12 - R O N S A N A

NOTICIES de cada barri
Ri

ERAL

SERRAT

El dia 14 d'aquest mes, entregava la
seva ànima a Oéu, Enric Ciurans i Rocasallas, del Moli, a l'edat de 69 anys. Als seus
familiars i en particular a la seva esposa,
els hi enviem e! nostre més sentit condol.

Fa uns dies fou intervinguda quirúrglcament i de carácter un xic urgent, la
Maria Padró, de Can Panedes. J a torna a
ser a casa seva i força recuperada. Desitgem que ben prompte ho estigui del tot.

Com tothom ¡a sap, disposem en el
nostre pöble d'uns guardes municipals
que vetllen per la nostra seguretat; això
està molt bé, però ens requerirá una miqueta d'esfor? a tots per aconseguir ordre,
o al contrari ja ho veiem, multa «al canto», encara que primer avisen. Però, amb
tot í això, recomanem principalment als
conductors de vehicles que no es deíxin a
casa els permisos, documentació, etc., i
portin correctes les Hums dels seus vehicles per a córrer de nit.

Tenemos en nuestro Serrât, en plan de
recuperación, después de dos meses y medio de estancia en la Policlínica de Granollers, la Sra. Maria Conejo, del Rieral. Recuperación que deseamos sea rápida y total.

El dia 23 d'abrii, a Ies 8 del vespre,
va ocórrer un accident en el pont de
•l'Areny. Pujava el cotxe del Sagalés ¡
baixava en Francese Montes amb el seu
Land Rover, aquest redui la marxa per a
donar pas al Sagalés, però darerra el Land
Rover, baixava una moto que no tingué
temps de frenar i es precipité sobre els
cotxes. El senyor Clapé (Pescuras) el recollí i el portà a la Policlínica. Segons noticies, sofrelx fractura en la columna vertebral.

El diumenge passat, día 26 d'abril, I
amb motiu de celebrar-se una festa organitzada per al personal de la industria
Bendibérica 1 de la Divisió Automoció, situada a Parets, fou invitada la colla de
Gitanes de Santa Eulàlia de Ronsana.
Va èsser una festa molt bonica. Els actes foren al matí, començant amb una
gimkhana de motos. Seguidamente es féu
el compte dels vots per a¡s premis Taronja I Llimó. A continuació, actuació de
i'Esbart Maragall, de Sant Andreu, interprétant entre altres danses, la dansa de
Castellterçol, la Tirotitaina i l'Hereu Riera,
essení molt aplaudits. I darrerament, actúa la colla de Gitanes de Santa Eulalia,
que també els aplaudiren molt. Faítava
una bailadora en la colla, la Mercè Gol,
dones a causa de la grip no li va ser possible traslladar-se a Parets. Esperem que
¡a es trobi ben bé.
Després, es féu una visita a la fabrica,
¡untament amb el personal de Bendibérica, els quals anaven acompanyats deis
seus familiars, ensenyant-los-hi el seu Hoc
de treball. A la colla de Santa Eulalia, en
Josep Brustenga, molt gentilment els hi
.,-xplicà amb tot detall el funcionament d
les màquines i la finalitat de les peces ja
fabricades. També hi havia una exposició
de fotografíes.
I flnalment, per gentilesa de Bendibérica, I'Esbart Maragall i la colla de Santa
Eulàlia, foren obsequlats amb un completíssim aperitiu, el qual es desenrotllà en
mútues. alabances per part dels component de I'Esbart I de la colla de Gitanes,
acabant amb cordials comiats.
Prosperitats als organitzadors de la
festa, aixi com també a l'empresa, i fins
un altre any si Déu voi.

El passat dia 26 d'abril, en el periliós
revolt de «La Caseta», va teñir un despispiste» un cotxe que eireulava en direcció
a Barcelona. Per causes que s'ignoren sorti de la carretera i va quedar completament destrossat al xocar contra el marge
de la dreta. Els seus ocupants, tres joves
també resultaren molt malt ferits ¡ forerí
traslladats immediatament a l'hospital
Un altre avis que ens reeomana prudencia
a tots els que hem de circular per aqüestes carreteres.

SAGR E R A
Fa pocs dies va haver-hi un nou intent
de «robo» a la torre dels senyors Molist.
Gracies a la intervenció del Sr. Josep
Vails i d'algun altre veí, a més deis guardes municipals, varen ser detinguts dos
deis lladres, i entregats a les autoritats.
Sembla que s'hagin enamorat d'aquesta
torre els delinquents, dones ja hem perdut el compte de les vagades que hi han
entrât.
El dia 1 d'abril, marxà cap a Cartagena el ¡ove Pere Solé, de can Sec, per a
complir el servei militar. Però ja el tornem a teñir per aquí, dones va sofrir una
intervenció quirúrgica i ha vingut a passar un mes a fi de reeuperar-se. Celebrarem que pugui retornar al «quartel» eompletament restablert.

La llar deis novella esposos J a u m e Uñó
i Matilde Grau, de can Galdrieh, fou illuminada amb el naixement d'una nena.
Els hi desitgem moites felicitats.
SERRA
El jove Lluís Girbau, de can Benet, es
va tallar un dit de la mà esquerra amb
una máquina en el taller de fusteria on
eli treballa. Això ¡a fa uns dies que li
succeí, dones, ara ¡a el té quasi guarit del
tot.
B O N A IR E
En Llorenç Bellavista, de can Ignasi
Veli, fou internat a la Policlínica de Granollers. Li desitgem un prompte restabliment i que el poguem veure altra vegada
al camp de fútbol.
El dia 8 d'abril va sofrir un accident
de cotxe en Pere Barbany i la seva familia,
de can Donat, quan anava a boda d'un
d'un seu cosi. El xoc va ser força aparatós., però gracies a Déu, només varen sofrir algun cop sense importancia, poquent
assistir tots a la festa, del qual ens n'alegrem.

Ha estât inaugurada ja la desviació del
periliós cami de can Janet. És. una bona
millora per aquest barri, sobretot de cara
a I'estiu, amb I'intens trànsit que ha de
suportar. Llàstima que hagi résultat d'una
pendent tan pronunciada.
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La familia Pere Bellavista i Mercè Carreras i filis, han traslladat el seu domicili
a aquest barri, en el pis de can Colom.
Residien fins ara en un pis de can Hermano (barri Bonaire). Els hi desitgem que
s'hi trobin bé en aquest barri.

Fa uns dies fou intervenida quirúrgicament, Eulàlia Duran i Molins, de can Minguet. Sabem que esta ¡a mok restablerta,
del qual ens n'alegrem, i li desitgem que
sigui total la recuperació.

El dia 18 d'abril, al matí, un turisme
passava per la carretera de La Sagrera, i
en ser al pas estret de can Espardanyer,
se ii va obrir una porta justament quan
es ereuava amb un altre turisme. No hi
va haver ferits, però, de vidres trencats
molts.

En Francese (mosso de can Naps), de
tots ja prou conegut, s'ha convertit en
sereno de Santa Eulàlia. Ara a dormir
tranquiis, dones juntament amb els dos
guardes rurals, vetllaran per la seguretat
deis santaeulaliencs. Els hi desitgem que
no tinguin gaire feina.

Dimarts

dia

28

d'Abril,

morí al seu

domicili de Castellò, el pare del nostre
amie A n t o n i Grañana, de can

LIufs, Des

d'aquestes ratlles trametem el nostre sentit
pèsatn a ell i demés familiars.

ESTIUEJANTS
Fa uns dies i en aquest pass-at mes
d'abril, s'uniren en sant matrimoni en ei
monestir de Ntra. Sra. de Montserrat, el
jove Josep M.® Pigrau i Sampere, fili del
Sr. Pigrau i de i'estupenda actriu Mari
Sampere, amb la senyoreta M.^ José Rousse Sarmejaltne, fllla del Sr. Josep Rousse
i de la Sra. M.® Rosa Sarmejanne. Tots
ells ja prou coneguts de tots nosaltres,
doncs, ja fa molts anys que estiuegen a
Santa Eulàlia. Als novells esposos els hi
desitgem moites felicitats.

