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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

EXPOSICIÓ DE PROGRAMES DE FESTA MAJOR ANTICS

Albert Gil i Gutiérrez, Alcalde de la Roca del Vallès
Laura Álvarez i Estapé, regidora de Cultura i Festes Populars
Raquel Vilardebó i Pujadas, regidora de Promoció Econòmica, Consum, Comerç i Turisme

Benvolgudes i benvolguts,

Moltes vegades es creu que les festes populars són dies d’esbarjo i de trencament de 
les rutines, on poder descansar de l’horari laboral i potser sortir al carrer per gaudir 
d’algunes activitats. A la Roca del Vallès, però, tenim la sort que no només és això, 
i que la majoria de veïns i veïnes marquen amb vermell el calendari tot esperant 
aquests esdeveniments, perquè són molt més que esbarjo: són cultura, tradició, 
associacionisme, oci, compartir moments amb família i amistats... Són arrels.
Un poble que viu tenint en compte el seu origen i sabent-lo mantenir i posar en valor 
és un poble fort, cohesionat, conscient de les seves virtuts i que se’n sent orgullós. Així, 
roquerols i roqueroles, tenim a tocar Sant Sadurní i per tant celebrem la Festa Major 
d’hivern de la Roca, com sempre amb una àmplia proposta d’activitats lúdiques però 
sempre tenint en compte les nostres tradicions, història i arrels. 
Enguany farem diversos salts al passat, per transmetre a les generacions més joves 
el signifi cat de cuidar i treballar la terra, així com aprendre tots plegats que tot el 
que som i tenim té un origen i un valor. Grans i petits gaudirem de la recreació d’un 
campament prehistòric, aprenent com es treballava aleshores per llaurar els camps, 
fer peces de vestir o estris per la llar. Aquesta activitat, novetat d’aquest any, posarà 
encara més en valor la nostra ruta prehistòrica i els elements patrimonials i històrics 
que meravellen a tots els que la visiten.
 En el marc de la Fira de la Col, que enguany arriba a la cinquena edició, també gaudirem 
del mercat d’artesania i ofi cis antics. Per la seva banda, els Céllecs han preparat una 
mostra d’imatges antigues de la nostra vila, i al Centre Cultural i a la Biblioteca hi 
descobrirem una mostra de programes històrics de la Festa Major, procedents de 
l’Arxiu Municipal i de la donació de la botiga d’antiguitats  Pando de la Roca del Vallès. 
Tot plegat, com sempre, amb les actuacions de les colles de cultura popular catalanes, 
com els diables i els gegants que ompliran de tradició els nostres carrers. I no hi faltaran 
les activitats festives com la xaranga, el vermut popular o els concerts quan cau la nit. 
Tot plegat, tres dies de tardor que ens fa sentir cofois de ser roquerols i roqueroles.
No podem oblidar d’agrair la feina de totes les entitats de la vila perquè sense el seu 
esforç i treball diari aquesta Festa Major no seria possible. Tampoc ens oblidem de tot 
el personal d’organització i seguiment de la festa, així com dels comerciants que hi 
col·laboren. Gràcies de tot cor per la vostra feina i implicació!
Sense més, esperem que gaudiu intensament d’aquesta Festa Major, a continuació 
trobareu el programa amb totes les activitats perquè us pugueu planifi car i no us 
perdeu res. Visquem unes festes amb civisme per tal que tots els veïns i veïnes en 
puguem gaudir amb tranquil·litat i llibertat. 
Visca la Festa Major de Sant Sadurní!

Recull d’exemplars de programes de la Festa Major de Sant Sadurní 
i de la Festa Major de la Roca, des del 1939 fi ns el 1990. A través 
d’aquests programes, que són veritables joies, es poden visualitzar 
imatges antigues de com era el municipi i com ha canviat, sabem 
de l’existència de les Comissions de festes, quin programa d’actes 
hi havia, quan valia reservar les llotges de l’envelat i també que 
celebrem la Festa Major d’estiu de la Roca en honor a Santa Donata 
i Santa Fausta, entre moltes d’altres curiositats de l’època.
A través d’aquesta exposició podreu descobrir altres coses de la 
vida cultural i festiva del municipi.

Fins el 5 de desembre   
LLOC: Vestíbul CCLR i Biblioteca la Roca 

Dimecres
20 de novembre

Campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que 
les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària; també serveix per donar a conèixer la situació per la 
qual passa aquest grup que, arran de la crisi econòmica que estem 
vivint. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre 
Bancs d’Aliments de Catalunya.
Es calcula que actualment, un 20% de la població viu en situació de 
pobresa a Catalunya. Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat 
i capacitat organitzativa per no esdevenir persones marginades. I és per 
aquest motiu que des dels Bancs d’Aliments es posa en marxa aquest 
projecte que enguany ha arribat a la desena edició.

La recollida es realitzarà als establiments del Caprabo, Condis i Dia.
ORGANITZA: Banc d’aliments de Càrites 

XERRADA “IMATGES ANTIGUES DE LA ROCA DEL VALLÈS”

A càrrec del Sr. Santi Blasco del Grup d’Opinió Céllecs amb la participació del públic assistent.
Es tracta d’una xerrada participativa on s’aniran projectant fotografi es antigues de la Roca i a l’hora  
en Santi Blasco les anirà comentant amb la col·laboració  del públic assistent a l’acte.
HORA: 20 h
LLOC: Auditori del Centre Cultural la Roca (CC_LR)
ORGANITZA: Grup d’Opinió Céllecs 



Dijous
28 de novembre

Divendres
29 de novembre
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LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL 
EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES

HORA: a les 12 h i a les 20 h 
LLOC: Plaça Ajuntament 

   GRAN CAMPIONAT DE DÒMINO 

Tradicional campionat de dòmino mixta i per parelles. Les parelles s’hauran d’inscriure prèviament 
a la cafeteria del casal. Els premis es lliuraran el mateix dia al fi nalitzar l’activitat.
HORA: 15.30 h
LLOC: Centre de la Gent Gran de la Roca
ORGANITZA: Centre de la Gent Gran de la Roca

BERENAR DE SANT SADURNÍ

Berenar per tothom que hagi participat a la jornada al Centre de la Gent Gran de la Roca per 
celebrar la festivitat de Sant Sadurní.
HORA: a partir de les 18 h
LLOC: Centre de la Gent Gran de la Roca
ORGANITZA: Centre de la Gent Gran de la Roca

MERCAT SETMANAL

HORA: de 8 a 15 h
LLOC: Rambla Mestre Jaume Torrents i carrer Espronceda

2a EDICIÓ HANDBOL AL CARRER 

Activitat adreçada per nens i nenes fi ns a 7 anys.
HORA: de 9 a 13 h
LLOC:  Plaça can Torrents
ORGANITZA: BM la roca

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

LLOC: la recollida es realitzarà als establiments del Caprabo, Condis i Dia.
ORGANITZA: Banc d’aliments de Càrites 

Dilluns
25 de novembre

Dissabte
23 de novembre

Diumenge
24 de novembre

ACTE DEL LLIUREMENT DE LA 21a EDICIÓ DEL PREMI “ROMÀ PLANAS I MIRÓ” 
DE MEMORIALS POPULARS

Cada any l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca organitza el Premi “Romà Planas i Miró” 
de memorials populars, amb una dotació de 1.300€ i la publicació de l’obra guanyadora, amb 
l’objectiu de potenciar el seu Fons Documental. Enguany es celebra la 21a edició amb un nou 
horari per celebrar l’acte del lliurement del Premi.

HORA: 19.00 h
LLOC: Auditori del Centre Cultural la Roca (CC_LR)
ORGANITZA:  Arxiu de la Memòria Popular

21a EDICIÓ DE LA PREHISTÒRICA 

Sortida preferencial (40 km aprox):
Sortida a les 8.30 h
Sortida lliure de 8.45 h a 9.30 h
Inscripcions al web de l’entitat 
(www.larocaenbike.com) 
Fins exhaurir el límit de participants

Per a més informació: www.larocabike.com
LLOC: INS la Roca
ORGANITZA: Club Ciclista la Roca en Bike



Divendres
29 de novembre

Dissabte
30 de novembre

Dissabte
30 de novembre
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En acabar,

CLASSE OBERTA I JAM DE SWING

LLOC: Plaça can Torrents 
ORGANITZA: Associació Lindy frogs de Granollers 

ESPECTACLE DE TOC I FOC

HORA: 20 h
LLOC: Plaça Can Torrents
ORGANITZA: Associació Toc i Foc

CORREFOCS 333 i 666 amb l’Associació 
Cultural 666 Diables de la Roca 

HORA: 20.30 h
RECORREGUT: Plaça Can Torrents, c. Catalunya, c. 
Montseny, c. Verge de Montserrrat, plaça de l’Era, 
rambla Mestre Jaume Torrents, c. Major i plaça 
Església.
ORGANITZA: Associació Cultural 666 Diables de la 
Roca 

“GUATEKE” 

HORA: a partir de les 23 h
LLOC: Centre Cultural la Roca (CC_LR)
ORGANITZA:  Tronaos F.C
Servei de bar

PRESENTACIÓ “VACANCES EN PAU - ACOLLIDA  
D’INFANTS SAHRAUÍS” I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
VACANCES EN PAU “UN VIATGE A LA SOLIDARITAT”

La xerrada serà a càrrec del representant de Vacances en Pau a Catalunya.
S’instal·larà una haima on es farà la projecció del documental amb passes cada mitja hora i 
també tatoos de henna.
Si esteu interessats a conèixer la realitat d’aquest poble sahrauí i la seva cultura, i voleu tenir 
més informació per valorar l’acolliment a l’estiu d’un infant sahrauí.. no hi podeu faltar!

HORA: 11 h
LLOC: Plaça Can Torrents
ORGANITZA: Vacances en Pau la Roca

DANSES TRADICIONALS CATALANES A CÀRREC DE 
L’ESBART ROSA DELS VENTS DE VILANOVA DEL VALLÈS

Esbart fundada l’any 1994, ha funcionat ininterrompudament fi ns 
a data d’avui. Ha portat el seu programa de danses tradicionals, 
incloent, naturalment el ball de gitanes, per tota la península i varis 
països europeus i amb parada per Sant Sadurní  a la Roca del Vallès. 
HORA: 12.30
LLOC: Plaça Can Torrents

CRONOESCALADA I ESMORZAR  

HORA: 8.30 h
LLOC: Can Marigó 
ORGANITZA: Colla el Último Viaje i can Marigó 
Preu esmorzar: 5€ (botifarra i beguda). Els tiquets es podran adquirir el mateix dia a Can Marigó. 

ENTORRA’T 

HORA: a partir de les 15.30 h
LLOC: Plaça Ajuntament 
ORGANITZA: Conglomerat d’entitats per la cultura popular 

L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE SURT AL CARRER

Vine a gaudir d’activitats per infants i joves
LLOC:  Plaça Can Torrents 
ORGANITZA: Esplai la Xiruca, Cau la Flama  i A Parts Iguals 

CURSA D’ORIENTACIÓ URBANA PER A FAMÍLIES 

Els participants hauran d’anar a buscar unes fi tes repartides 
pel centre del poble (als llocs més emblemàtics). Per a fer 
aquesta activitat cada grup anirà pel seu compte.
HORA: 15.30 h



Dissabte
30 de novembre
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Diumenge
1 de desembre

XOCOLATADA POPULAR

HORA: 17 h

XARANGA AMB FESTIMBAL 

HORA: A partir de les 18.30 h
LLOC: Plaça de l’Era
ORGANITZA: Colla El Último Viaje

CONCERT AMB EL GRUPS “KE TE CALLES”,“LOS TIKI PHANTOMS” 
I DJ POL DE LA ROCK

HORA: 22.30 h

La banda “Ke te Calles” es defi neix com una grup 
feminista no mixte que va néixer a Barcelona el 
2016 amb la intenció declarada de no només 
fer escoltar el discurs feminista sinó reivindicar 
d’una manera física la presència de dones en els 
escenaris. Recorren un territorio musical àmpli i 
idvers que va des de la rumba als sons d’arrel funk 
al hip hop i el soul.

Los Tiki Phantoms és un conjunt instrumetnal 
català.  La seva música es basa en el  Rock’n’roll 
clàssic, especialment el surf rock  en la seva 
varietat horror surf. Es caracteritzen per aparèixer 
als concerts vestits amb un clàssic vestit negre i 
una màscara de calavera a la cara. Al llarg de la 
seva trajectòria han anat perfi lant-se com un dels 
grups més importants del gènere.

Dj Pol de la Rock, discjòquei de la Roca del Vallès 
que es caracteritza per punxar música techno. 
Serà l’encarregat de tancar la nit.

MISSA DE FESTA MAJOR cantada per la Unió Coral Centre i Energia 
Primer diumenge del calendari d’advent 

HORA: 10.45 h
LLOC: Església de Sant Sadurní
ORGANITZA: Parròquia de Sant Sadurní i Unió Coral Centre i Energia

5a EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL
HORA: de les 10 a les 18h
LLOC: Rambla Mestres Torrents i c/ Espronceda (zona comercial)

Parades d’artesania, alimentació i productes propis de la pagesia i la terra.

GRAN JOC DE LA OCA

Amb un tauler gegant de l’Oca cada equip haurà de realitzar un seguit de proves per poder 
avançar.
HORA: 16 h

LLOC: Centre Cultural la Roca (CC_LR)
ORGANITZA: Conglomerat d’entitats per la cultura popular 
Servei de bar



Diumenge
1 de desembre
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Diumenge
1 de desembre

VERMUT POPULAR AMB TRINXAT DE COL

HORA: 13 h
LLOC: Parada del COR (Associació de Comerciants de La Roca)
ORGANITZA: Associació de Comerciants de La Roca

Xa HISTÒRIA DE GEGANTS AMB LA COLLA CONVIDADA COMPARSA DE  
GIGANTES Y CABEZUDOS DE HUARTE (NAVARRA)

PLANTADA DE GEGANTS 

HORA: 11.30 h  -  LLOC: Plaça de l‘Església de Sant Sadurní

5a EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL 
DURANT TOT EL DIA: 

 Mostra d’arts i ofi cis amb diferents artesans que faran demostracions d’objectes  
 relacionats amb la col.

 Jocs gegants tradicionals de carrer

 NOVETATS: Tallers, activitats i campament prehistòric “La Roca, terra de megalítics”

 Actuació musical del grup “Les violin@s de l’Escola Municipal de Música de la Roca 

CERCAVILA

HORA: 12 h
RECORREGUT: Plaça de l’Església, c. 
Major, rambla Mestre Jaume Torrents, c. 
Espronceda, c. Prat de la Riba, c. Indústria, 
rambla Mestre Jaume Torrents, c. Montseny i 
plaça Ajuntament.

MOSTRA DE BALLS DE GEGANTS

HORA: 13 h
LLOC: Plaça de l’Ajuntament 
ORGANITZA: Colla de Geganters de La Roca 

CLASSE OBERTA DE ZUMBA

Classe dirigida a pares i mares i a tots els infants que hi vulguin participar.
HORA: 16.45 h
LLOC: Plaça de l’Era
ORGANITZA: CEM la Roca 

XOCOLATADA FI DE FESTA

HORA: 17 h
LLOC: Parada de l’ANC La Roca – Fira de la Col
ORGANITZA: ANC La Roca






