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El »Ronsana», gràcies a Déu, sempre
s'ha omplert bé i de vegades hi ha faltat
Hoc per posar-hi tots eis artìcies. Però, no
obstant, demanem coHaboració. Ho fem
perqué ens hem adonat d'un fet: eis qui
escriuen a la revista són, gaìrebé sempre,
eis mateixos.
Això ens fa veure el perill de tancar-nos
i de fer el diari no pel pöble, sino per
uns quants. I ens fa por. Ens fa por que
tot el que es digui siguí del mateix caire,
vagi pel mateix cami, i tracti del mateix
tema, Si és aixi, la revista no tindria interés per la majoria de la gent, que se la
' miraría amb indiferència o amb mais ulls...
- LIavors el »Ronsana» per què servirla sì
no serveix pel pöble?
I Encara no hem arribat a aquest punt i
no tenim intenció d'arribar-hi. Per això us
demanem que hi escrìviu.
Sempre hem dit que és per a tothom:
als joves, no us sembla interessant parlar
de res? Per exemple, no trobeu que és
tema per parlar el que entre e l s 4 p v e s hi
hagi t a n t a diversitat de maneres de pensar? No trobeu que és ìmportant el que
^no hi hagi a Santa Eulalia cap grup de joves més nombrós de set persones?
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Era el diumenge dia 8 de febrer i aproximadament a les
quatre i mit ja de la tarda, quan començaren les actuacions de
les «colles».
i
Una tarda magnífica, j a que no feia gens de fred i amb un
bon sol. Aixi, dones, tots els santaeulaliencs i també de
pobles veins, acudiren al camp d'esports per a passar una bona
tarda.
Actuaren les colles de L'Ametlla (xics i grans), Cerdanyola,
Martorelles i Santa Eulàlia de Ronsana. Totes bailaren molt
bé. Els de Cerdanyola ens delectaren amb una novetat en el
seu repertori.
Fou una gran festa, presidida per les magnifiques autoritats, municipals i eclesiàstiques i amb una gran assistència de
tot el pöble. Tothom va quedar satisfet d'aquesta diada.

Són dos temes. N'hl ha més. Potser
3nib això es podría fer víure més aquella
«Plana jove» que timidament va comen?2r i amb prou feines continua.
Eis grans no teniu res a dir? És poca
wsa el «Ronsana»? No respon a les vos'res preocupacions? No oblidem que el qui
''i escriu li dona carácter, i se'l fa una
niica seu. El «Ronsana» diu el que voi que
(figui l'escriptor.
Cal remarcar que no és pas necessari
un gran literat. Al cap i a la fi, entre
®ls que hi hem escrit fins ara, no n'hi ha
Pss cap. No s'ha de fer una obra d'art, sino una revista que ens digui coses a tots.
També cal advertir ais critics (tant eis
Que ho escriuen com eis que ho diuen
"es de fora) que s'hi mirin abans d'ensor¡•ä' un article. És Important, dones hi pot
naver perfectament qui escriuria, i no ho
quan veu que s'abusa potser massa ale9fement de la crítica. No obstant, no deid'escriure per això.
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Els articles es poden donar a tots els
"lembres del conseil de redacció, 1 les
opinions a Isabel Vails.
Animem-nos,
uoncsi
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