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Tot sobre els premis Tardor
Inaugurat el Pare de les Olors
27-28 de febrer: Memorial
ciclista Pere Vilardebó
La Festa Major d'Hivern
i les Festes Nadalenques
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Donem servei a tot el Vallès
TeL 93 840 46 46 - seguretat@ponent.info
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HALLEY PROTECCIO TOTAL
Dermo Pharmacie & Parfums - Carles Buigas, 40 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel. 93 844 64 94 - www.dermopharmacieparfums.com
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Un segle d'escoles a S a n t a Eulàlìa
(Disseny: Miquel Llach - Fotos: Arxiu Joan
Cabot i Rongana Comerg Actiu)
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Santa Eulàlia, un poblé ríe
Eis santaeulaliencs podem estar orgullosos del nostre poblé. Tenim un
poblé ric. Tanmateix la nostra riquesa no és únicament el paisatge
que ens ha estât regalat. Tampoc no es basa solament en l'activitat
econòmica que fa cada dia centenars de persones emprenguin la
seva activitat professional per arribar a final de mes. Tampoc no és la
Prosperität econòmica experimentada malgrat certs entrebancs.

Gracies a aquest actiu huma son possibles iniciatives com l'atorgament dels Premis Tardor i la posada en marxa d'un hort de plantes aromàtiques amb un nom tan suggerent com el Parc de les Olors. També
ens hem d'agrair que haguem pogut celebrar el centenari de la creació de la primera escola, ubicada a la Sagrera i també el centenari
del text dels Pastorets de Josep M^ Polch i Torres, tantes vegades representáis al nostre pöble. La UEC ha complert quaranta anys posant a
l'abast dels amants de l'excursionisme multitud d'itineraris i excursions per conèixer i estimar el país i ja en fa vint-i-cinc que una colla
de valents entusiastes varen començar les emissions de Canal Set per
posar la informado local a l'abast de tots eis veins. I felicitem-nos que
l'Espiai torni ser una oferta de Heure per als infants de Santa Eulàlia.
Citar, també, que el Club Ciclista hagi instituït el Memorial Pere Vilardebó de ciclisme com a homenatge i record a un deis conciutadans
que han tingut més projecció internacional en el camp de l'esport.
L'espai de l'éditorial no ens permet citar exhaustivament tot el teixit
associatiu del pöble però el tenim molt present i el valorem per la
gran riquesa humana que suposa
A tali d'exemple només hem posât una petita mostra. Unes poques
entitats que enguany, per alguna raó, han estât noticia. Però el protagonisme és de totes.

La nostra portada:
Els veils edificís que van servir per escoiaritzar tantes generacions
de nens i nenes des de fa un segie bé mereixen ei reconeixement
de ia nostra portada. Les fotografíes que i'acompanyen són
representatives de l'actuaiitat de la vida local: Els Premis Tardor i
el Memorial Pere Vilardebó.
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La riquesa és també la inquietud de centenars de persones que cada
dia posen el seu granet de sorra per fer de les entitats i associacions
del nostre poblé un referent ciutadà a tenir en compte.

Joan Pau II t a m b é ens parla

^ n í

i

La riquesa que ens pot fer avançar i prosperar com a persones i com
a col-lectiu de pöble és l'emprenadoria de tants ciutadans que dia a
dia s'esforcen 1 maiden per sortir del pou on la crisi ha portât a gran
nombre d'empreses, i de la precarietat a qué ha condemnat eis sectors socials més vulnerables.

de la Sagrera
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CENTRE ODONTOLÒGIC LLI^À D'AMUNT
Des de 1988
Cuidem el seu

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

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

TEL: 93.84141 84 / 639 25 33 64
www.dentalsilviakotler.com
Baronia de Montbui,63 / Llifà d'Amunt (08186)
Horari; de Dilluns a Dissabte

Restaurant Mestret
Ramon Puigdomènech
Esmorzar de forquilla
Cuina Mediterranea
Especialitat en carns a la brasa
Fundat Tany 1895
Tel. 93 844 82 07
Fax. 93 841 83 82
SANTA EULALIA DE RONQANA
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Liluis Grìrba,!!

jordi Bau Pineda
Mobil. 6 7 6 4 6 6 2 2 4
Taller.
9 3 8 4 4 8 311
Carni de Can Tabaquet, 4
Sta. Eulalia de Roncana 08187
Barcelona
fusteriabau@gmail.com
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Centenari de les escoles
de la Sagrera
Era el dia de Santa Eulàiia, el deu de desembre de
1915, d'ara fa cent anys quan s'inauguraven solemnement les escoles de la Sagrera, la dels nois, la de
les noies i les respectives cases dels mestres. Es tractava dels primers edificis pensats per fer aquella
funció, ja que fins aleshores s'havien utilitzat espais
que de fet eren habitatges. Finalment s'havia aconseguit l'objectiu que l'Ajuntament planejava des de
1910, amb l'alcalde Josep Riera i Camp al cap
davant. Unes escoles que van ser uniques durant
gairebé 50 anys, fins que l'any 1964 s'inaugurà l'escola Ronçana al Rieral.

feien visites périodiques a l'escola per comprovar el
seu funcionament i el nivell de formado dels alumnes. D'aquelles "inspeccions" en quedava constànda en un Llibre de Visita. A partir de 1909 el mestre Joaquim Tremosa va fer una reorganització de
l'ensenyament, ja que sembla que havia estât una
mica abandonat pels seus antecessors. A tot plegat
hi va contribuir decididament la Mancomunitat de
Catalunya, des de 1914, impulsant de manera significativa el millorament de l'educadó. Fou en
aquell context quan es va construir la primera escola de Santa Eulàiia.

Ens consta que a Santa Eulàiia hi havia un mestre si
més no des del segle XVII, aleshores dins de la
Baronia de Montbui. Des del segle XVIII l'escola
estava a la casa de l'ermità de Sant Simple. No va
ser fins a la Ilei de 1857 que s'establia per primera
vegada que l'ensenyament era obiigatori entre els 5
i els 9 anys, cosa que deuria comportar una major
assistència a l'escola, en tot cas el 1865 es va proposar l'ampliació de l'espai de Sant Simple perqué
els nois no hi cabien. El 1898 es proposà el trasliat
al barri de la Sagrera, fet que es va produir en les
primers anys del segle XX, el Hoc fou a can Mallorca,
en el mateix temps que l'escola per a les noies era
a ca l'Hostaler.

Eis passos que un pöble ha donat per dignificar i
millorar la vida de tots i sobretot dels infants son
importants de recordar i de celebrar, i més si és té
en compte l'esforç que en el seu moment van suposar. L'Ajuntament d'aleshores va comprar una feixa
de terra, el 1911, i tres anys després feia un préstec
de catorze mil pessetes per a la construcció de l'escola. Les obres es van encarregar al paleta Josep
Puigdomènech, de can Mestret, i així s'arribava a la
seva inauguració el mateix dia de la patrona del
nostre pöble. Consta que des d'aleshores. a les
décades de 1920 i 1930, l'ensenyament que es
donava en aquella escola era molt renovador i efectiu. Malgrat el temps passat, de tot plegat en som
hereus i per tant n'hem d'estar agraïts.

La preocupado per l'educadó anava creixent i des
de finals del segle XIX l'alcalde, el capellà i dos pares

Jaume Danti i Riu

Grup de nens del curs 1965-66 amb el Sr. Batlle, davant l'entrada de les escoles de la Sagrera.
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L'acord de París
És ben sabut que ens els últims 150 anys hi ha hagut
un augment de la temperatura global de la Terra per
causes atribuïbles a I'activitat industrial de la humanitat. Després del protocoi de Kyoto on es va intentar fer front al problema, ara fa ben poc que s'ha
clausurat la cimera del clima de París on représentants de 200 països han arribata un "acord" in extremis per tal que l'augment de la temperatura al 2050
sigui de 1,5 graus enlloc de 2. Sembla mentida com
poden jugar amb aqüestes dades, com si fossin indicadors economics. Seria bo que aquests représentants prenguessin seriosament consciènda del que
està en joc dones sembla que no ho han entés. Diuen
que han de frenar l'esclafament global quan penso
que l'haurien d'aturar.

Gaia son totes les plantes, arbustos i arbres dels boscos i camps.
Gaia és el vent, els núvols, els llamps i els trons.
Gaia son els mars, les onades, els llacs i els rius. La
pluja, la neu i la calamarsa.
Gaia és el foc que tine a dins meu, que surt dels volcans i que escalfa les aigües de caldes.
Gaia son les plaques tectoniques que es mouen, provocant terratrémols i tsunamis.
Sóc un planeta viu. Tine 4.600 milions d'anys. Vaig
estar-ne 3.600 milions préparant l'aire perqué els sers
vius poguessin respirar En fa uns WOO milions que
van aparéixer els primers animals. En fa uns 250
milions, quan tot just Pangea es començava a separar, aparagueren els dinosaures i després de ser els
reis de la Terra, els dinosaures es van extingir fa tant
sols 65 milions d'anys. I l'home només en fa 300.000
que està a la Terra. Sabeu? ens els últims WO anys,
l'espécie humana m'ha contaminat tant com mai
ningú ho estava fent Començo a escalfar-me 1!
Començo a estar tipa que em maltracteu, que m'embruteu, que esgoteu tots els meus recursos sense
pensar en demà.

El 26 de desembre de 2004, ara fa 11 anys la Terra
va tremolar provocant el devastador tsunami de
Sumatra. Vaig escriure aquesta petita fàbula per
intentar explicar ais meus alumnes la magnitud de la
tragèdia. Aquí va:
Sabeu?
Avui ens ha tocat la lotería. Despertar cada dia i estar
ara aquí és el milior regal que podem tenin Penso de
debo que som molt afortunats, tenim sort, i ara
estem aquí per valorar-ho. Aquest Nadal la nostra
Mare Terra ens ha dit:
-"Alerta! m'heu de cuidar".

Nois i noies. Vosaltres i només vosaltres podreu canviar aquesta situado. Penseu que al ritme que aneu
ara, si els governs d'alguns països no volen fer absolutament res per deixar de contaminar-me, l'espécie
humana desapareixerà de sobre meu perqué no
m'ha sabut cuidar I seria molt trist, que l'homo
sapiens sapiens, que vol dir home savi, savi, acabés
amb eli mateix...
No permeteu que això passi.
De Verität Confio molt en vosaltres. "
M'agradaria que ara tots féssim uns instants de silenci.
Un silenci per recordar a tota aquella gent, pares,
mares i infants que no han pogut escapar de la força
de l'aigua.
Un silenci per tothom que ha perdut el que més s'estimava.

Ara US ho explicaré. Parlaré en nom de la Terra.

Un silenci per pensar en qué podem fer des d'aqui
per ajudar a totes aqüestes persones.

"Eis antics grecs em van dir Gaia, que era el nom del
Déu de la Terra.

Un silenci per qué l'home i Gaia puguin viure en
equilibri i harmonía.

Gaia és el conjunt de tots els animals que hi viuen. Els
peixos, els insectes, els mamifers i els ocells que
volen.
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Flors i violes
Sorprenentment, mentre mirem de descriure d'una
manera coral els esdeveniments de l'any, comencen
a fiorir poc enraonadament els ametllers i altres
arbres fruiters. I és que el m o n vegetal, absort en la
seva mania d'aprofitar l'espurna de b o n temps per
fer la seva, troba en aquest desembre poc congelât
l'excusa per avançar la primavera. I això, segurament, f o r m a part d ' u n esdeveniment que no és el
f e t de l'any: és el f e t del segle. L'escalfament global
i el canvi climàtic, que vist a la menuda el defineix
perfectament aquest desembre florit, ha concitat
l'atenció del gènere humà en la Cimera del Clima
de París que va acabar fa quatre dies a París.
Així, cent noranta-cincs estats van arribar finalment
a un acord contra l'escalfament global, el primer
pacte "universal de la historia de les negociacions
climatiques", segons l'ha batejat el rabassut president francés, François Hollande, amfitrió de la trobada. Si, el nostre, d'Estat, no hi era perqué encara
no hi és però, t o t i això, si que hi havia algun santaulalienc com l'Arnau Queralt que ens n'hauria de
fer cinc céntims...
Des de la terra valltenenca, però, ens han arribat les
conclusions. Algunes conclusions vaja: que l'augment de tempetura no pot passar dels 2 graus (i
que s'han de fer esforços perqué no se superi 1,5)
o que es busca un sistema de finançament de
100.000 milions de dòlars anuals per ajudar els països amb menys recursos per adaptar-se a l'efecte
del canvi climàtic. Tot molt bé.
Mai fins ara el clima havia atret t a n t l'atenció del
gènere humà que el veu c o m a amenaça certa i que
ens posa de cara a la paret. C o m sempre, però, les

solucions s'ecapen dels nostres escarransits mitjans
i, esperant expectants si hi ha o no govern a Catalunya, obsen/ant amb commiseració si l'espanyolada
es posa d'acord per resoidre les eleccions o si la casa
Reial tira pel camí del mig, el clima, a m b pas inexorable i esguard displicent, va ocupant les esquerdes
que l'activitat humana ofereix. Les que sigui.
L'any que ve, potser amb l'aigua fins els genolls,
c o m m e m o r e m els set-cents anys de la m o r t de
Ramon Llull, el pensador més i m p o r t a n t d'occident
que vela com "los homens peccadors s'ixen de l'orde de ley natural e son amadors de les vanitatz d'aquest m o n " .
Entretant, el sol ara s'amaga darrere la boira i The
Crap Apples t o q u e n al Palau de Música. És Nadal al
món.
Ramon Vilageliu

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

cl'erv

D y ^ l D
Pa artesà
Gelats
Cafés
etra, de Barcelona, s/n
Telèfon 93 844 68 54
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
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El desgel entre Cuba i els Estats Units
Després d'haver escoltat el diseurs del president dels
Estats Units per la radio la gent gran deia, amb preocupado, que la tercera guerra a mundial estava a
punt de començar. L'esdeveniment corresponia a la
crisi del 1961, en el moment àlgid de la Guerra
Freda, quan els vaixeils soviètics portaven armament
a la Cuba de Fidel Castro. El diseurs de Kennedy va
dissuadir Kruitxov i els vaixeils van fer marxa enrere.
La tercera guerra mundial de moment encara no ha
arribat i d'aquell esdeveniment fa més de cinquanta
anys. De totes maneres, els anys seixanta del segle
passat van ser els de la guerra del Vietnam, de la
guerrilla mítica del Che Guevara, del Mur de Berlin,
del llibre vermeil del Mao xinès i, en conseqûència,
de les disputes inacabables sobre les avantatges i els
inconvénients de cadascun deis dos sistemes
vigents, el capitalista i el comunista, que semblaven
irreconciliables i fatalment encaminats al conflicte de
dimensions imprevisibles.
Cuba i els Estats Units han fet camins paraMeIs i el
résultat és que ara són ben diferents. No es tracta pas
aquí d'argumentar quin camí ha estât millor, però sí
de constatar que els ciutadans d'aquests dos països
tan estratègica ment situats al món (i amb ells, les
empreses, les organitzacions socials, culturáis, etc...)
han estât incomunicats entre ells durant més de mig
segle, sense poder-se ni mirar, tot i viure a menys de
200 quilòmetres de distància (és a dir, com des de
Santa Eulàlia a la Vali d'Aran per fer-nos-en una idea).
Per això, em sembla crucial que ara els governants
americans i cubans es donin les mans i comencin a
establir ponts de diàleg. Fins i tot quan es van anunciar els primers passos vaig experimentar una sincera
alegría i vaig trobar estrany que no se'n parles més,
que no fos més noticia de primera plana en els mitjans mediàtics. Era el final d'un contenciós que ens
hauria pogut portar a la destrucció de la humanitatl
De seguida, però, vaig entendre que estava raonant
amb mentalitat de segle XX. Els anys seixanta eren
els de la nostra joventut i els plantejaments d'aleshores ens han quedat per tota la vida. El món deis
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nostres dies transcorre per aitres camins. El fviur de
Berlín i el Mao Zedong están a anys Hum i, per més
inri, els neguits de l'actualitat están marcats per integrismes religiosos, amb personatges amb barbes
ben diferents de les del Che Guevara.
Lluís Galobart

Asinfor Informatica, SL
Les millors marques, al míUor preul

Tel. 93 844 99 80
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El Papa Sant Joan-Pau II també
ens parla de la Nació Catalana
La nació, és en efecte, la gran comunitat deis
homes que resten units per lligams diversos, però
sobretot, i precisament, per la cultura. La nació
existeix per la cultura I per a la cultura i així és
la gran educadora deis homes a fi que puguin ser
més en la comunitat.
La nació és aquella comunitat que posseeix una
hlstòria que supera la historia de l'individu i de la
familia. És també en aquesta comunitat, en fundó
de la qual tota familia educa, que la familia inicia la
seva tasca d'educació, començant pel que és més
senzill; la Hengua. I així possibilità que l'home,
infant encara, aprengui a parlar per tal d'esdevenir
membre de la comunitat que és la seva familia i la
seva nació. (...)
Sóc fill d'una nació que ha viscut les experiéncies
més grans de la historia, que ha estât condemnada
a mort pels seus veins diverses vegades, però que
ha sobreviscut i que ha continuât essent ella mateixa. Ha conservât la seva Identität, i ha conservât,
malgrat les divisions i ocupacions estrangeres, la
seva sobirania nacional, no perqué es recoizés en eis
seus recursos de força física, sinó recolzant-se únicament en la seva cultura. Aquesta cultura s'ha
manifestât, atesa la circumstància, com a dotada
d'un poder superior al de la resta de forces.
El que die ací respecte al dret de la nació al fonament de la seva cultura i del seu esdevenidor
no és, dones, el ressó de cap nacionalisme, sinó que
es tracta sempre d'un element estable de l'experiència humana i de les perspectives humanistes del
desenvolupament de l'home. Hi ha una sobirania
fonamental de la societat que es manifesta en la
cultura de la nació. Es tracta de la sobirania per la
quai l'home és, al mateix temps, sobirà suprem. I en
expressar-me així, penso igualment amb una profunda emoció interior, en les cultures de pobles
antics que no han capitulat quan s'han trobat
enfrontats amb les civilitzacions dels Invasors i continúen essent per a l'home la font del seu èsser
d'home en la Verität interior de la seva humanitat.
(...)
En adreçar-me a vosaltres, senyores i senyors, que
des de fa més de trenta anys us reuniu aquí en nom
de la primada de les realitats culturáis de l'home, de
les comunitats humanes, dels pobles i de les
nacions, us die: amb tots els mitjans a disposició
vostra, vetlleu per aquesta sobirania fonamental que posseeix cada nació en virtut de la seva
propia cultura. Protegiu-la com a nineta dels ulls
per a l'esdevenidor de la gran familia humana.

Ronçana, 1/11/2015, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Protegiu-la!. No permeteu que aquesta sobirania fonamental esdevingui una presa de qualsevol interés politic i economic. No permeteu
que esdevingui víctima dels totalitarismes, imperialismes 0 hegemonies per a les quais l'home no
compta si no com a objecte de dominado i no com
a subjecte de la seva propia existénda humana.
Per a aquests també la nació - l a seva pròpia nació
o les altres— només compta com a objecte de
dominació i d'esquer d'interessos diversos, i no com
a subjecte. El subjecte de la sobirania que prové de
la cultura autèntica que li pertany en sentit propi.
¿No hi ha, en el mapa d'Europa i del món,
nacions que posseeixen una meravellosa sobirania
histórica provinent de la seva cultura i que, amb tot,
al mateix temps están privades de la seva total sobirania? ¿No és un punt important per a l'esdevenidor de la cultura humana, important sobretot en la
nostra época, quan és tan urgent d'eliminar les
restes del colonialisme?

(Diseurs del Papa Sant Joan-Pau II a l'Organit-

zadô de les Nadons Unides per ¡'Educado, la
Ciènda i la Cultura, París, 2 de juny de 1980. Punts
14 i 15. Fragment extret del Ilibre Fet nadonal I
magisteri sodai de i'Esgiésia d'Antoni M. Oriol i
Joan Costa. Editorial Proa).
Selecció de Mn. Pere Farriol
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Svetlana Alexiévitx,
premi nobel de literatura 2015
Temps de segona mà: la fi de l'home roig és una
obra difícil de classificar dins d'un gènere literari. No
és novel-la i tampoc no és reportatge. L'autora,
durant molts anys, amb la gravadora i la llibreta en
mà ha pariat amb testimonis de diferents generacions de l'època post soviètica. És com un cor de
veus que parlen de les seves experiències, dels seus
records o es confessen,... L'autora no s'allunya del
testimoni real, el seu paper com a entrevistadora és
gairebé invisible. Seguint una tradició de literatura
oral, reprodueix el que diuen els testimonis i converteix el relat en literatura, o millor dit, es mira el
mon amb ulls d'escriptora de literatura més que no
pas com a historiadora. Diu, "no sé com definir els
qui em vénen a ajudar en el meu viatge pel mon
dels éssers humans". D'aquesta manera la catàstrofe, la guerra, l'horror,... arriben al lector dins d'un
limit familiar.
Svelana Aleksiévitx diu: "Escric, recullo els brins, les
engrunes de la historia del socialisme "domèstic",
"interior". La manera com vivia dins l'ànima de la
gent. Sempre m'ha atret aquest espai petit: l'èsser
humà. En realitat, ès alla on tot passa". Les citadons que vénen a continuació palesen la manera
com l'autora ens fa arribar les veus dels testimonis:
"La guerra és un Hop que pot arribar fins al llindar
de casa teva..."
"Digue'm, germana meva, per què els homes han
après tan ràpid a matar-se? Tots havíem llegit Omar
Khayyam a l'escola. I Puixkin."
"(Em mostra un diari.) Ho ha llegit? Organitzen viatges turistics a Txetxènia. T'hi porten amb un
helicopter de l'exércit i et mostren les ruines de
Grozni i els pobles cremats. Allà es combat i es
reconstrueix a la vegada. Disparen i reconstrueixen
a la vegada. I ho ensenyen. Nosaltres encara plorem
i aigú ja fa diners amb les nostres llàgrimes. Amb la
nostra por. Com amb el petroli."
"El deure! Ara odio aquesta paraulal Ara sona diferent... Per què hauria d'estimar la meva pàtria? Ens
havien promès que la democracia significarla una

vida millor per a tots. Justicia. El regne de l'honestedat. És un engany, tot plegat. L'home només és
pois. Un gra de pois. Avui les botigues són plenes
de mercaderies. Preneu-ne! Compreul Amb el
socialisme no hi havia res d'això. En realitat, jo sóc
només una pobra dona soviètica... Ningú no m'escolta perqué no tinc diners. Si tinguès diners, la
conversa seria una altra. Tots aquests caps...
Tindrien por de mi... Avui són els diners, els qui
governen tot..."
"Les dones russes no han viscut mai amb homes
normáis. No han fet una altra cosa que tenir-ne
cura, guarir-los. Tractàvem l'home una mica com un
heroi. Miràvem de salvar-los. I encara avui continuem fent aquest paper. "
Recomano molt aquest llibre però no perqué sigui
una lectura agradable. Cada pàgina és un nou
sobresalí, estás amb l'ai al cor fins a l'última pàgina.
Les persones que parlen, joves, veües, botxins, victimes,... ho fan des de l'emodó, el sentiment i el
sofriment. Qué s'ha après desprès de tan patiment?
És una de les preguntes que et fas mentre vas fentte càrrec d'una historia que, en el fons, no és pas
tan diferent de la que s'ha viscut i es viu en d'altres
llocs del món.

Fina Danti

PAPERERIA- MERCERIA
Q U I O S C - LLIBRERIA
ARTICLES DE REGAL

CAN FERRER
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Entrevista a Rafa Espinar Puig, triatleta

"El triatió és competir contra tu i
contra el rellotge"
Rafa Espinar Puig (LHçà d'Amunt 1975) és
triatleta especialitzat en la modalitat
ironman. Practica ratletisme des de petit
i fa 10 anys que competeix en triatlons. És
campió d'Espanya de triatió per grups
d'edat del 2010. Gracies al seu palmarès,
competeix com a professional, tot i que
treballa de monitor en una piscina de
Sant Cugat Casat i amb filia i fill de 6 i 9
anys, viu al seu pable i és membre del
Club BBT Concos de LHçà. A l'octubre va
fer dues ironmans en una setmana.
Qué és Tironman?
Un esport força nou, de finals dels anys 70. Se l'inventen uns soldats marines de Hawaii com a entrenament. Combinen tres proves de resistència:
3.800 metres nedant al mar, la volta a l'illa en bici
(180 km) i una marató corrent (42.195 metres).
El guanyador era r"¡ron man"..
Sí, "l'home de ferro". Avui Ironman és una marca,
una referencia mundial per accedir a l'ironman de
Hawaii.
La teva marca són 9 hores i 2 mínuts.
Sí. Ara a l'última ironman vaig fer 1 minut més,
però venia d'haver-ne fet una altra la mateixa setmana... No sé si estic al meu limit, però sé bastant
fins on pue arribar.
Dues ironmans en una setmana, una proesa!
Va ser casualitat, una a iVlallorca i l'altra a Calella,
en què vaig quedar 29 de 2.700. El meu cos ho ha
acceptât bé. La clau, pel que em diu l'entrenador,
Leo Aren, és que em recupero rapid.
És una qüestió de resistència?
Les ganes també hi fan molt! I la voluntat, que és
el dia a dia.
També s'ha de saber abandonar?
No he abandonat mai, me'n penediria tota la vida!
Si convé faig un sobreesforç mental, que és el que
et permet fer el sacrifia d'aguantar.
Fins a la linia d'arribada.
Si, i de vegades vaig corrent i tine unes ganes de
seurel Tens els alts i baixos del cap, perqué si físicament estás valent no t'has de preocupar. T'has de
concentrar en tu i saber patir.

•i-. .
La marca personal de Rafa Espinar en ironman és de 9
hores 2 minuts.

Com deus acabar...
Exhaust! El dia que em llevo i no em fa mal res és
mal senyal. Però el pitjor és que l'endemà has d'anar a treballar.
Quan et tocarla descansar.
Competeixo com a professional però no ho sòc, i
tine 40 anys! És curios però la vida real (la feina, la
familia) cansa més que córrer. Córrer és desconnexió! Com em diu l'entrenador, si tingués el cap despreocupat podria rendir més.
Ja té mérit, ja.
Un professional té la temporada solucionada, s'entrena, cobra. Jo sempre tinc el neguit de si m'ajudaran, treballo, vaig amb la canalla amunt i avail...
Però sóc molt tossut, i no he deixat mai. Per sort la
meva familia em dóna suport.
Quin entrenament fas?
Entreno de mitjana 4 hores diaries: 2 hores de bici,
1 hora de córrer i l'altra, nedant. Un esportista d'elit entrena el doble.

Corres per patir?

Parlem del triatió, tres esports en un.

Arriba que el patiment el disfrutes, perqué t'has
entrenat molt, i les endorfines fan la seva feina.
Aprens a patir. Si pares quan comences a patir,
malament.

Comences nedant a mar obert o en un llac. Per mi
la pega del triatió és la natació, perqué córrer i anar
en bici ho havia fet sempre. Però amb 10 anys he
après a fer metres nedant!
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Després vénen els 180 km en bici.
De vegades amb molt desnivell, com a Embrun, ais
Alps francesos, que és de 5.000 metres. Jo prefereixo pujar i baixar, perqué baixant descanses. En
pía sempre has de pedalar.
Disfrutes del paisatge?
Sí. Per mi és molt important estar a l'aire Iliure, El
thatló més bonic és a Vitoria. Nedes en un ilac, fas
la marató donant 4 voltes a la ciutat... Quan la vaig
fer, després de la bici estava molt cansat, però em
vaig dir "ara fafta la marató, aguanta perqué vindrà
gent i t'animarà",
Amb tantes hores deus passar per tot.
Crisis: ara estàs bé, ara malament. Però penso: "Si
vaig menjant em trobaré bé perqué estic entrenat
per fer això". No vas tan al limit com al Tour perqué
t'has de resen/ar per la marató.
És un esport molt individuai.
Si. competeixes tu contra tu i contra el rellotge. No
tens dret que t'ajudin.
No tens assistència anant en bici?
No, t'ho has de fer tot tu. Jo due el minim, per no
guanyar pes: manxa, càmera... Tampoc està
permés anar a rebuf del ciclista de davant, hi has
d'anar a 10 metres de distènda.
i després, a córrer! Les cames et responen?
Si t'has passai en les dues competicions d'abans ho
notes. Portes un desgast de 5 o 6 hores. T'has de
guardar forces. Córrer és el que castiga més.
I el que acaba decidint la cursa.
Sí, corrent tens la possibilitat d'avançar gent que
anava davant teu o t'ha avançat en bici.
Competeixes com a professional.
Per mérits, no perqué sigui la meva feina. La
Federado espanyola, veient el meu palmarès, m'ha
permés tenir llicéncia federativa per un any.
L'avantatge és que per als professionals sempre hi
ha places a les curses.

L'esportista té 10 ironmans en el seu palmarès.

També tens espònsors.
Pue competir perqué espònsors petits i grans m'ajuden. Com Citroën Comercial Granollers, que
m'ha pagat totes les competicions d'aquesta temporada, i Bidcletes Segú de les Franqueses, que em
deixen la bid, i molts altres que amb la seva aportació fan possible el meu somni.
Com vas entrar en el mon de l'atietlsme?
Per un professor de primària, que va veure que
corria bé. Feia atletisme a Club atletisme Granollers
i gràdes a eli jo també hi vaig entrar, a 11 anys.
( a 30 anys passes de l'atletisme al triatió.
Saps per què? Des de petit tenia la imatge de la
sèrie de televisió "Magnum", en què el senyor
Masters li porta una bid Pinarello al Magnum perqué faci la ironman de Hawaii.
Ja té gracia.
La primera ironman la vaig fer per casualitat. Al
club hi havia un dorsal Iliure i hi vaig anar jo. Vaig
fer molt bon résultat, 9 hores i 34 minuts! Estava
molt avesat a l'atletisme i se'm dona bé la llarga
distènda, l'ultrafons.
El cos t'hi acompanya.
Tinc constitució d'atleta, sí, per això em costa més
nedar, em falten espatlles! Però en triatió aqüestes
espatlles després les has d'arrossegarl Fixa't en e! Kilian Jornet: està prim perqué són hores de fer esforç.
El triatió s'ha anat popularitzant.

Rafa Espinar, monitor de piscina, diu: 'M'agrada ensenyar i fer
riure, perqué jo haig de hure".
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Sobretot en distàncies més reduïdes, assequibles
per més gent. És esport olimpie, però es coneix
poc. Canals com Teledeporte tampoc no en parlen
gaire. Aquí ningú coneix el triatleta barceloní Marcel Zamora, però a fora sí.
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Els filis et segueixen?
Son petits, i de m o m e n t no. El que vull que aprenguin d'això és la constància, la disciplina. Em diuen
"papa, no guanyes m a i l " , perqué en triatió ets el
primer o no ets res, però jo els die "cada dia vaig a
entrenar per provar-hol"

Vols provar també d'anar a Hawaii, la meca
del triatló?
Has de fer moites curses i tenir molts punts. El que
m'agradaria és fer 7 ironmans en una setmana en
set illes de les Canàries. És molt car perqué t'has de
dur el jutge, el fisio, l'entrenador...

Quin luxe!
Em plantejo fer-ho amb finaíitat benèfica, per la
malaltia que tinc, la síndrome de Tourette, que em
dona un tic al coll. Quim Monzó i Jordi Pujol també
la tenen.

Qué penses en les 9 hores d'un triatló?
En mi mateix, en la cursa. M'evadeixo de tot. T'has
d'escoltar a tu mateix, per això no entenc que la
gent corri amb música.

Fas com una meditació.
S'hi pot comparar. Et vas coneixent. Pateixes tu sol
però el mèrit te l'emportes també tu sol, no te'l
pren ningú! Lluites contra tu mateix, contra tots i
contra el rellotge. A guanyar posicions ni hi penso.

Fas una dieta rigorosa, suposo.
No, equilibrada i prou. Menjo bé i bec força. Preñe
recuperadors, perqué el menjar no és suficient i així
l'endemà estic bé.

També deus fer revisions médiques.
Sí, esciar. Per fer triatlons aviat será obligatori passar una prova d'esforç i estar federat. Aqüestes
proves van molt bé per coneixe't. M'estudien el cor.

Durant els 180 km en bicicleta del triatló Ironman de
Calella, a l'octubre.
Tinc 40 pulsacions per minut, molt poc. El cor m'ha
crescut, el tinc d'un gruix fort.

Per força!
Això que faig no és gaire sa, el que és bo és caminar! Però faig un entrenament conscient, a m b un
professional, castigo el cos però el cuido. Hi ha triatletes de 60 anys; encara tinc marge!

I dones.
Sí, i n'hi ha de professionals queden més ben situades que jo!

Avui molta gent corre.
Ara la persona que no va a córrer és la rara! Però
primer has de fer curses curtes, després de més llargues... La gent s'atreveix a m b tot perqué "està
b é " , perqué encara no s'ha castigat. Després vénen
els problèmes articulars 1 musculars i ho deixen.

S'han de saber prevenir.
A les àvies que els faig classes d'aquagym els die
que de genolls només en tenim uns, i que hem de
fer traballar el múscul, no l'articulació. Si vols córrer
has de fer gimnàs, encara que no t'agradl, per agafar massa muscular.

Qué més els recomanes?
Fer estiraments. J o en faig molts, dono oxigen al
múscul 1 evito lesions. I potser per això no m'encongeixo, m ' h e estirat un centimetre I No cal fer
esport per estirar.

Corres la Mitja marató de Granollers?
Sí, faig de liebre d ' I hora i 20 minuts. Qui voi fer
aquest résultat, ha d'anar amb mi!

Qué és el millor de córrer?
A mi córrer m'ha donat autoestima. Ja de petit era
mal estudiant, e m distreia... Però corrent se'm valorava!
Rafa Espinar creua la línia d'arribada de la seva desena ironman,
com ho assenyala amb les mans, a Calella, aquest octubre.
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Eleccions Generals - desembre 2015
Resultats a la Vail del Tenes
El passat 20 de desembre van tenir Hoc les Eleccions
Generals. Els résultats ja son prou coneguts: cap
majoria absoluta, a nivell d'estat el PP obté una
victoria que resulta petita, el PSOE baixa, Podem és
el tercer i Ciutadans punxa. Tot plegat fa que eis
acords per constituir govern siguin força compli-

cats. Mentre a casa nostra tenim mes representado
que mai de les forces independentistes.
Tota vegada que quan arribi aquest Rondana a les
vostres mans ja s'hauran fet tots els comentaris
possibles, aquí ens limitarem a facilitar les dades ais
nostres pobles.
Lliçà de Vali

TOTAL

11.472

5.014

28.603

3.848

8.147

3.760

20.424

69,47%

71,23%

71,02%

74,99%

71,41%

98 2 0 %

1.103 2 6 %

959 2 5 %

2.475 3 0 %

1.024 2 7 %

5.659 2 8 %

141 2 9 %

751 1 8 %

737 1 9 %

992 1 2 %

12%

3.082 1 5 %

563 1 5 %

3.068 1 5 %

Sta. Eulàlia Lliçà d'Amunt
de Ronçana

Riells del Fai

Bigues

Cens electoral

704

6.011

5.402

Votants

493

4.176

70,03%

Participado
En comú Podem
ERC
Ciutadans

31

6%

599 1 4 %

534 1 4 %

1.341

PSC-PSOE

46

9%

475 1 1 %

423 1 1 %

1.274 1 6 %

Dem. i Lllbertat

117 2 4 %

608 1 5 %

648 1 7 %

448 1 1 %

337

9%

16%

461

567 1 5 %

2.785 1 4 %

8%

439 1 2 %

2.479 1 2 %

1.014 1 2 %

553 1 5 %

2.383 1 2 %

667

PP

31

6%

Unió

10

2%

61

1%

80

2%

92

1%

50

1%

293

1%

ait res

13

3%

76

2%

70

2%

197

2%

65

2%

421

2%

6

1%

55

1%

60

2%

95

1%

38

1%

254

1%

En blanc o nuls

L'ordre dels partits més votats el marca el total obtingut en la suma de tots els pobies.

www.tallerssantaeulalia.com
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A c o n t i n u a c i ó f a c i l i t e m u n a c o m p a r a c i ó d e i s resuîtats o b t i n g u t s en aqüestes eleccions en

cadascun

d e l p o b l e s e n r e l a c i ó ais r é s u l t a t s d e l ' a n y

2011,

d o n a t q u e els c a n v i s h a n e s t â t i m p o r t a n t s .

Quadre de les eleccions al Congrès,
a la Vali del Tenes 2011-2015

RIELLS DEL FAI

2011

2015

ERC
CiU/DiLL

197

2%

95

1%

2011

Cens electoral

4.879

5.014

Votants

3.475

3.760

Participació

71,22%

74,99%

ICV-EUiA / En comú Podem

244

7%

1.024

804

23%

567

15%

563

15%

69,16%

70,03%

45%

117

24%

ICV-EUiA / En comú Podem

17

4%

98

20%

PSC-PSOE

62

13%

46

9%

73

15%

Ciutadans
PP
Unió

31

6%

31

6%

10

2%

altres

34

7%

13

3%

En blanc o nuls

23

5%

6

1%

BIGUES

2011

2015

LLIÇÀ DE VALL

Ciutadans

217

1%

7%

704

CiU / DiLL

8%

92
4%

493

29%

12%

257

694

141

667

494

480

11%

992

En blanc o nuls

Cens electoral

54

5%
23%

altres

Votants

ERC

384
1.670

Unió

PSC-PSOE

Participació

15

27%

PP

930

27%

553

15%

ERC

150

4%

461

12%

1.051

30%

439

12%

50

1%

CiU/DiLL
Unió
altres

194

6%

65

2%

En blanc o nuls

102

3%

38

1%

D A D E S TOTALS A LA
2011

2015

Cens electoral

27.619

28.603

Votants

18.472

20.424

66,88%

71,41%

VALL DEL TENES

2015

Participació

Cens electoral

5.852

6.011

ICV-EUiA / En comú Podem

1.169

6%

5.659

28%

Votants

3.781

4.176

ERC

1.185

6%

3.082

15%

64,61%

69,47%

Participació

Ciutadans

209

6%

1.103

26%

ERC

295

8%

751

18%

1.226

32%

608

15%

599

14%

CiU/DiLL
Ciutadans
PSC-PSOE

748

20%

475

11%

PP

909

24%

448

11%

Unió

61

1%

altres

264

7%

76

2%

En blanc o nuls

130

3%

55

1%

15%

4.253

23%

2.785

14%

CiU/DiLL

5.432

29%

2.479

12%

PP

4.607

25%

2.383

12%

293

1%

PSC-PSOE
ICV-EUiA / En comú Podem

3.068

Unió
altres
En blanc o nuls

1.173

6%

421

2%

653

4%

254

1%

Per a r e a l i t z a r a q u e s t a c o m p a r a t i v a h e m r e l a c i o n a t
En c o m ú n

Podem

amb

ICV-EUiA

i Democràcia

i

L l i b e r t a t a m b C i U , a l h o r a q u e h e m i n c o r p o r â t els

S A N T A EULÀLIA DE R.

2011

2015

Cens electoral

5.239

5.402

résultats d e C i u t a d a n s i d ' U n i ó .
3.513

3.848

Participació

67,05%

71,23%

ICV-EUiA / En comú Podem

214

Votants

6%

959

25%

302

9%

737

19%

1.268

36%

648

17%

534

14%

PSC-PSOE

744

21%

423

11%

PP

657

19%

337

9%

80

2%
2%

ERC
CiU/DiLL
Ciutadans

Unió
altres

187

5%

70

En blanc o nuls

141

4%

60

LLIÇÀ D ' A M U N T

2%

2015

2011

Cens electoral

10.955

11.472

Votants

7.223

8.147

Participació

65,93%

71,02%

iCV-EUIA / En comú Podem

485

7%

Ciutadans

Comparació dels résultats amb la
Comarca i Catalunya

DADES TOTALS CATALUNYA
Vali del Tenes Vallès Oriental

Catalunya

Cens electoral

28.603

294.545

5.317.569

Votants

20.424

210.221

3.759.216

Participació

71,41%

71,37%

70,69%

En comú Podem

5,659 2 8 %

55.699 2 6 %

923.809 2 5 %

ERC

3.082

15%

34.122 16%

597.110 16%

PSC-PSOE

2.785

14%

33.697 16%

586.579 16%

DiLL

2.479

12%

29.968 14%

563.649 15%

Ciutadans

3.068

15%

28.395 14%

487.398

13%

2.383

12%

21.131

10%

415.658

11%
2%

2.475

30%

PP

1.341

16%

Unió

293

1%

1.700

1%

64.457

PSC-PSOE

1.895

26%

1.274

16%

altres

421

2%

3.192

2%

72.230

2%

PP

2.038

28%

1.014

12%

En blanc o nuls

254

1%

2.317

1%

48.326

1%
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Riells del Fai
Correllengua
El passai 24 d'octubre va tenir Hoc
una nova edició del correllengua bianual que es celebra a Riells. Enguany
dedicai als 20 anys de vacances d'Ovidi Montllor. Les activitats pels més
menuts, la lectura del manifest de la
Cordinadora d'Associacions per la
LIengua catalana (CAL), l'arribada de
la flama, i el concert a càrrec de Joan
Reig i Sergi Esteve van ser les activitats
que van farcir l'acte lúdic i reivlndicatiu de la festa del Correllengua.

Mercat de productes
de proximitat
Des de l'ajuntament s'ha impulsât un
mercat de productes de proximitat
que tindrà una periodicitat mensual.
La primera edició del mercat es va fer
ei passat 29 de novembre omplint la
plaça de parades. Es va acompanyar
de la inauguració d'un corretapes
promogut pels bars i restaurants del
pöble, una xaranga i concert.

EMD
Fa temps que aqüestes sigles son
conegudes pels riellencs, Entitat Municipal Descentralitzada. El passat 26
de novembre es va celebrar el pie de
l'ajuntament al centre civic de Riells
on es va aprovar per unanimitat la
creado de la EMD. Aquest és un pas
important, ja que la presentado al
govern de la Generalitat amb ei vistiplau de l'ajuntament és un punt a favor per la seva aprovadó. Ara caldrà

esperar que tots els tràmits burocràtics es vagin portant a terme dins l'administració per poder-ho dur a terme.
En aquest mateix pie, també es va
votar i aprovar la moció de suport a la
resoludó del Parlament 1/XI sobre l'inici del procès politic a Catalunya
com a conseqCiència dels résultats
électorals del 27 per la creació d'un
estât català independent en forma de
república.

Acte solidari per la
Marató de TV3
L'associació ARA va organitzar un seguit d'activitats entre les que no va
faltar el quinto solidari que acostumen a fer per recaptar fons per la
nova edició de la marató de TV3,
enguany dedicada a la diabetis i l'o-

besitat. La recaptació feta d'aportadons voluntàries de la caminada, les
havaneres amb el grup local La Rufa,
el vermut i el quinto va ser d'uns mil
sis-cents euros.

Pestes nadalenques
No poden faltar les tradicions en
aquesta època de l'any; tornen els
pastorets de la mà de FemBiR, el concert de nadal a càrrec de la Coral
Sant Viceng, la interpretado del Cant
de la Sibil-la la Nit de Nadal en la seva
segona edició i tot seguit la missa del
gall. I per comen-gar l'any i acabar les
festes ens espera una cavalcada de
Reis que ens porti el milior de tots els
nostres desitjos per aquest 2016 a
punt de comengar.

Caries Bachs

Restaurant

CAN OLIVERAS
Modems i espaiosos locals
Menjars casolans
A la brasa
d . La Sagrera, s/n. Telèfon 93 865 88 92 RIELLS DEL FAI
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Bigues
La Parroquia de
Bigues en marxa
La Parròquia de St. Pere i St. Pau de
Bigues ha iniciat un procès de renovació i ha endegat noves iniciatives,
arran de la mort del seu rector, Mn.
Anton Bassolas, el passat 15 d'agost.
Mn. Anton va néixer a Viladecans el
29 de juny de 1930 i va ser ordenat
sacerdot el 5 de desembre de 1954.
La seva llarga vida dedicada a l'església va estar molt Hígada a parròquies
del Vallès Oriental. Des del 2001 era
el Rector de la Parròquia de Bigues.
A l'esperà del nomenament d'un nou
Rector, el Bisbat de Terrassa ha nomenat Josep M® Sancho com a coordinador de les activitats pastorals de
la Parròquia amb la coMaboració de
Mn. Josep Monfort, Vicari Episcopal
del Vallès Oriental, que celebra la
missa del dissabte a les 19:00h, i de
Mn. Oriol Gil, formador del Seminari
Menor, que celebra la missa del diumenge a les 12;15h.
Cal destacar també les obres de restauració de la cúpula de l'església i
del campanai que es van fer des de
l'agost fins l'octubre a càrrec del
Bisbat. Igualment es té el projecte
d'adequar els locals parroquiais (sales
de catequesi, lavabos, etc.). Pel seu
finançament es demanarà la col-laboració financera dels feligresos. Així
mateix, la tradicional lotería de Nadal
que fa la Parròquia va destinada a la
cobertura d'aquestes reformes.
Una darrera iniciativa consisteix a
ubicar en eis locals de la Parròquia
una biblioteca amb eis arxius i els (libres parroquiais oberta al pöble i al
públic en general.
Finalment, els nous mossens, el coordinador parroquial i el conseil pastoral volen manifestar que la Parroquia
té les portes obertes per a tothom i,
en especial mitjançant l'acció de
Caritas, per ais més necessitats.

Biblioteca - Club de
Lectura
La trobada mensual del Club de
Lectura que organitza la biblioteca
Municipal i que l'Emilia Vela es cuida
de fer de conductora, va comptar
aquest mes amb la presència de l'escriptora catalana i mitjanera cultural
d'origen amazic, Najat El Hachmi,
nascuda a Nador (Marroc) el 2 de
juny de 1979 . Va venir a Catalunya

Najat El Hachmi al Club de Lectura.
de petita, concretament a Vie, a on
va cursar eis primers estudis, després
va viure uns anys a Granollers i actualment té la residència a Barcelona.

A milers de quilòmetress del nostre
poblé, concretament a Maui (Hawaii),
l'atleta Albert Soley quedava en 15a
posició al Campionat del Món de
Triatió X Terra.

Estudia filologia arábiga a la Universität de Barcelona i va comentar
molt aviat a escriure. El 2007 va guanyar el Premi Ramon Uull de novel-la
amb "L'últim Patriarca". Altres obres
seves són, "Jo també soc catalana"
2004, "L'home que nedava" 2008,
"La cagadora de cossos" 2011 i "La
filia estrangera" 2015.

Aquesta era la tercera edició en la
que participava l'Albert i en la que
l'any 2013 va proclamar-se campió
de la categoria 25-29. Lany passat va
quedar 15è en la categoria absoluta.
Hoc que ha iguaíat aquest any.

La trentena de persones que assistiren al debat, manifestaren les seves
opinions i feren preguntes a la Najat
sobre el Ilibre que anteriorment
havien llegit.

Èxits esportius
Per sort, sovint tenim la satisfaccio de
poder explicar èxits esportius de la
nostra gent que practica esport, normalment a l'ombra, i que fan que el
nom del nostre municipi sigui conegut gràcies al seu esforç i dedicado.
Aquesta vegada són dues patinadores del CPA Bigues i Riells: Lucia Quarte de 10 anys ha aconseguit el primer
Hoc en el campionat d'Espanya célébrât a Valladolid, en la categoria alevi
de figures obligatòries, i Sharay Pérez
d'11 anys, el segon. Felicitats a totes
dues.
El passat 27 de setembre el jove ciclista del nostre poblé, Àlex Ruiz, guanyava el trofeu Hermanos Indurain a
Villava (Navarra). L'Àlex de 17 anys
competeix amb l'equip aragonés
Huesca la Magia, en la categoria
júnior, i no és estrany veure'l per les
carreteres del nostre municipi entrenant. El felicitem i li desitgem sort en
aquest esport tan sacrificat.
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A la cursa, en qué eis atletes han de
nedar 1,5 quilòmetres, correr 10 quilòmetres i pedalar-ne 35, hi van participar 800 atletes, fet que fa encara
més espectacular aquesta 15a posició.

Èxits solidaris
Novament el Gran Recapte d'aliments organitzat un any més pel
Banc d'Aliments, i que en el nostre
municipi porten a terme la gent del
Rebost Solidari i els joves del CAU, va
esdevenir un éxit espectacular. Es van
recollir uns 7000 Kgs de productes
que ajudaran a poder solucionar en
part la manca de recursos de moites
families.
Des de Ronçana voidriem agrair a les
persones que dediquen part de les
seves hores a ajudar als demés, la
seva prestació d esinteressa da.
Un altre èxit solidari és la creació de
l'Associació contra el Cáncer Meritxell Buira, que des de fa dos anys, i
seguint la iniciativa de la Meritxell,
veïna del nostre pöble i que va morir
d'aquesta malaltia l'11 de desembre
del 2014, intenta treballar per donar
suport als malats de càncer.
Si voleu ajudar, el número de contacte de l'Associació és el 618011612.
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Fira de nadal,
Pastorets, Pessebre
i Pessebre vivent
Les tres activitats de l'encapçalament
son segurament de les més representatives de les testes de Nadal i, any a
any, compten amb un públic fidel,
que si no és participant, si que acudeix a donar un tomb per la Fira, o
assisteix a la representació dels
Pastorets (250 persones) o les 400
que feren el recorregut del Pessebre.

possible la Fira, eis Pastorets i el
Pessebre Vivent, i que seria difícil
d'enumerar, els hem d'agrair un cop
més que les nostres tradicions no es
perdin en la memoria. Gràcies a tots
en nom del pöble.

Més difícil és poder dir el nombre de
persones que han tret el cap aquests
dies peí Centre Civic per admirar el
majestuós pessebre amb el que en
Joan Garcia, en Manel Molas i en
Lluis Castillo han obsequiat un cop
més al Municipi. Tant a ells com a la
quantitat de persones que han fet

Properes festes a
tenir en compte
Gener 6 Reis
"
"

20 Sant Sebastià
29-30 4a Fira de l'oli i 2n
Mercat del Pa

Febrer 6 Carnestoltes i Escudella
Popular
Marg 6 Tres Tombs
Recordem que Sant Sebastià és vot
de poblé i, com a tal, tenim un deure
amb eis nostres avantpassats que no
podem oblidar. I si la nostra procedència és d'altres llocs, tenim l'obligació d'ensenyar ais nostres filis o
néts quines són les arreis del poblé
en que han nascut o viuen, i així
transmetre'ls-hi aquest sentiment de
possessio tan necessari.
Miquel Mas Fuig

casais

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CLIMATITZACIÓ

Carretera de Barcelona, 64
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
T. 93 844 81 35 • Fax 93 841 83 77
electricitatcasals@hotma¡l.com
www.instaladones-granollers.com

Bar - Restaurant

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

A v g d a . Verge de la Salut, 15 - Tel. 9 3 8 4 4 68 68 - S A N T A E U L À L I A D E R O N Ç A N A
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Nou alcalde
Les eleccions municipals celebrados
el 24 de maig van donar I'alcaldia al
cap de llista d'ERC, Joan Galiano
Peralta, en ser la llista més votada i
després de pactar amb BiRSiP i P5C
per tal d'aconseguir una majoria de
8 deis 13 regidors.
Després de 77 anys el nostre municipi torna a teñir un alcalde republicà,
un alcalde de 42 anys vingut a viure
a Bigues l'any 1989 amb 16 anys.
Passats els primers set mesos hem
mantingut una petita xerrada amb el
noü alcalde, per tal de poder saber
quins són els projectes del nou equip
de govern i com pensen solucionar
els problemes i mancances existents.
• Sr. Galiano, l'entrevista publicada al 9 Nou del passat setembre
va provocar algún malentès ja
que l'exalcalde Joan Vila va afirmar que hi havia més de quatre
milions d'euros als comptes de
I'Ajuntament i vostè va contestar
"no" a la pregunta de "si els havien trobat". Què ens pot dir al
respecte?
• És cert que hi havia aquesta quantitat. El municipi genera cada any
superávit, però també és cert que
tenim ara mateix cinc milions de
deute heretat d'anys anteriors i l'equip de govern considerem que
aquests diners s'haurien d'haver
invertit en arreglar les urbanitzacions
mancades, algunes d'elles, de sen/eis
bàsics, i en la construcció d'un nou
pavelló, i no guardar aquests diners
tan sols per la construcció d'un nou
ajuntament.
• Pedrera del Margarit:
• Compás d'esperà del recurs de cassació. Les decisions vindran després.
De moment la justicia va donar la raó
al grup de veins i a ERC que defensaven aquest contenciós. Actualment
és un mà a mà entre Generalitat i
empresa.
• Enilumenat:
• Ens hem trobat un projecte que al
llarg del temps será de 5 milions
d'euros, i que ha de servir per aconseguir un 50% d'estalvi i millorar els
punts foscos, amb una concessió, a
15 anys, a un 7 % d'interessos. De
moment la inversió inicial será d'I,5
milions.

• Ajuntament nou:
• Queden en suspens les obres que
s'estan fen a l'antic edifici. Servirán
per trastladar-hi I'alcaldia i els departaments que es puguin i així estalviar
lloguers.
• So rea:
• D'entrada es demanarà a Sorea
que faci un pía d'actuació per millorar la xarxa d'aigua. Ells volen que
incrementem la factura als veins, per
refer-se deis 800.000 euros que
diuen els devem, cosa a la que no
estem disposats si no ens justifiquen
les Inversions que pensen portar a
terme. El contracte amb l'empresa
s'acaba l'any 2026 i el que és cert és
que la xarxa d'aigua és obsoleta.
• Turisme - Sant Miquel del Fai:

• Possibilitat de fer actuacions
municipals en cases a n t i g ü e s
amb perill d'enrunament:
• En ser de propietat privada es fa
difícil fer projectes, i segurament tots
pensem en l'Escorxador, ca l'Adzet,
la piscina de can Barri, les pistes i piscina del Turó... tot i aixó ho tenim en
compte.
• Museu Municipal:
Tenim en projecte crear un espai
apte per a la seva ubicació.
• Teatre-Sala Polivalent:
ES reformará el projecte anterior i
podría ser una de les actuacions ràpides a portar a terme, ja que és una
de les necessitats existents.
• Esquerdes a cases de Riells:

• El primer de gener passarà a la
Diputado, i la proposta és cedir l'espai al Conseil Comarcal i que sigui
Bigues i Riells, conjuntament amb
Sant Quirze i Sant Feliu, qui treballi
un projecte en comú.

• Es porten a terme estudis que
están a punt de sortir i que esperem
que donin la ciau per posar-hi solucions.

• Passeig Fluvial:

• Pagarem menys IBI?:

• El proper febrer començaran les
actuacions d'aquest passeig fluvial
que des del pont de ca l'Uño seguirà
el riu fins als peus de Sant Miquel.
Será una manera de potenciar el
turisme de senderisme i fer la unió
entre Bigues i Riells que actualment
no existeix. Al mateix temps se solucionará algún pas de la riera, concretament el de la Baliarda, que diàriament han de creuar molts estudiants
del CEP el Colomer i l'Institut, a més
deis veins de les urbanitzacions.

• Pagarem menys ja que es redueix
entre un 8 i un 15%.

• Aigües Residuals:
• Estem parlant amb TACA i són ells
els que dirán per on començar. El
que sí és cert és que la Vali Blanca i
algún altre indret de Riells aboca les
aigües brutes directament al torrent,
tampoc el Racó del Bosc té una xarxa
estructurada.
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Som conscients que no es poden
demanar miracles i posar-nos ai dia
del que creiem prioritari. No será fácil,
però sí que seria d'agrair que, encara que sigui poc a poc, es portin a
terme actuacions tant i tant necessaries en la vida diaria d'un poblé, en
aquest cas municipi, i que la neteja
de les afectacions degudes a la ventada o l'asfaltat de part del camí del
cementen, ja portades a terme, no
siguin un oasis en el desert.
Agrair a en Joan Galiano, l'alcalde
del nostre municipi, l'estona concedida a la nostra revista.
Miquel Mas Puig
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Santa Eulàlia
L'any passai preparàvem les festes de
Nadal afectats per les conseqCiències
de la gran ventada que va deixar eis
nostres boscos inexpugnables. Un any
després, dues terceres parts de la nostra superficie forestal ja han estât netejades però encara queda un 3 3 %
que es va condicionant no sense dificultáis. Alguns boscos es veuen esclarissats, sobretot perqué hi han desaparegut eis pins i n'han quedat exemplars de les alzines, l'espècie climax
del territori mediterrani, que són més
baixes i permeten veure millor eis
horitzons llunyans.

L'activitat política
Quan surti aquesta crónica ja s'hauran realitzat les eleccions estatats la
campanya de les quals al nostre poblé
ha tingut un perfil baix si el comparem amb les municipals i les del 27 de
setembre. Això no vol pas dir que el
pöble es desentengui de la cosa pública. Dos exemples de mostra:
El 26 de novembre el president de
l'ANC, Jordi Sánchez, va oferir una
conferència sobre la situació del procès sobiranista en el marc de la política actual. Va ser molt realista i,
albora, esperançat de cara a assolir
eis objectius de major llibertat per a
Catalunya. D'altra banda, el nostre
alcalde. Francese Bonet, va ser uns
dels 400 batlies que van ser presents
davant l'edifici judicial per donar
suport al president Mas, quan va
haver de declarar per la consulta del
9N de l'any passat

Gestio municipal
Des del consistori es posen en práctica iniciatives remarcables, com la crea d o de conseils consultius de medi
ambient, d'economia i social, dirigits
pels regidors corresponents i amb
representado deis diversos grups
politics. Entre les primeres tasques
d'aquest darrer conseil destaca el pía
de pobresa energética, que treballa
acords amb les companyies subministradores d'aigua i d'electricitat perqué no es deixin sense subministrament les llars amb dificultats économiques.
En un altre ordre de coses, hi ha
hagut el balanç de la recollida selectiva d'escombraries, que tot i seguir
essent considerable (59%), ha anat
disminuint. L'equip de govern té el
projecte de consultar el pöble sobre
el model a implementar en el futur.

L'edifici del Parc de les Olors i el seu entorn.
Pel que fa al bus exprés, el seu éxit és
creixent i el 2015 l'hauran utilitzat
uns 160000 viatgers. Per aixó des del
consistori es demana que es dobli el
nombre de viatges, deis 27 actuals
entre añada i tornada a 54.

Joves que decideixen
Un any més es van convocar els joves
per decidir democràticament com es
distribueixen els diners de la regidoria
corresponent. L'acte va registrar l'assistènca més nombrosa de la història
de la convocatòria, 120 nois i noies
que van decidir-se per les activitats
Santaka Zombie, Setmana Critic i Pira
Artarreu (el més joves) i pel Sarau de
Primavera i SERJoc, els de més de 18
anys.

Entitats, activitats...
El 18 d'octubre es va celebrar la bicicletada per conèixer el patrimoni del
nostre pöble, en el marc de les jornades de la mobilitat sostenible.
Enguany es van mostrar les inscripdons de les masies, moites de les
quais són història viva.
Per Tots Sants hi van haver castanyades en llocs tan diversos com el Casal
d'Avis, el rednte de Sant Simple,
organitzada pel col-lectiu La Timba, i
l'Escola la Font del Rieral.
Dues iniciatives ben valuoses en el
terreny de la práctica generalitzada de
l'esport: d'una banda l'activitat
"Caminem!", que reuneix cada vegada més gent a caminar durant una
hora peis viaranys de Santa Eulàlia,
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dirigits per un monitor que els posa
reptes adaptats a cadascú. D'altra
banda, l'entrenament esportiu que
fan els alumnes d'Apindep al Pavelló
munidpal.
El 25 d'octubre, diada mundial deis
ocells, el GOT va organitzar diversos
tallers i ex'plicacions al Pare de C a n
Font. Es van poder observar des de
blauets i mellerengues fins falcons.
La mateixa entitat, juntament amb el
Consorci de Defensa del Besos, fa el
seguiment de la presencia de la llúdriga a! riu Tenes.
ARBRA, l'entitat protectora d'animals, va protagonitzar una xerrada a
la fábrica el dia 11 de novembre, en
la qual va explicar els punts de la
seva activitat i va presentar el refugi
que tenen a C a n Moret de l'AmetlIa.

S'ha inaugurat el
Pare de les Olors
El diumenge 15 de novembre es va
inaugurar del Pare de les Olors del
Serrât, que passa a ser el sen/ei central de la Xarxa Pare de les Olors de
Catalunya
El projecte inclou un edifici bioconstructiu, amb estructura de fusta i
parets de .palla; un jardi visitable,
amb un passeig lúdic i terapèutic de
plantes aromàtiques i medicináis;
una àrea hortícola i una bassa d'aigua. Tot plegat, a pocs metres de la
masia de can LIuc.
La professera de geografia de la Universität de Barcelona, Pilar Comes,
impulsa aixi un nou pare de les olors.
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De fet, aqüestes instal-lacions, d'iniciativa social, van néixer fa 7 anys de
la mà de Comes a la Riells del Fai 1
ara mateix disposen d'una quinzena
de franquicies repartidas per tot
Catalunya.
Des d'aleshores, divulguen el món
de les plantes aromatiques, culinàries i medicináis i creen productes
artesans, des de cosmètics fins condiments per a la cuina. El projecte
també té un espai per a visites escolars i de grups, tallers, sortides i festes relacionades amb les estacions de
l'any. El cultiu de plantes aromatiques i herbes medicináis no és nou al
Serrât, Fa 6 anys, Comes i l'empresa
valiesana Provital hi van iniciar un
conreu especific destinât a l'elaboració de perfums, gels de bany o tractaments de bellesa. Predsament, ara
una altra empresa, en aquest cas la
gironina Tgust, comercialitzarà infusions de qualitat, elaborades també
a partir de plantes aromatiques cultivades en aquest i altres parcs de les
olors de Catalunya.

Apunts musicals
La jove Ariadna Rullò es llenga al
món musical amb l'estrena del disc
Crystal Soul. A m b nou cangons de
música electrónica i reminiscéndes
d'espirituals negres versa sobre
aquesta "ànima de vidre".
La banda del músic local Felix de
Blas. New Orleans Blue Stompers, fa
un concert al Casino de Granollers.
A m b motiu de la festa de Santa Cecilia, patrona del ram, tant l'Escola de
Música de la Vali del Tenes com Da
Capo van oferir els seus concerts a la
Fábrica i a la Biblioteca respectivam e n t amb una alta participació, tant
de mestres i alumnes com d'assistents.

La Festa Major
d'Hivern ja és historia

Carme Barbany en un moment de la seva exposidó en l'acte de commemoració del
centenari de les Escoles de La Sagrera.
La Fira Artesana va retornar al seu
antic emplaçament a la plaça Onze de
Setembre, al costat de la carretera. Hi
van haver 35 parades i s'avaluen en
uns 600 eis assistents. Un seguit d'activitats, com tallers diversos, fer cagar
el tió, aauacions deis gegants i les
gitanes van col-laborar a la festa de
petits i grans.
Es va commemorar el centenari de la
inauguració de les escoles de la Sagrera el dissabte a la tarda. L'acte, que
es desenvolupava en el mateix edifici
que durant tants anys va acollir les nenes alumnes, va començar amb una
conferència de l'histohador Jaume
Danti, que va detallar el passat escolar del nostre poblé, des de quan els
infants anaven a estudi a Sant Simple
(segle XIX) i quan es van dividir per
sexes (nens a can Mallorca i nenes a
ca l'Hostaler) fins que, en el marc de
la nova Mancomunitat de Catalunya,
l'alcalde de Santa Eulàlia, de can Puig,
va emprendre la construcdó deis edificis que actualment alberguen Canal
SET i el Jutjat de Pau. A continuado
Carme Barbany i Pere Barbany van
exposar aspectes i anècdotes del seu
pas per les escoles fa setanta anys.

En la diada de Santa Eulàlia, que
enguany coincidía en dijous, es va
celebrar la missa en honor a la nostra
patrona, amb la solemnitat que es
mereix. El nostre rector, mossèn
Aaron, va concelebrar amb preveres
que han estât, un temps o altre, al
sen/ei de la nostra parròquia secular.
La Coral va participar-hi i mossèn Joan
Lázaro va pronunciar l'homilia en la
qual va recordar quan, en la seva
infantesa, mirava les pintures de l'absis que representen la fortalesa de
Santa Eulàlia davant el martiri.
Els altres actes de la Festa Major d'Hivern es van concentrar el cap de setmana segOent, 13 i 14 de desembre.

La Fira Artesana d'enguany
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El diumenge al matí 40 excursionistes
van seguir la tradició de la matinal pel
terme municipal organitzada per
Santa Eulàlia Camina. Enguany es va
anar fins al nord oest del terme, que
és el iloc on la ventada de l'any passat
havia provocat més estralls.
Per últim, el Teatre Nacional del Tenes
va tornar a representar l'obra Teràpia
de grup, amb gran exit d'actuació i
d'assistència.

I silenciosament, un
any més...
Arriben les festes de Nadal. Quan
aquest exemplar arribi a les vostres
mans, l'ambient nadalenc haurà vingut en forma de la Vetllada de C o n tes, del concert de la Coral amb la
Missa Criolla, deis Pastorets, enguany
amb moites novetats. Desitjarem novament que tant de bo l'espeht nadalenc s'allargui per tot l'any 2015.
C r ò n i c a e l a b o r a d a a partir deis
noticíaris d e C a n a i SET.
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Tercera edició dels Premis Tardor de Santa Eulàlia
El passai 28 de novembre es va celebrar la tercera edició deis Premis
Tardor, organitzats per Canal SET i
Rondana Comerg Actiu i amb el
suport de l'Ajuntament. Aquests
premis, com ja sabeu, es celebren
per fer un reconeixement públic a les
persones i entitats de Santa Eulalia
que han destacat al llarg de l'any en
la vida social, cultural, esportiva i
empresarial en el poblé. L'acte tingué
Hoc al Centre Civic i Cultural La
Fábrica i al que asslstiren unes 300
persones. Eis premis atorgats foren:
Premi Santeulalienc/ca de l'any.
Atorgat a Xavier Cabot per la seva
tasca impulsant l'Espiai, per dinamitzar el Casal i ser un deis fundadors i
ideòleg de Canal SET i la colla de
Gegants. Eis altres finalistas foren:
Jordi Sala per la seva trajectòria a
l'escola Rongana on va ser mestre
més de 30 anys, per la seva trajectòria al grup municipal l-ERC i a í'entitat excursionista Santa Eulàlia Camina i el Grup The Crab Apples per la
promoció del seu primer disc "Right
Here", que ha tingut sis nominacions
als premis Enderrock 2015.

La saia gran de La Fábrica plena de gom a gom a l'hora del sopar.
Premi a l'Entitat de l'Any
Fou concedit a Apindep-Ronçana per
(a finalització del Centre Ocupacional del carni de Caldes i per la incansable tasca en favor de les persones
amb altres capacitats i amb rise d'exclusió social. Els altres finalistes foren: Associació Arbra pel primer any
de gestió del refugi d'animais de can
Moret i perqué, enguany, l'entitat ja
ha promogut l'adopdó d'un centenar de gossos, i el Grup d'Ornitologia del Tenes (GOT) pel seguiment
del retorn de la llúdriga al riu Tenes
amb la coMaboració del Consorci del
Besòs i per la difusió de l'ornitologia.
Premi a una persona del món cultural

Una de les actuacions de Da Capo durant la vetllada.

El premi se'l va endur Enric Vilageliu
per la gira de promoció de la seva
pel-licula "Ombres" que ha portât el
film a diverses sales de Catalunya
fins a la seva cloenda, aquest maig, a
la ciutat de Barcelona. Els altres finalistes foren: Ricard Martin per haver
dirigit, 20 anys després, l'obra de
teatre "La Ventafocs" amb el mateix

grup d'actors del 1995 i pels decorats que van acompanyar la representado i Teresa Jiménez per haver
représ la iMustració infantil amb "Les
aventures d'en Pim", una coMecció
que ja ha publicat els primers títols i
que apropa la natura ais més petits.
Premi a una persona del món de
l'esport
El premi fou pel Ferran Garda per ser
l'entrenador de l'equip juvenil de!
C.E. Santa Eulalia que la passada
temporada va aconseguir el títol de
campió de Higa i va pujar a Ira. divisió. Els altres finalistes foren: Víctor
Redondo pel seu 7é Hoc al campionat de Catalunya de 125cc sub-disset de moto cross, el seu 15é Hoc al
campionat d'Espanya i el seu 1 er. Hoc
en les 3 hores de resisténda amb
Derbi Variant a Santa Eulalia amb l'equip Moto Xperience Racing, i Lali
Masriera per proclamar-se campiona
de Catalunya i de la Lliga Catalana
junt amb la seva gossa Hiska, en la
disdplina de canicrós, i també pel
seu 2on Hoc a la copa Gos Ártic i el

Assessoria.
VALL
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Assessoria Fiscal - Laboral - Mercantil - Administració de Finques i Comuntats
Trámits Hisenda - Seguretat Social - Gestió d'Empreses i Autónoms
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Tel. 93 844 94 81
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Forn Sant Antoni per l'aposta artesana i de qualitat en tota la gamma de
productes que va arrencar a Santa
Eulàlia el 1963, ara fa 52 anys.
Anna Casals, es cuidà de conduir la
vetllada, ajudada en la locució per
Toni Casanovas. Sonia Padilla, de la
Junta de Ronçana Comerç Actiu obrí
l'acte saludant els assistents.
Les actuacions de Da Capo Educació
Musical, Laia Barri, veì'na del pöble,
l'escola Track Dance i els Bigpotters
Swing de Granollers, van ser les
intervencions musicals de la nit.

Els guardonats d'enguany després de la gala.
seu 2on Hoc aconseguit en la primera prova de la Copa d'Espanya ara fa
3 setmanes a l'Aragó.
Premi a l'Entitat Cultural de l'Any
El premi se'l va endur l'Escola Ronçana per haver complert 50 anys des
de la seva creació i per mantenir vives les iniciatives que defineixen la
columna vertebral del centre docent.
Els altres finalistes foren: Club Fantàstida pe! creixement que ha experimentat el club infantil i juvenil de
lectura de la Biblioteca i pel foment
de la literatura entre els més joves, i
l'Espiai Santa Eulàlia per la refundació i la recuperació d'una entitat
histórica del municipi, que coincideix
amb el 35è aniversari de l'associació.
Premi a l'Erìtitat Esportiva
l'Any

de

El premi se'l va endur el Club Escacs
Vali del Tenes per l'exit aconseguit en
el 9è Obert d'Escacs on enguany han
estât capaços de reunir 246 inscrits i

per la tendència a Taiga que aquest
esport té al nostre municipi. Eis altres
finalistes foren: Club Ciclista Vali del
Tenes, per la represa de l'activitat del
ciclisme al nostre municipi i organitzar amb èxit una contra-rellotge de
12 km. que va recórrer diversos
indrets del pöble de Santa Eulàlia, 1 el
Club Esportiu Santa Eulàlia per la 2a.
Higa aconseguida la temporada passada en les categories d'Alevi A i
Juvenil i per aconseguir el guardó "al
joc net" atorgat per la Federactó
catalana de Fútbol.
Premi a la millor empresa de l'any
El premi fou concedit a Da Capo
Educació Musical per la seva implantadó al municipi i per la participació
als nombrosos actes que caracteritzen l'agenda cultural de Santa Eulàlia.
Eis altres finalistes foren: Impremta
Galobart pels seus 60 anys d'implantadó a Santa Eulàlia i per esdevenir
la Ilavor de cultura, fe i catalanitat
que ha marcat la seva trajectòria i el

Registre Civil
Matrimonis
16/10/2015 Oscar Ignacio Fernández
Expósito, de Granollers i Judit
Martín Atalaya, de Santa Eulàlia
de Rondana.
07/11/2015 Miguel Munuera Manchón i María del Carmen Martín
Pérez, de Santa Eulàlia de Rongana,
18/12/2015 José Ruíz Giménez i
Monica Sarroca Rofín, de Santa
Eulàlia de Rongana.
23/12/2015 Ricardo Alexis Salguero

Chavez, de Santa Eulàlia de
Rongana i Linda de la S Sánchez,
de Barcelona.

Naixements
22/07/2015 Eduard Bailada España,
fill de Eduard i Noeiia.

Ens adreçaren unes paraules, Edu
Sola, president de Canal SET, que ens
recordà el plus de coMectivitat de la
gent de Santa Eulàlia, i Esther Cañelías i Eva Cansino, de la Junta de
Ronçana Comerç Actiu encetaren la
celebració dels seus primers 10 anys
d'existència, tot recordant el treball
fet i assegurant que encara té molt
camí per endavant en favor dels seus
associais i pel pöble.
Abans, però, de l'acte de Iliurament
dels premls pròpiament dit, tinguérem el sopar organitzat per Ronçana
Comerç Actiu, servit pels restaurants
can Farell, can Mestret, La Mama i
Paradis Park, amb vins, cava i pa del
Celler d'en Pep i cafés de La Fábrica.
L'alcalde, Francese Sonet, clogué
l'acte tot destacant el paper del teixit
associatiu. Considerà que les 69 entitats que tenim al pöble son I'actiu
més important que té Santa Eulàlia,
alhora que esmentà que els premis
Tardor son un reconeixement més
que merescut per a tots els nomenats i guanyadors. També felicità a
Ronçana Comerç Actiu pels seus primers 10 anys.

08/11/2015 Arlet Maymó Fernández, filia d'Alex i Tania.
05/11/2015 Chioe Martínez Laprea,
filia de David i María Jesús.
13/11/2015 Eduard Brau Bosch, fill
de Christian i Anna.

19/10/2015 Eric Corominas Guai, fili
de Ramon i Gisela.

18/11/2015 Leo Payan Candial, fill
de Manuel i Alicia.
26/11/2015 Júlia Ambròs Vidal, filia
de Sergi i Laia,
08/12/2015 Erin Sevilla Aranda, fill
de Eduardo i Raquel.
07/12/2015 Isaac Santamaria Mena,
fill de José Domingo i María José.
15/12/2015 Cloe Méndez Jiménez,
fill de Manuel i Veronica.

24/10/2015 Berta Pavón Payán, filia
d'OrioI i Rosa Angeles.

12/12/2015 Xescu Bonet Martí, fill
de Francese i Annabel.

06/10/2015 Juan del Pino Sanmamed, fill de Juan i Marta.
08/10/2015 Sara Martínez Chamorro, filia de José i Cristina.
14/10/2015 Adhà Domínguez Cot,
fili de Marc i Marta.
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d'Amunt

CiU s'incorpora al
PSC a l'Ajuntament
El govern de LIiçà d'Amunt, que fins
ara conformava el grup del PSC en
minoría, va sumar el suport del regidor de CiU, Manel Busquéis, a principis de desembre. Segons fonts municipals, Busquéis va passar a ser el
regidor d'Esports a partir del dia 10
de desembre. Aquesta era una àrea
que portava el mateix alcalde, ignasi
Simón considera que el pacte dona
"més solidesa" al govern municipal,
sorgit de les eleccions del passat mes
de maig. Fins ara, els socialistes tenien
sis regidors, amb una posició clarament minoritaria en un consistori format per 17 représentants. Amb tot,
la posició del govern de coalició continua sent minoritària i, per aixó, el
nou equip de PSC i CiU remarca en
un comunicai que té "les portes obertes a l'entrada d'altres grups politics".

Mercat de Nadal i
Fira de l'Escudella
La quinzena Fira de Nadal va teñir líoc
la tarda del dissabte 12 de desembre
ais carrers de l'Alianga i Foích i Torres
amb la proposta de productes artesanals elaborats per entitats locals i
comarcals. El púbiicassistentva poder
fer cagar el tió "més divertii i solidari del món", a benefici del Banc d'Aiiments local. La Coral l'Alianga també
va oferir un repertori de nadales.
L'endemà diumenge, amb motiu de
la campanya 'Nadal per a Tothom',
Caritas Parroquial va organitzar la
Fira de l'Escudella per recollir fons i
oferir productes destináis a les families amb dificultáis económiques.

Concert
d'Orquestres i
Quinto de Nadal
L'Ateneu l'Alianga va acollir el concert trimestral de l'alumnal de l'Escola de Música de la Valí del Tenes,
en sessió de migdia i larda, seguida
amb una gran expectació, el dissabte 19 de desembre. Una sessió de leaIre infantil, titulada 'Com gat i gos',
va amenilzar la sessió de diumenge

Fira de Nadal.
al migdia a l'Alianga. Igualmenl
l'Aleneu l'Alianga va acollir el 25 de
desembre el tradicional Quinto de
Nadal, organitzat pel Grup d'Espiai,

Pare Infantil i
Juvenil de Nadal
El Pare infantil i Juvenil de Nadal lindrà Hoc els dies 28, 29 i 30 de desembre al pavelló d'Esports amb activilats de tot tipus per a petits i joves.
Tallers creatius, de maquillatge, espai
per a nadons i jocs diversos sen/iran
per omplir tres tardes de lleure. Per
als joves de més de 12 anys hi haurà
espai de consoles i activitats exteriors. També s'ha previst un cicle de
cinema infantil amb quatre pel-licules programades pels dies 2, 3, 4 i 5
de gener, a dos quarts de sis de la
tarda, a l'Ateneu l'Alianga.

Concert de Cap
d'Any i Reis
d'Orient
La Bandeltenes oferirà un ampli repertori de peces clàssiques i modernes
el divendres 1 de gener de 2016, a
les 8 del vespre, al pavelló d'Esports.
I el dimarts 5 de gener eis Reis Mags
d'Orient arribaran al pöble a partir
de les cinc de la tarda amb la magia,
l'esperanga i eis regáis per a grans i
petits. Melcior, Gaspar i Baltasar comentaran la seva visita al barri de
Palaudàries. Està previst que arribin a
la Biblioteca Ca l'Oliveres a quarts de
set de la tarda. Des d'aquest recinte
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sortirà la Cavalcada amb eis Tres Reis
Mags, els patges i les joguines en
direcció a l'Ajuntament de LIiçà
d'Amunt, on seran rebuts per les
autoritats.

"Treva hivernal"
La regidora de Benestar Social i
Familia vol garantir el subministrament de Hum, aigua i gas a totes les
persones amb dificultáis économiques durant aquesis mesos d'hivern.
Per aquest motiu el consistori ha
demanai a les empreses responsables que tinguin cura i previnguin
dels tails a les families més vulnerables. L'Ajuntament també establirà
uns ajuts especifics per a cobrir estufes de butà, mantes i material de
suport hivernal. Totes aquelles families que no puguin assumir el deute
d'aquests subministraments bàsics
poden demanar una entrevista a
Serveis Socials.

Espai Garum
Amb el titol 'Art de Facto', la galeria
d'art més petita del món (carrer
d'Anselm Clavé, 6) exposa fins el 23
de desembre una selecció d'obres de
Miquel Abat, Isa Colomer, Ramon
Ferrandis, Màrius Gómez, Roser
Nadal, Pablo Sarmiento, Carles Vives
i Jean Paul Wabotaï. Es poden admirar ceràmiques, fotografíes, iMustracions i pintures d'aquests vuit artistes
contemporanis, de dimarts a divendres, de sis a vuit del vespre.

Xavier Mari Mazaríco
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Any jubilar de la misericòrdia
El Papa Francese convida tota l'Església a participar
d'un Any Sant de la Misericòrdia. Ha començat el 8 de
desembre d'enguany (en el 50è aniversari de la cloenda del Condii Vaticà li) i finaiitzarà el 20 de novembre de 2016.
Diu el Papa: "hi ha moments en qué d'una manera
molt més intensa som cridats a tenir la mirada fixa en
ia misericòrdia per a poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de l'obrar del Pare. És per això que
he anunciat un Jubileu Extraordinari de Misericòrdia
com a temps propici per a l'Església, perqué faci més
fort i eficaç el testimoni deis creients" (Misericordiae
Vultus 3).
A nivell del nostre Bísbat ha començat aquest gran
esdeveniment eclesial el diumenge 13 de desembre,
tercer diumenge d'Advent. A la Catedral de Terrassa,
a les 20 h., el 5r. Bisbe va presidir una Eucaristia concelebrada en la qual va obrir la Porta Santa, signe d'inici, d'entrada, a un Jubileu. A les nostres parròquies
vivim l'Any de la Misericordia a partir del seu
començament, aquell mateix diumenge, a les diverses
celebracions de la Missa.
Ara bé, aquests esdeveniments demanen una acollida
personal, dins el nostre cor de cristians. Seria tota una
incoheréncia que allò que celebrarem "per fora" no
tingui una correspondencia interior, Hem de tenir un

Càritas
Ja amb el nou local en pie rendiment, el que ens continua preocupant són les families, les persones
que cada dia han de Iluitar contra el
desànim, que no poden fer realitat
molts dels seus somnis perqué els
manca un treball que els permeti
viure amb la tranquil-litat de poder
fer front a les necessitats més bàsiques que tota persona es mereix i li
períoca. No creieu que ja és hora
d'acabar amb aquesta situació d'inestabilltat, fragilitat i d'injustída en
qué encara viuen moltes families?

cor misericordiós. les nostres obres han de ser obres
de misericòrdia.
El Papa ens proposa aquesta renovado eclesial i interior. Es una ocasió magnífica per renovar la nostra Personalität (per convertir-nos a la Hum del Senyor), i,
permeteu-me també, per renovar les nostres comunitats parroquials. Hauríem de ser llars d'acollida, de
misericòrdia, de sanado, d'auténtic servei evangelitzador.
Mn. Aaron de Larrazabal, rector

Actualment s'atenen de trenta-cinc a
quaranta families. La bona noticia és
que no han augmentât.
Aqüestes darreres setmanes hem
d'agrair molt especialment la tasca
deis voluntaris i voluntaries del Gran
Recapte, que va fer possible la recollida de 4 tones d'aliments el darrer
cap de setmana de novembre; la iniciativa del Dinar SoíidarI organitzat
per l'Institut Vali del Tenes, com ja és
tradició els darrers anys i, més
recentment, el "Quinto Solidari" a
benefici de Caritas per part de
Ronçana Comerç Actiu.

Moltes gracies a tots ells i a tots els
qui col-laboreu d'una manera o altra
amb Càritas. Us demanem que mentre pugueu, continueu fent-ho.

Moviment parroquial
Durant eis darrers mesos han rebut
el Baptlsme els infants:
Ivan Herrero Rueda, el 14 de novembre i Alba Vilas Porras, el 21 de novembre.
Ha mort cistianament: Neus Muñoz
Ruiz, de 60 anys, el 24 de desembre.

FAMfllA RIERA - GARCIA

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

ELS PASTORETS:
Al Casal celebrem
el centenari
Aquest any 2015 en fa cent que
Josep Ma Folch i Torres va escriure els
seus Pastorets i es van representar
per primera vegada a Barcelona.
Santa Eulàlia està molt vinculada a
aquesta obra i ja fa més de 60 anys
que s'ha representat cada any per
Nadal, tret de molt comptades
excepcions. Qui més qui menys s'hi
sent identificai perqué alguna vegada ha fet de dimoni o d'àngel, de
pastor o de pastora, de Lluquet o de
Rovello, de Jeremies o de Getsé, de
Sant Josep o de Mare de Déu... Per
tot plegat no podíem quedar al
marge de la commemoració i, per
això, hem procurât superar-nos a
nosaltres mateixos. Hem començat a
assajar molt abans de l'acostumat i
ens hem dividit en diversos grups de
treball: tècnics de Hum i so, decorats
i tramóles, maquillatge i vestuari i.

l , , « - . .

- t t ,

- X.

L'escena de la representació de! dia de Nadal, que recorda el centenari.

no cal dir, actors i directors, tots els
quais han treballat amb gran implicació i il-lusió. Tindrem també música en directe. 5'han fet millores al
loca!, com la carteliera exterior, la
porta d'emergènda lateral, la calefacció i alguns decorats nous.
Hem cregut convenient de fer-ne 3
representacions: dia de Nadal i dia
de Reis, a les 7 de la tarda i, a més,
el diumenge 10 de gener, a les 6. Per
adaptar-nos a la normativa d'afora-

TAXI

ment actual, les entrades son limitades i es poden adquirir amb anticipació.
Per tots aquests motius, una vegada
més US convidem a les representacions per fer que, entre tots, ens sentim partícips de la vida del Casal i
celebrem junts les festes de Nadal i
els 100 anys deis Pastorets de Folch i
Torres, que amb el temps han esdevingut els més representáis a Catalunya.

S E R V E I S PERSONALITZATS

TRUQUINSÜ
E N S ADAPTEM A L E S S E V E S N E C E S S I T A T S

NOU SERVEI A SANTA EULALIA!!

622 612

466

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

David Tamayo
Liicència numero 2
mail@taxisantaeulalia.com
www.taxisantaeulaiia.com

Pintura industrial - Rctoiació
Estucats - M o q u e t e s - S u r o
Revestiments decoratius

TRANSPORTS

J. BONET, S.L
Pintors Iglesias Tura S.C.
C/. Severo Ochoa, 8 - Tel. i Fax 93 844 89 98
08187 S A N T A E U L A L I A D E R O N Q A N A
etra, de La Sagrera, 7
Telèfons 93 844 89 82
93 844 67 88
SANTA EULÀLIA D E R O N Q A N A

AUTO RONDANA SX.
A G E N C I A OFICIAL R E N A U L T i DACTA
Camí de Caldes, 72 - 08187 Sla. Eulalia de Ronyana
TeL 9 3 8 4 4 6 7 3 4 - E-mail: aroncana@red.reiiaulLes

RENAULT
•
•
•
•
•
•
•

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y DE OCASION
GERENCIA /DEMOSTRACIÓN
/KM O
REPARACrÓN
DE TODAS LAS MARCAS
NEUMÁTICOS
AIRE
ACONDICIONADO
ACCESORIOS:
ENGANCHES / MANOS LIBRES / TOM
ITV

J.JOK4NI

Electrodoméstics
Eines per jardí J A R D I N O
Calefacció
Muntatges i productes de piscines
InstaMacions d'aigua, g a s i electricitat
Reparació i bobinatge de motors
Materials eléctrics, sanitaris i grifería
Bombes i equips de pressió
Pintures

GALERIES CATALUNYA
Carretera de Barcelona, s/n.
Tel. 93 844 66 31 - Tel móbil 609 85 17 82
SANTA EULÁLIA DE R O N Q A N A
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CORAL SANTA EULÀLIA

lÉ
f
fîîi

Concert de Nadal
Al mes de setembre passat, a través
del nostre director, l'Ariel Seras, se'ns
va convidar a cantar juntament amb
d'altres corals la "Missa Criolla".
La Missa Criolla és una obra íeta l'any
1965 pel músic argenti Ariel Ramírez. Podríem qualificar-la d'obra folklórico-religiosa ja que combina elements purament religiosos - é s exactament una Missa- amb elements
folklòrics de la cultura argentina que
tenen els seus origens en el periode
de la colonització espanyola. La
suma de coses tan intimes com la fe
i tan arrelades com el folklore com a
mostra d'identitat donen un resultat
molt potent.
L'obra la vàrem estrenar el dia 31
d'octubre al Masnou juntament amb
el Cor Scandicus, Modus Operandi,
Tornaveu i Americantus. El dia 7 de
novembre la vàrem tornar a cantar a

n

I
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l'església de Sant Gaietà de l'Eixampla de Barcelona.
A més de les corals esmentades vàrem comptar amb la participació d'un
tenor i un baríton, acompa-nyats per
instruments tradicionals. Tot plegat
va donar una gran bellesa al concert
Com que en la preparado d'aquesta
obra vàrem invertir bastant de temps
vàrem valorar la possibilitat d'incorporar-la al concert de Nadal, juntament amb diverses nadales com és
habitual. També quedàvem justos
per preparar noves obres i poder-leshi incorporar.

,

l'església de Santa Eulàlia. Dos concerts amb els mateixos cantaires i els
mateixos músics, en qué vàrem fer la
Missa Criolla conjuntament i cada
coral va cantar unes nadales del
propi repertori.
El concert de Santa Eulàlia va ser un
dels que hi va haver més assistència
de públic de tots els que hem fet. La
nostra percepció és que va agradar
molt a tothom, comengant per
nosaltres que ens vàrem sentir molt
còmodes cantant.

El concert de Nadal el vàrem realitzar
acompanyats pel cor Americantus més
algun cantaire de la coral Amarant de
Bigues i de Modus Operandi.

Ara ja estem preparant el concert
que el proper dia 10 de gener farem
a l'Ametlla del Vallès, en el mare del
Concert de la Vali del Tenes, que se
celebra cada any durant la segone
setmana de gener.

El dia 13 de desembre vàrem cantar
a La Garriga i el 19 del mateix mes a

Ja només ens queda desitjar-vos molt
Bones Pestes i un millor any 2016.

CLÀ»fcLLAS
Venda al major de :
* Articles platja i camping
* Joguines nacionais i
importacions exclusives
* Regal informal
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CASAL D'AVIS

Celebració
de Tots Sants
El passai 30 d'octubre va tenir Hoc el
lliurament dels lots que haviem préparât per la celebració de Tots Sants.
Tots els sods que prèviament havien
agafat el t í q u e t de reserva, van
poder assaborir els panellets de
pinyó i d'ametlla que anaven acompanyats d'una ampolla de cava petita, que formava part del lot, per
poder remullar-los com calia.

La Marató de TV3
Al novembre, i concretament el dimarts dia 24 a les 5 de la tarda, va
tenir Hoc la ja tradicional xerrada de
La Marató de TV3, enguany dedicada a la Diabetis i l'obesitat, les dues
malalties metabôliques amb més incidència a Catalunya, donat que afecten a una de cada quatre persones.

Excursions
A l'octubre vam anar cap a les terres
de Tarragona, concretament vers la
poblado de Montferri, a la comarca
de l'Ait Camp, on vàrem visitar l'original Santuari dedicat a la Verge de
Montserrat, la " M o r e n e t a " , obra de
l'arquitedie modernista Josep Maria
Jujol, el que f o u deixeble del genial
Antoni Gaudi. Jujol aporta un estil

innovador i un aspecte originai, en
construir el Santuari imitant les muntanyes de Montserrat.

Sortida especial
de Nadal

Al novembre teniem programada
una sortida que ens havia d'endinsar
en les histories i líegendes de bruixes
i bandolers i vam anar a Viladraù. Allí
vàrem visitar l'Espai Montseny l'Anima de la Muntanya. Els frondosos
boscos del Montseny van ser l'escenari on van transcórrer les histèries
de personatges llegendaris, com ara
la del bandoler Serrallonga, habitants mitics com les dones d'aigua o
les bruixes de Viladrau. Sigui el que
sigui, del que ens varen explicar res
ens va fer agafar por i, molts menys,
perdre la gana.

Tal i com ja haviem anunciat, el diumenge 20 de desembre teniem una
sortida espedal, concretament anar
al Gran Teatre del Liceu, per gaudir
d ' u n concert de nadales. Èxit total de
p a r t i d p a d ó , ens vam aplegar un
total de 55 persones, disposades a
gaudir d u r a n t unes hores d ' u n
ambient nadalenc que ens va transportar a un món màgic i entranyable, amb un programa de velles i
noves tonades nadalenques; un concert per compartir i construir records
amb la familia i amies.

Al desembre teniem la sortida nadalenca i, per celebrar-ho, vàrem anar
cap a la comarca de l'Anoia. A
Igualada ens vam aturar per fer l'esmorzar i, t o t seguit, ens dirigirem a
Santa Coloma de Queralt, on vam
disposar del suficient temps per visitar el més destacat d'aquella bonica
població, com per exemple l'Església
de Santa Maria de Beli-Hoc, que f o u
bastida al segle Xlii. També vàrem
passejar i gaudir de veure el seu n u d i
medieval, o n destaca el recinte
emmurallat. Un cop acabada aquesta intéressant visita, vam tornar al
nostre restaurant i, amb el seu bufet
Iliure, vam fer el dinar de Nadal. A les
postres vam poder donar la benvinguda al Pare Noel.

F A

R
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Després del concert vam anar al
Pöble Espanyol, per fer el dinar i un
breu passeig per dins del recinte.
Després vam tornar a casa per poder
anar a votar, ja que la sortida coinddia amb el dia de les elecdons generals.

Nadal 2015
Estem treballant per tenir-ho t o t
enllestit per celebrar com cal aquesta festa tradicional al nostre Casal.
En el m o m e n t de redactar aquest
escrit encara no tenim dades concretes pel que fa a la participació però,
sigui quin sigui el nombre de persones que vinguin, tots tindran un bon
berenar, beguda i una estona de ball
pels més dansaires. Enguany hem

I

A

ELABORACIO DE FORMULES MAGISTRALS
•

ORTOPÈDIA
•

etra, de Barcelona, s/n.
Edifici La Sala
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ge al soci/sòcia més gran, que enguany serà la nostra companya Genoveva Busquets Maymó,

Assemblea General
Ordinària
Dissabte, 30 de Gener de 2016 a les
5 de la tarda - Primera i única convocatoria
Benvolgut/da

Ordre del dia:

t o r n a i a fer dos tipus de tíquets, un
pel berenar i l'altre amb berenar i lot.
Per tant, aquelles persones que hagin
optât per aquesta última opció, serán obsequiades amb un esplèndid i
assortit lot de productes nadalencs.
En el decurs de la celebrado també
hi haurà temps per les felicitacions i
aprofitarem l'acte per fer l'homenat-

• Lectura i aprovadó, si s'escau, de
l'acta de la darrera
Assemblea
General Ordinària, celebrada el 31
de gener de 2015.
• Lectura i aprovadó de la memòria
anual del 2015 de les activitats del
Casal.
Aprovar,
si s'escau,
l'estat de
comptes de l'any 2015.
Aprovar, si s'escau, el pressupost
d'ingressos i despeses previstas per
l'any 2016.

JOMI
F Á B R I C A I OFICINES:
e t r a . B V 1 4 3 5 , Km. 10,70
0 8 1 8 7 Sta. Eulàlia de Ronçana
Tel. 9 3 844 7 7 12 - Fax 93 844 61 11
www.jomlsl.com
ferro-alumini@jomisl.com
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Us, demano la vostra assistència a
l'acte, per poder resoldre satisfactòriament tots els continguts
d'aquesta convocatoria.
Santa Eulalia de Ronçana,
de 2015

desembre

Maria dels Angels Garolera Iglesias
Presidenta

soci/sòcia

D'acord amb ¡'article 24 punt 4 dels
Estatuts del nostre Casal, per la present em plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària, que se celebrará el dia 30 de gener de 2016
(dissabte) a les cinc de la tarda en
primera i única convocatoria, a la Sala Polivalent del Centre Civic i Cultural "La Fábrica", amb el següent:

Santuari de Montferri.

• Torn obert de precs i preguntes.

Al finalitzar l'Assemblea s'oferirà als
assistents un petit pica-pica.
Nota: Tots els assistents a la nostra
festa de Prenadal han rebut aquesta
convocatoria. La resta dels nostres
associats son convocats per mitjà
d'aquesta publicació i pel servei de
Teletext de Canal Set.
Fins aquí tot el que ha donat de si
aquest any 2015. Només em resta
desitjar-vos, en nom meu i dels meus
companys de la Junta Directiva, que
tingueu un Bon Nadal envoltats dels
vostres éssers estimats, que acabeu
molt bé l'any 2015 i que l'any 2016
us porti molta félicitât, salut, treball i
diners. I per damunt de tot això,
molta pay i comprensió entre tots els
homes i dones de bona voluntat.
Bon Nadal i Feliç Any Nou 2016
María dels Àngels Garolera
Presidenta

•Tancaments d'alumini
• Finestres
• Verandas
• Venecianes
• Mosquiteres
• Mamparas
• Persianas enrotllablas
• Escalas plegables
• Portes:
• Automàtiques
• Basculants
• Reixades
• Enrotllables
• De Ballesta
• Baranes
• Reixes
• Estructuras metàl liques
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També era l'última en la que alguns
membres de l'organització de la nostra entitat hi participaven com a tais.
Continuaran col-laborant amb un
altre nivell d'implicació. Moites gracies. No trobem paraules més
escaients per agraïr tants anys de
tanta feina i dedicadó. Els trobarem
a faltar molt.

SANTA EULÀLIA CAMINA

Nova etapa
Aquesta tardor l'hem comengada
fent la Marxa-passeig de la Vali del
Tenes. Era la sortida de l'octubre. El
mes passai vam anar a la veina i nova
comarca del Moianès. Vam seguir la
riera de Fontscalents, fins a enfilarnos cap a Santa Coloma de Sasserra,
tornar a la riera per admirar el pont
de ca TEscanyolit, fer una passada
per la casa de l'Espina per acabar a
Collsuspina. Una matinal perfecta i
amb moits llocs interessants.

La foto de familia aquesta vegada va ser
al bonic conjunt de Santa Coloma de
Sasserra.

Quantes persones calen per abraçar el
roure del Gioì?!?!
Pel desembre hem organitzat la passejada de la festa major d'hivern.
Hem seguii el PR 97, des del cami del
riu fins a la granja de can Juandó i
des d'allà fins a la Sibèria passant pel
bosc de Rosàs. A l'encreuament de
camins hi havia el Hoc de l'esmorzar,
privilégiât per obtenir una idea més
clara del nostre entorn més immédiat i també l'oportù per escoltar l'apunt sempre intéressant i escalent a
que ens té acostumats en Jaume
Danti. Des d'allà hem retornat a la
Fábrica, punt de partida, tot passant
per llocs on encara hi ha les restes de
la forta ventada d'ara fa un any.

Ja s'ha servit esmorzar, beguda, café i
copa!

La SGixantena de persones que han participât a la passejada de la FM escoltant
l'apunt d'història de Jaume Danti.

^ ^ s t a u r a n t

3 1

a

r

k

Direcció: Srs. Guerrero
Tancat els dimecres

Carni de la Serra, s/n - Tel. 93 844 90 75 - Santa Eulàlia de Ronçana
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CDC

Prímeres passes
del nou govern

Han transcorregut sis mesos des de
la formació del nou Govern Local,
temps per situar-se i començar a
agafar el pois a la forma de funcionar de l'Administració i prenent
aquelles decisions que li són pertinents i necessàries. El nostre grup
fins ara 11 ha donat suport excepte en
el tràmit d'aprovació de les ordenanees fiscals, que es varen aprovar amb
el vot de qualitat de l'Alcalde, en les
quaís s'incrementa en un 10 % l'impost sobre béns immobles pel proper
any. En base a aquest increment percentual del valor de les finques, d'acord amb els pressupostos generals
de l'Estat, representen uns majors
ingressos de 250.000 euros anuals
aproximadament. Per part del nostre
grup, a fi d'evitar aquest increment
de i'IBI, proposàvem una alternativa
consistent en reestructurar el 44 %

del deute municipal, suficient per
resoldre la diferència entre les despeses fixes i els menors ingressos previstos pel pressupost ordinari del proper any.
Cal dir que posteriorment al Pie en el
que es van aprovar les ordenances
fiscals, se'ns va comunicar que I'Estat
aplaga el comengament de I'inici de
pagament del crédit que en la legislatura anterior es va formalitzar per
pagar factures de proveì'dors. En Hoc
del mes de gener del 2016 ara serà
al mes d'agost del mateix any quan
haurem de comengar a tornar-ho, la
qual cosa permet disminuir les despeses en una quantia aproximada de
220.000 euros, el que dona més
marge de maniobra per a la formado
del nou pressupost, però que afectará ais exercicis posteriors.
Ara, però, toca elaborar aquest nou
pressupost pel proper any i entenem
que ha de donar resposta a aquells
compromisos que varen conformar
el programa que en el seu dia es va
oferir a la ciutadania, especialment

garantint els drets basics de les families necessitades i l'atendó a la gent
gran, entre altres qüestions bàsiques
pel desenvolupament i progrès del
nostre municipi. Per la nostra part
estem oberts a col-laborar i a treballar conjuntament amb totes les forces politiques representades en el
consistori, tot aportant propostes
efectives i econòmicament viables.
Així mateix és necessari definir l'ordre de prioritats dels projectes a realitzar dins la legislatura i quantificarlos econòmicament a fi de sol-licitar
els ajuts a d'altres Institudons públiques com la Diputado, Generalitat,
etc. de cara a portar-los a terme i
que alhora puguin ser acceptats per
aqüestes administradons.
I tot això succeeix en un moment en
qué estem pendents de la formadò o
no del Govern de la Generalitat i de
tot el procès d'independènda, que
tantes persones hi hem donat suport
i que és la pega ciau per disposar
d'un país Iliure, democràtic, amb
major progrès i socialment més just.

OPTICA
DURAN
CENTRE
AUDITIU

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

REVISIO AUDITIVA GRATUITA

LA

T - 9 3 844 60 59
duranoptica(Q)gmaiLcom

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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PSC

El perqué del vot
favorable a les
taxes municipals
del 2016
Immersos com estem en un mon accelerai i sense treva, que no ajuda a trobar un moment per posar en context i
analitzar el per qué de cada cosa. És
convenient fer l'esforç de cercar, encara que siguin pocs, alguns instants per
a la reflexió; contrària ment, ens trobem abocats a situacions aparentment
sense sentit.
Avui, al marge de consideracions i d'estratègies partidistes, ens agradarla plantejar una reflexió a I'entorn de I'Estat
del Benestar i la seva preservació, concretament sobre el seu finançament.
Arran les greus consequències que van
ocasionar a la població les dues grans
guerres que assolaren Europa durant la
primera meitat del segle passat, i, amb
la finalitat d'evitar noves expressions de
penùria; els governants socialdemòcrates i els demócrata cristians europeus,
es van fixar com objectiu aconseguir que
tots els ciutadans i dutadanes tinguessin un nivell assegurat de vida digna i es
reduíssin les desigualtats socials.
Aquest objectiu, s'havia d'assolir implantant I'ESTAT DEL BENESTAR i la seva posterior consolidació, com a sistema d'economia, caracteritzat pel reconeixement d'un seguit de drets bàsics a tota

la població (sanitat, educado, habitatge...). Aquests drets, anirien finançats a
partir d'aplicar el criteri redistributiu de
la riquesa, basat en el principi de: "qui
més té, més aporta". Per a continuadó, redistri bui r-h o entre tots els ciutadans, sense distinció. És a dir, mitjançant els impostos es nodriria la caixa
comú per, seguidament, destinar-ho a
sen/eis d'interès general i d'ús public
(salut, educado, transport, seguretat,
etc.), que són béns públics i que sovint
són deficitaris des del punt de vista
empresarial, però NO SOCIAL.
Molts d'aquests serveis, que en multitud d'ocasions no tenim ni consciència
que els rebem. Ens llevem al matí,
obrim l'aixeta i ens rentem la cara; portem els nens a l'escola mentre a casa
es neteja la roba; anem al metge; aparquem els vehides en espais preparats
expressament; utilitzem el transport
públic; aboquem deixalles; cerquem llibres i altres materials a la biblioteca
pública munidpal; practiquem esport
en espais preparats per aquesta finalitat; ens reunim en llocs adéquats per
activitats ben diverses, disposem de
serveis de seguretat, etc.
Totes aqüestes activitats, i moites més
que fem de forma continuada, són
possibles perqué hi ha persones preparades en el sector públic que ens atenen {mestres, metges, administratius,
policies, recollidors de brossa, treballadors socials, professionals de l'esport,
etc.); perqué hi ha xarxes de serveis i
instai-lacions que s'han construit préviament (davegueres, can-ers, edificis pú-
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blics, etc), que requereixen un constant
manteniment i renovado; perqué s'han
adquirit béns que serveixin a dites activitats. A més a més, tenim dret a que
tots aquest serveis siguin de qualitat.
La necessitat i conveniència de mantenir i minorar I'Estat del Benestar, és
un objectiu compartit per gairebé tothom, que a més, desitja que aquest
serveis siguin de qualitat. El qué no és
comparteix amb la mateixa Intensität,
el seu finançament, basai en la participació ciutadana a través del pagament
d'impostos. Un "qué", que s'accentua
quan ens arriba el rebut que hem de
pagar. 1, moites vegades, el "qué" està
prou justificat, sobretot quan no estem
satisfets dels serveis que rebem o quan
ens trobem en situacions econòmicament difidls, com malauradament li
passa en aquest moment a moltissimes
families. Aixó ho tractarem en les
negociacions del proper pressupost
munidpals com a Primera Priorität,
El PSC, sempre ha considérât que per a
poder tenir serveis, consolidar I millorar
Testât de! benestar, tothom ha de contribuir a través deis impostos o de les
taxes, com expressió clara del principi
de Solidarität. Contràriament, la immensa majoria de gent no podria disposar dels sen/eis més bàsics i impresdndibles com la sanitat pública, l'escola pública, el transport públic, la neteja pública, la seguretat pública o la
possibilitat de tenir garantida una
mínima seguretat, indispensable per a
viure, sigui quina sigui la situado personal en qué és trobin.

CARNISSERIA
CANSALADERIA

> Esmorzars de forquiila
> C a f è s 1 licors

93 844 87 56
etra, de Barcelona, 72-74
Pisos La Sala
0 8 1 8 7 Santa Eulàlia de R o n f a n a
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o n t i t a t s
Però, el PSC també ha considérât sempre, que les aportacions a través dels
impostos o de les taxes s'han de fer
d'acord amb les capacitats économiques de cadascú, segons el principi
basat en l'equitat i la jus da distributiva: ha de contribuir més aquell que
més té, de manera que sigui factible la
redistribució de la riquesa i sense l'empobriment de ningú, ja que és a través
dels impostos.com s'obtenen la majoria dels ingressos per a costejar els serveis publics.
La capacitat econòmica dels ciutadans
pot manifestar-se de formes diverses,
sigui a través del patrimoni o la riquesa que hom posseeix, bé a través de la
renda o ingressos que un obté i també
a través del consum que un reaiitza, de
manera que els distints impostos
recauen sobre alguna de les tres manifestacions expressades: patrimoni,
renda o consum,
Vegem-ne un exemple. Quan qualsevol de nosaltres omplim de carburant
el dipòsit d'un vehicle, a I'hora de
pagar ingressem un impost -el de carburants- que és igual per a tothom,
sense distingir la capacitat econòmica
del titular del vehicle. Es tracta dones
d'un impost indirecte que no distingeix
la capacitat econòmica de qui en fa us.
Però quan paguem l'impost sobre la
nostra propietat (l'IBI -per molta gent
el cadastre-) ho fem segons la propietat que tenim (metres edificats, metres
de terreny, piscina,etc). Aquest darrer
seria un impost directe que està en

INDEPENDENTS-ERC

Esperançats
Independents-ERC acaba l'any amb
esperança. És ben cert que ens
hagués agradat poder dir, a final d'aquest any, que les propostes que
havíem portât a escrutini de la població per les eieccions municipals
havien comptât amb un suport sufid e n t de la gent de Santa Eulàlia de
Ronçana. Ens hagués agradat poder
a n u n d a r que s'havia aturat finalment ¡'augment constant de l'impost
de béns immobles (més d'un 3 0 %
en els darrers cinc anys, comptant
aquest
que c o m e n ç a r e m ) .
Ens
hagués agradat poder dir que el
transport munidpal torna a donar
esperança a les persones que es troben en situació d'aïllament. Ens
hagués agradat poder dir que estem

fundó i reladonat directament amb el
patrimoni que posseeix cadascú.
Els socialistes considerem que !a fórmula més justa i equitativa és la que es
coneix com imposidó directe: pagar
segons el qué tens.
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, durant el mes d'octubre, com la
majoria d'ajuntaments, va aprovar les
anomenades Ordenances fiscals, que
són el conjunt de normes que regulen
els impostos i taxes locals, a través de
les quais l'Ajuntament preveu els
diners que durant l'any seguent, en
aquest cas durant el 2016, ingressarà
per fer front a tots els sen/eis que presta. Entre aquests impostos hi ha l'IBI
(impost sobre els terrenys i edifids) o el
de vehicles, o el d'activitats.
El PSC, un cop el Govern munidpal ens
va explicar la situació econòmica en
qué es troba l'Ajuntament; el quai ha
de fer front al finançament de deutes
per valor de 450.000 euros. Va votar
favorablement la proposta per modificar els impostos, incrementant-ne,
bàsicament, l'impost sobre els béns
immobles, és a dir, l'IBI, el qual s'aplicarà sobre un valor de les propietats
que s'ha vist modificat d'acord amb
uns paramétrés aprovats pel Govern.
Val a dir que l'Ajuntament no ha impulsât la revisió dels valors dels terrenys i
dels habitatges, després de la darrera
revisió que va tenir Hoc l'any 1996. A
canvi, el PSC ha aconseguit el compromis del govern de què els pro-

treballant perqué el sistema de recollida d'escombraries sigui el que el
pöble desitja. Ens hagués agradat dir
moites coses que, efectivament, no
podem pas dir. Si que podem dir que
els nostres quatre regidors, compromesos amb la gent de Santa Eulàlia
de Ronçana treballen amb el convend m e n t que la nostra feina és útil per
anar générant espais de confiança
amb la resta de grups munidpals i,
esdar, és úitl per aconseguir una
qualitat de vida cada vegada millor
per a tothom.
1 aixi, sí que podem dir que estem
molt satisfets de la feina que podem
fer (i que f e m l ) amb la capacitat que
tenim d'influir en les decisions del
govern munidpal. Podem dir que
finalment l'ajuntament s'ha dotat
d'un Conseil econòmic que vetllarà i
informará de la voluntat de les entitats i les persones sobre els factors
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pers pressupostos municipals, siguin especialment sensibles amb
les necessitats socials dels nostres
veins què més ho necessiten.
Segons les dades facilitades pel
Govern municipal, si no es modificaven els valors dels béns immobles,
I'any 2016 l'Ajuntament no podia fer
front a les obligadons financeres derivades de crèdits anteriors i albora, fer
front ais sen/eis que està prestant.
Des del PSC, després de valorar aquesta proposta, vam considerar, per responsabilitat, que s'hi havia de votar a
favor per assegurar que l'Ajuntament
faci front ais deutes que té contrets,
provinents d'anys anteriors, però, sobretot, perqué amb el major ingrés
que significará aquell augment, es garanteixin un sen/eis minims imprescindibles i s'amplií el programa de serveis
socials (families amb rise d'exclusió,
aturats de llarga durada, joves sense
treball, assisténda domiciliaria, etc.).
Aqüestes van ser i són les raons del
nostre posidonament a favor de la
modificado de les ordenances fiscals.
Ara vindrà la confecció dels pressupostos per a l'any 2016, els quals hauran
de reflectir aquests projectes sodals i
les quantitats necessàries per a fer-hi
front, reduint, si cal, despeses d'altra
naturalesa que no revesteixen tanta
urgénda sodai.
Que passeu unes bones festes i els
millors desitjos per l'any 2016.

económics sobre eis quais pot influir
l'ajuntament. També volem dir que,
tot i la negativa inidal del grup majoritari al pie de l'ajuntament, també hi
ha un Conseil mediambiental que,
reformulat de la nostra proposta inidal, vetllarà per la problemàtica que
comporta el respecte al nostre entorn fisic.
I volem dir que utilitzarem positivament els espais politics que ERC ha
anat guanyant en ens c o m la
Diputado de Barcelona o el Conseil
C o m a r c a l del Vallès Oriental on
représentants d'Esquerra
lideren
politiques de suport al mon municipal. Ho f e m i ho farem amb esperança. A m b l'esperança que tots plegats f e m pöble i que Santa Eulàlia de
Ronçana, la gent de Santa Eulàlia de
Ronçana, tingui a mà les possibilitats
de creixement personal i coMectiu
que es mereix.
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Concert de Cap d'Any
sardana És la Moreneta i els clàssics
de Viena Pizzicato Polka o Marxa
Radetzfcy.

La Bandeltenes tornará enguany a
oferir el concert de cap d'any.
La banda, formada per una trentena
llarga de músics de la Vali del Tenes i
altres municipis del Vallès, està dirigida per Pere Enguix i Josep Gomariz i
oferirà un concert molt variat estilisticament. Podrem sentir temes de
bandes so no res conn Independence
Day o Movie Great Marxes, I'obertu-

Si voleu gaudir d'una excellent proposta musical no us perdeu aquest
concert,
ra del Barbero de Sevilla, Carmen
Sylva, el tema humorístic que va
popularitzar Jerry Lewis la Máquina
d'Escriure, el Klezmer Karnival, la

Divendres dia 1 de gener, a les 8
del vespre, al Favellò d'Esports
de Lligà d'Amunt. Entrada gratuita!!

Passio per divagar
Europa, desperta!

Fronteras maten
El cru hivern pot ser un infern.
Èxode. Un nen, una nena, un nen, un altre nen.
(perseguit i réfugiât, ara Jesús és infantat)
Soldat: l'hospitalitat dissol fronteresl
Ulis tancats a la bondat que no et robin la comoditat.
Compte que vénenl

La flama
He vist cremar-se Espanya
en la lletra d'impremta menuda d'un diari,
el foc llepava les lletres una vegada i una altra
fins que a la fi el mot s'ha esberiat
amb un tall gens barroer, históric.
Després he somrigut.
Oriol Ambrós Barbany

Homes i espasmes. Massa veils tots els sarcasmes.
Marges i furs, adéu als murs. Cremem les armes!
Clam dels oprimits. Al primer mon diu ben servits.
On son els samaritans sense badomies?
El lladre vol empresonar la víctima.
Concertina. Maquinària d'exclusió.
Set de sentir. Contacte i encontre.
Atrapats, mutilats, morts. La terra plora.
El mar mira i tots dos tenim carències.
Lhospitalitat constitueix el poblé deis creients.
(perdura eternament el seu amor)
Xavier d'Edimburg

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

Can Corder
P E R E B A S S A ROCA
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Nadal vol dir naixement
Durant aquells tres anys de guerra, si
fèiem el pessebre l'haviem de fer d'amagat; res de parlar de Reis, s'havia
de posar el plat a la finestra també
d'amagat i a Testable dels animals
per si de cas feien algún registre.
Volien treure Déu, que no se'n parlés
mai més. Va ser un temps moit trist,
el poblé semblava aquells dies tan
núvols que no plou ni fa sol, sempre
igual, sempre igual... Però quan una
cosa és, sempre és i ara el naixement
de Jesús se celebra a tot el món. Que
tothom pugui celebrar el Nadal.
Aquests dies he recordat aquella poesia de Francese Pujols que estava al Llibre Verd. Era el nostre llibre, que passàvem amb la senyoreta Pepita, a l'escola de la Sagrera que ara compleix
cent anys, molt poc abans de la guerra.

Quan Nostre Senyor era xic
sa mare el llevava,
sa mare el llevava.
Quan Nostre Senyor era xic
sa mare el llevava,
de bon dematl.
Quan el dia despuntava
ella l'anava despertar:
Amb el bes que li donava
Jesús ho veia tot dar
Tots els homes de la térra
volen aquest gran consol:
Si la mare no els desperta
no poden pas veure el sol.

Per molts anys bones festes.
Carme Duran

Nadal
Nadal a la cantonada. Llums, regáis,
torrons, rebaixes ultramarines, fogons.
Els de casa a la cuina prop del braser
que crema, amb el gas tot encès,
han enllestit el gali. El cicle de l'alegria al calendari del nou testament
es representa una edició nnés. Bon

Txetxénia.

Nadal! Bones festes! Bon solstici
d'hivern! - a triar- Posats a la taula
oblidarem els pobres - i tan pobres
com som- Jesús ja será nat.

-I '"^éí'í

Fotograma del film SYRIA SELF PORTRAIT,

Enguany sentó més el fred de la nit i
la simbomba fosca amb ei Nadal tenyit de por pels tambors de guerra
percudint en la boira. París a les fosques amb tot d'esteis a l'orient esclatant. Quina rosada que ha plogut
deis ceis! pluja de ilum que fa la terra
flonja, calitja de tempesta sorrenca

TALLER DE REPARACIO
DE L'AUTOMÒBIL
Martí Fabra

Grau

Comí de Can Torras, 8 - Tel. 844 86 91 - SANTA EULALIA DE RONÇANA
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on cada paiau será una pira encesa i
cada este! un degotís de sang.
Deis cims nevats i els clots, vegeu
quin cas, vénen, alats, el Persa, de
domas, L'Hindú i l'Anglès enilà de la
querella; Balla que tune tane tune
que bailarás, I el Rus i els seus amb la
gorra i l'estrella. Vénen, alats... el
Persa, de domàs.
Josep Lladró Basegaña
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Bases del Certamen Literari de Relat Breu
La Regidoría de Cultura de í'Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana
convoca la 7a edició del Certamen
Literari de Reiat Breu. Enguany coincideix amb la ceiebració de l'Any LIull
en commemoració del setè centenari de la mort de Ramon LIull.
El certamen es regirá per les següents bases:

Participació
Hi pot participar qualsevol persona
major de 16 anys.

Tema
Els relats a concurs, com homenatge
a l'obra de Ramon LIull, hauran de
girar al voltant del vers "ENTRE LA
VINYA I EL FENOLLAR"

Presentació dels treballs
• Els treballs han de ser originals i
inédits.
• Escrits en prosa íntegrament en
català, processats amb ordinador.
• Lextensió deis treballs no podrá
sobrepassar les 3 pàgines Din-A4,
a una sola cara, doble espai, font
Times o similar i eos de lletra 12.
• Cada participant només pot presentar un treball.
• El treball anirà presentai per un
quart full on hi constarà el títol del
relat i un pseudònim que permetrà
la seva identificado. Tots els fulls
aniran grapats.
• Es presentaran 1 original i 7 copies
del treball. Cada còpia será idèntica a l'original. No s'acceptaran
copies signades o bé que no compleixin aquest requisit.
• Aqüestes copies i l'original es presentaran en un sobre de format
gran tancat, adreçat a la Biblio-

teca-Casa de Cultura Joan Ruiz i
Calonja, de Santa Eulàlia, indicant
el títol del treball i el pseudònim,
• A l'interior del sobre s'hi inclourà
un altre sobre petit i tancat identificat amb el pseudònim, que ha de
contenir la informació següent:
nom i cognoms, adrega, telèfon de
contacte, correu electrònic i fotocopia del DNI de l'autor del treball.

Lliurament i termini
Els treballs es podran presentar fins
el dia 11 de marg del 2016 a:
Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz
i Calonja, Mestre Joan Batlle, 6
08187 Santa Eulàlia de Rondana
Més informació al telèfon 93 844 81

Veredicte i premis
El veredicte del jurat es donará a
conèixer el 6 de maig del 2016 a la
Biblioteca. A l'acte es Iliuraran els
premis i es llegiran les obres premiades. Els autors premiats es comprometen a acudir personalment a l'acte de lliurament del premi.
Els premis i dotado econòmica son
els següents:
• Un primer premi de 400 euros.
• Un segon premi de 250 euros.
• Un tercer premi de 150 euros.

Jurat
El jurat del 7è Certamen Literari de
Relat Breu será format per:
•
•
•
•
•
•

Jaume Danti
Fina Danti
Marta Jané
Isabel Valls
Ramon Vilageliu
Andrea Weirather

consideracions
El veredicte del jurat és inapelable
i es reserva el dret a declarar algún
deis premis desert.
Els relats guanyadors es publicaran
a la Revista Rongana per la qual
cosa se sol-licitará ais premiats el
lliurament del treball en format
digital..
Els autors deis treballs cedeixen el
dret de publicado i divulgado de
les seves obres a l'Ajuntament de
Santa Eulalia de Rongana.
Els originals de les obres guanyadores quedaran a disposidó de
l'organitzadó. La resta d'obres
podran ser recollides pels autors
durant un termini màxim de dos
mesos a partir de la data de lliurament deis premis.
Qualsevol imprevist, el resoldrà
l'organització. El fet de concursar
implica l'acceptadó total d'aquestes bases.
Santa Eulàlia de Rongana,
15 de desembre de 2015

/Q Projectes de serralleria
%
I forja

SÌERRALLERIA F.FRANCH, S.L
www.serralleriafranch.com
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BIBLIOTECA

Novembre mes de la ciència a la biblioteca
Acaba novembre i per tercer any consecutiu també s'acaba el mes de la
ciència. Una activitat que vol divulgar
els recursos gratuits d'aquest sen/ei
púbíic que ens permeten satisfer
curiositats i continuar l'aprenentatge
al llarg de la vida.
Quina valoració en fem enguany?
Dones podem dir que estem encantats amb el public infantil que ens
omple els tallers. Aquest any no hi ha
hagut experiments com altres ocasions, però sí óssos i minerals. El professor Toni Cuesta va desplegar tota
una exposició d'esquelets d'animals
que els nens van poder observar, tocar i endevinar a quin animal pertanyien. Uns dies més tard, va ser l'apassionada biologa Àngels Ferrer que va
engrescar un nombrós grup d'aprenents de geòleg en el descobriment
de la composició de la roca o mineral
que havien portât a la biblioteca.
Ais dos tallers la resposta va ser
espectacular. Tot pie de nens i nenes
entusiasmats en escoltar, tocar i
aprendre. La llàstima, com sempre, és
que ens trobem que no tenim prou
places per a tothom i aigú s'hi ha
quedat sense poder participar.

posició interactiva d'experiments
en paper I l'exposició de lllbres
recomanats. No sabem si som
massa vergonyosos per agafar unes

Experiment amb òssos.
estisores o per emportar-nos en préstec un Ilibre de divulgaciô científica, o
és que no ens acaben d'interessar...
Potser no sabem engrescar massa els
usuaris adults. 0 potser un Ilibre
sobre geometria fa massa respecte...
El que és segur és que els usuaris que
han provat de retallar cintes de
IVIoebius o han fet la cromatografia,
s'ho han passat molt bé. I que sapigueu que la guia sobre llibres de
matemàtiques no desapareixerà i és a
l'abast de tothom (com els llibres!
que han estât triats per a qualsevol
persona que potser no va entendre
res a classe però ara li faria gràcia que
li expiiquessin alguna curiositat).
Aixi que per acabar, moites gracies a
totes i tots per participar un any més
al mes de la ciència i tornarem l'any
que ve amb més coses.

Les altres activitats però, tenen una
resposta de públic menor de la que
ens agradaria. És el cas de la conferència "Un dermatòleg al museu"
a càrrec de Xavier Sierra Valenti, doctor en medicina, dermatòleg i llicenciat en humanitats. Hem de dir que
ens va semblar molt intéressant, tot i
que potser per alguns es va allargar
una mica massa. Arts com la pintura
0 rescultura ens han deixat imatges
des de temps remots que permeten
obsen/ar certes malalties a la peli o el
cabell a través de la història (sífilis, lepra, psoriasi...). El més habitual, però,
ha estât sempre tractar d'ocultar qualsevol vestigi de malaltia, especialment
en els retrats dels poderosos.

premi Sant Jordi 2014 amb la novel-la
"Águila negra", la tercera d'una
peculiar trilogia perqué de primer cop
d'ull les tres novel-Ies no semblen
tenir res en comú. El Club de Lectura
havia llegit "Carretera Secundaria",
la segona i, com acostuma a passar,
tot i que el Ilibre no havia acabat d'agradar a alguns membres del club, la
conversa amb l'autor va resultar tan
enriquidora que hi va haver qui va el
voler llegir de nou.
Joan Carreras no acostuma a prodigar-se en trobades amb els seus lectors. A la que vam tenir amb el club
de lectura de Santa Eulàlia, ens va
permetre apropar-nos a un autor bon
comunicador, molt planer i gran lector també, que ens va parlar del seu
ofici d'escriptor.
Escriure és el que més li agrada i hi
voldria dedicar més hores. Va definir
l'escriptura com l'art de dibuixar amb
paraules un món on hi passen coses.
"Tinc molta ambició, no m'agraden
les histories ensucrades i em repto a
explicar les coses de manera diferent
a cada novel-la".
Preguntat per si hi ha algún missatge
amagat a les seves novel-Ies, va dir
que no pretén donar cap missatge,
explica coses, i parla de la relació entre les persones, però sí que totes
transmeten que la vida val la pena
viure-la, tot i les situacions difíciis.

Trobada del Club de lectura
amb Tescriptor Joan Carreras

I per acabar aquest resum, recordem
que a la biblioteca hi ha, especialment
per a tu, bones lectures que et faran
viatjar a llocs coneguts o inversemblants. Et posaran a la peli de personatges semblants o ben diferents a
tu, i ompliran de caliu aquest hivern.

El mes de novembre ens va visitar
també l'escriptor Joan Carreras,

Des de la biblioteca us desitgem bon
Nada! i bon any 2016.

Una altra activitat que no acaba de
tenir l'èxit que creiem mereix és l'ex-
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CICLISME

Memorial Pere Vilardebó

TI i 28 de febrer de 2016 a Santa Eulàlia de Rongana
El dissabte 27 i el diumenge 28 de
febrer Santa Eulàlia de Rongana
reviurà els valors del ciclisme caracteristics de la década dels anys setanta.
En aquell temps, i gràcies a la presència del ciclista professional Pere
Vilardebó i Vila (1953-2004), la Vali
del Tenes va acollir mitja dotzena
d'edicions de la Setmana Catalana,
amb la presència de campions com
Eddy Merckx i Bernard Hinault. Engrescats per la necessitai de reviure
aquell ambient, un grup d'afeccionats organitzen el primer Memorial
Pere Vilardebó el darrer cap de setmana de febrer amb un recorregut
per la Vali del Tenes, Caldes de
Montbui, Sant Feliu de Codines i
Sant Quirze de Safaja.
El diumenge 28 de febrer tindrà Hoc
una cerimònia en record de Pere Vilardebó a la rotonda de la Creueta,
amb la presència d'autoritats locals i
comarcals. L'activitat esportiva comentará a les deu del mati amb el
Gran Premi d'Inauguradó de la C o p a
Catalana, que comptarà amb la participació d'equips cadets i júniors de
clubs federats de Catalunya, l'Estat
espanyol i l'Estat francés, inclosa la
presència de corredors d'elit de categoria junior. Serán 52 quilòmetres
pels cadets i 75 quilòmetres pels júniors, en un atractiu recorregut que
tindrà una cota màxima de set-cents
metres.
El memorial Pere Vilardebó coincideix amb el ressorgiment de la passio

pel ciclisme a casa nostra. Els aficionats s'enfunden el maillot cada cap
de setmana disposats a superar reptes i a participar de l'esperit de companyonia. Entre aquests també hi ha
joves promeses del ciclisme de competido, motivats a tirar endavant el
seu repte personal i professional.
Marc Brustenga, de Santa Eulàlia de
Rongana, Alex Conesa, de Lligà
d'Amunt i Alex Ruiz, de Bigues, són
tres joves apassionats del ciclisme, a
l'igual que Francisco Galván, júnior
(categoria sub-23), de Lligà d'Amunt.

La idea d'organitzar el Memorial
Rere Vilardebó va sorgir fa sis mesos.
El seu impulsor, Álex Gubern, afirma
que el Memorial "vol unir un pont
de tres pilars: el reconeixement deis
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èxits de la trajectória esportiva d'en
Pere Vilardebó, l'auge del d d i s m e
actual a casa nostra i la participado
deis joves ciclistes que comencen a
despuntar". L'esdeveniment compta
amb el suport de Rongana Comerg
Actiü, entitats, patrocinadors i voluntariat, i del Club Cidista Valí del
Tenes. La regidora d'Esports de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia, A n n a
Montes, afirma que "será un dia de
festa grossa, molt important, on a
més de corredors i afeccionats,
també hi participará el teixit assodatiu i comercial. Tot en memoria d'un
ciutadà molt apreciat al pöble".
L'equip del Memorial Pere Vilardebó
està secundat per Josep Brustenga,
Miquel Moret, Jordi Soler i Ramón
Solé, i també compta amb el suport
de la Federadó Catalana de Cidisme.
Trajectória esportiva d ' e n Pere
La trajectória de Pere Vilardebó va
comentar el 1972 com a amateur
independent i al poc temps va fitxar
pel DC Barcelona. Al 1973 va participar en els Campionats del Món de
Barcelona i el 1974 al de Mont-real
(Canadá). El 1975 va passar a l'equip
madrileny de la Casera-Bahamontes i
al febrer va guanyar la cursa social
del D C Barcelona, amb inid i final a
Santa Eulàlia. Després de fer el sen/ei
militar a Mallorca, on va conéixer la
seva futura esposa, va tornar a córrer
amb el Barcelona-Radiant. El 1976, a
Villablino (Lleó), va guanyar el campionat d'Espanya amateur. I així va
saltar al camp professional, amb l'equip Teka, durant tres temporades.
Al 1977 i 1978 va participar en les
edicions del Tour de Franga, el Giro
d'Italia, i la Vuelta a España. El 1978
va quedar tercer en la Setmana
Catalana i va repetir Giro i Tour El
1979 va córrer amb l'equip Kas i va
quedar segon de la Volta a
Catalunya, a només dos segons del
guanyador. Poc després tornava a fer
segon a l'escalada a Montjuic, per
davant del mític Bernard Hinault,
que va guanyar el belga Claude
Criquielion, del K a s - C a m p a g n o l o .
Pere Vilardebó va acabar la seva trajectória professional l'any 1981 a l'equip Flàvia de Mallorca.
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Conversa amb Pere Prim, Jaume Galobart i Francese Brustenga
11

En Pere era feliç anant en bicicleta

Santa Eulàlia de Rongana conserva
un record entranyable de Pere Vilardebò i Vila, fill de Can Calderí, al carrer
d'Hostalets, del Rieral, que va morir
sobtadament la tardor de 2004.
Ciclista professional amb els millors
equips de l'època, havia participat en
el Tour de Franga i el Giro d'Itàlia els
anys 1977 i 1978, i en nombroses curses del calendari internacional fins a
la seva retirada, el 1981. Persona alegre i treballadora, la seva vida després del ciclisme va transcórrer amb
senzillesa dedicada a la familia, els
amies i la naturalesa. Amb motiu del
Memorial, tres amies bons d'infantesa i joventut d'en Pere Vilardebò recorden cordialment aquelles vivències per a la revista RONDANA, al
celler de Can Brus-tenga, el darrer
dia de novembre de 2015.
De quina manera va comentar
l'afidó per la bicicleta?
Pere Prim: Una mica de casualitat. La
bici estava a casa i era el mitjà que
tenfem per anar a escola, a La
Sagrera. 0 hi anaves a peu o amb
bici. Qui tenia la sort de tenir-ne, hi
anava amb bicicleta.
Jaume Galobart: Recordo, sobretot,
el meu germà LIuis, que ens va fer un
primer itinerari, segurament per la
seva afició a la muntanya. Varem dir:
"aquest estiu farem una sortida que
sera maquissima". Ens el va marcar
per Sant Feliu de Codines, Casteiltergol, Moià, l'Estany, Oló, Artés, Calders, el divuit de juliol. Deuria ser

l'any 1969 o 1970. Abans haviem pujat a Puiggraciós I als Cingles de Berti.
PP: De Calders a Moià, els tubulars
quedaven marcats a l'asfalt. I va ser
aquell mateix dia, Jaume, que et
vares escapar prop de l'Estany!.
Vares tirar avall i ens varem trobar
més tard després de tantes voltes per
aquelles contrades.
JG: Vaig arribar a Oló i vaig esperarlos. Passaren deu minuts, un quart
d'hora. Vaig pensar: "si que sóc bo,
no pot ser que no arribin". Vaig tornar a l'Estany, tot sol, amunt. Hi arribo i die: "ja han passat, deuen ser
més avall". I de sobte, a la pujada
d'Artés, caic de la bicicleta. A sota
un arbre, allá en una corba. Clac! Va
passar un cotxe i va preguntar-me:
"et passa alguna cosa?". Li responc:
"em sembla que no"! Però no sabia
on era. Em vaig aixecar i mig a peu,
mig en bici, vaig arribar a Moià. A la
sortida del pöble hi havia un restaurant. M'hi apropo, veig les seves bicicletes i me'ls trobo dinant!
PP: Dinant però patint. Patiem tots, la
Verität, aquell dia. "Jaume, on t'havies posât?". Haviem de menjar. Què
podiem fer si t'havies escapat del
grup? Aquell dia venia amb nosaltres
en Pere Duran, de Can Barri, de
Bigues. De fet, érem aquests cinc de
colla.
Quina edat tenia aquella colla?
JG: Jo tenia catorze anys. Era el petit
de casa.
PP: Jo quinze. En Pere quinze o setze. En Lluís setze.
I de cop I volta, us presenteu a la
primera escalada a Montjuic.
PP: Ens hi vares portar tu, Siscu!. Eis
primers cinquanta métrés vaig anar a
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davant. A la primera corba em passen 25 0 30 corredors, a la segona
50 0 60 i, a la tercera, ja em varen
passar tots. Així que baixo de la bicicleta i comento a pujar per la vorera
perqué no em veiessin. I sento que la
gent em diu: "Però tonto, fes-ho per
la carretera, que arribarás igualment". Vaig tornar a pujar. En Jaume
i en Pere van arribar al Castell.
JG: Era un dia de maig que plovia
molt i feia un fred horrorós. Allá a
Miramar hi havia una vorera i die: "ai
ai ai..., i bum". Vaig caure, però vaig
arribar a dalt.
Francese Brustenga: En aquella época els cielistes podien participar a les
curses pel seu compte, sense equip.
Hi varem anar aquell primer any.
Recordo que vareu sortir tots tres i jo
anava a darrera amb el cotxe. Tots
tres anàveu molt bé amb bicicleta.
JG: Per a poder correr ens havíem de
treure la llicéncia amb una prova
d'esforg, que anàvem a fer a Barcelona. I ben de pressa perqué s'apropava la pujada a Montjuic. Aquí
ja va ser quan en Pere va comengar a
anar en serio. Va despuntar molt
aviat. Va participar en d'altres curses
amb en Siscu.
Com va sorgir la Iniciativa de
donar suport a en Pere?
FB: L'esport sempre m'ha agradat.
Havia jugat a bàsquet amb els eseolapis de Mataró i a fútbol amb l'amateur del PC. Barcelona. El meu
pare va morir. Vaig entrar d'alcalde i
coMaborava amb el transport de la
Setmana Catalana. Els pares d'en
Pere feien de pagés a Can Brustenga
i el noi venia amb la bicicleta.
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JG: De la colla, ja observaven en
Pere. Sortiem de la Sala cap a Sant
Feliu, Caldes, Santa Eulalia, i vinga
donar voltes. Un diumenge els senyors Sabaté i Serra ens van seguir
amb el cotxe. Va arribar un moment
en que fins i tot comptàvem els
temps. En Pere s'hi va anar afeccionant i llavors apareixia amb algun
catàleg de bicicletes.
PP: Haviem d'anar a comprar-les a
Can Dorsa, a Granollers. Aquells
homes van veure que en Pere tenia
fusta, que en Jaume podia sen/ir i
que jo era un gandul (riuen).
Deurien ser molt cüferents, les
bicicletes d'abans?

El Pareil era la vostra ruta preferida.

PP: Mare de Déul Només miràvem el
manillar i que s'hi adeqüés el brag.
Eren de ferro i, de detallets, pocs.
Vaig comengar amb una Zeus. Allò sí
que era una máquina! Encara guardo els rodillos que fèiem servir per a
entrenar-nos.

JG: Hi pujàvem tots tres. El Pere es
quedava enrere i pensàvem: Ostres,
què li passa? Ens giràvem i ens deia:
"Eh, pareu!. No heu vist un esquirol?". 0 es fixava en els ocellets i ens
feia mirar els camps segats, les patates a punt de collir. Gridava, et giraves, i deia: "Quin esquirol més mac o l " . Potser era l'excusa per afiuixar
e! ritme (riuen). I gaudia sempre amb
la natura i el paisatge.

JG: Era una bicicleta d'un plat i tres
pinyons. A vegades saltava la cadena. Més endavant, una bici de cinc
pinyons i dos plats per anar canviant.
Quan es trencava alguna peca, en
Pere Duran s'encarregava de repararla. Feia els coixinets i els afinava.
PP: Dos plats de mida 49-52, ja
m'explicaràsl Pesaven tretze o catorze quilos. Recordo quan aparegueren els primers pinyons d'alumini,
quina meravellal. Feien un soroll tou.
FB: No he anat molt amb bici, però
han canviat moltes coses amb els
mecanismes actuals. En Pere Prim
sabia baixar molt ràpid. Tots tres anaven forts!

PP: És curiós que al principi, quan
varem començar, en Pere no ens
seguia ni en la pujada ni en la baixada, ni tampoc en el pia. En Jaume
era un treni Us sona el nom de
Roger Pingeon, ciclista francés de
gran elegància i estampa? Dones en
Jaume era eli. Però en Pere va
començar a entrenar-se...
I al 1973 va començar com a amateur i amb un manager.
FB: El 1972 o 1973 vaig comprar-li
un maïliot blanc i verd i un culot

negre al carrer Aribau, per dur-lo a
una cursa. Va ser tot un món perqué
jo no hi entenia. A Manlleu va guanyar una cursa, però el van desqualificar perqué no portava el desarrollo
correcte (combinado de plat i pinyó).
Tot just comengàvem a conéixer la
normativa.
PP: Sortiem els diumenges a les vuit
0 a les nou del mati i, cap al migdia,
en Jaume deia que havla d'anar a
Missa. Jo volia tornar per anar a
ballar al Casino. I en Pere continuava. És dar que aviat es va posar en
forma i va fitxar pel Barcelona
Moritz.
FB: En Pere va comengar a competir
com a amateur coincidint amb
l'Esparza, en Pujol i l'Ocaña. Un dia
ve e! manager de la Casera i em diu:
"Alcalde, tu llevas al Pere. Si queréis
os ficho a los cuatro". Ens va pagar
el viatge a la Puerta de Toledo.
Finalment, només en Pere va fitxar
per aquell equip madrileny. Després
va anar al sen/ei militar.
A l'illa de Mallorca va conéixer la
seva esposa.
FB: Va comengar amb un equip militar de Mallorca i conegué l'Antonia.
Dona la casualitat que jo també vaig
fer el servei a Mallorca i anys abans
havia conegut a la mare de la seva
sogra, a Palma. En acabar el servei,
en Pere va córrer altra vegada amb el
Radiant i va guanyar el Campionat
d'Espanya el 1976.
Teka i Kas, millors equips de l'època.
FB: Del Radiant Barcelona va fitxar
pel Teka, dirigit per en Revuelta, per
tres temporades. Recordo que el
1977, en l'etapa de la Setmana Catalana, amb final a Santa Eulalia, va
anar escapat una estona amb el
belga Eddy Merckx, a l'algada de
Sant Hipòlit de Voltregà. Després va
anar al Kas, dues temporades, amb
belgues i espanyois, amb en Joan
Fernández. En aquell moment el Kas
era el millor equip cidista d'Europa.
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D'on li surt el sobrenom de 'Le
Concorde'?
FB: En un Tour de França, en González Linares, director de! Teka, va dir a
en Pere que comencés a tirar del
pilot amb la intenció de trencar la
cursa. Ho va fer amb tal força i poîència que el mateix Bernard Hinault
el va batejar amb el sobrenom de l e
Concorde'. Els seus companys li
deien 'el Vila'.
PP: Els directors d'equip que va tenir
coneixien la manera de motivar-lo.
En Carrasco, potser el que més.
•avant de Ca l'Arcis, a Bigues, una
vegada en una Volta va dir-li: "Éste
tío que no tira. Me cago en la madre
que te parió". Al Pere se li havia de
donar la consigna en el moment precis. I rendia.
Estava en la seva salsa...
PP: Quan tornava del Giro d'Itàlia
ens descrivia el que vivia: "Aquests
Italians son bojosi Quins finals d'etapa! Pateixo com un animai, però
m'ho passo bé!".
Ara seria un bon ciclista?
FB: Amb el Flavia va fer un bon paper
a la muntanya de la Vuelta a Espanya, abans de retirar-se. Penso que
ara podria córrer perfectament en
qualsevoi equip de primera fila.
PP: De primer nivell. Tenia totes les
qualitats i sabia patir. I tant! Pujava,
baixava, era molt treballador, molt
valent.
Més valors humans que destaqueu d'en Pere.
JG: La seva noblesa i la seva constància. Desvetllava interés per aprendre

coses. Era molt cordial. Més enllà
dels seus èxits, era una persona feliç
anant en bicicleta.
PP: Era molt nobie, de la gresca, i
sempre amb bon humor
FB: Obedient, treballador i bona persona.
Teniu ocasió de seguir el ciclisme
actual?
PP: El segueixo i molt. El ciclisme ha
canviat una barbaritat. Com a espectacle, era millor el d'abans. Ara les
curses són avorrides, no hi passa mai
res fins als darrers cinquanta quilòmetres. L'Eddy Merckx sortia ben
aviat, es posava líder i no parava d'atacar durant tota la cursa.
JG: Tot era més espontani. Ara està
massa contrôlât. Això dels pinganillos s'hauria de prohibir. Si un ciclista
estava bé, s'escapava I d'altres el
seguien. Ara hi ha més táctica.
FB: Fins i tot quan un corredor veia la
pancarta de 'Festa Major', creia que
era un meta volant i s'escapava,
emocionat. Ara les noves tecnologies
condicionen la pauta d'etapa.
Com acolliu la celebració
Memorial Pere Vllardebò?

del

JG: Recuperar personatges que han
fet alguna cosa important ja és prou
interessant, per a la mateixa afieló i
per a les generacions noves que el
desconeixen absolutament. Només
per ser un referent local ja val la
pena, a part de recuperar la persona
entranyable, la seva historia i el seu
esforç.
PP: Val més tard que mai. Aprofitant
aquesta avinentesa, penso que pot
revifar l'afició. La bicicleta estalvia
moites altres coses. És un bon motiu
per a l'esbargiment i per a la salut de
nens i joves.
FB: S'havia d'haver célébrât abans,
tot i que no cal buscar-ne motius.
Sortirà molt bé. Hi haurà bon am-
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bient. I tindrem la sort de comptar
amb joves ciclistes que es respecten.
Santa Eulàlia de Rondana, sempre
amb el ciclisme.
FB: Ara que me n'havia oblidat, uns
quants joves de la Valí del Tenes van
amb bicicleta. El ciclisme m'ha donat
l'oportunitat de conéixer persones,
llocs i racons del món que mai
hagués conegut. Encara guardo el
bitllet de la Federació Espanyola per
anar a Mont-real, al Canadá Per la
feina de ser alcalde, no vaig poder-hi
anar!.
PP: A veure si en Marc ens fa gaudir
altra vegada!
FB: Al meu nét de setze anys li die:
"Marc, vista i cap!. Si l'entorn familiar és bo, penso que pot arribar a fer
alguna cosa. Quan en Miquel Pöblet
encara era viu, el varem anar a visitar. A en Marc li va fer donar unes
quantes voltes. I va dir: "Aquest noi
en sap". Després li va explicar tres o
quatre coses de la bicicleta que en
IVIarc ha complert. Encara ho esmenta alguna vegada.
Un pareli de records més per acabar.
FB: Fa dos anys que vaig dur el meu
nét de Ribes de Freser a la Collada de
Toses. I allá vaig plorar. Em va venir a
la memòria la primera vegada que
amb en Pere havíem fet la mateixa
ruta. Me l'havia endut fins a Vallter
2000 sense que a casa seva ho
sabessin.
PP: El meu pare ens va portar a la
Collada de Toses. Varem fer-la amunt
I avail. Aquell dia li varen posar una
multa de 25 pessetes per no tocar la
botzina en una corba. A en Pere, ni
el véiem per aquells revolts. I nosaltres, al seu darrera, com a ximples!
Moltes gràcies Pere, Jaume i
Francese
Xavier Mari Mazarico
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CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Relleu a la direcció, continuitat en els objectius
Benvolguts, a I'hora d'escriure aquest
article som a les portes del Nadal, i
com és costum, estem préparant el
Festival de Nadal d'enguany. Com
sempre será un moment de Heure i
companyonia entre patinadors, entrenadors i families. Aquest és un festival
on els patinadors preparen les seves
pròpies coreografies i on ens ensenyaran les seves evolucions i els résultats del seus entrenaments. També
farem "cagar al Tió" aixi que esperem
que hagi menjat força aquests dies
prévis al Festival.
£n aquests últims temps, a niveil de
competicions, voldria destacar la celebració de la Copa Barcelona InfantilAlevi que es va dur a terme al Favellò
de Santa Eulàlia de Ronçana amb la
participado de la Mireia Pascal i
l'Ainhoa Fuertes amb unes destacades actuacions. A Matadapera, al més
de Novembre, es va disputar la Copa
de Debutants on participàvem amb
patinadores del nostre Club. L'Erin
López en Figures Obligatòries amb
una magnifica 8® posició. En categoria Cadet, debutava la Natalia Hidalgo
assolint una excel-lent 6® classificació
i, finalment, en categoria Infantil va
debutar l'Anna Perales, assolint la 3®
posició i podium. Moites feiicitats a
totes tres per la feina ben feta.
En les iniciacions, cal esmentar la bona marxa dels grups que van superant
les proves de niveil amb solvencia i
també voldria assenyalar la gran
acceptació del grup d'iniciació mini
extra-escolar que hem iniciat aquest
any a l'Escola la Sagrera. Aquest grup
compta amb 20 nenes i nenes de l'escola que comencen a endinsar-se dins
del patinatge i que, amb les seves monitores, la Carol i la Mar, s'ho passen
molt bé, patinant, jugant i aprenent.

Ha estât un any de grans èxits esportius, Campionats d'Espanya, Campionats de Catalunya, Campionats de
Barcelona, Copa Catalana, Copa Barcelona. Multitud de Trofeus on tots
els patinadors i patinadores del Club
han demostrat l'enorme qualitat i esforç que hi posen en cada entrenament i en cada prova. Gràcies a tots i
totes, i també gràcies ais seus entrenadors la Laura Valcárcel, el Javi Wis, la
Carla Vilarrassa, la Marta Olasz, La Carol Melià, la Mar Pascal i la Laura Vila.
El Club Patinatge Santa Eulàlia de
Ronçana canvia els organs directius.
Després de tres anys molt intensos,
on hem estât capaços de portar el
Club al millors nivells de competido,
notorietat en el seu entorn i d'estabilitat tant econòmica com sodai de la
seva dilatada historia, la Junta Directiva dona per finalitzada la seva tasca.
Ara, prendran e! relleu noves persones, amb noves idees i renovades
il-lusions, i els desitgem tota la sort del
mòn i tota la coMaboració i ajut com
no pot ser d'una altre manera. La
Junta Directiva actual deixa el Club
amb la certesa d'haver fet la feina

amb honestedat i amb dedicado i és
per això que vuli personalment, agrair
públicament a la Gemma Sugranyes,
la Maria Antonia Monsonís i la Montse López la gran tasca que han dut a
terme i la més gran encara dedicaciò
pel Club com a instituciò i pels seus
70 patinadors, sempre amb l'ànim de
recolzar el conjunt de persones que
conformen el Club.
Així, dones, donem la benvinguda a la
Montse Vela, la Montse Nobile, la
Carolina Moran, ¡a Susana Martínez i
la Carmen Navarro que formaran el
nou equip directiu del Club Patinatge
Santa Eulalia de Rongana.
Finalment, només em queda acomiadar-me de tots vosaltres, agraít a la
Revista Rongana per donar-nos la
oportunitat de poder fer difusió del
Club Patinatge Santa Eulalia de
Rongana i desitjar-vos a tothom que
hagueu gaudit d'unes fantàstiques
Festes de Nadal i que el 2016 us porti
molta sort i molta salut.
Manel Perales
President

DIBUIXANTIL'LUSTRADOR

IPUBLICITARI

. CARICATURES IRÍTRATS
• ARBRES GENfALOGICS
'ESCUTSHEJiALDIÇS
• RETOLACIOAMA
• PERGAMINS
A.CLAVE,39-LLIÇAD'AMUNT-TEL
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Fútbol a la Vail del Tenes
2na. Catalana - Grup 4
Lli^à de Vali CF
Lligà de Vali - Joanenc
Cardedeu - Lhgà de Vali
Llicà de Vali - Can Perellada
Vis Riuprimer REFO - Lligà de V
Lligà de Vali - Les Franqueses
Sabadell Nord - Lligà de Vali
Lligà de Vali-Salient
San Cristobal - Lligà de Vali
Lligà de Vali - Juventut 25 Set.
PJ PG PE PP GF GC
LIiçà de Vali CF
14
4
7
3 17 16

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

PT Lloc
19 9è

3ra Catalana - Grup 9
Sta. Eulalia de Ron^ana CE
Lligà d'Amunt CE
Vilamajor - Lligà d'Amunt
Santa Eulalia - Sta. Perpètua
Lligà d'Amunt - Santa Eulàlia
Santa Eulàlia - Montmeló
Sta. Perpètua - Lligà d'Amunt
Canovelles - Santa Eulàlia
Llinars - Lligà d'Amunt
Santa Eulàlia - PB Sant Celoni

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

Lligà d'Amunt - Montmeló
Pare U.D, - Santa Eulàlia
Canovelles - Lligà d'Amunt
Santa Eulàlia - Vilanova del V.
Lligà d'Amunt - PB Sant Celoni
Vallès C. At. - Santa Eulàlia
Pare U.D. - Lligà d'Amunt
Santa Eulàlia - Parets
Lligà d'Amunt - Vilanova del V.
PJ
G PE PP GF GC
Sta. Eulàlia de Ronçana
14
5 4
5 21 26
LIiçà d'Amunt CE
14 0 4 10 15 38

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

PT Lloc
19 lOè
4

18è

4ra Catalana - Grup 8
LIiçà d'Amunt C. At.
LIiçà d'Amunt CE. B.
Lligà d'A. B - E, F B. Sentmenat
Sentmenat - Lligà d'Amunt C
Llano de Sabadell - Lligà d'A. B
Lligà d'Amunt C - S.M. Moneada
Lligà d'Amunt B - Sant Post
Polinyà - Lligà d'Amunt C
Montornès N. - Lligà d'Amunt B
Lligà d'Amunt C - Sabadellenca
Lligà d'Amunt B - La LIagosta

1-1
2-3
6-0
1-2
1-2
1-3
4-0
0-2
1-3

MOTO CLUB RONÇANA

Encarem el 2016 amb més expectatives
El passat 8 de Novembre es va celebrar a Santa Eulàlia de Rongana la II
Trobada de tot tipus de motos celebrada al voltant de la Plaga Onze de
Setembre i en la que es va fer una
cercavila, amb tots aquells qui van
voler assistir-hi amb la seva moto,
pels principals carrers del pöble. En la
trobada, també es va organitzar una
exhibició del pilot Narcís Roca, expert
en la disciplina "stunt" i que va oferir un gran espectacle a tots els assistents amb diversitat de motos que ell
mateix va portar. La trobada va culminar amb un dinar organitzat a la
mateixa plaga i que ens van cuinar
els Companys del "Restaurant la
Bimba".
Com a últim acte pel que fa a curses
d'aquest 2015, el 25 d'octubre es
van disputar les 4HDV de Bigues i
Riells, última prova del campionat de
resistència en Derbi Variant i que van
coronar a I'equip "Protaiko J. Costa"

com a guanyadors de l'última cursa i
també campions absoluts i de categoria Proto del campionat 2015. En
quant a la categoria Sèrie, el campionat se'l va endur l'equip "Servimoto
S".
El Moto Club Rongana encara un
2016 amb més expectatives i novetats en quant a l'organitzadó de curses. A primers d'any ja us anirem
informant a través dels mitjans habituais.
Esperem que el 2016 els pilots del
MCR ens segueixin donant moites
alegries i espectacle en les diverses
disciplines i que pugueu gaudir dels
actes que es vagin celebrant. Tota la
informació de les activitats, la podeu
troba a la pàgina de facebook de
"MCR" I "3HDV" i ais blogs "motoclubrongana.blogspot.com" i "3hdv.
blogspot.com"
Molt de gas al 2016 i bones festesl
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Cerdanyola - Lligà d'Amunt C
Canovelles B - Lligà d'Amunt B
Lligà d'Amunt C - Ripollet
Lligà d'Amunt B - Lourdes
E.FB. Sentmenat - Lligà d'A. C
Sentmenat - Lligà d'Amunt B
Lligà d'A. C - LIano de Sabadell 8

6-2
3-1
0-2
0-3
6-2
1-4
0-2

PJ
LIiçà
11
LIiçà
11

7

13è

4

14è

G PE PP GF GC
d'Amunt C. A t
"2
1 8 14 31
d'Amunt CE. B.
1
1 9
9 30

PT Lloc

4ra Catalana - Grup 9
Bigues CE.
Sant Celoni - Bigues
Bigues - Cèltic C. Les Franq.
Ametlla Vallès - Bigues
Bigues - Vallès C. At. B
Ponent - Bigues
Bigues - Caldes Montbui B
Ramassà - Bigues
Corrò d'Amunt - Bigues
PJ
G PE
Bigues CE.
11
7
1

PP GF GC
3

32

2-0
7-4
3-1
5-1
0-1
2-2
0-5
3-7
PT Lloc

18 22

5è

Qe r V e i

Novembre 2015

Octubre 2015
SANTA EULÀLIA
(El Rieral)
LA TEMPERATURA
21,7°
Mitjana máximes:
10,8°
Mitjana mínimes:
15,5°
Mitjana de! mes:
Màxima absoluta: 30, r (dia 5)
6° (dia 29)
Mínima absoluta:
LA PLUJA
Dies de pluja:
5
Precipitació:
55 lt/m2
Màxima en un dia:51 It/m2 (dia 7)
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Meteorologie

24,8°
12,6°
18,5°
33,1° (dia 6)
7,9° (dia 15)

SANTA EULÀLIA
(El Rieral)
LA TEMPERATURA
18°
Mitjana máximes:
5°
Mitjana mínimes:
10,4®
Mitjana del mes:
Màxima absoluta: 22,7° (dia 7)
Mínima absoluta: -4,4° (dia 24)

6
51 It/m2
29 It/m2 (dia 7)

LA PLUJA
Dies de pluja:
4
Precipitació:
61 It/m2
Màxima en un dia:34 It/m2 (dia 2)

2
68 It/m2
50 It/m2 (dia 2)

EL VENT
Velocitat mitjana:
Velocitat màxima:

40 km/h (dia 1)

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)

ELVENT
Velocitai mitjana:
1,6 km/h
Velocitat màxima: 51,5 km/h (dia 5)

2,1 km/h
53,1 (dia 2)

LLIÇÀ DE VALL
(Ca l'Estapé)
22,7°
7,4°
15°
27,1° (dia 7)
-1,2° (dia 24)

Els mesos d'octubre i novembre s'han caracteritzat pel
domini d'un potent anticicló que ha donat temps estable i monòton amb temperatures força suaus, exceptuant algunes gelades de finals de novembre.
Pel que fa a la pluja recollida, aquesta s'ha mogut amb
valors força normals, plenament de tardor, amb episodis
força generals que han donat alguna inundado en
alguns punts de Catalunya.
Pep Margenat
cqiiipamcnt informàtic • comunicacions • scrvci tccnic • programació •

7c.'
Corrò, 129 ^ 0840Ì GRANOLLHRS
93 846 35 35 o info(@,iiifologic.cat
www.infologic.cat

fisxjBx • s^Adi. S[iìRuod . luaiiiRjosssssi». in^ajTiSas

GIRBAU

Mecánica automoció
Reparoció de plonxa
^neumàtics i eectricita

C a r l e s Girbau i Peirotén

C/ Verge dei Remei, 9 - Sta. Eulàlia de Ronçana - Tels. 93 844 69 69 - 93 844 60 61
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OIL

Millori el rendiment de la seva caldera
Utilitzi nroductes de qualitat
^ u e i x i el consum de gas-oil
Valori preu, qualitat i seniei

PETRO SANTA EULÀLIA

Tel. 93 8 4 4 8 4 3 4 (3 línies)
www.petrosantaeulalia.com

etra, de Barcelona, 125
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Compromesos amb el territori S

a

Bornosfolt

OBRA

PÚBLICA

I EDiFICACIÓ

Av.Francesc Macià s/n 08150 Parets del Vallès

-

Empresa cerificada
ISOdOOl [S014001 lOISASISOOl
¡'O

INDUSTRIAL

Tel. 93 562 09 98
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-

barnasfaU@barnasfalt.com
Fax, 93 573 50 39

-

I ^VtlQ

I ^'«-'l'"

www.barnasfalt.cat

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

Vivers Ernest

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

@viversernest
938 414 482
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•

info@viversernest.com

viversernest
>

www.viversernest.com

