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PARADES   L569 L550 L550

Granollers-
Estació d’Auto-
busos

7:25 14:35 19:15

Costa Brava -
 Granada - 
la Torreta

7:27 14:37 19:17

Can Colet - 
Can Borrell 7:30 14:40 19:20

Rambla del 
Mestre Torrents 7:35 14:45 19:25

Ctra. de Mataró - 
Ctra. de Cardedeu - 14:46 19:26

Can Company - - 19:27

Parpers - - 19:30

ARGENTONA -
Joan XXlll - 
Pl. del Molí

- 15:00 19:40

MATARÓ - 
Estació Rodalies 8:00 15:25 20:05

HORARIS         AUTOBÚS SAGALÈS

PARADES L569 L550 L550

Mataró - 
Estació Rodalies 6:45 13:50 18:30

Argentona -
Joan XXlll - Pl. del Molí 7:00 14:05 18:50

Parpers
- - 19:01

Can Company
- - 19:03

Ctra. de Mataró - 
Ctra. de Cardedeu - 14:22 19:05

Rambla del Mestre 
Torrents - 14:24 19:07

Can Calet - 
Can Borrell - 14:25 19:08

La Torreta - 
Costa Brava 7:21 14:29 19:14

Granollers-
Estació 
d’Autobusos

7:25 14:35 19:18

 L569 / L550 
(MATARÓ-ARGENTONA-LA ROCA-GRANOLLERS) 
DE DILLUNS A DIVENDRES (FEINERS) EXCEPTE MES D’AGOST
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L502 (BARCELONA-GRANOLLERS-LLINARS)
DE DILLUNS A DIVENDRES 
(FEINERS) EXCEPTE MES D’AGOST

PARADES LÍNIA BUS 502

LLINARS-
Av. Pau Casals - Rambla 7.43 11.03 17.33 20.33

CARDEDEU -
Estació de Rodalies 7.52 11.12 17.42 20.42

La Roca Village 7.58 11.18 17.48 20.48

Plaça de l’Era 8.08 11.28 17.58 20.58

La Torreta - Costa Brava 8.15 11.35 18.05 21.05

Granollers -
Estació d’autobusos 8.20 11.50 18.20 21.20

Barcelona Sant Andreu-
Estació d’Autobusos 8.50 12.20 18:55 20.50

Barcelona Sant Andreu-
Estació d’Autobusos 6.15 9.50 16.20 19.20

Granollers -
Estació d’autobusos 6.45 10.20 16.50 19.50

La Torreta - Costa Brava 6.48 10.23 16.53 19.53

Plaça de l’Era 6.54 10.29 16.59 19.59

Av. Gaudí - Jaume Cuyàs 7.00 10.35 17.05 20.05

La Roca Village 7.07 10.42 17.12 20.12

CARDEDEU -
Estació de Rodalies

7.14 10.49 17.19 20.19

LLINARS-
Av. Pau Casals - 
Plaça de l’Esglèsia

7.22 10.57 17.27 20.27

LA
 R

O
C

A
LA

 R
O

C
A

Aquestes parades 
es realizen els 
dijous feiners 
excepte agost

www.sagales.com    902 13 00 14
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Aquest 2020 que ens ha tocat viure és ple d’entrebancs i situacions 
inèdites i desagradables. La Covid-19 i la crisi que ha comportat 
ho està sacsejant tot: la nostra vida personal, professional i el 
funcionament de les institucions. En aquest context d’extraordinària 
difi cultat m’agradaria traslladar dos missatges. El primer, el meu 
agraïment i el de tot el consistori pel veïnat que, tot i amb difi cultats, 
s’esforça per cuidar-se, cuidar a qui més s’estima i compleix amb les 
mesures sanitàries per evitar els contagis. I el segon, la necessitat 
que qui encara no ho fa, que prengui responsabilitat en aquesta 
situació de pandèmia i, si us plau, que segueixi les recomanacions 
de les autoritats sanitàries. 

Hem de fer front, plegats, a una realitat complicada. Moltes persones 
han vist com minvaven els seus ingressos. El jovent ha hagut de 
renunciar a socialitzar-se i ser a prop de les seves amistats en una 
etapa molt important de la seva vida. Moltes persones grans han 
hagut de tancar-se a casa i no han rebut visites dels seus familiars 
durant setmanes. Tots i totes hem fet molts sacrifi cis. I ara hem 
d’actuar i comprometre’ns a que això no torni a passar.

No tingueu cap dubte que d’aquesta crisi en sortirem, però si des 
d’ara no actuem amb seny i amb cohesió, tardarem més temps 
del compte a arribar al cap del carrer. Poseu-vos la mascareta, 
renteu-vos les mans i eviteu la vida social al màxim, us ho prego. 
Mentrestant, des de l’Ajuntament estem prenent decisions per 
pal·liar els efectes de la pandèmia, en especial pels perjudicis 
econòmics i socials. Tot el suport que puguem donar al veïnat i al 
teixit comercial i empresarial, el donarem. L’esforç que fem ara ens 
servirà per sortir abans d’aquesta situació. Fem-ho!

La Roquerola >63

Butlletí d’Informació
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El projecte de remodelació de l’Eix Cívic de la Torreta, un 
dels projectes urbanístics més reivindicats al barri, 
avança a la segona fase després que el Ple de l’Ajun-
tament l’aprovés per unanimitat en la sessió plenària 
celebrada el dijous 30 de juliol. L’actuació consisteix 
en la remodelació i millora de l’àrea de parc infan-
til i la trobada amb el talús, potenciant-ne els usos i 
l’aprofi tament dels espais, integrant-los en l’entorn i 
millorant les funcions de cada àrea. La zona del talús 
vertical inclourà també una funció lúdica.

En total, s’actuarà sobre una superfície de 2.397 me-
tres quadrats, que inclou una zona infantil per a nens 
i nenes d’entre 3 i 8 anys, un espai recreatiu per a 
majors de 8 anys i àrees esportives, un gimnàs urbà, 
un eix cívic i de passeig, un espai de pas i descans i 
la zona del talús.

Aquest ambiciós projecte començarà el 2021

Amb zones de passeig, descans i esbarjo per a famí-
lies, contemplant jocs per a nens i nenes de totes les 
edats, per al jovent i per a persones adultes, el pro-
jecte també inclou zones on poder practicar esport 
i un gimnàs a l’aire lliure. A més, aquesta segona 
fase també donarà servei a les famílies usuàries dels 
equipaments adjacents. La instal·lació de la pèrgola, 
que segueix la línia que marca la ja existent situada 

entre Can Tàpies i el Centre Cultural, oferirà una zona 
d’ombra i aixopluc, no només a les persones usuàries 
del parc, sinó també a les persones que porten i re-
cullen els nens i nenes de l’escola de la Torreta, en 
cas que plogui o hi hagi condicions meteorològiques 
adverses.

D’altra banda, s’obre una nova circulació principal 
entre l’escola i la part inferior del parc, i es crea una 
nova escala per baixar el talús, una de centrada i en 
línia recta amb la ja existent situada al costat del 
Centre Cultural. Aquesta nova circulació permetrà 
separar la zona esportiva-recreativa de l’espai dedi-
cat a infants.

El consistori instal·larà elements de jocs infantils 
inclusius i adaptats a diferents necessitats. En rela-
ció amb l’efi ciència energètica, els elements d’il·lu-
minació del parc seran mitjançant elements de baix 
consum, com la tecnologia LED. A més, s’utilitzarà un 
sistema de reg per degoteig que controla la despesa 
d’aigua. També es mantindrà al màxim possible la ve-
getació existent i es plantarà vegetació amb un baix 
consum hídric, bord i de fl oració temporal. Pel que fa 
a les estructures de jocs i mobiliari urbà, es farà ús de 
materials reciclables i unions mecanitzades de fàcil 
muntatge i baix manteniment.

AMB LUPA
EIX CÍVIC DE LA TORRETA

UN ESPAI PER A L’OCI, EL PASSEIG I EL BENESTAR

El Ple ha aprovat 
la segona fase del 
projecte de remodelació 
de l’Eix Cívic de la 
Torreta, una millora
clau pel barri que ha
de començar l’any 2021

634   >
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Xavier del Villar,
regidor d’Urbanisme i Planejament

 

QUINS ESPAIS HI HAURÀ?

“El projecte de remodelació de l’Eix Cívic de la Torreta es fa amb la 
voluntat de dotar aquest espai d’un major atractiu i consolidar-lo 
com un dels nuclis cívics i lúdics més importants del barri. El pro-
jecte respon a diferents sensibilitats que com a Ajuntament creiem 
essencials: el parc ha de ser respectuós amb el medi ambient, ha 
de respondre a les necessitats d’efi ciència energètica i ha de ser 
accessible i inclusiu. En defi nitiva, un espai que ha de ser clau i 
central en la vida de la Torreta”.

Parc infantil per a nens i nenes de 
3-8 anys

Zona recreativa per a nens i nenes a 
partir de 8 anys

Zona esportiva i pista de petanca

Gimnàs urbà

Espais d’aixopluc i ombra
L’eix cívic la Torreta al 2020

L’eix cívic la Torreta al 2021

AMB LUPA
EIX CÍVIC DE LA TORRETA



Fil a l’agulla per transformar el carrer de Veneçuela, la via que fa fron-
tera entre la Torreta i el barri de la Font Verda de Granollers. Els consis-
toris van celebrar una trobada per avançar en el projecte. S’ha acordat 
que es duran a terme actuacions a curt termini per oferir solucions i 
millorar la seguretat del carrer. Així, s’espera que properament s’ins-
tal·lin elements reductors de la velocitat pels vehicles i es reforci la 
senyalització de la via.

Els dos ajuntaments van exposar durant la reunió les seves idees per 
transformar el carrer, i els equips tècnics s’han emplaçat a treba-
llar-hi conjuntament. L’objectiu és que la via sigui molt més accessi-
ble pels vianants, reduint el trànsit, millorar la seguretat, ampliar les 
zones verdes, renovar la il·luminació i instal·lar-hi mobiliari urbà. Tot 
això, però, serà a mig termini, un cop es disposi d’un projecte tècnic, es 
parli amb el veïnat i es pugui aprovar per part dels dos ajuntaments.

L’accés per carretera a Santa Agnès de Malanyanes ha guanyat en 
seguretat. Darrerament s’han fet treballs per millorar el voral que 
hi ha al costat de la rotonda de la carretera BV5105, que era molt 
estret, es trobava en força mal estat i suposava un risc pel veïnat. 
També s’ha pintat la doble ratlla contínua prohibint el gir a l’esque-
rra darrera de la benzinera.

El problema per trobar habitatge 
amb un lloguer moderat al muni-
cipi, i a la comarca, fa molts anys 
que el patim. És per això que des 
de l’Ofi cina Comarcal d’Habitatge 
i l’Ajuntament treballen per trobar 
aquells habitatges que actual-
ment resten buits, per poder-los 
incorporar a la borsa d’habitatges 
amb lloguer assequible i, d’aques-
ta manera, poder donar resposta a 
aquestes necessitats d’habitatge. 

La persona propietària que posi el 
seu pis a la borsa té un seguit de 
bonifi cacions com ara asseguran-
ces gratuïtes, cobertura de cobra-
ment d’impagaments, avantatges 
fi scals... La persona llogatera, per 
la seva part, accedeix a un con-
tracte amb millors condicions 
econòmiques.

Si tens un habitatge buit, no dubtis 
en adreçar-te a l’Ofi cina Comarcal 
d’Habitatge del Vallès Oriental: 
Tel. 938 600 700 –
habitatge@vallesoriental.cat

HABITATGES BUITS 
A DISPOSICIÓ DE 
LES PERSONES

La Roca del Vallès i Granollers acorden mesures 
de seguretat a curt termini

S’AVANÇA EN EL PROCÉS DE 
TRANSFORMACIÓ DEL CARRER 
VENEÇUELA

MILLORES A LA CARRETERA DE 
SANTA AGNÈS

636   >
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Sis mesos després que la línia d’autobús L52 deixés 
de circular, com a mesura per prevenir els contagis 
de la Covid-19, el servei es va reprendre coincidint 
amb l’inici del curs escolar. L’Ajuntament i l’empre-
sa Sagalés van acordar també que es recuperés 
l’horari per donar servei als i les joves del municipi, 
amb el servei d’anada i tornada en la franja horària 
que coincideix amb la sortida de l’alumnat de l’insti-
tut. El consistori roquerol havia demanat que la línia 
tornés a circular atès la inquietud dels veïns i la vo-
luntat que es millorés el transport públic.

El Centre Esportiu Municipal ha posat en marxa una 
iniciativa per fomentar que els i les joves de la Roca 
del Vallès facin més esport. Són noves activitats di-
rigides de fi tness per a nois i noies de 14 a 18 anys, 
dinamitzades per un tècnic esportiu i que podran ser 
o bé individuals o bé en grup. Per apuntar-s’hi només 
cal ser abonat del CEM i demanar-ho a la recepció. 
La quota és especial i reduïda: 18 euros al mes.

La Policia Local va po-
der detenir un presumpte 
lladre després d’una per-
secució, gràcies a que el 
veïnat va alertar que s’es-
tava robant a l’interior d’un 
immoble. La Policia Local 
es va desplaçar fi ns al lloc 
dels fets en rebre l’avís i els 
agents van sorprendre al 
presumpte lladre, que no va 
tenir temps de pujar al seu 
vehicle i escapar-se.

El Ple municipal va aprovar inicialment 
el projecte de construcció d’un mur de 
contenció a la pista poliesportiva del 
Casal de Joves de Santa Agnès. Aquest 
mur va quedar molt malmès durant les 
pluges intenses de principis d’any, i el 
consistori ha treballat per elaborar un 
projecte per refer-lo i que es garanteixi 
la seguretat tant de l’equipament com 
del carrer. El mur és molt important, ja 
que serveix, per una banda, per donar 
estabilitat a la pista poliesportiva i, per 
l’altra, per salvar les diferències d’alçada 
que hi ha entre la pista i el carrer.

OBRES DE 
REPARACIÓ DEL
MUR DEL CASAL
DE JOVES

S’IMPEDEIX UN ROBATORI
GRÀCIES AL VEÏNAT

També es reprèn l’autobús en horari de sortida de l’institut

LA LÍNIA L52 RECUPERA EL SERVEI

NOVES ACTIVITATS DIRIGIDES DE FITNESS PER A JOVES 

638   >
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Informar, sensibilitzar i apoderar a 
la població. Amb aquest tres prin-
cipis l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès ha posat en marxa una nova 
campanya de comunicació sobre 
els robatoris a les llars. A mitjans 
de la tardor és quan s’inicia l’èpo-
ca on més freqüenten aquests 
actes delictius, coincidint amb el 

canvi d’hora i que es fa fosc més 
aviat. L’accent es posa sobretot en 
la prevenció, atès que és el millor 
remei contra la delinqüència en 
aquest àmbit. És important que as-
segurem les nostres llars sempre 
passant la clau a qualsevol accés 
i deixant llums o electrodomèstics 
encesos que donin sensació que 

som a casa. I també és clau aler-
tar a la policia davant de qualsevol 
fet sospitós que puguem detectar 
al barri. Així, la Policia Local anima 
a que tots els veïns es guardin el 
telèfon mòbil del cos (600 44 55 
77) i es truqui o s’enviïn a través de 
Whatsapp missatges, fotografi es 
o vídeos de qualsevol fet sospitós.

L’Ajuntament posa en marxa una campanya informativa adreçada al veïnat 
abans que s’iniciï una època on augmenten els delictes contra els habitatges

COM EVITAR ROBATORIS A LA LLAR I QUÈ FER EN CAS DE 
PATIR-NE UN?

SEGURETAT CIUTADANA



El consistori va aprovar la convocatòria extraor-
dinària de subvencions a tots aquells establiments 
comercials i empresarials del municipi que van ha-
ver de suspendre l’obertura del seu local i/o hagin 
experimentat pèrdues econòmiques importants a 
conseqüència de les mesures establertes per fer 
front a la Covid-19. En aquest sentit, l’atorgament 
d’aquests ajuts volia ajudar al manteniment del teixit 
empresarial local i reprendre l’activitat econòmica 
de la Roca del Vallès. El pressupost va ser de 55.000 
€ i es cobrien fi ns al 100% de la taxa d’escombraries 
corresponent al segon trimestre de 2020.

Durant els darrers mesos l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès ha implementat diversos canvis en el 
sistema de recollida de residus, en concret incor-
porant nous contenidors i reubicant-los en diversos 
punts del municipi. Progressivament es van substi-
tuint els bujols antics, canviant-los d’ubicació per 
oferir un millor servei i reparant aquells que esti-
guin trencats.

La brigada de jardineria ha estat realitzant proves 
de sega a la zona de Can Borrell amb la intenció 
d’incloure espais per fomentar la biodiversitat. 
Aquests espais són illes de vegetació que es 
deixen sense segar durant un espai determinat 
de temps, sigui a la primavera o bé a l’estiu, i es 
fomenta que hi aparegui nova fl ora i fauna com 
papallones o saltamartins.

FOMENT DE LA 
BIODIVERSITAT A CAN 
BORRELL

L’Ajuntament dona suport a 
l’empresariat afectat per la Covid-19

NOVES SUBVENCIONS 
DIRIGIDES AL TEIXIT 
COMERCIAL I EMPRESARIAL

MILLORES A DIVERSES 
ZONES DE CONTENIDORS 

APROVAT EL CALENDARI 
DE FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2021
Els veïns i veïnes de la Roca del Vallès, la Torreta i 
Santa Agnès de Malanyanes ja poden marcar en els 
seus calendaris del 2021 les dates escollides com a 
festes locals per a l’any vinent. La designació és la 
següent: 

La Roca:
Dilluns 13 de setembre.
Dilluns 29 de novembre.

La Torreta:
Dilluns 3 de maig.
Dilluns 19 de juliol.

Santa Agnès de Malanyanes:
Divendres 15 de gener.
Divendres 20 d’agost.

6310   >
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CICLE CULTURAL LA MINÚSCULA
ACONSEGUEIX LA TEVA ENTRADA - SCAN!



NOVEMBRE

DIVENDRES 13

Dimecres 4, 11, 18 i 25

ESPAI FAMILIAR “La Tribu” 
Espai de trobada i d´intercanvi amb infants, 
a on es realitzen diferents activitats i ta-
llers, es col·labora amb les actuacions del 
barri i en les diferents festes.
Lloc: sala d’exposicions del Centre Cultural 
la Torreta ( Hi haurà trobades online)
Hora: 16.45h
Organitza: El grup la Tribu de l´Associació 
de dones Trismar.

TEMPS DE DONES
Espai de trobada per a dones, a on cada 
persona aporta part de la sessió. Es porten 
a terme xerrades, tallers, moviment corpo-
ral…
Pots apuntar-te enviant les teves dades al 
correu: maribelpic@gmail.com

Lloc: Online
Hora: 21h
Organitza: PIC (Pla comunitari de la Torreta/
La Roca del Vallès)

DISSABTE 7

TALLER BIBLIOLAB VIRTUAL PER 
ADULTS «ESCRIPTURA DE RECORDS».
Cal inscripció mitjançant formulari, 
contacteu amb la biblioteca.

Hora: de 10 a 12 h
A càrrec de: Edukem-nos
Biblioteques Vallès Oriental.

CONCERT DAVID ESPUNYA + GRUP 
GINESTÀ
Les entrades són gratuïtes i s’han de fer 
a través de l’aplicació Eventbrite que tro-
bareu a la pàgina principal del web mu-
nicipal (www.laroca.cat) o bé trucant al 
93.842.44.61 extensió 1 (de 15.30 a 20.30h).

Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Hora: 21h
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès
*Al fi nal de la guia podeu consultar les me-
sures de seguretat emprades.

CONCERT de JAZZ ALBA CARETA & JOFRE 
FITÉ QUARTET
Les entrades són gratuïtes i s’han de fer 
a través de l’aplicació Eventbrite que tro-
bareu a la pàgina principal del web mu-
nicipal (www.laroca.cat) o bé trucant al 
93.842.44.61 extensió 1 (de 15.30 a 20.30h).

Lloc: Centre Cultural la Roca
Hora: 21h
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

*Al fi nal de la guia podeu consultar les 
mesures de seguretat emprades.

DIVENDRES 20

VERMUNÓLOGOS
Les entrades són gratuïtes i s’han de fer 
a través de l’aplicació Eventbrite que tro-
bareu a la pàgina principal del web mu-
nicipal (www.laroca.cat) o bé trucant al 
93.842.44.61 extensió 1 (de 15.30 a 20.30h).
Lloc: Centre Cultural la Torreta
Hora: 21h
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

*Al fi nal de la guia podeu consultar les 
mesures de seguretat emprades.

DISSABTE 21

TALLER BIBLIOLAB VIRTUAL PER 
ADULTS «MAKECODE ARCADE»
Cal inscripció mitjançant formulari, contac-
teu amb la biblioteca.

Hora: de 10 a 13 h
A càrrec de: Laboratori de lletres.
Biblioteques Vallès Oriental.

GALA DE LLIURAMENT DEL 21è PREMI 
ROMÀ PLANAS I MIRÓ DE MEMORIALS 
POPULARS. 

Lloc: Centre Cultural de la Roca.
Hora: A partir de les 19h
Organitza: Arxiu de la Memòria Popular de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

DISSABTE 14

TALLER BIBLIOLAB VIRTUAL PER 
ADULTS «MAKECODE ARCADE»
Cal inscripció mitjançant formulari, contac-
teu amb la biblioteca.

Hora: de 10 a 13 h
A càrrec de: Laboratori de lletres.
Biblioteques Vallès Oriental.

DIMECRES 25

14è ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT 
AMB PIEVE SANTO STEFANO (ITÀLIA). 

DIA PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES

DILLUNS 23

TALLER BIBLIOLAB INFANTIL 
PRESENCIAL A BIBLIO.LAROCA
“BOMBOLLES QUADRADES”.
Totes les bombolles són rodones? 
En aquest taller experimentarem i investi-
garem amb bombolles de formes diverses. 
I aprendrem sobre les estructures que es 
tensen, repassant conceptes de geometria 
tridimensional.

Hora: 17.30 h.
Edats: 6-10 anys, acompanyats d’un adult.
Màx 10 participants. 1 h 15 min de durada. 
Part fi nal de bufar ampolles es farà al pati.
A càrrec de: d’Escuelab.
Contacte: Cristina - 644612255

CAFÈ TERTÚLIA
Tertúlia per a dones, a on trobar-se, aprendre, 
experimentar, emocionar-se...
a on compartir vivències, i aprendre sobre un 
tema exposat per professionals.

Lloc: Online o presencial al Centre Cultural 
la Torreta (dependrà del context pandèmic)
Hora: 15.15h
Organitza: PIC (Pla Comunitari de la Torre-
ta/la Roca del Vallès).
Col·labora: ABS de la Roca del Vallès i l’Asso-
ciació de Dones Trismar. 

VINE A FER PUNTES DE COIXÍ
Els dimarts a la tarda ens ajuntem unes quan-
tes dones on passem una bona estona fen 
puntes de coixí. Està obert a totes les edats 
i a qualsevol sexe. Es poden fer moltíssimes 
coses, des de bufandes, mocadors, bosses de 
mà, camins de taula, vanos, etc. Ens agradaria 
poder gaudir d’aquest treball manual tan an-
tic amb tothom que estigui interessat.

Lloc: Sala exposicions del Centre Cultural 
de la Torreta
Hora: de 16 a 19h
Organitza: Ass. Puntaires de la Torreta

TOTS ELS DILLUNS
DE NOVEMBRE I DESEMBRE
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LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI



DESEMBRE

DISSABTE 19

Divendres 11

Diumenge 13

Dimarts 15

TEMPS DE DONES
Espai de trobada per a dones, a on cada per-
sona aporta part de la sessió. Es porten a 
terme xerrades, tallers, moviment corporal…
Pots apuntar-te enviant les teves dades al 
correu: maribelpic@gmail.com

Lloc: Online
Hora: 21h
Organitza: PIC (Pla comunitari de la Torreta/
La Roca del Vallès)

CONCERT ROCK & GOSPEL
Les entrades són gratuïtes i s’han de fer 
a través de l’aplicació Eventbrite que tro-
bareu a la pàgina principal del web mu-
nicipal (www.laroca.cat) o bé trucant al 
93.842.44.61 extensió 1 (de 15.30 a 20.30h).

Lloc: Centre Cultural la Roca
Hora: 21h
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

*Al fi nal de la guia podeu consultar les 
mesures de seguretat emprades.

XVI MARXA PER LA MARATÓ

+ Info: al web de l’entitat
http://www.elskekorrenmolt.cat/
Organitza: Club d’Atletisme Elskekorrenmolt

TALLER DE NADAL INFANTIL
Manualitat de Nadal infantil (els infants han 
d’anar acompanyats dels pares). 
Cal Inscripció prèvia al correu:
maribelpic@gmail.com

Lloc: Centre Cultural la Torreta (consultar la 
modalitat si serà presencial o de recollida del 
material, dependrà del moment pandèmic)
Hora: 17h
Organitza: PIC (Pla comunitari de la Torreta/
La Roca del Vallès)

63 >    13

MERCATS SETMANALS

MERCAT SETMANAL LA TORRETA

Dia: Tots els dimarts
Lloc: C/València
Hora: De 8h a 15h

MERCAT SETMANAL SANTA AGNÈS 
DE MALANYANES

Dia: Tots els diumenges
Lloc: Plaça Fontanelles
Hora: De 8h a 15h

MERCAT SETMANAL LA ROCA

Dia: Tots els divendres
Lloc: Rambla Mestre Torrents i
C. Espronceda.
Hora: De 8h a 15h

PESSEBRE VIVENT VIRTUAL DE 
LA TORRETA. 25ª EDICIÓ
Enguany amb motiu de la situació sani-
tària, el Pessebre Vivent de La Torreta es 
podrà veure, però no en directe, sinó en 
una pel·lícula amb un recull d’escenes i 
moments viscuts al llarg d’aquests vint-
i-cinc anys. Ja sabem que els moments 
que vivim són complicats i incerts, però 
volem que aquesta pel·lícula ens ajudi a 
tots a preparar i viure aquest Nadal amb 
esperança. Paral·lelament a la pel·lícula, 
també es podrà visitar l’exposició del 25è 
aniversari, amb materials audiovisuals 
que recullen la nostra petita història.

Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Hora: es faran dos torns, el primer a les 
18h i el segon a les 19.30h
Organitza: Amics del Pessebre Vivent de La 
Torreta, amb el suport de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

19, 20, 26 I 27 DE DESEMBRE

Dimecres 2, 9 i 16

ESPAI FAMILIAR “La Tribu” 
Espai de trobada i d´intercanvi amb infants, 
a on es realitzen diferents activitats i ta-
llers, es col·labora amb les actuacions del 
barri i en les diferents festes.
Lloc: sala d’exposicions del Centre Cultural 
la Torreta ( Hi haurà trobades online)
Hora: 16.45h
Organitza: El grup la Tribu de l´Associació 
de dones Trismar.

TROBADA VIU LA LECTURA
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per la 
biblioteca. 
Llegim: L’última trobada, de Sándor Márai.

Lloc: Biblioteca Municipal.
Hora: 20 h
A càrrec de : Alícia Gili.  

Dimecres 16

TALLER DE NADAL “La Tribu”
Taller de ninot de neu. Places limitades 
(respectant les mesures sanitàries)

Lloc: sala d’exposicions del Centre Cultural 
la Torreta 
Hora: A les 17h i a les 18h
Organitza: El grup la Tribu de l´Associació de 
dones Trismar. 

* 
L’AFORAMENT SERÀ INFERIOR A 

LA CAPACITAT DE LES SALES, TOT 
COMPLINT AMB EL QUE MARQUEN LES 

AUTORITATS SANITÀRIES.
*

ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA A 
L’ENTRADA DE L’ESPECTACLE.

*
SERÀ NECESSARI PORTAR 

MASCARETA I HI HAURÀ GELS 
HIDROALCOHÒLICS PER APLICAR-SE

A LES MANS.
*

L’ENTRADA I SORTIDA DEL RECINTE 
SERÀ DE MANERA ESGLAONADA
 I EVITANT QUE LES PERSONES 

S’AGLOMERIN.

MESURES DE SEGURETAT

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.

LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI



Treballem amb el CP Quatre Ca-
mins, col·laborant en un projecte 
de reinserció de persones inter-
nes.

¨Els gats de carrer estan protegits 

per la llei de protecció animal DL 

2/2008, de 15 d’abril i correspon als 

ajuntaments recollir i controlar els 

animals de companyia abandonats 

o perduts i els animals salvatges 

urbans¨.

Per tant, les nostres components 
desenvolupen sense ànim de lu-
cre una tasca pública de manera 
voluntària en el seu temps lliure. 
Això fa que molts cops no podem 
donar resposta a totes les de-
mandes d’ajuda que ens arriben. 
Un gat feral, viu en llibertat i no 
és sociable. Però ens trobem 
amb gats abandonats, perduts o 
nascuts al carrer. Viuen en grups 
en territoris determinats i això 
permet un control a través del 
mètode CER (Captura-Esteri-
lització-Retorn). Per reduir els 
problemes de superpoblació, les 
molèsties, que s’alimentin de for-
ma adequada i que ells complei-
xin amb la seva tasca de control 
de rates i ratolins. 

Ells formen part del nostre en-
torn i hem d’aconseguir una bona 
convivència amb els veïns.  

GATS LA ROCA

Gats la Roca, neix al 2014 donant resposta a la 
necessitat del municipi de gestió i control de 
colònies de gats de carrer. Aquest és el nostre 
objectiu.

“Només és un gat, 
pot sobreviure al carrer”
MENTIDA, al carrer es pateix fred, gana i el pitjor: indiferència. Quan 
vaig demanar ajuda a Gats La Roca vaig conèixer unes persones ex-
traordinàries, mai un no per resposta. Hem varen començar a venir 
gats a casa i es fa fer una colònia. Jo puc assumir alimentar-los i 
estar per ells, però malalties, embarassos i cadells, és impossible. 
A la meva colònia s’ha fet de tot, cures, adopcions, esterilitzacions... 
A dia d’avui la colònia és controlada i es porta un control exhaustiu.

Sara Díaz,
Presidenta de l’entitat.
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VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE
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El Servei Local d’Ocupació, ubicat al Centre Cultural 
de la Roca, és un servei adreçat a les persones que 
busquen feina o que volen reorientar el seu projecte 
professional, a més d’oferir suport a les empreses 
que cerquen personal del municipi.
Els serveis que s’ofereixen durant tot l’any són els 
d’informació, formació, assessorament i orientació 
professional, amb l’objectiu de fomentar l’ocupabi-
litat dels veïns i veïnes. En concret, el Servei Local 
d’Ocupació inclou els següents serveis:

C/ Lope de Vega, 10  / 08430 /
La Roca del Vallès

938 42 44 61

slo@laroca.cat

De dilluns a divendres de 09 a 13 h i els 
dimecres també de 15.30 a 18.30 h.

SLO La Roca del Vallès

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

• CLUB DE FEINA. 
Espai on es fa recerca activa de feina, dinamitzat  
per tècnics/ques del Servei Local d’Ocupació on 
es disposa del següent material i eines: material 
documental i informació sobre les tècniques i 
canals de la recerca de feina; material relatiu a 
temes laborals i formatius; ordinadors amb con-
nexió a Internet; i diferents sessions informatives 
i tallers setmanals on es treballen aspectes que 
afavoreixen la inserció laboral.

• LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
(XARXA XALOC).                                                                                                           
Inscriure les persones a la borsa de 
treball de la Xarxa Xaloc, fet que els 
permetrà accedir a les ofertes que es 
gestionen, i que formen part de la Xar-
xa de serveis locals d’ocupació.

• INTERMEDIACIÓ ENTRE 
EMPRESES I DEMANDANTS 
DE FEINA. 
Servei gratuït adreçat a les empreses 
que intermèdia entre la oferta i la de-
manda, realitzant la preselecció de 
candidatures, i facilitant la informació 
necessària per a la defi nició de perfi ls 
i contractació.

AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERÈS PER A LA CIUTADANIA



Des de la plaça de l’Ajuntament 
ens dirigim cap el carrer Espron-
ceda, on hem d’arribar cap a la part 
alta. Al fons s’entreveu la fi nca de 
Can Planas. Continuem per pis-
ta asfaltada, fi ns un trencall a la 
nostra esquerra (no asfaltat) que 
ens durà fi ns un trencant que hem 
d’agafar a la dreta i seguir una pis-
ta que es dirigeix a Can Planas. A 
pocs metres deixem la pista prin-
cipal i seguim la senyalització del 
meridià verd, que trenca a l’esque-

rra. La fi nca de Can Planas ens 
queda ara a la dreta sobre nostre. 
Seguim una mica endavant per la 
pista que anàvem i aproximada-
ment en aquest indret trobem el 
dolmen de Can Planas. Continuem 
en direcció al turó de Céllecs, PR-
C36, fi ns a arribar a un camí que 
trenca a la dreta, que prenem i 
que ens duu a la roca Foradada. Si 
tornem a sortir a la pista principal 
pocs metres més endavant hi ha 
la Pedra de l’Escorpí. Ubicats de 

nou a la pista principal, la seguim 
fi ns a trobar un encreuament. 
Trobem l’indicador de la font de 
la Mansa, el deixem i continuem 
per la pista, fi ns a trobar una nova 
bifurcació, que prenem a la dreta 
per la mateixa pista, en direcció a 
Céllecs. No deixem les marques 
del meridià verd fi ns a sortir a dalt 
de la carena, i seguim a la nostra 
dreta per incorporar-nos ara al 
GR92 i seguim fi ns a la capella de 
St. Bartomeu de Cabanyes.

UN SALT AL NEOLÍTIC ENMIG DEL BOSC 
L’existència d’un gran nombre de jaciments arqueològics dins el terme de 
la Roca del Vallès refl ecteix la importància de la contrada des del neolític. 
Aquest itinerari permet observar l’existència de construccions megalítiques 
en zones localitzades al pla. Tradicionalment se les situava en zones de 
muntanya. En aquest tram es poden observar tres jaciments: el Dolmen de 
Can Planes, la Pedra Foradada i la Pedra de l’Escorpí. Des d’aquest punt es 
pot continuar cap a Sant Bartomeu o bé retrocedir cap el centre urbà.

Ruta prehistòrica fúcsia: 
Can Planes – Sant Bartomeu  

Descripció de la ruta:

LONGITUD  :  5,71 Km.

DESNIVELL  :  2.800 m. 

DURADA  :  2 hores.

DIFICULTAT :  mitjana.

PUNT D’INICI : 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès a la cruïlla de 
l’Avinguda Catalunta i el 
Carrer Montseny.

ACCÉS  :  
per la carretera BV-5001 
de la Roca del Vallès 
a Santa Coloma de 
Gramanet. 
Podeu apropar-vos-hi 
amb transport públic. 
Consulteu el telèfon 012.
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LA SERRALADA
MEDI AMBIENT I ENTORN NATURAL
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L’ABANS I EL DESPRÉS
Així era el carrer d’Anselm Clavé.
Era l’entrada principal a la Roca tot venint de Mataró.du

S. XX 2020 

22A EDICIÓ DEL PREMI ROMÀ PLANAS I MIRÓ
DE MEMORIALS POPULARS

Les obres fi nalistes del certamen 
d’enguany són:

MEMÒRIES D’UN HOME DEL 
CARRER d’Antoni Roig i Blasco

MEMÒRIES D’UN IMMIGRANT 
CATALÀ de Michel Serrat

VIATGE PER UNA VIDA de Peret 
de Bisaura

Totes les obres són autobiogrà-
fi ques i inèdites, testimoni d’una 
època concreta de la nostra his-
tòria narrada per persones no 
professionals de l’escriptura. Les 
obres que participen en el Premi 
passen per un doble procés de 
selecció: en primer lloc, el Jurat 
Popular format per veïnat del mu-
nicipi tria un màxim de cinc obres 

fi nalistes mitjançant un procés 
de selecció en tres rondes de 
lectura. Les obres fi nalistes pas-
sen al Jurat Estatal que decideix 
l’obra guanyadora.

L’Arxiu de la Memòria Popular de 
la Roca del Vallès té per objec-
tiu la recuperació, la conserva-
ció i la catalogació de tot tipus 
de documentació autobiogràfi ca, 
memòries, reculls de correspon-
dència, testimonis, etc. i potenciar 
el seu fons documental esdeve-
nint un punt de referència inter-
nacional en l’àmbit del memoria-
lisme. Per aquest motiu convoca 
anualment el Premi Romà Planas 
i Miró de memòries populars, on 
l’autor/a guanyador/a rep com a 
premi 1.300 euros i la publicació 
de la seva obra. 

L’Auditori del Centre 
Cultural acollirà el 
dissabte 21 de novembre 
l’acte públic de lliurament 
d’aquest guardó impulsat 
per l’Arxiu de la Memòria 
Popular de la Roca del 
Vallès 

Tot preparat per conèixer el guan-
yador de la 22a edició del Premi 
Romà Planas i Miró de Memorials 
Populars, impulsat per l’Arxiu de 
la Memòria Popular i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès.
El veredicte es farà públic en un 
acte al l’Auditori del Centre Cul-
tural La Roca el proper dissabte 21 
de novembre, a les set del vespre.

EL RACÓ
CULTURA



 

“El grup municipal no ha volgut 
participar en aquesta edició del 
butlletí”

En Comú

CIUTADANS PROPOSA 
MESURES CONTRA 
L’OKUPACIÓ 

L’okupacio a la Roca del Vallès 
és un problema que pateixen 
els veïns i veïnes del municipi. 
L’okupació il·legal d’immobles 
pot ser donada per una situació 
extrema en la qual una persona 
o família es troba en la necessi-
tat per disposar d’un habitatge. 
En aquest sentit, l’ajuntament té 
l’obligació d’ajudar a aquestes 
persones a trobar un habitatge 
digne – com podria ser habilitar 
la casa dels Mestres, uns habi-
tatges que fa molts anys que es-
tan tancats i que ajudarien i molt 
a aquestes persones necessita-
des de sostre. Quan l’okupació 
és per fi ns delictius, l’ajunta-
ment també té la responsabili-
tat de vetllar per la seguretat i 
convivència del municipi, apli-
cant mesures com mantenir 
una estreta col·laboració amb 
les associacions de veïns, que 
són els que millor coneixen la 
realitat dels seus barris i elabo-
rant un cens en què s’indiqui si 
el tipus d’okupació és per a fi ns 
delictius o per necessitat. Fer un 
seguiment d’aquesta amb les 
actuacions pertinents en cada 
situació.

C’s

Sessió plenària extraordinària 
d’urgència, 14 octubre 

• Aprovat el compte general de 
2018.

Sessió plenària 24 de setembre

• Ratifi cat l’aixecament total de la 
suspensió contracte de serveis, 
per a la gestió de les escoles 
bressol municipals de la Roca del 
Vallès (Les Orenetes i la Torreta), 
formalitzat amb Serveis Educa-
tius Cavall de Cartró, SL.

• Aprovat inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària titulat 
“Projecte bàsic i d’execució de 
mur de contenció en pista poli-
esportiva en el casal de Joves de 
Santa Agnès de Malanyanes”.

• Dació de compte de la renúncia 
del regidor Carles Fernández Pé-
rez

• Dació de compte de la Resolució 
d’Alcaldia mitjançant la qual es 
contracta el subministrament de 
telèfons mòbils lectors de DNI 
per garantir el teletreball dels 
treballadors de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès

Sessió plenària extraordinària 
d’urgència, 30 de juliol

• Aprovat inicialment el projecte 
d’obra titulat “Projecte executiu 
d’obres ordinàries de reforma i 
millora de la segona fase de l’Eix 
Cívic de la Torreta”.

• Aprovat inicialment la modifi ca-
ció puntual del Pla General d’Or-
denació Urbana de la Roca del 
Vallès amb ordenació detallada 
del sector SPI-3 Can Massaguer.

• Aprovat l’avanç de planejament 
de la modifi cació puntual del text 
refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de la Roca del Vallès, a 
l’àmbit situat al fi nal del Carrer 
Torras i Bages entre els Carrer 
Montblanc i Espronceda.

Podeu consultar les actes dels plens 
al web municipal www.laroca.cat

RESUM
D’ACORDS
EN ELS PLENARIS
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@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

https://www.ciudadanos-cs.org/

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA



TRIBUNA POLÍTICA
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HEM VINGUT A FER FEINA 

Fa un any i mig vam assumir la 
responsabilitat compartida de 
governar al nostre municipi. Des 
de l’inici, hem entès que l’únic 
camí és el de la gestió planifi -
cada, amb objectius i prioritats 
clares.

Els engranatges d’aquest Ajun-
tament estan oxidats i davant 
d’això no hem renegat del nostre 
“Anem per feina”. Toca treballar 
perquè el Consistori estigui a 
l’altura de les necessitats de les 
persones que viuen i estimen el 
municipi. 

La COVID-19 ens ha fet estralls 
i és essencial compatibilitzar 
la gestió diària d’un nou para-
digma amb la recuperació de la 
vida social, cultural i econòmica 
del nostre municipi. Millorar el 
benestar de la població requereix 
inversió i noves contractacions 
essencials.

Volem ser la garantia de la feina 
ben feta. Potser sense resultats 
immediatament visibles, però 
amb la certesa que construint 
una base sòlida podrem fer un 
poble millor.

Anem per feina.

GESTIONAR LA PANDÈMIA, 
MILLORAR EL MUNICIPI

Des del govern municipal actuem 
contra la covid 19 des de diferents 
àmbits, destacant les mesures 
de control sanitari, el reforç de 
la neteja als centres educatius i 
la implementació d’una primera 
convocatòria d’ajuda econòmica 
directe a 90 famílies que l’han 
sol.licitat.

En paral.lel, avancem en millorar 
serveis: obertura de patis esco-
lars per a la gent jove, amplia-
ció de la tarifi cació social, nou 
model de serveis a la gent gran. 
En participació: tramitació de 
subvencions al teixit associatiu i 
aprovació del reglament de par-
ticipació ciutadana. En comuni-
cació, reforçant la informació a 
la ciutadania. En urbanisme: eix 
cívic de la Torreta, reforç de la 
seguretat viària al carrer Vene-
zuela, nous habitatges socials a 
les cases dels mestres, reforma 
de Can Torrents, obres de repara-
ció del mur al Casal de Joves de 
Santa Agnès. En espai urbà: canvi 
clavegueram al carrer Canàries, 
ampliació del servei de neteja 
viària i nous projectes de repara-
ció de voreres i asfaltat.

Amb l’esforç de tots i totes, ens 
en sortirem !

Junts x la Roca ERC

BALANÇ D’UN ANY SENSE 
LIDERATGE MUNICIPAL

Després de les eleccions de 
maig de 2019 el PSC va passar a 
l’oposició i va deixar a l’equip de 
govern d’ERC i JxLR uns mesos 
per aplicar les seves polítiques. 
Després va arribar l’epidèmia, 
l’estat d’alarma i el confi na-
ment, i vam prendre la decisió 
de fer costat a l’equip de govern 
i oferir la nostra col.laboració en 
una etapa molt difícil per tots.

Però el balanç del primer any 
de mandat d’ERC-JxLR no pot 
ser més decebedor. Tenim un 
govern municipal sense un Pla 
d’Actuació Municipal, amb un 
pressupost inadequat i sense 
partides de contingències per 
fer front als imprevistos (com ha 
estat la pandèmia), sense volun-
tat d’acceptar la cooperació del 
PSC, i, sobre tot, sense exercir el 
lideratge necessari per fer front 
a les conseqüències personals, 
socials i econòmiques de l’epi-
dèmia. Cal un lideratge muni-
cipal amb un pla clar i precís 
fi ns fi nal del mandat per ajudar 
a famílies i empreses a superar 
aquest crisi.

PSC

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@ERClaroca

@erclaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles



COM VA NÉIXER LA XARXA?
Veient com s’estaven posant les 
coses i l’impacte del confi nament, 
vam sentir que feia falta actuar. Vam 
crear un grup al Facebook i després 
de Whatsapp i es va apuntar molta 
gent. A partir d’aquí vam començar a 
treballar. En principi era per 15 dies, 
però mira al fi nal encara estem en 
funcionament. De fet ara ens estem 
tornant a reactivar amb previsió de 
noves mesures restrictives. Va ser 
una iniciativa espontània, ens vam 
ajuntar gent que ja a nivell individual 
havia tingut l’espurna per ajudar als 
demés en aquest context, ja sigui 
interessant-se per si els seus veïns 
estaven bé o perquè s’havia posat a 
cosir mascaretes.

I COM VAU PODER ORGANITZAR 
TANTA GENT QUE VOLIA AJUDAR?
El primer grup de Whatsapp es va fer 
molt gran, hi havia una setantena de 
persones, i vam decidir crear-ne un 
de més petit on articular les deman-
des de la gent, i l’altre va quedar com 
a informatiu. Així podíem atendre 
millor les peticions del veïnat. Si una 
persona, per exemple, ens demanava 
si li podíem baixar les escombraries, 
ja que cuidava a una persona molt 

malalta i no la podia deixar sola, ho 
posàvem al grup i algú voluntari aga-
fava l’encàrrec. També ens va arribar 
una demanda per poder fer bates 
i davantals, i atès el volum de feina 
es va fer un altre grup de treball que 
es va encarregar específi cament de 
gestionar-ho.

QUINES EREN LES PRINCIPALS 
ACCIONS QUE FÈIEU?
Les principals accions eren anar a 
comprar aliments i medicaments. 
El CAP ens trucava i ens demanava 
que féssim arribar material mèdic a 
diverses persones. Quan es va recu-
perar el transport públic, també vam 
anar a repartir mascaretes a l’auto-
bús. També des de l’Ajuntament ens 
demanaven si podíem anar a veure 
persones grans. Se’ls trucava per 
saber com estaven i si necessitaven 
res, però alguns no responien. Així 
que ens demanaven si ens podíem 
acostar a les seves llars per com-
provar que tot estigués bé. Ens vam 
trobar molts casos, sobretot de gent 
gran, que més que suport per fer tas-
ques quotidianes necessitava una 
mica de companyia. Les persones 
grans es van quedar soles sense 

contacte amb els familiars, i indirec-
tament vam acabar fent aquesta fei-
na, uns minuts de companyia.

DEVÍEU TENIR MOLTA FEINA, 
SOBRETOT DURANT EL 
CONFINAMENT TOTAL...
Es van crear molts vincles veïnals i 
també es van reforçar els familiars. 
Això va fer que no rebéssim tantes de-
mandes com les que ens esperàvem 
en un principi. Es va tornar a posar en 
valor la solidaritat entre les persones, 
a comunicar-se amb els veïns i veï-
nes i col·laborar. I potser si tornem a 
patir un confi nament, aquests vincles 
també es reactivaran. És potser la 
única cosa positiva que ens ha portat 
aquesta crisi. Nosaltres estem satis-
fets d’haver ajudat al veïnat i prepa-
rats per fer-ho de nou.

QUIN ÉS EL FUTUR DE LA XARXA?
Volem donar-li continuïtat, i ens es-
tem organitzant per fer un grup de 
consum. Volem estrènyer els llaços 
entre el veïnat i els productors locals 
per consumir productes de proximi-
tat. Però estem preparats per tornar 
a ajudar a la gent si fa falta, anem un 
pas per endavant i ben organitzats.

   
“L’única 
cosa bona del 
confi nament és que 
va posar en valor la 
solidaritat entre les 

persones”

ÀNGELS BUENO TORAN
PEP CASTELLARNAU PRADAS
La xarxa veïnal de voluntariat va néixer de manera espontània, 
com a resposta a la inquietud de diverses persones d’ajudar 
al veïnat durant el confi nament de la primavera. L’Àngels i el 
Pep son part d’aquest grup, qui s’ha esforçat durant mesos per 
atendre les necessitats de les persones més afectades per les 
mesures per contenir la Covid-19.
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