%

140
3%

182
5%

266
3%

516
7%

143
4%

164
5%

745
3%

1139
6%

En blanc o nuls

7
1%

5
1%

59
1%

105
3%

47
1%

97
3%

101
1%

197
3%

41
1%

92
3%

255
1%

496
3%
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Superservei

Press^uer

• Assessorament Comptable

Carnisseria / Xarcuteria

• Assessorament Fiscal i Laboral

AUmentació en general

• Organització d'Oficines

ftf

De dilluns a dissabtes
de 9 a 14 hores i de 17 a 21 hores
Diumenges de 9 a 14 hores

Galeries Catalunya
Tel. 93 844 82 50
Av. Prat de la Riba, 19 - 08415 Sigues i Rìells
Telefon 93 865 83 45

STA. EULÀLIA DE RONQANA

VENDA I EXPOSICiÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO

• OBRA EN GENERAL
• FERRETERIA
• LLOGUER DE MAQUINARIA
• GRES
• CERÀMICA
• SANITARIS
• MOBLES DE BANY I CUINA
• MAMPARES
• HIDROMASSATGE

PROGASA

etra, òe Barcelona, s/n • Tel.^ax; 93 844 80 41
08187 SANTA EULÀLIA DE RONQANA

Forn de pa i Pastisseria

Restaurant

«Font de la Pineda»

§riRT riHTOHJ
/

/

y

\5riHT
\/ÍHT«a3

(iz
Forn Artesà 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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Rìeils del Fai
Conseil de pöble
Després de la constitució del nou
ajuntament amb el canvi de partit del
govern , s'ha canviat també el corìsell
de pöble. Ara el preside!/ en Joan Baptiste Company (ERC) i en son vocaís
Josep Prat (Convergència) i Silvia
Rovira (ßlRSiP), També hi han accedit
noves associacions com Boscos94 i
Associació d'Afectats pel Subsòl.

En un dels punts de l'ordre del dia de
la darrera sessió hi figurava la Plaça
de Rielis. Hi ha un estudi que es troba
exposât el centre civic en qué es
donen diferents opcions per la configuració del centre del pöble i concretament de la Plaça. A I'estiu, la plaça
queda tancada, prohibint I'aparcament de vehicles a l'interior, tot i que
es permet el trànsit per un corredor
estret. I com en qualsevoi Intervenció,
sennpre hi ha diferents punts de vista.
Eis veins que hi viuen, veuen que
quan acaba I'estiu I'activitat humana
a la plaça queda reduïda al cap de
setmana i, encara, si fa bon tennps.
Els establiments comerciáis que fan
us de la plaça per instal-lar-hi terrasses veuen que la cohabitació de vehicles i persones augmenta el rise d'accidents. Una plaça sense trànsit és
ideal per l'ús de les persones, però cal
ser realista del tipus de poblé en que
vivim. El que queda del tot manifest,
és la manca d'espais publics per
poder-hi dur a terme activitats d'esbarjo a l'aire Iliure per part de la canalla i jovent. La pista poliesportiva està
ocupada per les associacions esportives per les seves activitats d'entrena-

ments, el "parque" està ocupat per
les instal-lacions per la gent gran i eis
gronxadors, de manera que només
queden eis carrers i la plaça.

Nova retolació
Segons podem veure a l'entrada del
poblé, Riells forma part de l'Assoclació de Municipis per la Independéncia (AMI), però queda dar que d'independent res de res, depén del
municipi de Bigues i Riells. C o m s'ha
dit a les darreres eleccions cal estar a
l'alçada deis esdeveniments polítics
que viu Catalunya com a país. Però jo
em qüestiono: On comença la independéncia?

Marxa passeig
de la Uec de la Valí
del Tenes.
El passat 4 d'octubre va tenir Hoc la
trenta-quatre na edició de la marxa
Passeig que organitza la Uec de la
Valí del Tenes. Enguany es feia el
mateix recorregut que l'any passat,
que s'havia hagut de suspendre per
la forta pluja caiguda. Prop de quatre-centes persones van prendre-hi
part per fer eis prop de catorze quilometres. L'itinerari pujava cap el coli
Tripeta, el santuari de Puiggraciós,
Montmany, Puigciró i baixava de la
cinglera pel grau del Traver per retornar al pöble de Riells.

Relleu
a la parroquia
Mn Jordi Rosich i Prat, tal com ho
anunciava el Bisbat de Vie a l'estiu,
l'han cessât per passar a estar jubilât.
Ha près el relleu Mn. Martin Kabamba Belangenyi, sera el nou rector de
Sant Vicenç de Riells i Sant Miquel del
Fai, i de Sant Feliu de Codines on hi
tindrà la residencia.

Defuncions
Conxita Riera i Barbany
Núria Viaplana i Pineda

Caries Bachs

PAPERERIA- MERCERIA
a U l O S C - LLIBRERIA
ARTICLES DE REGAL

CAN FERRER
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La rotonda
de Can Barri
En la fotografia que iMustra aquest
escrit, es pot veure la faroia plantada
davant del "monument als voluntaris", obra d'en Ferran Capdevila i
que, sense cap mena de dubte, sembla voler competir per veure qui és
més visible, si la farola o l'obra d'art.
Seria bo que eis responsables de la
Diputado expliquessin el perqué, ja
no sols de la farola, si no també de
les obres fetes a la rotonda, que
sembla ser que hauran de ser refetes
ja que, si es van portar a terme perqué la dita rotonda era perillosa,
resulta que ara està pitjor.
No voldríem pensar malament, i molt
menys posar en dubte la Professionalität i bona feina deis responsables, però una obra que varem patir
durant molt de temps i que segons
diuen va costar 300.000 euros no es
por permetre ser un nyap (bunyol
per entendre'ns).

Caixes niu
Si doneu una volta pel Centre Civic,
podreu veure I'exposicio de "caixes
niu" que, en nombre de 30 cedides

pel Pons del Grup Ornitologic del
Tenes i 16 construídes pels alumnes
de I'Altell, s'exposen en les baranes
de les escales del Centre.
Un treball digne d'admirar, per la
seva creativitat 1 varietat.

Mossèn Anton
ha mort
Uns esqueixos d'olivera, romani i farigola, agrupats en forma de ram sobre el taüt, donaven fe de la seva vida
austera i propera al territori mentre
que, a través de la porta oberta del
cancell, es podia veure la muntanya
de Montbui i la silueta de les restes
del castell del seu nom. A dins de
l'església, gent de Bigues, l'Ametlla i
Canovelles, de les tres Parròquies de
les que havia estât rector.
En cada una havia deixat petjada: era
la gent que assistia a la missa funeral
per Mn. Anton Bassolas Lligadas,
que morí el 15 d'agost ais 85 anys, i
que era oficiada per l'Excm. i Rvdm.
Mn. Josep Angel Saiz Meneses, Bisbe
de la diócesis de Terrassa.

Mn. Anton arribà a la nostra
Parroquia ja de gran, a una edat que
la majoria de persones deixen la seva
feina habitual per dedicar-se als seus
"hobbys" preferits. Mn. Anton era
un entusiasta de resseguir la historia
1 prova d'això són eis dos llibres
escrits durant la seva estada a
Canovelles i a l'Ametlla, que reculien
la historia de tots dos pobles.
Al nostre pöble, i a través del Full
Dominical, donava a conèixer episodis de la historia de la Parroquia, i
solia fer l'arbre genealogie a les families que l'hi demanaven.
Grades a la seva paciencia i generositat en la recerca, va donar-nos fe
d'uns escrits en eis que es dona
compte de la mort de Guifré el Pilós
en aquests indrets, i que es representa cada any en I'espectacle de les
Liegendes.
Va morir pràcticament a "peu d'aitar", sense fer soroll, 1 va passar una
mica de puntetes pel nostre pöble,
però ajudant en tot el possible en les
tasques que se li demanaven, tot i la
seva avangada edat.
Descansi en Pau.

Assessoria
VALI

D E L

TENES

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

Tel. 93 844 94 81
Plaça de l'Ajuntament, 4 - 08187 Santa Eulàlla de Ronçana - Fax. 93 841 83 57 - pmartinez@valldeltenes.es
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Reparacions
a l'església
Uns dies desprès de la mort de Mn.
Anton,els paletes han començat les
obres d'arranjament de la deteriorada teulada de l'església,
El que es creia que era una obra de
relativa innportància s'ha convertit en
quelcpm més greu, en descobrir-se
més bigues malmeses, i que ha suposat un cost de més de 40.000 euros.

Seria bo, una vegada soludonat el
problema de la teulada, mirar d'arreglar el rellotge, tot i que això ja són
figues d'un altre paner, degut a la
manca de recursos de la Parroquia.

Sis anys
de liegendes
En el seu itinerari per llocs emblemàtics del nostre municipi, la representació de les Liegendes va fer estada
aquest any a Termita de Sant
Bartomeu de Monràs i novament es
van complir les expectatives, tant de

participació, unes 400 persones de
públic, com de representació per
part dels actors. Aquest any va dirigir
la representació el conegut director
Frederic Roda que, a la seva valua
professional, hi sumava el seu coneixement i amor per Termita i el seu
entorn. D'altra banda cal destacar,
un cop més, Tadaptació literaria de
Joan Pau Hernández, lligant les Hegendes a Tindret.
Novament la gent que coTlabora
amb el grup Fem BiR va fer magnífica la seva tasca.
A destacar, aquest cop sí, el Hum i el
so, tan difíciis d'aconseguir.

Cent anys
del naixement
d'Orson Welles
Després d'alguns dies de trobar-nos
Orson Welles i Rita Hayworth passejant pel nostre municipi, gràcies a

Tespectacle muntat pels components del Cine Club que commemoren els 100 anys del naixement de
Tactor-director, el passat 5 d'octubre
va teñir Hoc a la Biblioteca Municipal
la presentaci© del personatge en
qüestió a càrrec de la nova directora,
Ester Muntané, que ens en va fer
una acurada biografia.
Seguidament la component del Cine
Club, Ma. Rosa Casals Manau, va
sorprendre els assistents donant tota
una lligó, digna d'un especialista en
la matèria, sobre la trajectòria artistica i personal d'Orson i la seva aportació al món del cinema, apropant i
despullant el personatge ais assistents.
La regidora de Cultura, Silvia Rovira,
va tancat Tacte.
Una bona iniciativa puntual i una
més que bona tasca la que porten a
terme les persones del Cine Club,
amb en Joan Salvany al davant.
Miquel Mas Puig

Restaurant

CAN OLIVERAS
Modems i espaiosos locals
Menjars casolans
A la brasa
d . La Sagrera, s/n. Telèfon 93 865 88 92 RÍELLS DEL FAI
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Santa Eulàlia
Que de pressa
passa el temps...

Un agost suau, un setembre norma! i
un començament d'octubre amb pluges fan que quedin ja molt lluny les
llargues jornades julioi, aquest any
xafogoses en extrem, en les quais es
va viure l'Aplec de Sant Simple i la
Festa Major. Un aplec de Sant Simple
que, com ja és habitual, va comptar
amb una gran concurrènda, diversos
centenars d'assistents, i que va servir,
entre altres coses, perqué les colles
de Gitanes estrenessin noves danses.
Una Festa Major que va omplir novament el pöble de colors que competiren aferrissadament però que passa
com deia l'antic futbolista del Barça,
Lineker: "a fútbol hi juguen molts
equips però sempre guanya Alemanya". Dones el joc dels colors s'hi
assembla i ja fa cinc anys que guanyen els groes. Des d'aquí feiicitem els
groes i les altres colles que van contribuir, tots plegats, a l'elevat nivell de
"bon rotilo" de la festa.

Els colors van tornar a estirar la corda.

relació al curs anterior. Els més petits
són els que més han disminuït i, en
canvi, a l'Institut el nombre d'alumnes ha augmentât.

Com que es compila el 20è aniversari
de la competició, es van recuperar
proves dels primers anys, com restirada de la corda al riu Tenes.

Un Onze de
setembre especial

Els començaments
de la nova gestió
municipal

El nivell d'interés politic ha estât molt
alt eis darrers mesos i ho segueix
essent. Ja s'han célébrât les eleccions
al Parlament de Catalunya, eis résultats de les quais s'especifiquen a la
crònica corresponent.

El nou ajuntament sorgit de les urnes
la primavera passada ha començat a
funcionar i es comencen a notar les
primeres actuacions de neteja pels
vorals de les vies publiques. Tal com
anunciàvem en l'anterior crònica, ja
es van desmuntar els controls
semafòrics del Rieral.
A nivell supramunicipal, cal destacar
que la Mancomunitat Vail del Tenes
ja té nou president (l'alcalde de
Bigues i Riells, Joan Galiano) i nou
govern pels propers dos anys; un
govern intégrât per regidors de 7
grups diferents. Mai no hi havia
hagut tanta diversitat i per això esperem que la seva tasca ajudi a apropar
la gent dels pobles de la nostra vail.

Pel que fa a la celebració de l'Onze
de Setembre al nostre pöble, va
començar amb la Marxa de les
Torxes de la vigilia que va ser participada per unes 200 persones. La
diada al matí va començar amb l'audició de sardanes i va seguir amb
els Parlaments reivindicatius de
Francese Danti, regidor de cultura, i

de Ramon Vilageliu, représentant
de Conseil Nacional. A eontinuació
el récitât de poemes en català,
mallorqui, valeneià i rossellonès, el
eant de la senyera i les ofrenes florals de les entitats locals. Els
Segadors van posar el punt final. Es
va acabar més d'hora que els anys
anteriors perqué calia tenir temps
per anar a la Via Lliure a la Meridiana.

L'espiai torna
Després d'un "any sabàtic" un grup
de monitors de 18 a 21 any, es posen
les piles i tonen a l'aetivitat. El primer
dissabte de cada més organitzaran
jocs i tallers pels infants al recinte de
Sant Simple. Ja van fer la primera
sessiò el 5 de setembre però llàstima
que la pluja va aigualir un xic la
tarda.

En un altre ordre de coses, el Bus
Exprés ja fa 5 anys que funciona i ho
ha célébrât simbòlicament amb l'arribada del passatger 500.000.

Ha començat el curs
El nou curs ha començat a totes les
escoles i a l'institut. El nombre totai
d'alumnes és de 1400, xifra que
representa un descens del 1,2% en

La gent de Santa Eulàlia era al sector de Fabra i Puig.
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La festa
de la verema

T

/

A les nostres contrades, tradicionalment el setembre ha estât (i és) el
mes de collir les avellanes. Pels nostres avis era el temps de la verema,
quan una part gens menyspreable de
la superficie agrícola del Serrat i de la
Sagrera estava ocupada per les vinyes. Ara en queda la modernitzada
explotado del Bruguer i va ser en les
seves vinyes on el dissabte, 5 de
setembre, eis participants a la festa
de la verema van anar a tallar raïms i
van obtenir uns 200 quilos de garnatxa negra.
L'endemà, diumenge, amb el carro
del Miquel Barbany, es van trasiladar
eis raïms a la Fábrica on hi va haver
la xafada amb una premsa tradicional, primer pas per a l'eiaboradó del
vi, amb una important partidpadó.
Durant la jornada es podien visitar 7
cellers del nostre pöble.

Negatiu...
No cal insistir però sí que cal deixarne constancia: han seguit els robatoris els darrers mesos, potser encara
amb més intensitat, tant a cases com
devehides. La policía segueix la pista

Els membres del TNT durant la representació que van fer a la Fábrica, a l'exposició
deis estris per fer la verema.

diferent: D'una banda, la Teresa
Giménez ha vist la publicació d'un
nou conte de la coMecció les
Aventures del Pim, reladonat amb el
IMontseny, i l'Esteve Aymà ha publicat
"Manual pràctic per a la valorado de
béns i drets", d'alta especialitzadó.

de grups organitzats que sembla ser
que tenen el Vallès com a radi d'acdó. D'altra banda, els senglars han
continuât fent mal als camps...

Positiu...

És, dones, una bona manera d'acabar aquesta crònica felicitar les iniciatives culturáis de tots tres.

El jove director de cinema Eduard Sola
ha guanyat dos premis amb la seva
peMicula "Lunático" en el festival
Online Atlàntida Film Fest. I han aparegut almenys dos llibres més d'autors del nostre pöble, de temàtica ben

Crònica elaborada a partir dels
noticiaris de Canal SET.

OIL

RERfOL

Millori el rendiment de la seva caldera
Redueba ei consum de gas-oil
Valori preu, qualitat 1 semel

RETRO SANTA EULÀLIA
etra, de Barcelona, 125
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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El nou local de Càritas
El diumenge 4 d'octubre. Càritas
parroquia! va inaugurar el seu nou
local, a can Bassa, a la plaça de l'Església. Van concelebrar l'Eucaristia
mn. Francese Catarineu, responsable
de Càritas del Bisbat, i mn. Aaron,
rector de la nostra parròquia. Segui- .
dament es va beneir el nou locai 1
l'acte va acabar amb un participât
piscolabis. A la tarda el grup musical
locai Nous Indrets va oferir un
e x c e l l e n t concert a benefici de
Càritas, pie de dinamisme i bon sentit, que va agradar molt a tots els
assiste nts.
Caritas, els seus voluntaris, van realitzant calladament la seva inestimable
coNaboradó a paNiar els efectes de la
crisi i mereixen tot el reconeixement.

Registre Civil

07/09/2015 Ivan Jurado Sánchez, de

Naixements

Santa Eulàlia de Rongana, i Eva
22/07/2015 Eduard Ballada España,
fili de Eduard i Noeiia.

Garda Marti, de La Garriga.

Matrimonis
19/07/2015 Francese Xavier Olivera
Rublo i Mercè Molins Matamala,
de Santa Eulàlia De Rongana.

11/09/2015 Ferran Garda Ciervo i
Patricia

Moreno

Cayuela,

de

Santa Eulàlia de Rongana.

31/07/2015 Roser Caroz Pereira, de
l'Hospitalet de LIobregat, i Meritxell Cortes Sala, de Santa Eulàlia
de Rongana.

2/10/2015

14/08/2015 Francisco Cladellas Pou i
Marta Gimeno Espinosa, de Santa Eulàlia de Rongana.

03/10/2015 Juan Manuel Marin Cor-

Miguel

Angel

Nuñez

Lirios i Ana Maria Lopez Borrego,
de Santa Eulàlia de Rongana.

don i Nuria Rodríguez Camacho,
de Santa Eulàlia de Rongana.

16/08/2015 Maria Linares Gimenez,
filia de Sergio i Rosana.
21/08/2015 Arnau Vivero Poderoso,
fili d'Alejandro i Ana.
31/08/2015 Garau Ferres Serra, fili
d'Albert i Vanessa.
05/09/2015 Nía Lorente Estapé, filia
d'Óscar i Núria.
06/09/2015 Lluc Alba Matute, fili
de Ricard i Gemma.
21/09/2015 Laia Segura Vindel, filia
de Cristóbal i Coral.

SERVEIS PERSONALITZATS

TRUQUINSÜ

ENS ADAPTEM A LES SEVES NECËSSITATS
NOU SERVEI A SANTA EULALIA!!

622 612 466
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David Tamayo
Llicència numero 2
mail@taxisantaeulalia.com
www.taxisantaeulalia.com
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LIiçà d'Amunt
125 beques escolars
Serveis Socials de l'Ajuntament de
Lligà d'Amunt ha atorgat cent vint-idnc beques de material escolar a
alumnes de primària i secundària per
a aquest curs 2015-2016, per un
import total de 19.634 euros. El consistori també ha hagut de denegarne algunes per falta de documentació de les families o perqué els requisits iniciáis superaven els ingressos
econòmics establerts. La major despesa són els Ilibres de text.
L'Ajuntament també ha concedit set
beques d'Escola Bressol Municipal,
cobrint part del cost de la quota
d'escolaritzadó i de la quota de
menjador.

Festa Major "de
matinada"
Dies assenyalats de setembre sota la
intermitència de la pluja amb activitats a càrrec de la Regidoría de
Cultura. L'alcalde apel-la al civisme
en el programa de mà 2015 ("Espero
que visquem lä festa amb respecte al
descans dels veins i el respecte entre
la gent en els diferents espais") i
crida ais habitants a la projecció
exterior del poblé, en el darrer paràgraf del mateix programa ("Perqué
així ens ajudareu a projectar la ciutat
cap a l'exterior i a reforçar el paper
de ciutat que avança i que entre tots
hem d'ajudar a construir")- En cap
dels sis paràgrafs l'alcalde Simón
esmenta les cinc colíes que a través
de les proves de la Juguesca vertebren el sentit comunitari de la festa.
La colla dels Bisky va guanyar l'edidó
d'aquest any de La Juguesca, amb
37 punts, seguits de I'Sporting l'Olla
amb 30 punts, Skando amb 28, i, les
colles Can t'Implora i eis Concos
amb empat a 27 punts. El sentir
popular ha trobat a faltar una audidó o bailada de sardanes durant la
Diada Nacional de Catalunya. En eis
darrers anys es posa de relleu un cert
afany de potenciar l'activitat ociosa
dels joves i perjudicar-ne la salut fins
a altes hores de la matinada amb
massa estridèndes sonores. A qui
pertoca promoure el consum responsable dels joves quatre dies abans de
començar el curs escolar?

Instantània de les 24 hores d'enguany (Foto Grup 24 Hores).

24 Hores
Internadonals de
Ciclomotors
L'equip RBA Racing Team, del
Maresme, intégrât per Oriol Mena
(guanyador absolut per tercera vegada), Ramón Quer, Jordi Quer i Borja
Serra es va proclamar vencedor (448
voltes) de les 24 Hores Internadonals
de Resisténda en Ciclomotor de la
Valí del Tenes-Gran Premi Terranova,
celebrades els dies 5 i 6 de setembre
al Pinar de la Riera. En segona posició, a només dues voltes, va quedar
l'equip 41 Team de Granollers intégrât per Aleix Espargaró, Alvaro
Lozano, Joan Cros i Arnau López. El
tercer equip classificai va ser el 41
Team B de Ricard Cardús, Pere
Montané, David Boixeda i Pau
Donate amb 436 voltes. Trenta-vuit
dels quaranta-tres equips que prengueren la sortida varen acabar la
cursa, en la que hi va destacar la
presénda d'un únic equip femení, el
Foonmoto Team, que va finalitzar en
la vint-i-dosena posició. L'equip
Team Duran va obtenir la Copa reservada al classificai de la Vali del Tenes.
També hi va participar el campiò
nacional francés de motocròs. Levy
Batista, dassificat amb el seu equip
en la dnquena posició, i l'alcalde de
Santa Eulàlia de Ronçana, Francese
Bonet, primer alcalde de la Vali del
Tenes que partidpa com a pilot i que
va finalitzar la cursa amb el seu
equip Moto Club Ronçana en la dissetena posició. Segons el Grup 24
Hores, organitzador de la cursa,
trenta-cinc mil persones, inclosos
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afeccionats francesos i italians, acudiren al recinte, amenitzat amb curses infantiis i múltiples activitats
durant tot el cap de setmana, amb
l'ajuda de quasi dues-centes persones voluntarles.

Tortugues de
Florida a la bassa
de Can Dunyó
Quatre exemplars de tortugues exòtiques foren capturades i retirades
deis aiguamolls de Can Dunyó, a
tocar del riu Tenes, per part dels
Agents Rurals. Aquest espai fa de
bassa de laminadó de l'aigua recollida quan plou als carrers del nou poligon logistic de Mango, a Can
Montcau. Segons els experts, es
tracta de tortugues de Florida i del
gardi, una espède de peix de la familia dels dprínids, que podrien haver
estât alliberades a la zona per persones que se'n volien desfer. També
s'hi han vist exemplars de bec de
corail, un ocell exôtic propi del Japó.
En aquest cas, però, es pot tractar
d'animals que s'han escapat de
cases particulars i s'han réfugiât en
aquesta zona húmida, apunten les
fonts. La creado dels aiguamolls de
Can Dunyó es va plantejar com a sistema per regular l'entrada al riu
Tenes de l'aigua de pluja recollida als
carrers del sector industrial de
Mango, que hi arriba canalitzada a
través d'una riera.
Xavier Mari Mazarico
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Mn. Antoni Bassolas i Hígadas
" A la matinada del dia 15 d'agost de 2015, va
morir Mn. Antoni Bassolas i Lligadas a l'Hospital de
Granollers a l'edat de 85 anys.
Mn. Bassolas havia nascut a Viladecans, el 29 de
juny de 1930. ingressa en el Seminari Menor de
Barcelona i rebé i'ordenació sacerdotal ei 5 de
desembre de 1954, a la Catedral de Barcelona.
Va ser destinât com a vicari, l'any 1955, a la parroquia de Sant Julià d'Altura de Sabadell, l'any 1956
a la parroquia de Sant Vicenç,
també a Sabadell, i l'any 1957
a la parroquia de Sant Antoni
Abat de Vilanova i la Geltrú i al
mateix temps ecònom de
Olivella i Jafra.
L'any 1962 va ser enviât com a
regent a la parroquia de Sant
Feliu de Canovelles. L'any 1968
formà part de l'equip de preveres que s'encarregaren de les
parròquies de Sant Genis de
l'Ametlla del Vallès, Sant Pere i
Sant Pau de Bigues i Santa Maria de Lierona i l'any
1973 fou nomenat ecònom de Sant Genis de
l'Ametlla del Valles. El 1996 va ser nomenat capellà
del Santuari de Puiggraciós (i substituït a la parroquia per Mn. ValentQ, el 1999 fou adscrit amb
facultats de vicari a Sant Esteve de La Garriga.
L'any 2001 va ser nomenat rector de la parroquia de
Sant Pere i Sant Pau de Bigues. Amb la creació de la
diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 hi quedà
incardinat.
La celebrado exequial va ser presidida per Möns.
Josep Ángel Saiz i Meneses, Bisbe de Terrassa, a la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Bigues, el diumenge dia 16 d'agost a Va d'1 del migdia. Descansi
en pau".
Fins aquí, amb algún retoc, la nota necrològica

C/. Font de Sant CristòfoI, s/n.
08187 Santa Eulalia de Ronçana
www.jardipi.com
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rebuda de bisbat. A qui ha estinnat Mn. Ton, li agradará llegir-la, però évitant qualsevoi mena de judici
- q u e eli no jutjava a ningú i només tenia bones
paraules per a t o t h o m - el que n'ha de quedar de
debò no és aquest perfil social i extern sinó tot el bé
que cadacun de nosaltres n'ha rebut i que ha de
saber guardar en el seu cor. Ha estât generós envers
Jesucrist a qui ha Iliurat la seva vida sencera. Ha
estât humil i senzill sense cap afany de lluïment ni
de reconeixement ni d'ascens. Ha viscut pobrament
i més pobrament ha mort. Tant
és així que de tots els testimonis que aquests dies he rebut
sobre eli, aquells que m'han
arribat al cor han sigut els d'aquelles persones que estaven
sincerament dolgudes perqué
la precipitació de la celebració
exequial no els havia permès
participar-hi. I el testimoni que
considero definitiu és el d'aqueil que visiblement trasbalsat va dir de Mn. Ton: "Pobretl
PobretI Pobretl". I segurament que en aquell
moment qui ho deia no pensava en les paraules de
Jesús en començar el Sermó de la Muntanya, el passatge més expressiu de tot el seu ensenyament:

En veure les multituds, Jesús puja a la muntanya,
s'assegué, i se li acostaren els delxebles. Llavors,
prenent la parada, œmençà a instruir-los dient:
- Feliços els pobres en t'espeñt: d'ells és el Regne del
celi (Matea 5,1-3).
O si ho voleu més curt i dar:
Llavors alçà els ulls cap ais seus delxebles i digué:
- Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déul (Le
6, 20).
Pere, mossèn

Tel. 93 844 65 56
Fax: 93 844 66 95
jardipi@jardipi.com

Qo m u n i t a t

Cristiana
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Càritas atèn tothom
El primer diumenge d'octubre, dia 4, va tenir Hoc a la
parròquia de! nostre pöble de Sta. Eulàlia de Ronçana
la benedicció i inaguració del nou local de Càritas
Parroquial, que ha d'acollir un Banc d'Aliments obert
a totes les families del nostre municipi que necessitin
un ajut.
Aquest acte posa de manifest la trista realitat del nostre municipi; s'ha hagut de cercar un nou espai més
gran, fora de la rectoria, per tal de poder fer un millor
servei, donat que els locals de la parròquia quedàven
petits per al nombre actual de families ateses.
La sola existencia d'un Banc d'Aliments ens hauria
d'avergonyir profundament com a societat, és signe
de la pobresa que obliga moites persones a venir-hi,
perqué no tenen el més indispensable. És una injusticia social. Tanmateix, la comunitat cristiana té el deure
d'atendre tots aquells que passen necessitat. Per això
Càritas ha ampliat aquest servei, en un nou local més
gran i millor adaptat a les normatives vigents. Però
tenim l'esperança que en un futur no gaire Ilunyà
l'haurem de clausurar perqué ja no el necessitarem.
Signe d'un futur més just.
La comunitat cristiana organitza la seva dimensió
social i assistencial amb la creació de Càritas. Es cosa
de tot cristià. Però Càritas atèn tothom. Tothom que
ho necessita. L'impacte de la seva actuació al nostre
pöble és de primer ordre. Com s'ho farien tantes

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

Baptismes:
El dia 18 de julioi: Julia Mesquies

LA

El grup Nous Indrets va coMaborar amb el Concert Solidari al Casal.

families de Santa Eulàlia de Rongana sense l'ajut i el
suport i l'acollida dels seus voluntaris?
Podem afirmar amb tota rotunditat que la qualitat de
les persones i de les societats es manifesta en la seva
capacitai d'atendre els més febles: infants, pobres,
malalts, avis, etc... Caritas parroquial té també el
deure de cridar, ben fort, que no podem romandre
insensibles al patiment d'alguns dels nostres veins.
Càritas i el seu projecte no es cosa "deis de Missa",
sino de tota persona de bona voluntat, tal com el
Papa Francese ha anat insistint en alguna ocasió.
Mn. Aaron de Larrazabal, rector

Defuncions:

Duran, Valèria Rodríguez Espadas,
Nuria Userò Valderrama 1 Isaac
Garrido Galán.

Josefa Solé Batlles, de 79 anys, el 12
de setembre.

El dia 1 d'agost: Paula Marín Rodríguez.

Maria Bellavista Danti, de 56 anys, el
8 d'octubre.

El 12 de setembre: Oriol Casanovas
Chavez.

Antònia Vila Paiiach, de 87 anys,
r i 1 d'octubre.

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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CAN PARELLADA

d i a n o v a i o
aprender crecen realizar

Voler no sempre és poder:
• La Voluntat no és l'únic ingrédient
per poder deixar les drogues.
• Cal destacar la importancia de contactar amb recursos especifics per
ajudar a la persona i la seva familia.
Des de fa unes décades estem presenciant com augmenten les estadístiques de la pobladó amb problemas
d'addicció amb o sense substàncies.
com també les persones diagnosticades amb algún tipus de patología
psiquiátrica. Davant d'aquest fet ens
assalten moites preguntes tal i com:
¿La gent avui en día consumeix més
drogues que abans o és que ara
tenim més dades per veure les
tendéncies? ¿Actualment les persones tenen més problèmes de salut
mental o és que ara diagnostiquem i
detectem de manera més precoç
aqüestes problemàtiques?
No podem negar que la societat a
nivell estadístic ha fet un canvi, millor
o pitjor (aquest adjectiu el deixem lliure peí judíci de cada lector). El que sembla romandre inamovible, o al menys
molt arreiat en el nostre imaginan
col-lectiu. és la imatge i l'estigma que
té la societat cap a les persones amb
problèmes de consum de drogues.

Un estigma fa referència a un atribut
negatiu que fa a una persona diferent
a l'altra, posant a la persona que rep
l'atribut negatiu en una situado de
desavantatge social, latentem per un
moment construir mentalment la
imatge d'una persona drogodependent. Probablement, aquesta imatge
que el lector construeix tindrà unes
caractéristiques físiques i de comportament molt determinadas, però la
característica que probablement siguí
el denominador comú será la manca
de voluntat que té la persona amb
problèmes de drogodependéncia per
deixar aquest estil de vida tan negatiu
per ell/a i íes persones del seu voltant.
Atribuir directament a una persona
drogodependent la manca de voluntat per viure sense drogues no és del
tot just, existeix una part deis consumidors que desítja canviar, ho intenta i malauradament no ho aconsegueixen de manera freqüent per si
mateixos.

La dènda ha demostrat que quan
una persona té un consum perllongat d'una substànda es creen, a
nivell cerebral, canvis anatomies i de
fundonament. Tots dos canvis fan
que aquesta persona capgíri el seu
ordre de prioritats alterant la seva
vida laboral, sodai i personal. Tenint
en compte tot allò, la persona en
qüestió pot declarar obertament
voler abandonar aquest hábit perjudidal de manera consdent, però a
nivell cerebral s'ha creat un "andamiatge" neuronal que li farà passar
per moment difíclís de "Craving"
(ganes de consumir), ínestabílitat
emodonal, sentiments de buidor i
molt sovint d'autoengany. Aquests
canvis neuronals posen sobre la taula
que moítes vegades voler no és sinònim de poder, i que eis canvis neuronals que s'han produit generen
malestar i autoengany que porten a
la recaiguda de la persona en la
substancia.

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

ORTOPÈDIA
•

etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala
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Afortunadament també es ben sabut
que l'abstinènda perllongada fa que
es recuperi el funcionament habitual
a nivell cerebral, la qual cosa fa que
la persona estigui més estable a nivell
emocional, amb forces per trobar
noves motivacions i amb eines efectives per Iluitar contra les recaigudes.
El ser capaços d'entendre que la persona amb problèmes de drogodependèricia
necessita
contenció,
ajuda i comprensió per sortir d'aquest estil de vida, almenys fins que
tingui prou estratègies per caminar
sol, evita caure en paranys culpabilitzadors com el pensar que és una
persona viciosa i egoista de manera
voluntaria. El canvi de paradigma
ajuda a veure la problemàtica des
d'un punt de vista conjunt a nivell
social i familiar, i convida a participar
a les persones properes al drogodependent en el seu procès de recuperació, exercint un rol de contenció,
recolzament i ajuda, entenent que el
familiar en qüestió pateix una malaltia de la qual es poc probable que
se'n surti tot sol.

- Area de salut
- Àrea de desenvolupament
personal i sociorelacional
- Area de consum
- Area de formació
- Area de gestió del temps Iliure
- Area familiar

Dianova Can Parellada: Un Hoc on
trobar atenció, contenció i ajuda per
a la persona i la seva familia.
L'assodació Dianova és una entitat
sense ànim de lucre que pertany a la
xarxa Dianova Internacional, present
en 11 països, que des de fa més
d'una década desenvolupa projectes
socials.

També donem atenció directa a les
families dels nostres usuaris per garantir la contenció i l'acompanyament de tots els membres afectats
per la problemàtica i d'aquesta manera dotar d'eines a tots els agents
implicats en el procès. La teràpia
reposa en una metodologia que facilita el procès de canvi: individualitzad ó , integralitat, flexibilitat, dinamisme i motivació, així com en un equip
tècnic inîerdisciplinar format per:
- Director tècnic
- Directora terapèutica
- Metge de capçalera i Metge
espedaíista en psiquiatría
- Infermera
- Psicòlogues
- Treballador social
- Educadors Socials
- Auxiliars educatius
- Administrativa

Situats a Can Parellada (L'AmetlIa del
Vallès, tocant Santa Eulalia de Ronçana), som una Comunitat Terapèutica, és a dir, un centre residencial que
dona atenció a dones i homes amb
problèmes de drogodependéncies a
partir dels 18 anys, amb programes
individuals de durada entre 6 i 9
mesos. Els valors més importants que
ofereix la comunitat és la convivènza
diària amb un grup de persones amb
qui treballar les seves dificultáis, un
equip professional altament qualificat
que acompanya diàriament a la persona en el carni per aconseguir nous
hàbits saludables, i apartar a la persona del seu àmbit habitual de consum
per estar en un entorn rural, natural
de calma i contenció.

Per qualsevoi dubte o adariment
podeu consultar el nostre w e b
wvvw.dianova.es i contactar sense
compromis a cpa@dianova.es o al
938446193 i demanar informado
sobre els nostres serveis.

A Dianova Can Parellada s'aborda la
problemàtica de la persona des de
diferents àrees:

Gisela Rodríguez-Hansen
Psicóloga a Dianova Can Parellada

JOMI
FÁBRICA I OFICINES:
Ctra. BV 1435, Km. 10,70
0 8 1 8 7 Sta. Eulalia de R o n 9 a n a
Tel. 9 3 844 7 7 12 - Fax 93 844 61 11
www.jomisl.com
ferro-alumini@jomlsl.com
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El voler no sempre es poder, però
amb l'ajuda i el recurs adéquat pot
significar el principi d'una nova vida.

•Tancaments d'alumini
• Finestres
• Verandes
• Venecianes
• Mosquiteras
• Mampares
• Persianes enrotllables
• Escales plegables
• Portes:
• Automàtiques
• Basculants
• Relxades
• Enrotllables
• De Ballesta
• Baranes
• Reixes
• Estructures metál-líques
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CASAL D'AVIS

El tic-tac de la tornada
E! tic-tac de les vacances d'estiu s'ha
acabat. Ara el rellotge del temps ens
marca un nou tic-tac i aquest és ni
més ni menys que el tic-tac de la
rerevera. Sembla que això no tingui
cap mena d'importànda però no és
així, ja que amb el seu tic-tac rítmic i
constant ens diu que tenim al davant
nostre I'inici de nous reptes i noves
fites per assolir, al üarg del que
queda d'aquest any 2015 i del proper any 2016. D'entrada s'han acabat eis dies d'esbarjo, els sopars a la
fresca, que aquest any han sigut d'agrair per les fortes calors que hem
tingut durant I'estiu.
La festa major del nostre pöble ha
passai tant rapid que gairebé ja no
ens en recordem. Canal Set per fi ha
tornat a emetre la seva programado
normal i ja no ens estarà recordant
constantment la festa major o les
rep rese ntacions del TNT. La Higa de
fútbol també ha començat i, per
donar una mica de morbo al tema,
eis pobres abonats als canals de
pagament están com bojos perqué
no saben com fer-ho per poder veure
eis partits, asseguts al confortable
sofà de casa i pels quais han pagat
uns bons dinerets. Eis nets tornen a
anar al cole, uns continúen a l'escola primaria i altres comencen a l'institut, amb uns horaris totalment diferents de l'escola primaria, amb la
quai cosa els pares, i també els avis,
es tornaran mig bojos a l'hora d'anar
a recollir-los. En fi sembla que tot
torna a la normalitat però no és aixf,
ja que aquest nou tic-tac ens diu que
hem de tornar a la feina, a preparar
totes les activitats previstes per la
temporada 2015 / 2016 i això és el
que estem fent al Casai d'Avis.

Diada de l ' H de
Setembre
Un any més el nostre Casal, va partidpar en la celebrado d'aquesta
Diada, l'ofrena floral va ser feta per
membres de la nostra Junta Directiva
i també vam comptar amb l'assisténda d'un nombrós grup de Companys
i companyes que s'hi van sumar.

Xerrada a càrrec
d'Òmnium Cultural
El passat dia 15 de setembre, es va
celebrar al nostre local sodai una
xerrada a càrrec d'Òmnium Cultural,
sobre el present i futur de les pensions. La xerrada tenia l'objectiu de

Els représentants del Casal a l'acte de la Diada.

fer perdre la por que aqüestes últimes setmanes alguns politics han
intentât posar-nos, amb motiu de les
elecdons al Paríament de Catalunya.
Un cop acabada la xerrada es va oferir un refrigeri a tots els assistents.

Excursions
El juliol, i com a preludi de les properes vacances d'estiu, vam anar a
veure aquests enormes molins que
tots nosaltres hem vist, gairebé cada
cop que sortim d'excursió, amb
aquell aire de majestuositat al dm de
les muntanyes i, per fer-ho, vam anar
cap El Perelló, per visitar El Pare Eòlie
de les Colladetes. Semblàvem formigues al costat d'aquelles enormes
torres amb una aiçada gairebé de 46
metres. També ens vam assabentar
d'algunes dades curioses com per
exemple que les pales tenen una
mida de 47 metres, que la velocitai
de gir és de 28,5 rpm, que el molí
comença a girar a una velocitat del
vent de 4 m/s (14,4 km/h), que arriba a la màxima potència amb un
vent de 14 m/s (50,4 k/h) i s'atura,
per excès de vent, ais 25 m/s (90 k/h)
i que ho fan d'una manera original.
Giren les pales de manera que no
ofereixin cap resisténda al vent.
Al setembre, seguint el costum d'aquests darrers anys, vam anar a
Montserrat que és la primera sortida
que fem per inaugurar la temporada
2015/2016. Enguany aquesta sortida
la vam fer diguem-ne de la manera
tradidonal, sense anar a cap restaurant per esmorzar, ja que l'experiéncia ens ha demostrat que això ens
feia perdre molt de temps, i aleshores arribàvem a missa dita. Per tant
vam anar directament fins a Monistrol per agafar el cremallera. Durant
la pujada, tot i que ja estem acostumats a contemplar l'espectaculahtat
i bellesa d'aquestes muntanyes, el
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nostres ulls es van poder recrear
novament amb tota aquella bellesa,
com si fos la primera vegada que les
vèiem. Com que vam arribar molt
d'hora, gairebé tothom va anar a
prendre un café i un mos. Un cop a
dalt tots ens vam disgregar pels diferents racons i llocs de culte, fins després d'escoltar el Virolai, mentre
esperàvem que vingués el nostre cremallera per arribar a l'hora que ens
van marcar per anar a fer un bon
dinar. Durant el curt passeig, els més
llaminers van poder comprar la típica
mei i mató.

Properes sortides
A l'octubre tenim previst anar cap a
les terres de Tarragona, i concretament fins a la poblado de Montferri
a la comarca de l'Alt Camp, on visitarem l'original Santuari dedicat a la
Verge de Montserrat la "Moreneta".
És obra de l'arquitecte modernista
Josep Maria Jujol que va ser deixeble
del genial Antoni Gaudi. Aquest
arquitecte aportà un estil innovador i
un aspecte originai, en construir el
Santuari imitant les muntanyes de
Montserrat.
Al novembre tenim una sortida que
ens endinsarà en les histories i llegendes de bruixes i bandolers, cap a
Viladrau. Allí visitarem l'Espai "Montseny l'Ànima de la Muntanya". Els
frondosos boscos del Montseny van
ser l'escenari on van transcòrrer les
històries de personatges llegendaris,
com ara el bandoler Serrallonga,
habitants mitics com les dones d'aigua 0 les bruixes de Viladrau. Sigui
com sigui, el que ens expliquin no ens
faran agafar por ni perdre la gana.
Al desembre tenim la sortida nadalenca i, per celebrar-ho, anirem cap a
la comarca de l'Anoia fins a Igualada
on farem l'esmorzar. Tot seguit ens
dirigirem a Santa Coloma de Que-
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nyar la degustado de rom cremat
que hi va haver cap el final del bail
de saló.

rait, on disposarem de temps per visitar el més destacat, com per exemple l'Església de Santa Maria de Belllloc, que fou bastida al segle XIII.
També podrem passejar i veure el seu
nudi medieval, on destaca el recinte
emmurallat. Un cop acabada !a visita, anirem a un bufet Iliure a fer un
bon dinar de Nadal, i a les postres
donarem la benvinguda al Pare Noel.

Celebrado
de Tots Sants

Sortida especial
de Nadal
Per acabar l'any tenim una sortida
especial; será el diumenge, 20 de
desembre, i anirem al Gran Teatre
del Liceu. Allí gaudirem del Nadal i la
seva tradició amb un concert que
ens transportará a un món màgic i
entranyable, amb un programa que
recull velles i noves tonades nadalenques. Un concert per compartir i
construir records amb la familia i
amics. I després del concert anirem a
dinar a un restaurant del Poblé
Espanyol, on podrem fer una petita
passejada després del dinar. Sapigueu, tots eis que vulgueu venir, que
està oberta a tothom, socis i no socis
i que, en ser una sortida especial,
l'únic requisit que ens demanen és
que hem de fer les inscripcions i el
pagament abans del termini fitxat
del dia 6 de desembre, ja que en
principi tenim les places reservades
per a 55 persones. Si fóssim més
abans del dia 6, ho gestionaríem
amb l'agènda per poder anar-hi tots.

26è Aniversari
del Casal
Un any més el nostre Casal va celebrar el seu aniversari amb tota la
solemnitat que li correspon. Eis actes
celebrats al matí van ser: una missa
de gràcies que va ser oficiada pel

Parc Eòlie Colladetes.
nostre capellà Mn. Aaron de
Larrazábal. Tot seguit va haver-hi la
volada de coloms i una bailada de
sardanes.
Al migdia va tenir Hoc, al Restaurant
Paradis Park, el dinar de germanor
amb una nombrosa participació de
Companys i companyes i alguns
membres del consistori del nostre
Pöble. Abans de començar el dinar hi
van haver els Parlaments. La nostra
Presidenta va ser la primera a obrir
les intervendons i va donar les gràdes a tots per la seva assistènda. A
continuació va prendre la paraula el
nostre nou Alcalde que va dirigir
unes breus paraules als presents i
finalment va ser Mossèn Aaron que
va tancar els Parlaments amb la
benedicdó de les taules per, tot
seguit, començar el dinar de germanor. Un cop acabat el dinar, i abans
de tornar al Centre Civic i Cultural
"La Fábrica" per continuar la festa
amb el ball de saló, la nostra
Presidenta va fer el repartiment d'unes caixetes amb llaminadures de
xocolata als presents, per acompa-

Per fi arriba el tic-tac de la rerevera; i
amb la rerevera la festivitat de Tots
Sants; i amb la festivitat de Tots
Sants arriben inexorablement els
doiços i saborosos panellets. Per
aquest motiu volem, un any més,
que els nostres assodats celebrin
aquesta festivitat a casa seva com
cal, i per aixô, des del 20 de setembre (diumenge) fins el 25 d'octubre
(diumenge), ja es podia passar pel
despatx del nostre Casai, en horari
de 4 a 7 de la tarda de dimarts a diumenge, per recollir el tíquet de reserva del lot (que estará compost per
6 panellets -quatre de pinyó i dos
d'ametlla- i, per remullar-los, aniran
acompanyats d'una ampolla de cava
petita). Tot aixo per només 6 €. Els
lots serán Iliurats el dia 30 d'octubre
(divendres) a la tarda, de 4 a 7, al
despatx del Casal.

La Marató de TV3
Al novembre, i concretament el dimarts dia 24 a les 5 de la tarda, tindrem la ja tradidonal xerrada de La
Marató de TV3, enguany dedicada a
la diabetis i l'obesitat. Són les dues
malalties metabóliques amb més
inddènda a Catalunya, ja que afecten a una de cada quatre persones.
Bé, fins aquí tot el que ha donat de
si i/o ha passat al nostre Casal des de
la tornada de les vacances.
Fins aviat.

María deis Àngels Gardera
Presidenta

Bar - Restaurant

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

Avgda. Verge de la Salut, 15 - Tel. 93 844 68 68 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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SANTA EULALIA C A M I N A

Santa Eulàlia
vol continuar
caminant
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Vols formar part de la nova
Junta?
Era pel juny que fèiem la sortida
extraordinària per celebrar els 20
anys de Santa Eulàlia Camina. Han
sigut molts anys passejant per indrets
molt diversos, descobrint tants
racons, cadascun amb el seu encant,
compartint les postres de l'esmorzar,
café... També tantes estones de conversa. coneixent no només el país,
sino també les persones... Tants
records, tantes vivències...
La junta directiva ha anat coordinant
totes les sortides durant aquests 20
anys. Ara ha arribat el moment que,
per motius personals, alguns membres no poden continuar amb el
mateix nivell de responsabilitat.

GIRB AU

D'altres, en canvi, seguirán coMaborant. Tot i això és imprescindible la
incorporació de noves persones.
Per això demanem a totes les
persones que alguna vegada heu
participai de les nostres sortides
si esteu disposades a formar part
de la nova junta, a dedicar-hi part
del vostre temps Iliure. És poc,
potser menys del que penseu.
Podeu demanar més informado ais
que ara en som membres o via email, per després aciarir qualsevol
dubte que hi pugui haver.
Ens agradaría dur a terme la renovado abans de cap d'any. Però no cal
que espereu tant: si esteu disposats a
venir, ens ho haurieu de fer saber el
més aviat possible.

Mecánica automoció
Reparació de planxa
^neumàtics i electricita

C a r i e s Girbau ¡ Peirotén
C/ Verge del Remai, 9 - Sta. Eulàlia de Ronçana - Tels. 93 844 69 69 - 93 844 60 61

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

cJ'crA

D y ^ l D
Pa artesa
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
e t r a . Barcelona

LA SAGRERA
Tel. 93 844 89 54
Ctra. La S a g r e r a

STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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APINDEP

17 d'octubre 2015: APINDEP celebra la inauguració de la
segona i tercera fase del seu Centre Ocupacional
Amb aquesta inauguració APINDEP
Ronçana SCCL celebra haver acabat
amb la segona i tercera fase de l'edifici APINDEP Es van aconseguir tancar
etapes però queda recorregut per garantir l'assoliment de cobrir les necessitats i recursos adients al cicle vital de
les persones amb diferents capacitats.
Aqüestes fases consisteixen en la
construcció i equípament de dues
aules noves, nous despatxos, una
aula polivalent i l'aula de fisio, en la
primera planta. En el semisoterrani
s'ha adéquat l'equipament d'oli net i
rentat de gossos i una part es farà
servir per magatzem.
Tot piegai per ajudar a la inserció
d'aquests joves, una inserció que va
més enllà que I'estrictament laboral;
es treballa per una"ínserció social, els
usuaris del Centre participen, a més
a més, de les feines que comporta
l'horticultura, en activitats de relació
amb altres persones, ja siguin avis o
joves. També fan esport i participen
en activitats que es fan al pöble,
APINDEP treballa eis àmbits terapèutlc, juridic, lúdic, educatiu i laboral.
Va ser el passat 2006 quan va
començar el projecte de construcció
de l'edifici APINDEP, destinât a desenvolupar les activitats de la cooperativa i/o associació. El 2010 es posa la
primera pedra, en abril 2011 ja iniciem l'activitat de centre ocupacional
amb possibilitat d'acollir 60 usuaris.
La inauguració "oficial" es realitzà el
28 de gener de 2012 amb la presencia del President de la Generafitat Sr.
Artur Mas.

- f
APtNÜEP ^

RONÇANA

Adequació
Centre Ocupacional
'ÄPINDEP"
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Desmuntant
falsos mites
El diumenge 27 de setembre va ser el
gran dia de la democràcia, el día en
que tots els catalans estàvem cridats
a les urnes per escollir la composició
d'un nou Parlament. Eleccions
autonòmiques. Efectivament aquesta era la versió oficial i la cantarella
que vàrem sentir durant tota la campanya per parts dels unionistes i dels
mitjans de comunicado espanyols.
Però ves per on, ara que el sobiranisme ha guanyat clarament les eleccions, aquells que negaven el seu
carácter plebiscitari volen comptar
els vots en detriment dels escons,
com si fos aquell plebisdt que negaven. Això és fer trampa, ja que si
volien que comptéssim vots, que ens
haguessin deixat fer un referèndum
amb dues úniques preguntes, SI o
NO a la independènda. En aquest
cas, persones com el Lluís Rabel! que
va votar SI-SI el 9N, i molts altres com
ell es comptabilitzarien en el bloc
dels independentistes i en canvi, en
aqüestes eleccions autonòmiques no
se'ls hi ha pogut comptar. Per tant,
fixem-nos en els escons que és el
que toca i gaudim de la victòria.
L'aparell de l'Estat ha fet el possible
per provocar por entre els ciutadans
i han utilitzat barroerament tot tipus
d'arguments, amenaces, denúndes
falses i coaccions amb la inútil esperança de desmotivar l'electorat sobiranista. S'han equivocat una vegada
més. No han entés res. No ens coneixen ni tenen cap intenció d'escoltarnos. Per això hem arribat fins aquí.
Algunes de les "advertèndes" que
ens han arribat son aqüestes:
• Amb la independènda els catalans hauran d'escollír entre ser
ciutadans catalans o espanyols.
Fais. Ningú no haurà de renundar a
la dutadania espanyola. Això ho diu
molt dar la Constitudò en el seu article 11.2 que transcric literalment:
"Cap espanyol d'origen podrà ser
privât de la seva
nadonalitat".
Tindrem, dones, l'avantatge de gaudir de dues nacionalitats. I com a
espanyols, seguirem sent sempre
europeus.
• Una Catalunya Independent no
podrá pagar les pensions. Fais.
D'entrada les pensiona les ha de
pagar el país on s'ha treballat i cotitzat, és a dir, Espanya. És el cas dels
estrangers que han cotitzat aquí i
que un cop jubilats se n'han tornat al
seu pais i Espanya els paga religiosament les seves pensions. 0 dels
espanyols que han treballat a França
o Alemanya per exemple, i un cop
retirats cobren la pensió d'aquests

països. A més, si Espanya no reconeix la independènda de Catalunya,
per Espanya seguirem sent espanyols
i per tant no poden deixar de pagarnos les pensions. Una altra cosa seria
que en el marc de les negodacions
amb l'Estat espanyol, s'acordi mútuament que de les pensions se'n
faci càrrec el nou pais. Però aquest
acord portarla implicit el reconeixement de Catalunya com a Estât
sobirà,
• Una Catalunya independent
quedaría automàticament fora
de la Unió Europea. Fais. Si davant
d'una DUI Espanya no ens reconeix,
pels socis europeus Catalunya seguirà sent Espanya i per tant, seguirem formant part de la UE. Contràriament, si Espanya deddeix reconéixer la nostra sobirania, els reconeixements internacionais cauran en
cadena dones no hi haurà cap país
que vulgui posidonar-se contravenint la decisió d'Espanya que és
l'Estat afectat. Hem de tenir en
compte també que el temps que
pugui durar la incorporadó formai
de Catalunya a la UE poden estar
vigents transitòriament els tractats
actuals i per tant, el dutadà no
notará cap variado amb I'status
actual.
• Una Catalunya independent
s'hauria de posar a la cua dels
països que sol-liciten I'entrada.
Fais. Recordeu que d'un dia per altre
els habitants i el territori de I'antiga
República Democràtica Alemanya
van passar a formar part de la UE
amb tots els drets. A més, els països
que fan cua per entrar han de
demostrar que compleixen tots els
requisits exigits, però Catalunya ja
els compleix, des de fa anys que els
compleix. Per tant no ha d'haver-hi
cap impediment per la seva incorporadó formai immediata.
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• Catalunya hauria de fer-se
càrrec de la part proporcional del
deute espanyol. Cert, sempre i
quan Espanya ens reconegués. En
aquest cas i només en aquest cas,
Catalunya podria assumir un percentatge del deute espanyol i també del
seu actiu; és el que es coneix com a
repartiment d'actius i passius. En cas
de no reconeixement, el deute és del
Regne d'Espanya, i Catalunya, amb
un deute del 2 0 % del seu PIB, seria
el país menys endeutat d'Europa.
• Els Bancs marxarien d'una
Catalunya independent. Absolutament fais. Catalunya té un producte
interior brut proper ais 200.000
milions d'euros (2014). L'economia
catalana és la primera per PIB nominal de íes Comunitats Autònomes
d'Espanya i per tant és la primera en
participadó en el PIB industrial espanyol, amb un 2 5 % . És la regió més
potent del sud d'Europa, la que més
exporta, la que rep més turisme, té el
primer port del Mediterrani, és el
territori on hi ha les més importants
indústries químiques i d'automoció...
Quin Banc es deixaria perdre aquest
bombó?
• El sobiranisme fractura la societat catalana. Fais. En democràda el
résultat de les urnes mai no fractura
res, s'accepta i es respecta. El que
fractura és la imposidó per la força
en contra de les urnes.

• En cas d'independència Catalunya hauria d'abandonar l'euro i
crear una nova moneda. Fais. Les
monedes a utilitzar les escullen els
propis països Iliurement. Fixeu-vos
com a Europa hi ha cinc països extracomunitaris que tenen l'euro com a
moneda ofidal. Son: Andorra, Ciutat
del Vaticà, Monaco, Montenegro i la
República de San Marino, i al món hi
ha vuit països que han adoptat el
dólar america com a moneda oficial,
entre ells Equador, El Salvador i
Zimbabue.

• Amb un 48% deis vots a favor
deis sobiranistes no es pot portar
el país a la independènda. Fais. El
sobiranisme a Escòda tenia un 4 4 %
de suport i Cameron va convocar un
referèndum. El 1976 el Partit Quebequès al Canadá tenia majoria d'escons amb només un 4 1 , 3 7 % dels
vots i el 1994 va tornar a guanyar les
elecdons amb un 4 4 , 7 5 % dels vots,
i en les dues ocasions ningú va qüestionar la victòria del sobiranisme i es
van convocar els corresponents referèndums. Per arrodonir-ho, a Espanya el Sr. Rajoy governa amb majoria
absoluta havent obtingut només el
4 4 , 6 3 % dels vots, i tothom va donar
per bona la seva victòria. Per qué a
Catalunya un 4 8 % dels vots i 72
escons sobre els 68 de la majoria
absoluta no ens és suficient? Com es
pot dir que hem perdut, quan els
que han quedat en segon Hoc tenen
47 escons menys que els sobiranistes?

• Una Catalunya independent
hauría de gravar amb aranzeis
totes les mercaderies que passessin peí seu territorí. Molt improbable. Només si Espanya no ens reconegués i forcés la implantació deis
aranzeis, però la gran perjudicada
seria la pròpia Espanya ja que el
8 0 % de les seves exportacions
terrestres passen per Catalunya.

En qualsevol cas, la premsa mundial i
tots els mitjans de comunicadó d'arreu han reconegut la victòria clara
de I'independentisme. Només els
diaris espanyols, les cadenes de televisió, el govern central i els partits
espanyolistes, juntament amb les
seves sucursals catalanes, han fet la
lectura contrària.
Efectivament,
"Spain is different".
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Eleccions i
democràcia
Quan, infranquejable i sense esquerdes, ei poder de l'Estat espanyol afirma que no es trencarà de cap manera la iegalitat constitucional establerta (la Iegalitat de la quai élis en son
protagonistes i curadors), de fet,
estan mostrant un cami, l'unie cami,
de dignitat per Catalunya: la creació
d'una nova Iegalitat, d'unes noves
regles en què, sobiranament, la dutadania catalana pugui tenir un Estât
que estigui al seu costat,
Aixi, en les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya hi ha hagut
un factor determinant que, més que
centrar-se en la identitat, es centrava

ICV

El 80 % contra
les retallades
El 27 S ha résultat una victoria electoral pírrica per la llista del president
Mas pel que respecta al résultat en
escons 1 una derrota sense pal-liatius
pel que fa al plebiscit.
Hi havia, hi ha, una majoria social, al
voltant del 8 0 % , constituida per la
suma de tota aquells que volem acabar amb les politiques austericides i
de retails de drets socials econômics
i politics, d'aquells que volem trencar
amb I'obsoleta constitució del 78 i el
bipartidisme que la suporta (amb I'ajuda fins fa ben poc de CiU).
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en la Iegalitat (i de rebot, en la legitimitat i la sobirania). Aqüestes darreres eleccions, legalment convocades
pel President de la Generalitat com a
màxim représentant de l'Estat espanyol a Catalunya, esdevenien el
moment critic: mostraven a la població la possibilitat de trencar a les
urnes l'estretor d'unes normes constitucionals que no permeten que
Catalunya es governi. El cert és que,
fins ara, una darrere l'altra, les lleis
que reaiment ens permethen exigir
que el govern de la Generalitat governés tal com la cambra de parlamentaris preveu que es faci, son
tombades "cautelarment" o definitivament per un Tribunal Constitucional que esdevé, a la práctica, el
"redreçador" per via judicial del que
la via política no ha sabut ni ha volgut pactar.

El repte de les passades eleccions,
dones, era majúscul: fer servir la
Iegalitat espanyola (la que habilita el
président de la Generalitat a convocar eleccions) per mostrar la iegitimitat que la majoria de catalans i catalanes busca. I que, com s'ha demostrat, és Iluny de la Iegalitat constitucional espanyola. Per això, des de
Santa Eulalia de Ronçana, I amb uns
résultats que, com sempre, son molt
semblants als de! total de Catalunya,
Independents-ERC ens alegrem que
el cami cap a la nova Iegalitat que ha
de comportar la nova República
catalana, avui, és molt més curt que
fa unes setmanes.

Alguns consideraven que el 27 S es
jugava la partida. Per contra, alguns
considerem que tot just s'han repartit les cartes i ara comença el joc.

tuent, iniciar el procès cap a una
nova Constitució de Catalunya que
estableixi la sobirania del pöble
català per decidir les politiques
économiques (sense el dictât de la
Troika), les politiques socials (sense el
limits constitucionals a la despesa
social i que prioritzen el retorn del
deute), la politica de defensa i seguretat (si volem, al marge de l'OTAN),
engrescar, en definitiva, a les capes
populars a participar de la decisió de
quin futur i quin país volen i, perqué
no, de quina relació volem amb
l'Estat Espanyol.

S'ha optât,en el marc del tacticisme,
per unes aliances électorals. Es pot
reconduir la situado.
Aqüestes eleccions, amb el carácter
plebiscitan que han tingut, amb la
proposta territorial com a únic débat
pràcticament, ha posât contra l'espasa i la paret a un nombre considerable de dutadans que, com s'ha
pogut constatar en els barris popuiars, han optât pel no, votant, tràgicament, a la dreta espanyolista.
Hi havia altres possibilitats, i continúen havent-les. Transformar aquest
parlament en un parlament consti-

Asinfor Informàtica, SI

No ens desenganyem: queda molt
per fer. Però el trajecte fins on som
ara ens fa ser molt optimistes.
Endavant, dones.

De cara a les eleccions es va optar
per unes aliances; si volem avançar
cap a un procès constituent caidrà
refer-1 es.

Tel. 93 844 99 80

Les millors marques, al millor preu!

VENDA I R E P A R A C I Ó D'ORDINADORS, PORTATILS, TPV'S, IMPRESSORES...
Manteniment ìnformàiìc
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WWW.aSlrlIOÍ.UCIT
Botiga Online
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Cr. Josep Tarradellas / Pg. Francese Macla (Pkg. Banc Sabadell ) Santa Eulalia de Rongana
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Artur Mas i Gavarró, conscient dels
mais résultats électorals obtinguts el
2012 i de la ruptura de la seva histórica federació, només tenia una
única via per seguir al capdavant dei
Govern, El Govern dels millors, que
han fet dé les retallades en sanitat i
educado els seus màxims trets identitaris.

obtenien 71 diputats per separat,
conjuntament n'han sumat 62.
Aquest résultat constata el doble
fracàs del president. El seu projecte
no ha guanyat les eleccions i la seva
formado, s'ha vist àmpliament desgastada per la seva mala gestio del
Govern aquests darrers 5 anys. Ara el
president es troba a les mans de la
CUP, un partit que ja va dir en campanya que no el faria president, perqué no el vol i que té un programa
politic que és l'antitesi del programa
del president.

Davant d'aquest escenari de derrota
garantida, ei president va optar per
una candidatura unitària per neutralitzar el seu soci actual. Aquesta fòrmula tampoc li ha donat el résultat
esperat dones, si el 2012 CIU+ERC

Tothom alvirarà un fracàs sonat de la
llista sodalista, se'ns deia que el nostre diseurs estava esgotat. Malgrat
aquests presagis, el PSC ha resistit
amb
nota
aqüestes
eleccions.
Creiem fermament que d'aquesta

27 S

situado d'inestabilitat politica només
en sortirem amb diàleg i amb una
negodadó pactada de l'Estat I d'acord amb la Ilei. Per això hem proposât com a sol'ludó la reforma constitucional, perqué la Constitució del
1978 ha esgotat la seva fundó.
Cal un nou mare constitucional que
s'adapti a la realitat espanyola, però
també a la realitat catalana perqué
només aixi podrem sortir d'aquest
embolie on ens ha ficat el president
Mas per aturar la davalía del seu partit i poder dotar al nostre país de les
politiques públiques éducatives,
sanitàries, econòmiques, d'ocupació
i socials que necessita. Fe m nostres
les paraules del Miquel leeta "s'ha
acabat la resisténda, comença l'ofensiva...".

POBLE UNIT

Un poblé net
Volem aprofitar aqüestes línies a la
revista Ronçana per fer una crida al
civisme. El civisme es refereix a una
actitud que cada persona ha d'aplicar en les seves formes de vida, en
les seves activitats. El civisme pressuposa que la persona se sent part
integrant i responsable dels afanys
eoMectiüs i que aporta el seu esforç
al bé comú.
No embrutar, respectar el descans
deis veins, parlar amb educado fent
servir el «gràcies», el «si us piau»,
«hola i adéu», són dars exemples
que el civisme va molt unit a l'educació i tots nosaltres en coneixem el
seu funcionament.
S'ha convertit en habitual veure a les
voreres i a les proximitats deis contenidors d'escombraries, restes de
poda, fustes, mobles sencers, dipòsits de gasoil, matalassos i d'altres
andròmines que no hi haurien de ser.
Que sigúi habitual no vol dir quesigui el que volem: és molest passejar pel nostre pöble i veure el paisatge modificat per aquesta nova modalitat d'abocament de deixalles
voluminoses on no toca.

Volem recordar que des de ja fa una
pila d'anys, a Santa Eulàlia disposem
de dos serveis per a la recollida de
deixalles voluminoses:
-- La Deixalleria munidpal, que està
oberta de dimarts a divendres de 10 a
13h i de 16 a 19h, els dissabtes de 9
a 15h i els diumenges de 9:30 a 14h.
-El servei de recollida de deixalles
voluminoses que, de manera gratuita, recollirà els objectes a la porta de

LIençar les deixalles on no toca surt
molt car; ens surt molt car. A nivell
econòmic, amb els recursos públics
necessaris per netejar-ho, però
també a nivell de qualitat de vida de
tots plégats.
Trebaliem tots plegats per tenir un poblé net perqué entre tots és possible.

DIBUIXANTIL-LUSTRADORIPUBLICITARI

Ja fa anys de les "timbes" i eis abocadors incontrolats. No ens hem de
permetre desfer tot el camí que hem
fet aquests últims vint anys.
A tots ens agrada passejar per Santa "
Eulàlia i gaudir del paisatge meravellós que tenim. Sortir de çasa a fer un
vol i no veure el nostre poblé brut de.
mobiliari, restes de poda, restes d'obres ais vorals del camí que, a part
de ser desagradable a la vista, pot
provocar que aigú prengui mal.

casa en hores concertades. Per
sol-licitar el servei, podeu consultar la
W e b de l'Ajuntament.

• CARICATURES I R m r S
- ARBRES
GENfALOGICS
•
ESCUTSHEJIALDIÇS
'RETOIACIOAMA
• PERGAMINS
A. CLAVÉ, 39 • WÇÀ D'AMUNT • TEL. 93 841 70 92- MÒB. 636 38 T I 26

Ronçana, 1/8/2015, p. 38 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

^^u I t u r a

38

Les necessitats del nostre país
Encara que sóc molt gran estic contenta quan les coses del nostre poblé
i del nostre país van bé. Per això el
dia de les votacions vaig estar molt
contenta quan van dir que havia
guanyat el sí. Vaig pensar que ara es
podran arreglar totes aqüestes
coses, que la gent que no té feina en
trobarà, que no hi haurà ningú que
es quedi sense poder menjar i que
tot anirà més bé.

Però han començat a sortir grups de
gent potser massa sàvia que no sembla pas que hi ajudin a posar remei.
Els d'un grup sembla que volen que
tothom salti i balli i potser fins i tot
que facin alguna tombarella. Uns
altres volen que tot sigui més perfilat.
El cap d'un altre grup diu que és un
bon català però parla sempre que pot
en castellà. Un altre és un xicot molt
simpàtic però de Catalunya i dels ca-

talans en sap ben poca cosa. Un altre
és un senyor molt ben parlat però gairebé no li entenem ni una sola paraula de tant elevat que ho fa. I aixi anem
perdent el temps... Ja es veu que si no
ens avenim no farem mai res.
I, mentrestant, aquells de "la ley"
se'ns en riuen i fins i tot tenen ganes
de ficar-nos a la presó. Perqué per a
mi la ilei més important és la Ilei de
Déu: dona menjar a qui te fam, dona
beure a qui té set, vesteix el despullat... Això son molts els qui ho
demanen i en les discussions d'aquests savis ni se'n parla.
Quan jo era jove ens deien que el
temps és or. Pensem, dones, l'or que
es perd cada dia amb discussions i
mais entesos. Politics de casa nostra
aveniu-vos, poseu-vos d'acord, respecteu-vos i tots hi sortirem guanyant. Penseu, primer de tot, en el
nostre país i en les seves necessitats.

Carme Duran

Leg zi ra

Passio per divagar
Frisança
Ferides i fronteres contra eis pobres, senyeres i banderes del desànim, egoismes
i nul-ies maneres a la reciprocitat, relativisme moral ben cultivât..Tanques i muralles, vides menyspreades, tantes màfies, xenofôbies, despertant amb una cançô
dolça i amarga al mateix temps: de bressol o de dol, sorgida de l'ànima, amor
que canta al dolor i a la follia, una fe travessada pel ganivet fred. Somiant la
terra promesa, era potser una dona Iliure i mare. Abséncia terrible, presencia de
la indiferénda a la sorra, silenci de pedra (abans que morís el fill, ella ja era
morta). Adult, negre, sense papers i sense drets, tubérculos, amarat de tendresa, com aquella dona, dorm a la muntanya. Perseguit, malait, colpejat, en el
silenci i en el cant, la familia sagrada, refugiada entre les punxes a les vies d'una
Identität mal entesa. Reveíació de Déu ais homes, mística dels desplaçats, realitat més que doctrina. Ni aparença ni focs d'artifici, ni fonamentalisme ni era del
desànim. Sequedat de la Comunitat europea, rendida i poruga, malalta de creences, Ilibertat contra fraternitat i igualtat. El Déu de la Pentecosta i la força de
la generositat. Caritat i compromis, pa i vi, somriure magnànim. Només l'amor
diu bé de la verltat. Nécessitem els immigrants perqué ens salvin i ens curin l'egoisme i la vanitat.

Xavier d'Edimburg
\

Profùs el somris
de tant mirar l'oceà
té els ulls ben gemats.
Figues de moro
canta el grill dalt el terrât
llostreja el Magreb,
El htme és gracient
badalls de dromedari
entre arbres d'argan.
Pedra i argila
retails fets amb tisores
arcs de Legzira.
Concis és l'espai
punt i linia sobre el pia
al Iluny el duar.
Baves salades
quan el somni és profund
mullen la platja.
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CONTE HISTÒRiC

Vallesos dedica el número 10 a les fondes,
hostals i cases de menjar tradicionals
Les fondes, aquelis establiments
emblemàtics a Catalunya del bon
menjar i de l'hospitalitat basada en
un tracte familiar, son un patrimoni

BEpuHoUl ur^

Vallesos
'detoîaj^^da^

encara viu al Vallès actual. Son hostals, restaurants i fins i tot bars -i
sovint de tot una mica- d'antiga tradició en els quais l'amo o la mestressa -que ho són per llegat familiardonen una Personalität especial a
uns establiments que han perviscuî
amb els anys i que han estât testimonis de tota mena de fets i d'historiés.
I aquella herència de la cuina casolana i popular de les velles fondes i hostals -situats als punts cèntrics dels
pobles i ciutats o en punts neuràlgics
de les comunicacions viàries- es
manté present en una colla de cases
de menjar que podriem qualificar
"de tota la vida".
D'aquelles fondes i hostals histories
on paraven les antigües tartanes de
transport, eis cotxes de linia, eis viatjants de comerç i els primers estiuejants, en queden poques avui al
Vallès. No són tan poques, en canvi,
aquelles cases de menjar emparenta-

LLIBRES

HSTKVHAYMÀ PHOROIA.

Manual pràctic
per a la valorado
de béns i drets

Maîlual pràcuc
neralavaloracio
de béns i drets

328 pàgines
Autor: Esteve Aymà Pedrola
Coautor: Josep M. Dedéu Rosell
Santa Eulàlia de Ronçana, 2015
Saber quan valen els béns immobles
(és a dir els terrenys, les cases, els
pisos i els edificis en general), els
béns mobles i els drets que tenim
cadascú en els àmbits de la propietat
és un tema ampli i actualment no
gens fácil, tant pels constants canvis
en les normatives com per la quantitat de coneixements que s'hi han
d'aplicar.
Aquesta evidència, i la inquietud per
ajudar a aciarir conceptes a la gent,
és el que ha animat a l'Esteve Aymà
a tirar endavant la publicado del llibre que presentem, i pel quai ha
comptât amb la col-laboració de

Josep M. Dédeu. Es tracta d'una guia
exhaustiva de la legislació urbanística
de les darreres décades, amb exemples recollits per l'autor al llarg de la
seva experiència de més de quaranta
anys en la docència i en l'aplicadó de
les seves especialitats, el dret i l'arquitectura.
En el Ilibre s'expliquen situacions que
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des amb la velia tradició fondista,
que acumulen molts anys d'història més de seixanta, que és el tall que
hem proposât- i algunes fins i tot
més de cent i de dos-cents!, que han
esdevingut un veritable patrimoni
gastronòmic i sobretot també de
memòria popular de la vida quotidiana.
En aquest número de Vallesos, que
tindreu aviat a tots els quioscos i llibreries, h¡ trobareu bona part d'àquests establiments explicats des de
la proximitat. A més, i de la mà de
Carme Badia, coMaboradora de
Ronçana, s'hi inclou una llarga entrevista amb la santaulalienca Empar
Moliner i, entre d'altres articles centrats en el patrimoni vallesà, una
aproximado al drama que va suposar
per a tantes persones la proximitat de
la fábrica d'Uralita i els seus perniciosos efectes sobre la salut.

al llarg de la vida ben segur que ens
trobarem, com per exemple I'expropiadó d'uns terrenys per I'obertura
d'una carretera, el repartiment dels
béns per a una herència, una hipoteca, un valor cadastral als efeaes dels
impostes 0, simplement, la compravenda d'una finca o d'un pis, etc.
En I'obra queda demostrada la
importància d'una correcta valorado
que, al cap i a la fi, repercuteix en
una millor justída social, i també que
un mateix immoble pot teñir diferents valoradons segons la seva finalitat (no val el mateix una casa per
una compravenda, que per a una
expropiado, que a efectes fiscals), ja
que cada cas té les seves normatives
especifiques.
El Ilibre està adregat, d'una manera
específica, a estudiants universitaris
de carreres técniques i a professionals de l'àmbit de l'urbanisme, però
és evident que per la seva concepció
práctica, pot ser molt útil a qualsevol
persona o entitat. Per això felicitem a
l'Esteve pel seu extens treball i recomanem la lectura del Ilibre.
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Noves llengües a Espanya
He trobat aquest article que havia
escrit ja fa alguns anys però com que
el setge a les peculiaritats de Catalunya continua ben vigent, malgrat
e! temps trans- corregut, l'envio a
Ronçana per a la seva publicado.
Aiguns politics del nostre país teñen
tanta felna que, per poder emplenar
la seva jornada de treball amb felna i
més felna, han decidit que havien de
trobar quelcom que fos total i absolutament imprescindible pel benestar
deis ciutadans que els varen votar en
el seu dia.
Per això, després de deu mesos de
profunds estudis i d'intentar esbrinar
quin seria el pitjor problema i que
précisés d'una manera més profusa,
ingent, dificultosa, difícil i delicada
l'opdó que mereixés la seva total i
absoluta dedicació full time per trobar-hi solucíó, van arribar a la conclusió que era imprescindible canviar
el nom de les llengües que es parlen
a la seva Comunitat Autònoma.
Després de deu mesos d'estudis,
débats en comissions, assessories
d'experts filòlegs, la (no se quin tractament té) Senyora Presidenta de la
Comunidad Autònoma de Aragón,
Doña Luisa Fernanda Rudi, acompanyada dels diputats del seu partit,
el Partit Popular, i dels que li donen
suport per tenir la majoria i que son
del partit PAR, han deddit que la
llengua que es parla, de temps
immemoriais, a la franja aragonesacatalana, i que s'anomenava català,
a partir d'ara s'anomenarà LAPAO.
És a dir: Lengua Aragonesa Propia
del Área Oriental i, per a més
conya, afegeixen una altra nova llengua que en dirán: LAPAPYP.
Lengua Aragonesa
Propia del
Pirineo y Prepirineo, que tinc entés
es deia ARAGONÉS, però això és el
menys important.

La V e r i t ä t és que no me n'havia adonat: succeeix que tot el que he escrit
fins ara ho he fet en LAPAO, ¡caram!
ja sé una altra llengua, he augmentât
la meva petita i humil cultura.
Jo m'he permés intentar ajudar-los
amb un altre nom de llengua espanyola, ja que dir castella o espanyol,
com sempre, m'ha semblât una mica
ridícül. Hem de canviar i, malgrat que
no he gosat demanar-ho ai Parlament de Catalunya ni a cap dels seus
Honorables membres, si que hi he
trobat un nom, perdô, un acrònim que
reflecteix, crec que prou bé, el nou
nom de la llengua castellana. Proposo que es digui: LLEPAM, és a dir
Lengua española propia area de
Madrid, que crec que s'hi escau vist
tot el que fan amb la nostra llengua.
Com podeu imaginar, tot el que
queda escrit és tan sols per intentar
no emprenyar-me massa amb tota
aquesta gentalla, que intenten, de la
forma mes bar-roera que saben, que
no puguem parlar el nostre mil-lenari
idioma i que en aquells llocs que
havien estât dins de la mateixa comunitat de parla, és a dir València, ses
liles Balears, ara la franja d'Aragó,
quedin orfes de la seva paria materna.
Ah! i no en parlem del Rosselló, perqué no és Espanya, i que en el seu dia
el vàrem perdre pel malaurat Tractat
dels Pirineus, però que mantenen el
català a més del francés.
Una anècdota que em va passar ja fa
més de dnquanta anys, i que és prou
explícita en reladó a la parla del
Rosselló: Dones bé, en el nostre viatge de noces vam anar en tren a Paris.
Un cop fora d'Espanya, és a dir, just
passada la frontera amb Franga, va
pujar al nostre vagó una senyora ja
d'una certa edat que, en sentir que
parlàvem en català, la meva dona i
jo, se'ns va adreçar en el mateix idio-

ma. Jo li vaig demanar: D'on és vostè
que parla una català tant bo? ì la
seva resposta la recordaré tota la
meva vida, "soc francesa, de
Perpignan, perà nosaltres tan sois fa
cent anys que som francesas i, per.
tant, encara ens sentim catalans".
Vaig quedar d'una peça. Bocabadat,
ja que, en aquells anys, quasi era
motiu de denùncia si et sentien parlar en català a la teva pròpia terra.
Bé ja ho sabeu, no cal aprendre idiomes per anar a l'Aragó, amb el català
ens en sortirem prou bé. I també a
València i a ses liles Balears, on parlen
ara el Balear, abans parlaven el
català/mallorqui, el Pia o català/menorquí, però que sempre ens ha
permès entendre'ns. I és que si parlem el mateix idioma, que l'anomenin com vulguin, sempre será català.
I el més important és que podrem
parlar i dialogar sense necessitat que
ningú ens digui com ho hem de fer o
com ho hem d'anomenar.
Res més, ja ho sabeu, a partir d'ara
parleu, sense adonar-vos-en, dos/tres
idiomes més.
Andreu Alpiste í Pérez
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BIBLIOTECA

Els clubs de lectura,
present i futur de les biblioteques
El 2015 Gstem celebrant els 100 anys
de biblioteques públiques ai nostre
país. Va ser aquesta una aposta de la
Mancomunitat que diu molt d'un
país, una aposta per dignificar la qualitat de Vida dels seus habitants.
En aquest entorn de l'Any de les
Biblioteques, han estât moites les
reflexions, jornades i conferencies, on
bibliotecaris, tècnics, escriptors, artistes, politics, i persones en general
relacionades amb el món de la cultura ens hem trobat per parlar del trajéete recorregut en aquests 100 anys
d'història del servei, però sobretot del
present i el futur de les biblioteques.
C o m a tot arreu, hi ha veus apocaliptiques que anuncien la fi immediata
del (libre físic en suport paper, i amb
ella buiden de sentit aquests équipements culturáis.
Des de fa temps les biblioteques han
deixat de centrar la seva acîivitat en el
mer préstec de documents, tot i que
continua sent una de les mes importants (accès Iliure i gratuit a la lectura,
la informado i el coneixement). Avui,
a més, son espais d'accès a les noves
tecnologies de la informado, centres
de formació, sales de lectura i estudi i
sobretot espais de trobada de les persones al voltant d'un fet cultural. I
una de les activitats més representatives d'aquestes trobades és el Club de
Lectura. Em centraré en el d'adults,
perqué a la nostra biblioteca també
ha agafat molta força el Club de
Lectura Infantil Fantàstida.
El funcionament és conegut: un grup
de persones es reuneix periòdicament per parlar del mateix Ilibre. El llibre el fadlita la biblioteca, i la tertúlia
la coordina un dinamitzador, en el
nostre cas la Lola Tresserras.
El Ilibre pren llavors una altra dimensió, perqué la vivéncia particular de
cada lector i la seva aportado a la
conversa, enriqueixen enormement
l'obra. Acostuma a passar que molts
el volen tornar a llegir per gaudir d'aquella nova visió que acaben de descobrir després de la tertúlia. A més de
l'exerdd d'empatia que produeix la
lectura - e n s obhm i aconsegulm fiexibilitat a força de posar-nos en la peli
de l'altre-, el contrast de vivéncies
lectores potencia encara més aquesta
empatia.

En el nostre club de lectura, a més,
comptem amb la coMaboració d'alguns deis seus membres que deixen
cada mes testimoni de la trobada, l'obra, l'autor i els comentaris deis membres del club, que podeu seguir al bloc
del Club de Lectura. Estem molt contents de comptar amb aqüestes ressenyes literàries genuïnes on hi

coMaboren el Mane! Calaf, la Maria
Bassa i la Lourdes Roca. I com a mostra US deixem la darrera crònica del
Club després de la lectura de "Plans
de Futur" de Màrius Serra, autor amb
qui vam poder conversar fa uns dies a
la biblioteca veina de Lligà d'Amunt.

Belén Martínez Català

Tertúlia sobre "Plans de Futur" de Màrius Serra
Després del descans estivai, el club de lectura ha reprès Hactivitat per al curs
2015-2016.
Hem començatamb força. La primera lectura ha estât Plans de futur de Màrius
Serra. L'autor, periodista a l Avui i La Vanguardia, enigmàtic i escriptor de
narrativa, també col-labora a Catalunya Ràdio.
Els lectors hem gaudit amb aquesta novel-la que recrea l'entorn i la vida del
matemàtic figuerenc Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), tétraplégie i autodidacte que va assolir projecció internacional.
La narrado destaca per tenir una estructura complicada que ha dificultat la lectura a la majoria dels assistents. Per contra, gairebé tots hem apredat el llenguatge que brilla pel joc de paraules i per la calidesa léxica. Ens ha fet fruir de
valenti Només trobàvem carrinclona o cursi l'expressió "pare paret"; alguns a
mesura que avançaven en la lectura intuìén per on anaven els freís de l'autor
amb aquesta expressió i d'altres van haver d'esperar fins al final per resoldre qué
volia din Quan es descobreix qué volia dir Serra ho hem trobat molt encertat.
Pel que fa als personatges vai a dir que sorprén el protagonista, perqué amb
seriosos problèmes de salut, és qui té més sentit de l'humor, humor ferrià. Tots
els personatges estan ben retratats i reflecteixen bé l'època histórica en qué
l'autor els insereix. També cal destacar que Serra ens acosta, en dues protagonistes, Teresa i Àngels, al sentiment de culpa que senten algunes persones al
llarg de la seva vida per, potser, no haver actuat correctament. Aquest sentiment de culpa és molt propi de la nostra cultura cristiana.
En definitiva, l'autor ens ha novel-lat la biografia de Ferran Sunyer sense o fendre cap descendent en la seva narrado perqué no n'hi ha cap.
En la literatura, tot és permés. La ficció és una estratégia de la mentida per arribar
a la realitat i Màrius Serra ha aconseguit acostar al lector la vida d'aquest matemàtic figuerenc que els assistents al club de lectura potser no hauriem conegut.
Lourdes Roca Ribas
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CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Després de les vacances d'estiu tornem a pie rendiment
Torna l'activitat al Club Patinatge Santa Eulalia de Ronçana. Tots els grups
han començat amb força, ganes i
molta ¡Musió per assolir els reptes que
cada un d'ells s'ha marcai.
A nivell de patinadores l'Andrea
Arenas, la Maria Pascal i l'Anna
Rodríguez han assolit la iniciado A
de Iliure i ja son a Certificat L'Erin López ha assolit el Certificat de Figures
Obligatòries i ja és a Categoria
Cadet. L'Ainhoa Fuertes ha assolit la
iniciació A de Figures Obligatòries i la
Xènia Cabrera i la Mariona Massagué han assolit el Certificat de Lliure.
Aixi dones, s'estrenen en Categoria
Alevi i Infantil respectiva ment. Moltes felicitats a totes, heu fet una gran
feina. En aquests moments, el Club
compta amb 10 patinadors i patinadores a Categoria, el que referma la
bona feina feta tant pels patinadors
com per les seves entrenadores que
les han format des de les iniciacions
inferiors. Aquesta és una dada que
considerem molt important, donat
que atesa la dificultat d'aquest
esport, és molt engrescador per tots
els que formem part del Club
Patinatge Santa Eulalia de Ronçana
veure com els nois i noies que,
començant a patinar amb nosaltres,
arriben a conquerir el maxim nivell
de patinatge.
Així dones, motivats pels bons résultats i per la força i consolidació que
com a Club estem assolint, us anun-

ciem que comencem una nova activitat:
En breu començarà a 1'Escola la
Sagrera, i com activitat extraescolar,
un curs de patinatge basic per tots
els alumnes de I'escoia que desitgin
tastar aquest esport. Es farà a I'Escola i estarà dirigit per dues monitores del Club. El nens i nenes aprendran a aguantar l'equilibri, creuaments, plasticitat i dansa, així com
un seguit d'exercicis motrius que
reforcen la concepció del control del
cos i de I'entorn tot envoltat de joes
i diversió. Aquesta activitat tindrà
una durada d'un hora i mitja, inclòs
el sen/ei d'acollida a càrrec de les
pròpies monitores. Desitgem que
sigui tot un èxit i que els participants
gaudeixin d'aquesta activitat.
Voldriem recordar que els propers 17 i
18 d'octubre, organitzem la Copa de
Barcelona Infantil 2015, on participará la patinadora del nostre Club Mírela Pascal. Aquesta competició oficial de la Federado Catalana de Patinatge es durà a terme al Pavelló de
Santa Eulàlia, i us convidem a tots a
passar i gaudir del patinatge artistic.
També volem felicitar a l'entrenadora
del grup Xous, Laura Vila, del Club
Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana
que ha partidpat com a patinadora
del Club Pati Sant Celoni al Mundial
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de Patinatge en modalitat Xous a la
dutat de Cali, Colombia, on han
assolit una molt bona 12" posidó.
Moites felicitats Laura, i també per
tot el Club Pati Sant Celoni.
En les properes edicions de la Revista
Ronçana, podrem donar més résultats que en els moments d'editar
aquest numero encara no s'han produit, com els résultats del Campionat
d'Espanya Infantil on partidpem amb
dues patinadores del Club, la Final
d'Interclubs on també hi som reprentats, la Copa Barcelona Infantil i el
Trofeu Nacional de Santa Perpetua,
Molta sort a tots els patinadors i patinadores que hi partidpan.
Salutadons.

o
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RONÇANA

Final de curs
Comencem el setembre amb l'agenda molt apretada i amb novetats.
El club té la renovadó de l'equip tècnic que ja veníem anunciant. L'últim
dissabte d'agost és el dia de les presentacions a pista. Primer contacte
de la Carla i el Max amb les nostres
patinadores. Dia especial i molt esperat per les dues parts.
Des del primer moment hi han molt
bones sensacions, són grans professionals amb moites ganes de traballar.
Els dies 4, 5 i 6 de setembre organitzem una tecnificació, en la que hi
participen 42 patinadors/es. Els seus
nivells són des d'inciadó B fins a
categoria.
Vénen de diferents dubs dels pobles
de Manlleu, Sta. Perpètua de Moguda, Parets, Bigues i Riells, Polinyà,
Lioret i Constanti. Aquests tres dies
són molt intensos i permeten ais
patinadors establir lligams d'efecte
amb patinadors que no es coneixien.
Aquest setembre, també han començat els entrenaments del Grup
Show, dirigits per en iviax, el nostre
entrenador. Hem format un grup
Show Juvenil, com era el nostre
desig i objectiu principal, quan
vàrem crear el club. Les nostres patinadores, que están competint a
nivell individual, la major part d'elles,
formen part d'aquest Grup Show.

Creiem molt sinceramene que potser
ara s'entendra, que hi han patinadores que encara que estiguin competint a nivell individual poden formar
part d'un Grup Show fédérât i competir també amb aquesta disdplina.
Els nostres entrenadors hi creuen i
des del dub els ajudarem a qué
aquest projecte vagi a mes.
Aprofitem per animar a totes aquelles
patinadores i patinadors que estan
patinant o han deixat el patinatge
recentment, vinguin a informar-se del
funcionament d'aquest grup.
Aquests últims mesos de I'any estaran dedicats a treballar per les properes competicions que tenim: Final
d'Interclubs de Barcelona on hi
tenim classificades dues patinadores,
la Clàudia Bernabeu i la Laia Solé.
Copa Barcelona on hi partidpa la

Berta Puigdomènech i Campionat
Debutants on hi partidpa Laia Solé.
Aquest darrer cap de setmana 3 i 4
d'octubre han partidpat sis patinadores del club al Trofeu Nacional, II
Memorial Pepi Alonso a Sta. Perpètua de la Moguda.
Bones sensadons ens han quedat
amb els résultats aconseguits, sent el
primer Trofeu que tenim els nous
entrenadors amb nosaltres.
Classificacions; 1^ classif. categoria
Cadet Bruna De Castro, 2®. Classif.
Ylenia Pavon, 13^ dassif. categoria
Infantil Berta Puigdomènech, 6^.
Classif. Laia Solé Debutants,
Classif. Iniciado B Clàudia Bernabeu
i 4^.classif. Inidació C Judith Subirats.
Seguirem informant en properes edidons dels résultats obtinguts.

RETRO CAR CLUB RONDANA

Conferencia...
"Un ral-li de regularitatpera vehides
dássics és una competició en que no
compta la rapidesa sinó recórrer una
distánda determinada a una velocitat mitjana constant en carretera,
que no sobrepassi mai els 50 quilómetres per hora". Així va explicar-ho
el dissabte 17 d'octubre al matí el

... i trobada de
Cotxes Antics

sod-del Retro Car Club Rongana,

Els vehides dássics van tornar a ser

Frandsco Vaca en una xerrada a la

protagonistes l'endemà,

diumenge

pretenia

18 d'octubre, a Santa Euláiia. La 31

explicar els secrets de les curses

trobada de Cotxes Antics Vila Termal

regularitat en dássics, que tant proli-

de Caldes es va aturar ahir al migdia

feren en els darrers anys. Vaca hi

a la plaça de l'Ajuntament. En total,

pren part des de fa dos anys.

21 vehides. La d'ahir a va ser la

Fábrica.

La conferéncia
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segona vegada, que aquesta trobada
de cotxes antics parava a Santa
Euláiia.
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MOTO CLUB RONÇANA

2 caps de setmana sobre dues rodes
Els passats 4, 5 i 6 de Setembre es va
celebrar la XXXVI edició de les mítiques 24 hores de ciclomotors de la
Vall del Tenes, prova que ha comptât
en aquesta edició amb 43 equips, tot
un èxit, tenint en compte la duresa i
la peculiaritat de la prova.
Aquest any, el MOTO CLUB RONÇANA es va iniciar en la formació d'un
equip per a les 24 hores, amb els
pilots Francesc Bonet (alcalde de
Santa Eulalia de Ronçana), Jordi
Rodés, Victor Redondo i Joan Lladós.
Durant les primeres voltes, l'equip
MCR es va situar en les posicions
capdavanteres de la classificació
general, aguantant així més o menys
fins a la 15ena hora, moment en el
que una avaria mecánica va obligar a
parar més d'una vegada, i perdent
gairebé fins a 2 hores, El résultat,
acabades les 24 hores, va ser 17ens
de la classificació general i 4ts de la
Vall del Tenes.
També cal destacar la participado
deis equips TEAM DURAN i CORTS
COMPETICIÔ, també equips santaeulaliencs. El primer. Team Duran,
equip historie el qual ha participât en
totes les 36 edicions de les 24 hores
de la Vall del Tenes, aquest any comptava amb els 4 pilots del MCR, i que,
després d'un regular inici de la cursa.

CICLISME

Contrarellotge
amb BTT
El passat 4 d'Octubre des del Club
Cidista Vall del Tenes varem organitzar la primera contrarellotge en btt
per territori Santaeulàlienc. El recorregut de 11800 metres aproximadament transcorria per camins i corriols
del nostre pöble, tenint com a Hoc de
sortida i d'arribada al pavelló munidpal assolint el seu punt més ait en el
bosc de Rosàs. Tan l'organtizadó
com eis participants van quedar molt
contents de la matinal cidista. Pels
més petits també vàrem montar un
circuit adecuar per ells, el que va ubicar-se a l'esplanada del costat de
l'institut Vall del Tenes. Des del CCVT
volem agrair l'esforç que van fer tots
eis col.laboradors i patrocinadors a
fer possible aquest esdeveniment.

va anar esgarrapant posicions a la
general, fins acabar en la 7ena posició de la classificació general i en la
l a posició de la classificació d'equips
de la Vall del Tenes. I pel que fa a l'equip Corts Competició, que aquest
any comptava amb 3 pilots del MCR,
després d'un moit bon i constant
inici en la primera meitat de la cursa,
successius problèmes mecànics van
fer que anessin perdent posicions
fins al punt d'haver de parar la moto
al box i no poder acabar la cursa.
De -ben segur, que en les properes
edicions de les 24 hores, el Moto
Club Ronçana i els seus pilots deixaran la seva empremta en forma de

Des del Club volem recordar que
cada primer diumenge de més fem
una sortida en btt i el tercer diumenge la sortida es fa amb bicideta de

grans résultats.
Pel que fa al que queda d'any, el
MCR encara té previstos 2 actes gairebé. El primer és l'Ciltima prova del
campionat de Derbi Variant que es
disputará el proper 25 d'Octubre a
Bigues, les ja destacades 4HDV, i per
últim, la II concentradó de tot tipus
de motos que tindrà Hoc el proper 8
de Novembre a Santa Eulalia de
Ronçana.
Tota la informado de les activitats, la
podeu trobar a la pagina de facebook de " M C R " i "3HDV" i al blogs
"motoclubronçana.blogspot.com" i
"3hdv.blogspot.com"

carretera. L'hora de sortida és a les
8:00 des de la gasolinera de Santa
Eulàlia.

Podi de ia general, encapçalat per Albert Soley 1 un participant de la contrarellotge infantil.
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Fútbol a la Valí del Tenes
2na. Catalana - Grup 4
Lli^à de Vali CF
Lli^à de Valí - Bellavista Milán C.
Castellar U.E.-Lligà de Valí
Lligà de Valí - Sant Quirze Vallès
Sant Lorenzo U.D. - Lligà de Valí
Ripollet C.F. - Lligà de Valí
PJ PG PE PP
Lligà de Valí CF
5
2
2
1

GF GC

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

PT Lloc

7

8

5è

3ra Catalana - Grup 9
Sta. Eulàlia de Rondana CE
Lli^à d'Amunt CE
Lligà d'Amunt - La Torreta
0-2
Santa Eulàlia - Sarria C.P.
0-0
Paiau i Plegamans - Lligà d'Amunt 5-0

Martorelles C.F. - Santa Eulàlia
Lligà d'Amunt - Sarrià C.P.
Santa Eulàlia - Esc. F. Barberà

1-3
1-3
1-2

Martorelles C.R - Lligà d'Amunt
Vilamajor C.F. - Santa Eulàlia
Lligà d'Amunt - - Esc. F.Barberà
Llinars C.E. - Santa Eulàlia

1-1
1-1
2-3
7-1

PJ
G PE PP GF GC
Sta. Eulàlia de Rongana
5
1
2
2
6 11
Lligà d'Amunt CE
5
0
1
4
4 14

5

12è

1

18è

PT Lloc

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

PJ
Lligà
3
Lligà
3

1

12è

0

15è

G PE PP GF GC
d'Amunt C. At.
0
1 2
3
8
d'Amunt CE. B.
0
0
3
1
7

PT Lloc

4ra Catalana - Grup 9
Bigues CE.
Bigues - Olimpie La Garriga
Llerona CE. - Bigues
Bigues - PBB La Roca

4ra Catalana - Grup 8
Lli^à d'Amunt C. At.
Lli^à d'Amunt CE. B.
Sabadellenca - Lligà d'Amunt B
Lligà d'Amunt C - La LIagosta

Lligà d'Amunt B - Cerdanyola V.
Canovellas - Lligà d'Amunt C
C. Mas Ripollet - Lligà d'Amunt B
Lligà d'Amunt C- Lourdes U.D.

2-0
0-0

PJ
G PE
Bigues CE.
3
2
0

PP GF GC
1

4

3

2-1

1-2
0-1

PT Lloc
6

5è

C.E. SANTA EULÀLIA DE RONCANA

Bon balani de la temporada passada
El Club Esportiu Santa Eulàlia de
Rongana durant la passada temporada va assolir dos campionats
de Higa i va ser premiat per la
Federació catalana de fútbol amb
el premi Fair Play.
El Club Esportiu Santa Eulàlia de
Rongana va finalitzar la temporada
aconseguint dos ascensos, el primer
en categoría Aleví i el segon en categoría Juvenil, en l'acte que organitza
la Federació Catalana de Fútbol
també van premiar al Club amb el
trofeig Fair Play.

El nostre Aleví va quedar campió de Higa
amb 25 victories, 1 empat ¡ 2 derrotes.

El nostre Juvenil va quedar campió de Higa
amb 20 victòries, 3 empats i 3 derrotes.

Jordi Gómez
Coordinador Fútbol Base

Foto deis campionats de Higa i el trofeig Fair Play

També destaquem, i a la mateixa vegada agraím molt, la visita al nostre campus d'estiu de
l'exjugador de fútbol profesional Albert Luque, que va passar una estona agradable amb els
nostres jugadors dei dub.
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Meteorologie

Juliol 2015

Agost 2015

SANTA EULÀLIA
(El Riera!)
LA TEMPERATURA
Mitjana máximes;
33°
Mitjana minimes:
19,5°
Mitjana de! mes:
25,9°
Màxima absoluta; 39,5° (dia 5)
Mínima absoluta:
16,7° (dia 1)

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)
34,2°
21,6°
27,9°
41 , r ( d i a 5)
19,5° (dia 10)

SANTA EULÀLIA
(El Rieral)
LA TEMPERATURA
30,4°
Mitjana máximes:
17,2°
Mitjana minimes:
23,2°
Mitjana del mes:
Màxima absoluta: 34,7° (dia 7)
13° (dia 16)
Mínima absoluta:

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)
320
18,9°
25,5°
36,9° (dia 7)
14,3° (dia 16)

LA PLUJA
4
Dies de pluja:
4
Precipitació:
31 It/m2
27 It/m2
Màxima en un dia: 19 It/m2 (dia 22) 13 It/m2 (dia 25)

LA PLUJA
Dies de pluja:
9
Precipitació:
121 It/m2
Màxima en un dia:45 It/m2 (dia

EL VENT
Velocitat mitjana:
2,7 km/h
Velocitat màxima:40,2 km/h (dia 20)

EL VENT
Vetodtat mitjana:
2,1 km/h
Velocitat maxima: 56,3 km/h (dia 8)

El mes de juliol ha estât molt caiorós, especialment la
primera quinzena.

El mes d'agost s'ha comportât amb bastanta regularitat. Temperatures altes de dia i les minimes que ja han
estât més baixes que al mes de juliol.

Arreu s'han batut récords i aquí a la Vali del Tenes els
valors màxims s'han situât a la banda alta del termòmetre.

5)

9
80 It/m2
30 It/m2 (dia 1)

La pluja total recollida, força abundant.

Les pluges, poc abundants com correspon al juliol, però
no inexistents.

Setembre 2015
SANTA EULÀLIA
(El Rieral)
LA TEMPERATURA
26°
Mitjana máximes:
14,1°
Mitjana mínimes:
19,2°
Mitjana del mes:
Màxima absoluta; 30,8° (dia 1)
9,9° (dia 25)
Mínima absoluta:
LA PLUJA
Dies de pluja:
5
Precipitació:
31 It/m2
Màxima en un dia: 8 It/m2 (dia 2)

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)

Pel que fa al setembre, s'ha notât clarament l'entrada a
la tardor pel que fa a les temperatures, però les pluges
han estât clarament inferiors.a la mitjana.
Pep Margenat

27.9°
15,6°
21,7°
33° (dia 1)
13° (dia 25)
6
28 It/m2
10 It/m2 (dia 2)

EL VENT
Velocitat mitjana:
2,2 km/h
Velocitat màxima:43,5 km/h (dia 1)

TALLER DE REPARACIO
DE L'AUTOMÒBIL
Marti Fabro

Grau

Carni de Can Torras, 8 - Tel. 844 86 91 - SANTA EULALIA DE RONÇANA
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DE F I N A L S DE JUNY A MITJANS DE SETEMBRE 2015

DE DIMECRES* A DISSABTE
Per comencar...

CREMA FREDA

Per compartir..

4 PRIMERS

EscuU enfre... 4 SEGONS i 4 POSTRES
AIGUA + PA + CAFE
*EXCEPTE DiMECRES TEMÁTICS

P L A C E S L I M I T A D E S • R E S E R V E S : T. 9 3 8 4 4 8 7 0 7

mireia@canfareU.com o W A T H S A P P a i 6 7 9 1 9 6 1 7 4

Restaurant Can FareU • c. Joan I. 5 • 08187 Santa EulaLia de Roncana • www.canfareU.com

Compromesos amb el territori

Emptess cerbScada
tS09IM1,IS01«WI lOHSASiaOOl

Bornosfolt
OBRA

PÚBLICA

I EDIFICACIÓ

Av.Francesc Maciás/n 08150 Parets del Vallés

-

I

rMMM

INDUSTRIAL

Tel. 93 562 09 98
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Fax. 93 573 50 39

•

barnasfalt@barnasfalUom

-

Vkww.bamasfa!t.cat

HIT iiT

rf

viversernest
Un any pie de sorpreses
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