
B
U

T
L
L
E
T

Í 
D

’I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
M

U
N

IC
IP

A
L

DESEMBRE 2021

CONSULTA TOTES LES ACTIVITATS

PROGRAMADES I ELS RECORREGUTS 

DE LES CAVALCADES 

AGENDALA GUIA
GENER

FEBRER

MARÇ

DESEMBRE> 11

> 12

Coneix la Unió 
Coral Centre i 
Energia 

VIDA ROQUEROLA

> 13

Consells per les 
compres de Nadal 

AL TEU SERVEI

> 9

Comencen les 
obres de l’Eix Cívic 

ACTUALITAT

> 7

Millora de la seguretat 
a La Pineda 

ACTUALITAT

> 68

> PÀG.4-6

TORNEM A GAUDIR 
DEL NADAL



Ajuntament de la Roca 938 422 016

Ofi cina de La Torreta 938 604 150

Ofi cina de Santa Agnès 938 424 804

Arxiu Municipal 938 424 461

Arxiu de la Memòria Popular 938 424 461

Biblioteca Municipal 938 424 461

Centre Cultural La Roca 938 424 461

Servei local d’ocupació 938 424 461

CAP- Centre d’Atenció Primària 938 424 432

Serveis Socials 938 424 432

Farmaciola Santa Agnès 938 799 178

Farmàcia de La Roca 
Miriam Abad

938 422 850

Farmàcia de La Torreta 
M.T. Blasi

938 707 262

Farmàcia la Roca Neus Girón 938 421 853

Parafarmàcia la Roca Tot Farma 931 885 497

Emergències 24 h 900 13 13 26

Centre Gent Gran La Roca 938 420 279

Centre Gent Gran La Torreta 938 793 441

Centre Gent Gran Santa Agnès 938 422 188

Centre Cívic Can Tàpies 938 604 150

Centre Cívic Santa Agnès 938 424 804

Escola Pilar Mestres 938 422 752

Escola Mogent 938 799 026

Escola La Torreta 938 705 321  
938 704 192

Escola Sta. Agnès 
de Malanyanes

938 799 287

Escola Bressol 
Les Orenetes

938 424 065

Escola Bressol La Torreta 938 704 024

IES La Roca 938 422 414

Jutjat de Pau 938 422 571

Policia local 938 422 075 
600 445 577

Presó Quatre Camins 938 422 461

Piscina Municipal La Roca 938 424 469

Piscina Municipal Santa Agnès 938 420 367

Taxis 24 hores 628 189 000

Sorea Servei d’avaries 24 h 900 304 070

Fecsa-Endesa 800 760 706

Estabanell Energia 938 609 100

Unión Fenosa 911 983 33

Deixalleria 938 420 725

Recollida de mobles 
i trastos

938 439 311

Ofi cia de Gestió Tributària 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230
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LA GUIA

ACTUALITAT 
MUNICIPAL

VIDA ROQUEROLA

AL TEU SERVEI

SERVEI WHATSAPP

TRIBUNA POLÍTICA

BIBLIO.LAROCA

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
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Aquestes parades 
es realizen els 
dijous feiners 
excepte agost

www.sagales.com    902 13 00 14
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Per fi  podem tornar a gaudir de les festes nadalenques amb la família 

i les amistats, després de mesos molt i molt durs. El distanciament i la 

impossibilitat de poder organitzar activitats sens dubte han estat dos factors 

que han impactat fort en el nostre dia a dia, i arrel de l’arribada de les vacunes 

poc a poc anem redreçant. Com sabeu, la Roca del Vallès és un municipi 

ric en esperit social i cultural, amb diverses entitats i comissions formades 

pel veïnat que es dediquen a mantenir viu l’esperit del municipi, organitzant 

activitats, promovent la participació i la reivindicació pel que es creu més just.

Des de l’Ajuntament volem impulsar tot aquesta energia de nou, millorant tot 

el que es pugui perquè la participació ciutadana i l’associacionisme siguin 

encara més protagonistes de les polítiques públiques. Per exemple, ens 

trobem en ple procés participatiu sobre la convivència i el civisme a la Roca 

del Vallès, en aquesta revista en trobareu més detalls. Us animem a participar 

en les trobades que es faran a principis d’any per dir-hi la vostra i implicar-vos 

tant com vulgueu per millorar aquestes qüestions del poble. 

I, per altra banda, ens trobem en una de les èpoques més màgiques de l’any, 

on moltes persones treballen per mantenir les tradicions i la il·lusió, en un 

moment encara complicat. A totes elles, gràcies. Volem que tots els roquerols 

i roqueroles gaudeixin de nou del Nadal, amb activitats per tots els públics 

i les tradicionals cavalcades de Ses Majestats. Això sí, preguem que es faci 

amb responsabilitat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries en 

tot moment. I que l’Any Nou ens porti noves oportunitats i alegria, que ens fa 

falta. Espero que gaudiu molt d’aquestes festes, ens ho mereixem.

La Roquerola >68

Butlletí d’Informació
Municipal 

de Santa Agnès, 
la Torreta i la Roca.

Desembre 2021

Edita:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 18-24
08430 - La Roca del Vallès

Tel. 938 422 016
ajuntament@laroca.cat

Fotografi es:

Ajuntament de la Roca del Vallès

Redacció i disseny gràfi c:

Mirada Local SL.

Impressió:

Impremta Pagès

Tiratge:

5.000 exemplars

CELEBREM EL NADAL AMB IL·LUSIÓ... I SEGURETAT

ALBERT GIL
Alcalde de

la Roca del Vallès

@AjuntamentLaRocaV

@larocav

@larocadelvalles

EDITORIAL

TRUCADES A L’ALCALDE

Tots els divendres, de 12 a 13 h, la ciutadania es 
pot posar en contacte amb el batlle Albert Gil, 
per traslladar-li les seves inquietuds, dubtes
i suggeriments. 93 842 20 23

368 >    



ESPECIAL NADAL
PROGRAMACIÓ 2021-2022

GAUDEIX DEL NADAL A LA ROCA DEL VALLÈS 

Ajuntament i entitats han organitzat 
desenes d’activitats per petits i grans, 
per celebrar les festes nadalenques amb 
la màxima normalitat que sigui possible. 
Enguany destaca la recuperació del Parc 
de Nadal que es farà al CEM, el Pessebre 
Vivent de la Torreta i l’arribada dels Patges i 
els Reis Mags d’Orient, amb les tradicionals 
cavalcades.

Trobareu tots els actes a continuació:

4 > 684 >

VINE A FER CAGAR EL TIÓ SOLIDARI

Horari: : de 9 a 14 h
Lloc: Plaça de Can Torrents
Organiza: Colla de Diables 666

CORRE-TRACA
Els Diables encendran una traca 
d’un quilòmetre de llarg que res-
sonarà pels carrers de la vila. A la 
plaça de l’Era hi haurà una mascletà.

Horari: 19h 
Lloc: : pels carrers del centre de la 
Roca fi ns a la plaça de l’Era

PESSEBRE VIVENT DE LA TORRETA

Horari: de 18  a 20 h amb passes cada 
mitja hora en grups de 100 persones
Lloc: Eix Cívic de La Torreta i entorn 
de Can Tàpies
Preu: 5€
Organitza: Amics del Pessebre Vivent 
de la Torreta

TROBADA “VIU LA LECTURA”
Llegim: Vincles ferotges, de Vivian 
Gornick. Trobada d’adults per co-
mentar aquesta obra. Passa a buscar 
el teu exemplar per la biblioteca. A 
càrrec d’Alícia Gili.

Horari: 20 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

PARE NOEL AL COR
Durant tota la tarda el Pare Noel 
passejarà pel centre comercial de 
la Roca i visitarà els establiments 
associats. A les 19.30 h se situarà 
al seu tron de la Plaça de l’Era per 
a rebre a tots els infants que s’hi 
vulguin acostar i es convidarà a 
tothom qui vulgui a xocolata desfeta 
i melindros, per endolcir la tarda i fer 
passar el fred!!!

Horari: de 19.30 a 20.30 h
Lloc: Plaça de l’Era
Organitza: Associació de Comerciants 
de la Roca (COR)

MISSA DE NADAL I INAUGURACIÓ 
DEL PESSEBRE
Es farà també el sorteig d’una pa-
nera, una cantada de nadales i una 
xocolatada.

Horari: 9.45 h
Lloc: Església de Santa Agnès de 
Malanyanes

CONCERT MISTERI DE NADAL

Horari: 18.00h
Lloc: Esglèsia de Sant Sadurní
Organitza: Unió Coral Centre i Energia

ESPECTACLE FAMILIAR DE NADAL: 
UNA DE PASTORETS
Divertida i explosiva història de 
pastorets amb titelles envoltada de 
totes les nostres tradicions nadalen-
ques i de jocs, endevinalles, contes i 
nadales. A càrrec de Rosa Fité. Per a 
més informació consulteu la web de 
la biblioteca: 
https://www.bibliolaroca.cat/

Horari: 17:30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

18 de desembre

18 i 19 de desembre

23 de desembre

25 de desembre

19 de desembre

20 de desembre

20 de desembre



PATGE REIAL A SANTA AGNÈS
Ens espera una tarda plena d’emo-
cions per a tothom, petits i grans. 
Començarem amb un espectacle 
infantil per anar escalfant motors i així 
poder rebre el patge amb tota la il·lusió 
i escalfor que es mereix. A les 18 h, per 
fi , donarem la benvinguda al patge 
reial que ha vingut encarregat de fer 
arribar tots els nostres desitjos a ses 
majestats. Finalment, berenarem tots 
plegats amb un got de xocolata calen-
ta i melindros per llepar-nos els dits.

Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació Pessebrista 
de la Parròquia de Santa Agnès de 
Malanyanes i Associació de Veïns

PARC DE NADAL
Parc de Nadal dirigit a infants i joves 
del municipi. 
Edat recomanada de 2 a 18 anys.
Ludoteca, infl ables, Jocs gegants, 
Taller de circ, bicicletes rares i 
moltes sorpreses més.

Horari: 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 
19.30 h
Lloc: CEM La Roca
Preu: Matí 3€ / Tarda 3€ / 
Tot el dia 5€
Organitza: A Parts Iguals i Ajuntament 
de la Roca del Vallès

PATGE REIAL A LA ROCA

Horari: 17.00h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Comissió de Reis de la 
Roca

TALLER DE FANALETS PER 
IL·LUMINAR EL CAMÍ ALS REIS 
MAGS

Horari: de 10.30  a 13.30 h
Lloc:  plaça de Can Torrents
A càrrec de:  Colla gegantera de la 
Roca

TALLER DE FANALETS PER GUIAR 
ALS REIS MAGS

Horari: 16.00h
Lloc: Església de Santa Maria del 
Jaire
Organitza: parròquia de Santa Maria 
del Jaire

PATGE REIAL A LA TORRETA

Horari: : d’11 a 13 h
Lloc: Porxo de Can Tàpies

2 de gener

2 de gener

5 de gener

Del 27 al 30 de desembre 1 de gener

ESPECIAL NADAL
PROGRAMACIÓ 2021-2022

Skate Park
Espai gratuït dirigit especialment 
als joves: Pàrquing del CEM hi haurà 
muntat un Skate park amb patinets i 
skates per poder practicar

Horari: 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Lloc: CEM La Roca
Organitza: A Parts Iguals i 
Ajuntament de la Roca del Vallès

568 >    



SES MAJESTATS RECORRERAN ELS CARRERS DE 
LA ROCA DEL VALLÈS CARREGATS D’IL·LUSIÓ 

Després que l’any passat no es pogués celebrar 
a causa de les mesures de seguretat sanitària, 
enguany la Roca del Vallès donarà la benvinguda 
als Reis d’Orient amb les tradicionals cavalca-
des. L’Ajuntament, conjuntament amb les enti-
tats i les persones voluntàries, han treballat per 
recuperar aquests actes tan especials, sempre 
tenint en compte totes les mesures de segure-
tat i que no s’ha d’abaixar la guàrdia davant de la 
covid-19. Malgrat tot, Ses Majestats tornaran el 5 
de gener a recórrer els carrers roquerols amb les 
carrosses i portant regals i esperança de recupe-
rar la normalitat.

Quin seran els recorreguts?

CAVALCADA REIAL A SANTA AGNÈS
Horari: 17 h
Lloc: Plaça de les Fontanelles

Enguany, per fi  podem reprendre la nostra tradi-
cional cavalcada i il·luminar els nostres carrers 
d’alegria i il·lusió. Sortirem a les 17 h de la plaça 
de les Fontanelles per acompanyar a ses majes-
tats pels carrers del nostre estimat poble i així 
arribar a l’Horta de la Rectoria per poder gaudir 
una estona de la seva companyia. En fi nalitzar la 
trobada a l’Horta, recordeu anar cap a casa aviat 
que els Reis passaran per deixar els vostres desi-
tjos a la porta.

CAVALCADA REIAL A LA ROCA
Horari: 18 h
Lloc: Can Rovira

Recorregut Can Rovira, Crta. BV-5001, C/ Cata-
lunya, C/ Tenor Vinyes, Rambla Mestre Torrents, 
C/ Anselm Clavé, C/ de Dalt, Plaça de l’església.
Arribada a l’horta del Rector a les 18:30h escenari 
per donar les cartes als reis. Servei de paqueteria 
al IES de 08:30h a 14:30h

CAVALCADA REIAL A LA TORRETA
Horari: 18 h
Recorregut: C/ Valencia direcció plaça 
Valldoriolf, C/Dr Fleming C/ Granada, Josep 
Torelló. Arribada escenari al pati de l’escola

Visita dels patges reials

Precedint els Reis d’Orient, arribaran a la Roca 
del Vallès els seus emissaris: els patges reials. 
Per tant, tota la canalla que ho desitgi podrà 
donar la seva carta a aquests representants, 
que la faran arribar a Ses Majestats. 
1 de gener: a les 17 h al Centre Cultural de la 
Roca
2 de gener: d’11 a 13 h a Can Tàpies i a les 18 h 
al Centre Cívic de Santa Agnès

Consells de seguretat

Per a una cavalcada més segura, tingueu en 
compte les indicacions següents:

• Eviteu recollir caramels a la zona de pas de 
les carrosses.

• Vetlleu i controleu els nens i nenes perquè 
no s’aproximin als vehicles.

• Queda prohibit transitar entre els vehicles i 
les carrosses durant tota la cavalcada.

• Cal esperar els pas dels darrers vehicles de 
la cavalcada abans d’ocupar la calçada.

• En cas d’incident o pèrdua, contacteu amb la 
policia al 600 44 55 77.

Tallers i activitats per donar la benvinguda a 
Ses Majestats

El 2 de gener hi haurà un taller de fanalets 
per il·luminar el camí als Reis Mags de 10.30  
a 13.30 h a la plaça de Can Torrents, organit-
zat per la Colla Gegantera de la Roca. El dia 
5 hi haurà una activitat infantil a Santa Agnès 
abans de l’arribada del patge, i a la Torreta es 
farà un taller de fanalets a l’Església de Santa 
Maria del Jaire, a les 16 h.

ESPECIAL NADAL
PROGRAMACIÓ 2021-2022
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El gestor d’infraestructures ferroviàries ADIF està portant a terme 
diverses actuacions que tenia pendents al municipi i que han sigut 
llargament reivindicades pel consistori. En els propers mesos s’hi fa-
ran 9 actuacions al llarg del traçat del tren d’alta velocitat que creua 
el municipi. D’aquestes actuacions, ja estan en marxa la millora del 
camí que transcórrer paral·lel a les vies a Santa Agnès, i un dels pas-
sos inferiors d’aquesta; i a Can Colet, la millora de l’accés al carrer de 
Matagalls, que uneix aquesta urbanització amb el carrer Collformic i 
la carretera C1415c.

La Diputació de Barcelona iniciarà 
l’any vinent els treballs per reformar 
el punt quilomètric 23 de la carretera 
BV-5001, on hi ha el revolt i l’entrada 
a la urbanització de la Pineda. S’am-
pliarà la calçada cap a la banda del riu 
fet que permetrà millorar tant el radi 
de la corba existent com encabir els 
elements de millora de la intersecció 
i, alhora, fer que la intersecció sigui 
molt mes visible i perceptible.

EL VEÏNAT DE 
LA PINEDA 
PODRÀ SORTIR 
I ENTRAR DE LA 
URBANITZACIÓ AMB 
MÉS SEGURETAT

ADIF INICIA DIVERSES MILLORES 
QUE TENIA PENDENTS

ACTUALITAT MUNICIPAL

A principis de l’any vinent s’actuarà al ca-
rrer Velázquez per reduir el trànsit i la velo-
citat dels vehicles. Es tracta d’una via que 
s’usa per sortir del municipi, dins d’una àrea 
residencial i molts conductors no respec-
ten les normes de circulació. El projecte 
consisteix en pintar nous passos de via-
nants, repintar els antics i disposar els es-
pais d’estacionament de forma alterna. La 
intervenció es fruit del treball conjunt amb 
el Servei Català de Trànsit i es va plantejar 
als veïns en una reunió informativa.

ES MILLORARÀ LA SEGURETAT DEL CARRER VELÁZQUEZ

768 >    



L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha adjudicat el nou contrac-
te de neteja viària, un dels més importants, per valor de més de 4 
milions d’euros i una durada de 8 anys. El contracte contempla di-
verses millores que s’aniran implementant en els propers mesos.
Per exemple, treballaran al municipi un total de 6 operaris, més 
un cap de treballs i una persona encarregada. Pel que fa a la ma-
quinària, s’incorporen al servei una escombradora de gran format, 
2 furgons elèctrics amb caixa oberta o tancada, 1 furgó amb un 
equip d’aigua a pressió, 1 camió de caixa oberta i 1 furgoneta elèc-
trica. En l’anterior contracte només es disposava de dos vehicles.

La Generalitat ha aprovat la 
construcció d’una nova pa-
rada d’autobús davant del 
cementiri, un fet llargament 
reivindicat per la ciutadania i 
l’ajuntament. La parada s’ins-
tal·larà al marge dret de la 
carretera C-1415c, i formarà 
part del recorregut habitual de la línia L52. La Generalitat ha 
estimat inviable fer una parada al marge esquerre, per raons de 
seguretat, fet pel qual la que s’instal·larà a la dreta serà la única. 
D’aquesta manera, les persones que vulguin tornar amb autobús 
cap a la Roca, hauran de pujar a l’autobús fi ns a fi nal de trajecte 
a Santa Agnès i esperar dins del vehicle a que faci el recorregut 
en direcció contrària.

TOT A PUNT PER L’ENTRADA EN 
FUNCIONAMENT DE LES MILLORES 
AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

PER FI ES PODRÀ ANAR AL 
CEMENTIRI AMB AUTOBÚS

ACTUALITAT MUNICIPAL

En concret, s’actuarà a tot el tram 
de la carretera entre l’enllaç de 
l’autopista C-60 i la rotonda amb 
la carretera C-35. Consistirà en 
l’adequació de la senyalitza-
ció vertical del tram, i millorar 
la intersecció entre la carrete-
ra BV-5105 i l’Avinguda d’Antoni 
Gaudí. En aquesta intersecció es 
perllongaran els carrils centrals 
(aprofi tant la zona zebrejada) i 
s’ampliarà el carril central a 3,50 
m d’amplada. A més, en aques-
ta intersecció i en l’altra del PK 
1+700 es pintaran de vermell els 
carrils centrals i es limitarà la ve-
locitat de pas a 60 km/h. Aques-
tes actuacions estan previstes 
que es duguin a terme no més 
enllà de la primavera de 2022.  

LA GENERALITAT 
MILLORARÀ 
L’ACCÉS A SANTA 
AGNÈS

8 > 688 >



ACTUALITAT MUNICIPAL

Quan acabin les representacions del Pessebre 
Vivent s’iniciaran les obres per transformar l’espai

Compte enrere per l’inici de les 
obres de la segona fase de l’Eix 
Cívic de la Torreta. L’Ajuntament 
de la Roca del Vallès ja ha adjudi-
cat el projecte a l’empresa guan-
yadora del concurs públic, que 
està enllestint els preparatius 
per començar els treballs. Des-

prés d’una reunió entre el consis-
tori i l’entitat del Pessebre Vivent 
de la Torreta, s’ha acordat que les 
obres comencin un cop acabin 
les representacions d’aquesta 
tradicional activitat. Així, tot i que 
s’iniciaran alguns treballs previs 
durant el mes de desembre, les 

obres començaran al gener.
El projecte de remodelació de 
l’Eix Cívic de La Torreta és un dels 
projectes urbanístics més reivin-
dicats al barri. L’actuació consis-
teix en la remodelació i millora de 
l’àrea de parc infantil i la trobada 
amb el talús, potenciant-ne els 
usos i l’aprofi tament dels espais, 
integrant-los en l’entorn i millo-
rant les funcions de cada àrea. La 
zona del talús vertical inclourà 
també una funció lúdica.
En total, s’actuarà sobre una su-
perfície de 2.397 metres 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 pas-
seig, un espai de pas i descans i la 
zona del talús. 

LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE L’EIX CÍVIC DE LA 
TORRETA COMENÇARAN AL GENER
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Consulta 
el projecte 
sencer al web 
municipal.



Després de constituir-se el Grup Impulsor, el procés participa-
tiu per la Convivència i el Civisme continua en marxa. Es faran 
diverses trobades amb el veïnat per presentar el procés i que la 
ciutadania digui la seva:

• La Torreta: 18 de gener a les 19 h al Centre Cultural de la 
Torreta

• La Roca: 25 de gener a les 19 h a la Sala de Plens
• Santa Agnès: 1 de febrer a les 19 h al Centre Cívic

Ompliu l’enquesta!
També s’ha posat en marxa un nou lloc web on 
es recull tota la informació sobre el procés, i 
on hi ha una enquesta per copsar l’opinió de la 
ciutadania sobre el civisme i la convivència a 
la Roca del Vallès. Us agrairem que l’ompliu!

L’Ajuntament ha concedit diverses ajudes per contribuir a la re-
cuperació econòmica, facilitant liquiditat a les empreses del mu-
nicipi afectades per la Covid-19. En total s’han destinat 103.500 
euros a les subvencions, i s’han benefi ciat 39 empreses roquero-
les. Els ajuts s’han ofert als establiments que ha hagut de cessar 
la seva activitat a conseqüència dels efectes del decret d’Estat 
d’Alarma de l’any passat. També els que van continuar la seva ac-
tivitat però les mesures restrictives els va afectar signifi cativa-
ment en el seu volum de negoci.

El veïnat que s’instal·li o ja dis-
posi de sistemes d’autoconsum 
energètic instal·lats a partir del 
2018 tindrà bonifi cacions a diver-
ses taxes municipals, per un pe-
ríode de 5 anys, a partir de l’any 
següent al moment de la petició. 
Les bonifi cacions són:

• IBI: Bonifi cació a habitatges 
unifamiliars 50% (la instal·la-
ció ha de cobrir un mínim del 
50% de la potencia contrac-
tada); i bonifi cació a habi-
tatges plurifamiliars 40% (la 
instal·lació ha de cobrir un 
mínim del 30% de la potencia 
contractada)

• ICIO: Bonifi cació del 95%
• Taxa urbanística: Bonifi cació 

del 50%

La bonifi cació s’ha de demanar a 
l’ORGT de la Diputació abans que 
fi nalitzi l’any en curs, per tal que 
la bonifi cació sigui efectiva a l’any 
següent.

BONIFICACIONS 
PER LES 
INSTAL·LACIONS 
D’AUTOCONSUM 
ENERGÈTIC

AJUDES AL TEIXIT EMPRESARIAL 
PER FER FRONT A LA CRISI 

PARTICIPA A LES TROBADES PEL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA

ACTUALITAT MUNICIPAL
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GENER FEBRER

Diumenge 9 Diumenge 20

Excursió per anar a veure l’obra 
“Cantando Bajo la Lluvia”

Dinar a Vallirana i després viatge a 
Barcelona, al teatre Tívoli, per veure 
aquesta obra de teatre dirigida per Àngel 
Llàcer.

Horari: 12.30 h
Lloc: Trobada al Casal d’Avis de la Torreta
Preu: 99 €
Organitza: Casal de Pensionistes de la 
Torreta

ACTIVITATS DIRIGIDES

Intensitat: Ubicació:

Modalitat:

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
7.10h - 8.00h TOTAL PUMP INTERVAL TRAINING CROSS TRAINING

8:10h - 9.00h GIM SUAU 1 H. CAMINADORS GIM SUAU 1 H. CAMINADORS ESTIRAMENTS ENIGMA

9.30h - 10.20h CICLO INDOOR GAC CROSS TRAINING ZUMBA CICLO INDOOR

9.30h - 10.15h AIGUAGIM ABDOMINALS AIGUAGIM AIGUAGIM CORE STABILITY CICLO INDOOR

10.30h - 11.20h PILATES HIPOPRESSIUS 30’ ESTIRAMENTS IOGA FLOW

15.10h - 15.55h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

15.15 - 16.00h TABATA FULL BODY GAC

16.10 - 17.00h CROSS TRAINING CROSS TRAINING MOBILITY&TEHCNIQUE

17.10h - 18.00h ESTIRAMENTS CICLO INDOOR IOGA FLOW CICLO INDOOR TABATA FULL BODY

18.10h - 19.00h GAC TONIFICACIÓ CEM COMBAT ZUMBA ESTIRAMENTS

19.10h - 20.00h TABATA FULL BODY ZUMBA CARDIOTONO HIIT CORE CICLO INDOOR

19.30h - 20.15h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

20.10h - 21.00h PILATES IOGA FLOW

20.10h - 21.00h CICLO INDOOR CROSS TRAINING CICLO INDOOR CROSS TRAINING

16.00h - 16.50h FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR

ACTIVITATS ADOLESCENTS

Alta Mitjana Baixa

Sala

Exterior
Piscina

Aigua Bicicleta Coreografi ada

16.00h

16.55h

17.55h

19.10h

LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI

09.00h

10.00h
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Activitats del Casal d’Avis de 
la Roca del Vallès

TARDA DE BALL AMB BERENAR

Dies: 29 de gener, 26 de febrer i 
26 de març
Lloc: Auditori del Centre Cultural de 
La Roca del Vallès.
Hora: de 19 a 22 h
Preu: 6€ per persona

MARÇ

Dissabte 5

Fest dels Tres Tombs. Sant Antoni Abat

Horari: 11.30H 
Lloc: benedicció a la Pl. de l’esglèsia
Organitza: Amics dels Arriers de la Roca 
del Vallès

Dia d’Andalusia

Espectacle de ball i cant andalús. 
Hi haurà una petita mostra fotogràfi ca 
a l’entrada de l’auditori, amb imatges 
representatives de l’activitat de l’entitat.

Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Asociación Rociera la Roca 
del Vallès

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



La Unió Coral Centre i Energia, 
com a tal, neix el 5 de Desembre 
de 1947 com a unió de les dues 
corals existents llavors a La Roca: 
la Coral El Centre, fundada l’any 
1904, i la Societat Coral «La Ener-
gia», fundada el 1916. Portem lla-
vors, més de 100 anys d’història.
Des dels seus inicis, La Coral de 
La Roca, havia estat integrada 
exclusivament per homes, i no va 
ser fi ns l’any 1972 que s’incorporà 
el cant mixt. És també aquest any 
que es funda la Coral Infantil, de 
la qual han sortit molts dels can-
taires actuals, tot i que, al 1982, 
aquesta coral infantil es va dissol-
dre.
Actualment, la nostra coral, té 122 
socis, està integrada per 18 can-
taires i està dirigida per la Lucia 
Béresová, directora de renom i ba-
gatge internacional.
Al llarg de la nostra història hem 
portat el nom de La Roca del Va-
llés per tot arreu, dins i fora de Ca-
talunya, fent un repertori molt va-
riat, que va des de la música sacra 
o les sardanes, fi ns la música pop/
rock, passant per les havaneres, el 
gospel o els musicals, entre al-
tres. Els nostres concerts, a més, 

són molt variats en quant a posa-
da en escena, ja que acostumem a 
incloure músics, ballarins, actors, 
etc., com ho demostren els últims 
espectacles que hem presentat: 
La Veu dels Musicals, Remember, 
Òpera vs Musicals.
Sempre fi dels amb el compromís 
social, també hem col·laborat 
amb concerts benèfi cs, tant d’aju-
da a nens malalts com amb la Ma-
rató de TV3.
L’any 2018 vam viatjar a Szczecin, 
Polònia, per participar en un con-
curs internacional de cant coral, 
on vam guanyar un primer i un ter-
cer premi.
Durant aquest 2021 hem inter-
pretat l’espectacle Remember, 
juntament amb l’Orfeó Joventut 
Terrassenca, tant a La Roca i La 
Torreta com a Terrassa, i hem 
participat a l’ofrena fl oral de la 
Diada de Catalunya i a la Missa 
de Festa Major d’Hivern de Sant 
Sadurní. Abans d’acabar l’any en-
cara participarem a l’encesa de 
llums a La Torreta i farem el nos-
tre tradicional Concert de Nadal, 
el 19 de desembre, a l’església de 
Sant Sadurní de La Roca. Per a 
poder preparar tot aquest treball 

assagem cada dimarts al vespre, 
amb totes les mesures preventi-
ves davant la COVID.
Aquests dos últims anys hem ha-
gut de fer front, com tothom, a 
aquesta pandèmia mundial que, a 
més de provocar tantes pèrdues 
humanes i afectació sanitària, 
ha fet tant de mal al mon de la 
cultura, i en especial a aquelles 
activitats culturals que, com 
nosaltres, fem servir una de les 
principals vies amb risc de con-
tagi com és la veu. Malgrat tot, ni 
cantar amb mascareta, ni el con-
fi nament, ni el manteniment de la 
distància social, han pogut callar 
les nostres veus, i hem continuat, 
quan la situació i les autoritats 
sanitàries ho han permès, fet as-
saigs parcials, concerts virtuals, 
concerts presencials amb mas-
careta, perquè la cultura és un bé 
que no es pot deixar morir, i per 
la nostra part continuem lluitant 
per la cultura al nostre poble.
És per això que fem una crida 
a tothom qui vulgui acompan-
yar-nos en el nostre somni, no 
només venint als nostres con-
certs, sinó també venint a cantar 
amb nosaltres.

UNIÓ CORAL CENTRE I ENERGIA

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE
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L’Ofi cina Provincial d’Informació al Con-
sumidor (OPIC) és a Can Sol i s’encarrega 
de defensar els drets dels veïns i veïnes 
com a consumidors, és a dir, quan adqui-
reixen productes o contracten serveis. 
Les funcions principals de l’OPIC, que són 
gratuïtes, són la informació, orientació i 
ajuda als consumidors i usuaris, i també 
col·laborar a resoldre per la via amistosa 
i de forma voluntària els confl ictes que 
puguin sorgir entre empreses i consumi-
dors. 
Per a qualsevol dubte, l’OPIC obre de di-
lluns a divendres de 9 h a 14 h i els dijous 
també de 16.30 a 18.30 h i hi podeu con-
tactar per telèfon al 93 842 20 16 i al co-
rreu electrònic consum@laroca.cat.

Consells per a les compres de Nadal

• Planifi queu les compres: feu una llista dels produc-
tes que necessiteu que s’ajusti al vostre pressupost. 
Compreu amb antelació, trobareu millors preus.

• Informeu-vos de les condicions per als canvis o devo-
lucions. Els establiments no estan obligats a accep-
tar-los, són una deferència comercial (excepte que el 
producte no estigui en bon estat).

• Afavoriu el consum de proximitat: tindreu més garan-
ties de seguretat i qualitat, i reduireu els costos ener-
gètics de transport.

• Recicleu les joguines que no feu servir, els embolcalls 
de les compres, l’avet de Nadal i les piles.

• Conserveu les factures o tiquets de compra fi ns al fi -
nal de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar.

• En cas de disconformitat amb el producte, demaneu el 
full ofi cial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi 
per un mitjà que en deixi constància (formulari web, 
telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini 
de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta 
no és satisfactòria, contacteu amb l’OPIC.

C/ Catalunya, 24 (Ajuntament)

93 842 20 16  

consum@laroca.cat

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dijous de 16.30 a 18.30 h

OFICINA PROVINCIAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERÈS PER A LA CIUTADANIA
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SERVEI WHATSAPP
INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT
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TRIBUNA POLÍTICA

ERC

RECUPERAR 
LA CONFIANÇA

Els comentaris a les xarxes i les 
protestes al carrer demostren la 
pèrdua de confi ança en el govern 
d’ERC+Junts per la incapacitat per 
solucionar els problemes del muni-
cipi. Recuperar la confi ança no 
serà fàcil ni ràpid però cal donar les 
passes adients per tenir un Ajunta-
ment efi caç i uns serveis de qualitat.
Cal planifi car i prioritzar, amb un 
calendari realista i amb els recur-
sos humans, materials i econòmics 
necessaris, que fi gurin en un Pla 
d’Actuació Municipal i en els pressu-
postos anuals que s’han d’aprovar a 
temps. Avui, encara no tenim notícia 
del pressupost de 2022.
No cal repetir les defi ciències que 
s’han de solucionar, però per tal que 
no tornem a aquesta situació cal 
reorganitzar l’Ajuntament, perquè 
no es podran oferir serveis de quali-
tat si no funciona el motor que els 
ha d’impulsar i gestionar.
També cal pensar quin municipi 
volem: equipaments, habitatge, 
millora i ampliació de serveis, 
economia verda i molts més aspec-
tes que cal treballar des d’avui. Una 
feina
apassionant amb la que estem 
compromesos els i les socialistes 
de La Roca, La Torreta i Santa Agnès.
Us desitgem unes Bones Festes!

UN IMPULS EN POSITIU 
PER AL MUNICIPI

El govern municipal ha treballat 
durant els complicats dos primers 
anys d’aquest mandat per fer reali-
tat diferents projectes de transfor-
mació urbana que s’aniran realit-
zant gradualment durant l’any 
2022. Alguns ja estarán en execució 
aquest fi nal del 2021.
El nou servei de neteja viària entrarà 
aviat en funcionament, incorporant 
maquinària i operaris per millorar 
l’estat general dels carrers. S’ha 
realitzat un pla de millora d’asfaltat, 
enllumenat i voreres. Es renovaran 
parcs infantils i
veuran la llum nous projectes: 
millora del c/ Veneçuela, l’Eix Cívic 
de la Torreta, dignifi cació del tram 
fi nal del c/ Granada, millora del c/ 
Prat de la Riba, fi nalització rbla. 
de Santa Agnès, reforma de Can 
Torrents o creació del camí fl uvial 
cap a Vilanova.
Des de la regidoria de participació 
ciutadana s’ha creat un grup impul-
sor format per ciutadania i entitats 
per actualitzar el reglament de 
civisme i convivència. Mitjançant la 
participació ciutadana es buscaran 
nous criteris que millorin la norma-
tiva vigent de l’any 2007, una eina 
imprescindible per millorar la convi-
vència ciutadana.
Per un 2022 ple d’il·lusió i treball per 
seguir avançant cap al municipi que 
tots volem !
Bones festes !

PSC

@ERClaroca

@erclaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles
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Junts x la Roca

QUÈ ESPEREM
DEL 2022?

L’any 2021 arriba a la seva fi  i moltes 
fem propòsits pel 2022 que millorin 
la nostra vida.
Dins l’activitat de l’Ajuntament 
també toca planifi car el nou any. 
L’iniciarem amb l’empenta de la 
feina que s’ha anat fent i ens ha de 
fer visibles els diferents projec-
tes que ja estan a la seva fase fi nal 
d’elaboració.
Les primeres setmanes de l’any 
s’iniciaran les obres de l’eix cívic de 
la Torreta que milloraran notable-
ment l’espai urbà del barri dotant-lo 
de més equipaments. També, en la 
primera meitat de l’any, s’iniciarà 
la instal·lació de les càmeres de 
control de matrícules que optimit-
zaran la lluita contra els delictes del 
nostre municipi, especialment els 
robatoris a habitatges.
També veuran la llum els projec-
tes d’arranjament de camins, els 
d’asfaltat i voreres així com el nou 
contracte de neteja viària. S’incor-
poraran els 5 nous agents de poli-
cia que es sumaran als 3 que ja han 
completat el seu procés formatiu 
durant aquest 2021.  I fi nalment 
comptarem amb els 19 plans d’ocu-
pació que serviran per ajudar a 
remuntar la crisis laboral que ens ha 
deixat la Covid-19.
Lluitem, des de dins el govern, per 
fer un poble millor.

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/

“Els grups municipals de C’s i La Roca En Comú no han volgut participar en aquesta edició del butlletí”
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AMB EL VIU LA LECTURA.
Si t’agrada llegir, comentar i compartir lectures, aquest és el teu espai.
A Biblio.laroca el darrer dilluns de cada mes ens trobem per parlar de 
llibres.

Aquest és un recull d’assajos bri-
llants. De pensaments sobre la 
condició de ser dona. 
És un conjunt de textos on l’auto-
ra recórrer als records i vivències 
personals per explorar i aprofundir, 
denunciar, o simplement parlar de 
temes tabú com la infertilitat, la 
menstruació, però també sobre la 
violació, les pors o l’alcoholisme 
entre d’altres. De manera molt lú-
cida explora el món que l’envolta, 
amb les condicions que li han tocat 
viure, i exposa obertament les se-
ves refl exions, lúcides, sobre el fet 
de ser dona avui amb tot el que això 
representa. I ho fa amb un estil molt 
personal i propi en què barreja la 
dissertació acadèmica, la refl exió i 
la conversa més intranscendent. 

Haruki 
Murakami. 
Homes 
sense 
dones

Emilie Pine. 
Apunts 
personals

Infi nits 
Infi nitius

Set relats, 6 ja publicats en dife-
rents medis i un, el que dóna títol 
a l’obra, escrit originalment per 
aquest volum. 
Set relats que exploren les comple-
xes relacions entre homes i dones 
des de la mentalitat masculina ja-
ponesa, però des de la mirada parti-
cular de l’autor. El millor Murakami: 
oníric, elegant i dotat d’una sensi-
bilitat delicada i emotiva, sempre 
creïble, que traspua en cada un dels 
relats. 
Una obra on el quotidià transcen-
deix per convertir-se en fi cció. Una 
fi cció al límit de la realitat i que 
en desdibuixa els confi ns per si-
tuar-nos en un món molt particular.

L’autor roquerol Enric J. Vilajuana 
ens endinsa en un poemari que via-
tja en el temps per evocar el record 
d’allò viscut per fer-lo present. Des 
del silenci i la llunyania, des de la 
soledat, entrellaça paraules, que 
ens parlen des de la refl exió, per 
convertir-se en vers. Ser en un pre-
sent fet de paraules.
En aquest recull Vilajuana atorga 
ritme al silenci, desglossa la sole-
dat. Absorbeix el viscut, traspas-
sant els límits del temps; un temps 
que es torna infi nit.

  Properes lectures:

28  de febrer 28 de març 24  de gener 

Vine, llegeix i comparteix. T’hi esperem!


