D'ACTIVITATS DE LA ROCA DEL VALLÈS

ABRIL, MAIG I JUNY 2018

Biblio.laroca celebra els seus 15 anys de servei.

Hem preparat tot un seguit d'activitats, celebrem-ho!!!
ABRIL

NOVA WEB DE LA BIBLIOTECA

Biblio.laroca us presenta la seva nova web.
L'adreça web és: BIBLIOLAROCA.CAT
Podreu trobar tota la informació relacionada amb el servei, les seves
activitats, els projectes que porta a terme, els recursos que us
ofereix, propostes i recomanacions literàries per a tots els públics...
Entra a Bibliolaroca.cat i coneix tot el que t'ofereix la teva biblioteca

LA BIBLIO.MÀQUINA DELS OUS D'OR

Proposta interactiva per viure Biblio.laroca de manera renovada.
Aquesta màquina us ofereix una catalogació diferent a la que podeu
trobar en els prestatges de la biblioteca. S'ha realitzat a partir de la
col·laboració dels superlectors de la biblioteca durant el mes de
març. Escolliu un dels ous i descobriu els millors textos recomanats!
T'agrada la música? Vols cantar? Si tens ganes i vols
gaudir de la música, no t'ho pensis i acosta't un dia...
Et presentem tres propostes per que puguis adreçar-te
a provar.
Dia
Lloc
assaig Hora
ROC&GOSPEL Dilluns 20.30 h Centre Cultural la Roca
Unió Coral Centre Dilluns
dimarts 22.00 h C. Indústria, 4 baixos
i Energia
Entitat

Coro Rociero

3i5

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Dijous 18.45 h Centre Cultural la Roca

CLUB DE LECTURA INFANTIL
"ELS CRUSPILLETRES"

El club es torna a reunir per compartir i assaborir lectures.
Per alumnes de 4t. Activitat coordinada amb les escoles del
municipi. A càrrec de Montse Marcet.

6
7
7
7

8

DIVENDRES
19.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

REUNIÓ OBERTA A TOT EL VEÏNAT DE LA
TORRETA

DISSABTE
TOT EL DIA
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

TALLER DE GOSPEL

DISSABTE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

BALL DE DISSABTE

DISSABTE
11.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

SORTIDA FAMILIAR
"VISITA I TAST. LES VINYES DE LA ROCA"

DIUMENGE
CENTRE
ESPORTIU
MUNICIPAL,
PAVELLÓ
VELL I
ESCOLES

IV TORNEIG D'HANDBOL BASE

Organitza: Associació de Veïns de la Torreta.

Durant tot el dia.
Organitza: ROC&GOSPEL.

Preu: 6  (amb consumició).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

Sortida familiar guiada per descobrir la història del cultiu
de la vinya i els costums dels viticultors del passat i del
present. Aprendrem com s'elabora el vi i les característiques
de les varietats del raïm. Tot
seguit, tast de vins i taller
infantil. Per a tota la família.
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de Tanit difusió
cultural.

Objectius: Divertir-nos, compartir i gaudir del handbol.
Categories:
 Aleví i Benjamí (masculí i femení).
 Prebenjamí (mixta).

9

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

HORA DEL CONTE
"MONSTRES"

A aquesta sessió, la Gisela ens obrirà la maleta més
terrorífica i aconseguirem poder perdre la por acompanyats
de la seva màgia. Per a nens i nenes a partir de 4 anys.
A càrrec de Gisela Llimona.

12/04
12/05

CICLE MARC 2018
EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES PRESÓ MODEL DE BARCELONA

13

DIVENDRES
18.30 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA
(sales 2 i 3)

XERRADA MOSSOS: "INTERNET... SEGURA?"

DIVENDRES
11.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

LLEGIM PLEGATS
"LA LLEGENDA DE SANT JORDI"

DIMARTS
15.15 h.
CAN TÀPIES

TALLER DE ROSES D'ORGANÇA I LECTURA DE
POESIA

DIVENDRES
17.00 h.
ESCOLA
BRESSOL
MUNICIPAL
LA TORRETA

PETITA OBRA DE TEATRE SOBRE LA LLEGENDA
DE SANT JORDI

13
17
20

De Salvi Rius Soler.
Lloc: Foyer Centre Cultural la Roca.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Per ajudar al teu fill i/o filla a navegar segur/a per Internet.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Sessió de dinamització lectora per al col·lectiu amb
diversitat funcional. A càrrec del personal de la biblioteca.

Activitats englobades dins l'espai "CAFÈ TERTÚLIA" dels
dimarts a la Torreta.
Organitza: PIC.

Mini representació teatral de la llegenda de Sant Jordi, a
càrrec del gr up de pre-adolescents del PIC.
Organitza: PIC.

20

20

21

DIVENDRES
20.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA
(sales 2 i 3)

XERRADA: "BUSQUEM ALTERNATIVES:
MEDIACIÓ DE CONFLICTES"

DIVENDRES
18.30 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
"15è CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE LA BIBLIOTECA"

DIVENDRES
TOT EL DIA
PLAÇA DE
L'AJUNTAMENT
I PLAÇA
CAN TORRENTS

FESTIVAL SOL HI TOCA

Darrerament hem sentit molt a parlar del terme "mediació",
però sabem realment què és i com funciona?
Us proposem una xerrada on parlarem sobre la mediació
i la gestió de conflictes familiars i socials des de la
participació i les diferents experiències dels assistents.
A càrrec de la Sra. Judith Esparrica i la Sra. Glòria Coll,
mediadores.
Organitza: Grup d'Opinió Céllecs.

Acte de lliurament de premis del concurs.
Consulteu les bases específiques.

El "Sol hi toca" es durà a terme durant tot el dia. La data escollida
és 21 d'abril, aprofitant el bon clima de la primavera. La dinàmica
de la jornada serà a través d'una programació establerta entre tots
els membres del Conglomerat on s'hi podran trobar espectacles de
diferent temàtica repartits per punts clau del municipi de la Roca.
Els diversos esdeveniments que s'oferiran estan relacionats amb la
música, l'animació infantil, el teatre, el circ, vermut popular,
mercats d'intercanvi i un espai solidari on poder recaptar fons per
alguna causa social concreta. Un punt clau del "sol i toca" és
poder crear xarxa entre la població a través de la cultura, l'oci i el
lleure. Hi haurà servei de bar, vermut, dinar de "traje" i sopar.
Organitza: Conglomerat per la cultura popular.

21
23

DISSABTE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

BALL DE DISSABTE

DILLUNS
TOT EL DIA
PLACETA
I PLAÇA
DE L'ERA

DIADA DE SANT JORDI

16.45 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

Taller de roses de xuxes, punts de llibre, explicació de la
llegenda de Sant Jordi i lectura de les llegendes que han
escrit els alumnes de 2n de primària de l'Escola la Torreta.

Preu: 6  (amb consumició).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

Diferents actes al municipi i parades de venda de roses i
llibres a càrrec de la Biblioteca, Ajuntament i diferents
associacions i entitats del Municipi. L'Arxiu de la Memòria
Popular posarà parada amb exposició i venda de llibres del
premi "Romà Planas i Miró" de memorials populars.
Consultar programació específica al web municipal i
xarxes socials.

Organitza: Teixit associatiu, PIC, Arxiu de la Memòria Popular
i Ajuntament de la Roca del Vallès.

23
23

DILLUNS
PLAÇA
DE L'ERA

PARADETA DE LA BIBLIOTECA PER SANT JORDI

DILLUNS
17.30 h.
PLAÇA
DE L'ERA

ESPECTACLE FAMILIAR AL CARRER
"LA DIVERTIDA LLEGENDA DE SANT JORDI"

Paradeta de la biblioteca tradicional festivitat de Sant Jordi.
Podràs agafar les últimes novetats en préstec!!!

Aquesta és la història de l'Arnau, un professor d'aeròbic que
apareix per error en el lloc equivocat. De sobte, han de
representar "la llegenda de Sant Jordi"! i l'Arnau no té més
remei que explicar-nos la llegenda amb l'ajuda de tots.
Del públic escollirem un cavaller
molt heroic perquè salvi la nostra
princesa, guanyadora del càsting
"Millor Crit d'Auxili", de les urpes
d'un drac una mica pocatraça.
A càrrec d'Alehop.

24
25

28

DIMARTS
19.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

VIU LA LECTURA
XERRADA AMB L'ESCRIPTORA NÚRIA VALENTÍ ARBÓS

DIMECRES
20.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

CONSELL DE POBLE DE LA TORRETA

DISSABTE
19.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

BALLS DE SALÓ

28/04
1/05

Comptarem amb la presència de l'autora per parlar sobre
el seu llibre "Novembre" i sobre l'acte d'escriure i com
construir històries.

És el màxim òrgan representatiu i de consulta deç
participació de la Torreta. Aquest espai de debat i reflexió
ciutadana recull la pluralitat d'opinions i visions de la
ciutadania d'aquells temes que més preocupen i afecten a
la vida quotidiana a la Torreta.

Preu: 6  (amb consumició).
Retirada de tiquets a la cafeteria del Casal i el mateix dia al
Centre Cultural la Roca.
Organitza: Casal d'Avis de la Roca.

FESTA DE LA CREU DE LA TORRETA

Per a més informació consultar programació específica al
web municipal i xarxes socials.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès i Comissió de
festes de la Torreta.

MAIG

T'agrada la música? Vols cantar? Si tens ganes i vols
gaudir de la música, no t'ho pensis i acosta't un dia...
Et presentem tres propostes per que puguis adreçar-te
a provar.
Dia
Lloc
assaig Hora
ROC&GOSPEL Dilluns 20.30 h Centre Cultural la Roca
Unió Coral Centre Dilluns
dimarts 22.00 h C. Indústria, 4 baixos
i Energia
Entitat

Coro Rociero

1

DIMARTS

Dijous 18.45 h Centre Cultural la Roca

FESTA DE LA CREU DE LA TORRETA

Per a més informació consultar programació específica al
web municipal i cartellera.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès i Comissió de
festes de la Torreta.

2-6

SETMANA DE LA SOLIDARITAT

4i7

CLUB DE LECTURA INFANTIL
"ELS CRUSPILLETRES"

5

FIRA D'ENTITATS DE LA ROCA DEL VALLÈS
FESTA DEL TEIXIT ASSOCIATIU DEL MUNICIPI

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

DISSABTE
RAMBLA
JAUME
MESTRE
TORRENTS/
CARRER
ESPRONCEDA

Per a més informació consultar programació específica al
web municipal i cartellera.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès, teixit
associatiu i escoles del Municipi.

El club es torna a reunir per compartir i assaborir lectures.
Per alumnes de 4t. Activitat coordinada amb les escoles del
municipi. A càrrec del personal de la biblioteca.

Punt de trobada anual que vol consolidar-se com l'espai de
convivència de les associacions roqueroles i de visualització
del seu treball. El motor de la vida associativa de la Roca del
Vallès reunit per celebrar la seva festa.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès.

5
6
7
11

DISSABTE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

BALL DE DISSABTE

DIUMENGE
10.30 h.
PLAÇA
DE L'ERA

OFICINA MÒBIL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

STORY TIME
"THE THREE BILLY GOATS GRUFF"

DIVENDRES
11.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

LLEGIM PLEGATS

Preu: 6  (amb consumició).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

Atenció de forma gratuïta i personalitzada de les vostres
consultes, així com oferir-vos informació i assessorament
sobre temes de consum: assegurança, serveis bancaris,
habitatge, etc.
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament de la Roca
del Vallès.

Hora del conte en anglès per practicar i aprendre aquest
idioma. Per a nens i nenes de 4 a 12 anys. A càrrec de
Cambridge School.
Sessió de dinamització lectora per al col·lectiu amb
diversitat funcional. A càrrec del personal de la biblioteca.

12-13

APLEC DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES

14

HORA DEL CONTE PER ALS PETITS
"UN DIA AL MAR"

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Per a més informació, consultar programació específica al web
municipal i xarxes socials.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès i Comissió de
festes de Santa Agnès de Malanyanes.

Després d'una pluja d'estels, l'Ananda troba prop de la seva
barca una petita estrella perduda que farà que els amics del
mar s'uneixin i naveguin mar endins, entre cançons i jocs,
per ajudar una nova amistat que brilla...
A càrrec del personal de Marta Arnús.

17

DIJOUS
16.00 h.
CAP
VICENÇ
PAPACEIT

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG

Hora: de 16 h. a 21 h.
Lloc: Àrea Bàsica de Salut / Centre d'Atenció Primària
Vicenç Papaceit (plaça de l'Era, s/n).
Per disposar sempre de sang suficient i segura, cal que
incorporem la donació de sang com un hàbit a la nostra
vida i com una forma de participació cívica en la societat.
Organitza: Banc de Sang i Teixits i Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental.

CLUBS DE LECTURA JUVENILS

Sessions destinades a tots els alumnes de 2n curs d'ESO.
Lectures i dates a determinar.

18

19

DIVENDRES
20.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA
(sales 2 i 3)

XERRADA: "CONEIX-TE A TRAVÉS DELS TEUS SOMNIS"

DISSABTE
13.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

DIA DEL SOCI

Perquè somnio? Els somnis contenen un missatge per a
mi? Si és així, com el puc desxifrar? Us proposo una
xerrada-taller per capbussar-nos en aquestes qüestions i
conèixer com es treballen des de la psicoteràpia
humanista (gestalt i focusing), per esdevenir una
oportunitat d'autoconeixement.
Si teniu curiositat veniu amb un somni recent, repetitiu o
significatiu per a vosaltres i potser tindrem ocasió de
treballer-ne algun.
A càrrec del Sr. Gerard Porredon, terapeuta Gestalt i
diplomat Focusin.
Organitza: Grup d'Opinió Céllecs.

Preu: 3 
Retirada de tiquets a la cafeteria del Casal fins el 14 de
maig (només pels socis del Casal).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

19
19

21

26

DISSABTE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

BALL DE DISSABTE

DISSABTE
19.00 h.
AUDITORI
MUNICIPAL
TERRASSA

MUSICAL DE MUSICALS A TERRASSA

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

TALLER FAMILIAR
"CONTES SOBRE LA PELL"

DISSABTE
19.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

BALLS DE SALÓ

Preu: 6  (amb consumició).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

Concert del 50è aniversari de l'Orfeó Joventut Terrasenca de
la Societat Coral amb la col·laboració de Singfusió, Cor
Polifònic Sagrada Familia de Barcelona i Unió Coral Centre i
Energia de La Roca del Vallès.
Direcció: Lucia Béresová.
El concert es basa en un musical de temes de pel·lícules
elaborat per la pròpia directora dels cors, la Lucia.
Escoltarem la interpretació de diverses cançons escollides
pels mateixos cantaires de l'Orfeó i acompanyats per un
grup de músics i solistes vocals creat per a l'ocasió. Tot
plegat presentat ambcoreografia original que farà més amè
el concert.
Preu: 10 

Taller per ensenyar els pares una altra forma d'explicar els
contes. L'educadora narrarà diferents contes amb l'ajuda
de les seves mans, fent moviments del massatge infantil.
Mentre els pares acaricien els seus petits, aniran
dissenyant els personatges del conte d'una forma original
i divertida. Cada infant ha d'anar acompanyat d'un adult.
Per a nens i nenes de 2 a 6 anys.
Cal inscripció prèvia. A càrrec de Macrina Paredes.
Preu: 6  (amb consumició).
Retirada de tiquets a la cafeteria del Casal i el mateix dia al
Centre Cultural la Roca.
Organitza: Casal d'Avis de la Roca.

27

27

28

DIUMENGE
10.30 h.

DE SATURNINI A MALINAICUS.
EL CAMÍ DEL TEMPS.

Una ruta que ens transportarà plàcidament a diferents
períodes i paisatges. Ruta guiada.
Viles de l'alta edat mitjana, un camí a l'ombra del
castell, la gran plana envoltada de turons... Ariulf i els
altres havien de reunir-se i organitzar com arribava
l'aigua als camps, com repartien l'accés a les terres,
els prats, els boscos i la caça i com feien front als
Lobatone. Pels nombrosos camins feien cap al lloc de
trobada...
Durada: 2.30 h. - 3 h.
Preu: 5 , gratuïta pels nens i nenes fins a 8 anys.
Portar aigua i calçat còmode.
Per a més informació: www.lavalldariulf.wordpress.com
Organitza: La Vall d'Ariulf en conveni amb l'Ajuntament
de la Roca del Vallès.
DIUMENGE
9.00 h.
ESCOLA
MOGENT

V CURSA DE MUNTANYA

DILLUNS
20.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

TROBADA VIU LA LECTURA
"L'ALEPH", de Jorge Luis Borges

Dos recorreguts, un de 21 quilòmetres pels més atrevits i
l'altre de 12,2 quilòmetres per corriols i camins veïnals de
la Roca del Vallès.
Inscripcions per Internet 12 . Data límit 25 de maig.
Edat mínima de participació 18 anys.
Per a més informació consultar www.elskekorrenmolt.cat
Organitza: C.A. ELSKEKORRENMOLT.

Trobada d'adults per comentar aquesta obra. Passa a
buscar el teu exemplar per la biblioteca.
A càrrec d'Alícia Gili.

JUNY

T'agrada la música? Vols cantar? Si tens ganes i vols
gaudir de la música, no t'ho pensis i acosta't un dia...
Et presentem tres propostes per que puguis adreçar-te
a provar.
Dia
Lloc
assaig Hora
ROC&GOSPEL Dilluns 20.30 h Centre Cultural la Roca
Unió Coral Centre Dilluns
dimarts 22.00 h C. Indústria, 4 baixos
i Energia
Entitat

Coro Rociero

2

2

Dijous 18.45 h Centre Cultural la Roca

DISSABTE
17.00 h.
PLAÇA
CAN
TORRENTS

HOLY PARTY

DISSABTE
20.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

¿Y QUIÉN NOS MANDA HACER TEATRO?

Colors, música i diversió són els principals ingredients
d'aquesta festa.
Organitza: Colla 666 Diables de la Roca.

Representació teatral de comèdia d'embolics per a tots
els públics.
Preu: 6 
Organitza: Associació d'Amics del Pessebre Vivent de
la Torreta.

3

3

DIUMENGE
10.30 h.

LA ROCA DELS 30 ENTRE L'ESTIUEIG, LA PAGESIA
I LA GUERRA
Ruta guiada.
Al petit poble els carrers eren de terra. A més de les cases,
l'església i el molí, hi havia tres botigues de queviures, el forn
de pa i obradors d'oficis ferrer, fuster, carreter, boter... Una
centraleta de telèfon on tothom rebia i feia trucades i la casa
el metge. L'aigua viva va arribar poc abans de la guerra,
moltes cases tenien pou, les que no en tenien havien
d'aprovisionar-se a les fonts o al rec. La majoria de cases no
tenien massa comoditats, potser alguna d'estiuejants o
d'algun propietari ric, i a totes hi havia un carro, un cavall,
corral pel bestiar i un petit hort... Cap festa, cap aplec podia
acabar sense ball, amb gramòfon, pianista o orquestra...
Durada: 2 h. - 2.30 h.
Preu: 5 , gratuïta pels nens i nenes fins a 8 anys.
Portar aigua i calçat còmode.
Per a més informació: www.lavalldariulf.wordpress.com
Organitza: La Vall d'Ariulf en conveni amb l'Ajuntament
de la Roca del Vallès.

DIUMENGE

CATIFES DE CORPUS

Al carrer Major, plaça de l'Església i carrer de l'Església.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès i AVV del
Carrer Major.
Col·labora: CEIP Pilar Mestres i CEIP Mogent.

3
4

7

8

DIUMENGE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

¿Y QUIÉN NOS MANDA HACER TEATRO?

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

HORA DEL CONTE
"LLETRAFERITS

DIJOUS
16.30 h.
ARXIU
MUNICIPAL

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

DIVENDRES
11.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Representació teatral de comèdia d'embolics per a tots
els públics.
Preu: 6 
Organitza: Associació d'Amics del Pessebre Vivent de
la Torreta.

Una nena de 6 anys es mor de curiositat davant d'una porta
tancada que els adults li han prohibit d'obrir. És la porta de
l'habitació d'un oncle que desconeixia fins aleshores.
L'oncle passa hores i hores tancat a aquell estudi. Què hi
deu de fer allà dins tant de temps? Per a nens i nenes a
partir de 4 anys. A càrrec de Sandra Rossi.

En motiu de la celebració del Dia Internacional dels arxius
el 9 de juny, es porta a terme una jornada de portes
obertes i mostra de documents de l'Arxiu Municipal de la
Roca del Vallès (AMRV).
Lloc: Arxiu Municipal (Carrer Lope de Vega, 12).
Organitza: Arxiu Municipal de la Roca del Vallès (ARMV).

LLEGIM PLEGATS
"CAMINS AMB HISTÒRIA"

Sessió tancada per a residents de la Residència Vallderiolf.
A càrrec de Mon Mas.

9
9
9

10

DISSABTE
TARDA

FESTA DEL ROCÍO

DISSABTE
18.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

BALL DE DISSABTE

DISSABTE

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

A la tarda plantada de casetes a la Verneda, sopar de
"traje" i revetlla amb caldo rociero.
El cartell de la Festa del Rocío es fruit d'un concurs entre
els alumnes de 2n de l'ESO de l'IES La Roca.
Organitza: Associació Nuestra Señora del Rocío.
Preu: 6  (amb consumició).
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.
A través del Dia Internacional d'Arxius la comunitat professional
d'arxivers pretén: conscienciar la ciutadania sobre la importància
dels arxius perquè aquests constitueixen la base dels seus drets
i de la seva entitat; sensibilitzar els dirigents sobre els beneficis
de la gestió documental per al bon govern i el desenvolupament;
sensibilitzar tant el sector públic com el privat de la necessitat de
preservar els arxius a llarg termini i facilitar l'accés als mateixos;
conscienciar la ciutadania sobre la singularitat dels documents
conservats en els arxius; promoure i millorar la imatge dels
arxius a nivell mundial.

DIUMENGE

FESTA DEL ROCÍO

A les 9 h. missa rociera a l'església de Sant Sadurní. A partir
de les 10.30 h. inici del camí. Arribada al voltant de les 12 h.
a la Verneda. Durant tot el dia, actuació de coro rociero,
concurs de tapes "rocieras" i de casetes. A les 19 h. retorn de
la Verge a l'església. El cartell de la Festa del Rocío és fruit d'un
concurs entre els alumnes de 2n de l'ESO de l'IES La Roca.
Organitza: Associació Nuestra Señora del Rocío.

11

15
17

DILLUNS
17.30 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

ESPECTACLE FAMILIAR DE TITELLES
"LA RATA FORASTERA"

Una rateta molt viatgera arriba a un poblet per passar-hi uns
dies, però, un ànec i un porquet molt desconfiats es pensen
que les intencions de la rateta no són bones. El porquet
pararà una trampa a la rateta, tot i que al final se n'adonarà
que estava equivocat i que no es pot jutjar els altres sense
conèixer-los abans... una bona amistat sorgirà entre els
nostres protagonistes.
A càrrec de Titelles les Granotes.

DIVENDRES
20.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA
(sales 2 i 3)

XERRADA: "ELS GRAFITIS DE CHINÓN"

DIUMENGE
10.30 h.

LA RATAFIA, EL LICOR DEL BOSC

A càrrec del Sr. Pep Pros.
Organitza: Grup d'Opinió Céllecs.

Ruta guiada i taller.
"Una bona ratafia ha d'atrapar l'essència del lloc d'origen,
de cadascuna de les plantes aromàtiques, fulles, arrels,
troncs, tiges que hi ha al territori on s'ha creat. És el més
proper que hi ha a destil·lar la terra" (Sergi Pons, Dies de
Ratafia).
Preu: 5 , gratuïta pels nens i nenes fins a 8 anys.
Portar aigua i calçat còmode.
Per a més informació: www.lavalldariulf.wordpress.com
Organitza: La Vall d'Ariulf en conveni amb l'Ajuntament
de la Roca del Vallès.

17
21
23

25

DIUMENGE
10.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

CONCERT D'ESTIU DE L'ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

DIJOUS
19.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

REVETLLA DE SANT JOAN

DISSABTE

REVETLLES DE SANT JOAN

LA VERNEDA

Botifarra de Sant Joan. Dinar de germanor amb música
ambient fins el vespre. A par tir de les 12 h.
Organitza: Tronaos FC.

PLAÇA
SANT JORDI

Sopar popular: emporteu-vos el sopar de casa i sopeu a la
fresca. Encesa de la foguera i espectacle de malabars amb
foc a càrrec de Toc i Foc. Música i servei de barra.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès i conglomerat
d'entitats per la cultura popular.

CENTRE
CULTURAL
LA TORRETA

A partir de les 21.00 h.
Organitza: Casal d'Avis de la Torreta.

DILLUNS
20.00 h.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

TROBADA VIU LA LECTURA
DRAGONES DEL EDÉN, de Carl Sagan

Organitza: Escola Municipal de Música.

Preu: 7  i 14  no socis.
Retirada de tiquets a la cafeteria del Casal fins el 15 de juny.
Organitza: Casal d'Avis de la Roca.

Trobada d'adults per comentar aquesta obra de l'autor.
Passa a buscar el teu exemplar per la biblioteca.
A càrrec d'Alícia Gili.

25/06
27/07

CASAL D'ESTIU A PARTS IGUALS

30

BALLS DE SALÓ

DISSABTE
19.00 h.
CENTRE
CULTURAL
LA ROCA

Casal lúdic i esportiu adreçat a tots els infants de 3 a 14
anys que vulguin gaudir del lleure i l'esport a parts iguals.
Horari: 9.00 h. a 13.00 h.
15.30 h. a 18.00 h.
Servei d'acollida de 8.00 h. a 9.00 h.
Servei de menjador de 13.00 h. a 15.30 h.
Lloc: pendent de confirmar.
Més informació: www.apartsiguals.com.
Organitza: Associació A Parts Iguals.

Preu: 6  (amb consumició).
Retirada de tiquets a la cafeteria del Casal i el mateix dia al
Centre Cultural de la Roca.
Organitza: Casal d'Avis de la Roca.

L'Ajuntament no es fa responsable dels canvis que
hi pugui haver al darrer moment en la realització
de les diferents activitats de les entitats i
associacions recollides en aquesta guia.

www.laroca.cat
www.laroca.cat/arxiumemoria
www.larocaprehistorica.cat
twitter: @larocav
facebook: ajuntamentlarocav
instagram: @larocadelvalles

