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Ajuntament de la Roca 938 422 016

Oficina de La Torreta 938 604 150

Oficina 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

938 708 753

Oficia de Gestió Tributària 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230
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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
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Aquestes parades 
es realizen els 
dijous feiners 
excepte agost

www.sagales.com    902 13 00 14
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Ja han començat els treballs per transformar el carrer de Prat de la Riba. 
Aquesta important via de la Roca passarà a ser molt més accessible 
i segura. Es refaran totes les voreres, plantant arbres nous, millorant 
l’enllumenat, i construint un carril per a bicicletes. No serà la única via 
que experimentarà canvis: tenim en marxa els plans municipals de millora 
de l’asfalt, les voreres, el clavegueram... que suposaran la millora de la 
qualitat de vida de moltes persones. I, per altra banda, una reivindicació 
històrica com és el poder accedir al cementiri amb transport públic també 
s’ha fet realitat.
La llista és llarga. Acabem d’estrenar l’Eix Cívic de la Torreta, un autèntic 
pas endavant si tenim en compte com estava abans; estem remodelant 
Can Torrents perquè sigui un equipament modern i accessible; hem 
abordat millores als camps de futbol municipals; s’ha millorat la neteja 
viària i la recollida d’escombraries... Treballem al servei de la ciutadania, 
sempre amb el progrés del municipi a la retina, amb convicció i pas ferm.
El govern ha treballat molt -i sota condicions adverses com va ser la 
pandèmia-, perquè totes aquestes millores siguin una realitat. Davant del 
negativisme i la manca d’idees i projectes cal reivindicar la feina discreta 
que portem fent durant tot el mandat, perquè els projectes d’interès 
públic es puguin implementar. 

I tot el que vindrà. 

La Roquerola >71
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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

371 >    



EN MARXA EL PLA DE 
MILLORA DE LES VORERES

AMB LUPA
RESUM FOTOGRÀFIC
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L’objectiu no només és arranjar els desperfectes, sinó distribuir millor l’arbrat  
i garantir una bona il·luminació durant les nits.

En els darreres anys s’ha observat com l’arbrat es-
tava fent malbé les voreres, aixecant els panots i 
fent que aquestes siguin incòmodes o fins i tot pe-
rilloses. El consistori va decidir fer un estudi per 
determinar tots els àmbits on se succeïen aquests 
fets, per actuar de manera ordenada i coordinada i 
buscar una solució que fos viable als diversos punts 
del municipi. Un cop fet, es va redactar el projec-
te que buscarà solucionar definitivament aquests 
problemes, i a més contempla redistribuir l’arbrat 
perquè no causi desperfectes, i millorar l’enllu-
menat públic. El projecte també contempla fer les 
actuacions necessàries suprimir les barreres arqui-
tectòniques per garantir l’accessibilitat del veïnat. 
El pressupost del projecte és de 739.131,28 euros. 

Aquestes són les actuacions que hi ha previstes:

Carrer de Pau Casals i adjacents

El carrer Pau Casals junt amb un tram del Camí 
del Pi Gros és el que pitjor es troba per les afecta-
cions de les acàcies. Així, es proposa la tala de tot 
aquest arbrat que està fent malbé les voreres i es 
planteja la plantació d’un nou arbrat -truanes, molt 
més adients-. La distribució serà diferent a l’actual, 
d’aquesta manera no caldrà treure la soca, cosa que 
afectarà menys a les xarxes de serveis que passen 
per aquesta vorera. També s’eliminaran les more-
res del carrer Migjorn per l’afectació que provoquen 
tant als busos urbans com a diversos veïns.



AMB LUPA
RESUM FOTOGRÀFIC
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Carrer Prat de la Riba

Donada la problemàtica que genera l’arbrat amb els 
paviments, els serveis tècnics recomanen talar atès 
que seria una mala solució intentar conservar l’arbrat 
arreglant les voreres, ja que les patologies tornarien 
a sorgir. Així, s’aprofitarà per eixamplar les voreres 
de cada banda de 75 cm a un metre i mig -depenent 
del tram de carrer-, i es projecta un carril bici des del 
CEM fins al carrer Josep de Calassan, per unir el CEM 
amb l’institut. A més, es dissenya un nou arbrat amb 
una interdistància molt més generosa que no entor-
peixi les lluminàries a la nit, i amb una espècie més 
adequada, els til·lers, que fan una copa frondosa per 
l’ombreig (amb l’actuació es perdrà molta ombra que 
amb el temps es recuperarà) i que no generen pro-
blemes a les voreres.

Carrers Goya, Picasso, Cervantes, Santiago Rusiñol, 
Salvador Espriu i carrer del Bosc

En aquest àmbit l’actuació es basa en l’elimina-
ció de l’arbrat existent per la causalitat de danys 
als paviments de les voreres i el tapat amb panot 
d’aquests escocells, guanyant d’aquesta manera 
amplada necessària pel vianant i sobretot pel com-
pliment de les normatives de supressió de barreres 
arquitectòniques vigents. També es remodelen les 
cruïlles dels carrers fent aquesta adaptació.

Carrer Granada

En aquest àmbit la solució adoptada passa per 
crear un espai de paviment tou de tot l’ample, elimi-
nant les vorades existents i les restes de paviments 
durs. L’ús serà exclusivament per a vianants i cicla-
ble amb la col·locació de pilones tot just després del 
pas que travessa el torrent que ha de quedar habi-
litat i el límit amb Les Franqueses al nord. Es faran 
dues àrees d’estada a cada extrem del carrer amb 
plantes arbustives, arbrat i bancs.

Albert Bassa
regidor d’Obres i Serveis

És un projecte molt complet, hi hem treballat durant temps 
però era necessari. Volem una solució definitiva i òptima, i no 
fer arranjaments puntuals que només eternitzaven el problema.



CULTURA

LA ROCA DEL VALLÈS ÉS UNA FESTA!

Durant l’estiu el municipi es vesteix de festa. Tenim les celebracions principals 
de la Torreta, Santa Agnès de Malanyanes i la Roca, que per fi han pogut recu-
perar la normalitat completa després de dos anys molt complicats. I la gent 
ha respost, amb una gran assistència als actes culturals i festius. Llàstima del 
temps, que va fer una mica de guitza. Aquí teniu un tastet fotogràfic.

716   >
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Properament s’iniciarà un canvi important en els equipa-
ments municipals que alberguen els Casals d’Avis de la 
Roca del Vallès. Disposarem dels nous Espais Grans, un 
concepte de centre comunitari que s’obrirà també a la 
resta de ciutadania, i que tindrà per objectiu el foment de 
la cohesió i la participació. Òbviament les persones grans 
del municipi tindran el seu espai dins d’aquests equipa-
ments, com fins ara, però no seran l’únic públic objectiu 
dels serveis i activitats que s’hi faran. L’Ajuntament farà 
les adequacions necessàries per rehabilitar els edificis i 
transformar-los en els nous Espais Grans. També es du-
ran a terme sessions informatives per explicar el projec-
te al conjunt de la ciutadania.

ELS CASALS D’AVIS ES TRANSFORMEN

ACTUALITAT MUNICIPAL

La Policia Local de la Roca del Vallès compta amb 4 
nous agents, que acaben de superar la formació a l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya. A més, hi ha 
previsió de convocar tres places més, de les quals una 
de caporal i una de sotsinspector. Així, la plantilla ha 
aconseguit completar-se al 100% amb la gran majoria 
de funcionaris de carrera, un dels objectius del mandat.

El projecte de càmeres lectores de matrícules haurà 
d’esperar. Aquest preveia instal·lar al municipi 17 
punts de control per registrar les matrícules dels ve-
hicles que circulen, creuant les dades amb els arxius 
policials i així activar procediments preventius en cas 
de detectar vehicles relacionats amb fets delictius. 
La seva implantació no es podrà fer fins l’any vinent, 
atès un recurs ordinari que s’ha de resoldre en el pro-
cés d’adjudicació del contracte públic.

LES CÀMERES LECTORES DE 
MATRÍCULES, L’ANY VINENT

S’INCORPOREN 4 NOUS 
AGENTS DE POLICIA

8 > 718 >



ACTUALITAT MUNICIPAL
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S’està treballant en un altre dels contractes mu-
nicipals més rellevants del mandat. Es tracta del 
projecte d’obres de conservació i manteniment dels 
paviments municipals, que estan afectats per la de-
gradació del pas del temps, l’erosió de les arrels dels 
arbres limítrofs el desgast produït pel trànsit. El pro-
jecte té un pressupost d’aproximadament 1.300.000 
euros que es van incorporar en la última modificació 
aprovada per el plenari municipal.

REFORMA DEL FERM A 45 
CARRERS DEL MUNICIPI

Els treballs per finalitzar la segona 
fase de l’Eix Cívic de la Torreta ja 
han finalitzat pràcticament i l’es-
pai ja s’ha pogut obrir. Només resta 
l’adequació dels darrers elements 
que conformaran la pèrgola. En to-
tal, s’ha actuat sobre una superfí-
cie de 2.397 metres quadrats, just 
davant de l’Escola de la Torreta, 
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, amb un tobogan.

Les obres de millora de la carretera de Vilanova del Va-
llès (BV-5001) al seu pas pel barri de la Pineda es troben 
en el seu tram final. Per avançar amb els treballs ha 
calgut tallar puntualment l’accés al barri, i el veïnat ha 
d’entrar i sortir pel Bosc de Ruscalleda. L’objectiu dels 
treballs és la millora de la seguretat viària, reformant el 
revolt així com la intersecció existents a la urbanitza-
ció La Pineda. La plataforma actual resulta insuficient 
per encabir aquestes actuacions, així que s’ampliarà la 
calçada cap a la banda del riu fet que permetrà millo-
rar tant el radi de la corba existent com encabir els ele-
ments de millora de la intersecció i, alhora, fer que la 
intersecció sigui molt mes visible i perceptible.

L’EIX CÍVIC DE LA TORRETA S’OBRE PER A TOTA LA 
CIUTADANIA

TALL PUNTUAL A L’ACCÉS 
A LA PINEDA



Tots els dimarts de 16h a 19h

PUNTES DE COIXI
Veniu a passar una estona els dimarts a la tar-
da, on podràs gaudir i aprendre a fer puntes de 
coixí. Obert a totes les edats
LLoc: Can Tàpies
Hora: Tots els dimarts de 16h a 19h 
Preu: 20 euros mensuals
Organitza: Ass. de Puntaires de la Torreta

CLASSES DE BALL EN LÍNIA
Tots els dimecres de 18h a 19h i de 19h a 20h
Lloc: Sala polivalent escola Mogent
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

TALLER DE LA MEMÒRIA
Tots els divendres d’11 a 12h i de 12 a 13h
Lloc: Sala 3 Centre Cultural de la Roca
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

AGENDA
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OCTUBRE
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Trobada per a joves alumnes de 3r i 4t d’ESO 
de l’Institut la Roca. 
Data: diverses sessions al mes d’octubre.

CLUB DE LECTURA INFANTIL  
“ELS CRUSPILLETRES” 
“Illes, imaginació a la vista!”. Sessió de foment 
de lectura amb taller que es realitza dins d’horari 
escolar. Activitat coordinada i en la qual partici-
pen els alumnes de 4t curs de primària de totes 
les escoles del municipi.
A càrrec de Natàlia Martínez i el  personal de 
la Biblioteca.

Dissabte 1 d’octubre

DIA DEL SOCI I CONCURS FOTOGRÀFIC
Es farà un concurs fotogràfic on els participants 
hauran de portar una foto DINA4 amb el seu racó 
preferit del municipi. Els assistents votaran la foto 
que els hi agradi. A més, es farà una assemblea 
amb els veïns i una quina amb diferents premis
Hora: 17h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: Pels socis 5€ i pels no socis 8€. Pels 
menors de 6 anys gratis. 
Organitza: Associació de Veïns de la Torreta

Diumenge 2 d’octubre

MICROEXPERIÈNCIA A LA ROCA DEL VALLÈS
Tast de vins del Castillo de Sajazarra amb plats ela-
borats pel restaurant Les Tres Alzines
Hora: 11h
Lloc: Vinyes de la Roca del Vallès (Castillo de 
Sajazarra)
Organitza: Restaurant Les Tres Alzines, Castillo 
de Sajazarra i Estanc La Roca, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Dilluns 10 d’octubre

HORA DEL CONTE i taller especial 
“Dia mundial de l’Hàbitat”
“BOOM! BOMBES DE LLAVORS”
La Sareta ens delectarà amb la lectura en veu alta de 
contes sobre el cicle de la vida i la natura, sobre creixe-
ment, transformació, un munt d’històries d’amor i res-
pecte cap a la nostra Mare Terra i farem un taller d’ela-
boració de bombes de llavors. Activitat emmarcada 
dins del projecte “Parcs i Biblioteques, Naturalment”.
Per a infants a partir de 3 anys. A càrrec de 
Planeta pastanaga. Data: dilluns 10 octubre a 
les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal.

Divendres 14 d’octubre

XERRADA: EMOCIONS I FINANCES. LA IM-
PORTÀNCIA DE L’ASSESSORAMENT
A càrrec de la Sra. Rosa Torneró, assessora 
financera.
Es parlarà de la intel·ligència emocional a les 
finances, de com ens afecten les emocions a la 
nostra relació amb els diners. 
Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Grup d’Opinió Céllecs

Dissabte 15 d’octubre

VISITA A LA CERDANYA I PUJADA EN GLOBUS
Sortida de dos dies en autobús i pensió complerta. 
La pujada en globus és opcional. 
Per reserves o més informació trucar o en-
viar WhatsApp al telèfon 636889838
Organitza: Casal d’Avis de la Roca.

Dissabte 22 d’octubre

PRESENTACIÓ DE CAN GRAU
Es presentarà un vídeo sobre tota la trajec-
tòria de Can Grau amb entrevistes i imatges 
úniques de la Torreta.
Hora: 17h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta 
Organitza: Associació de Veïns de la Torreta

Dilluns 24 d’octubre

TERTÚLIA “VIU LA LECTURA” ESPECIAL TRO-
BADA AMB L’AUTOR
Llegim: L’Avinguda de les il·lusions de Xavi 
Barroso. Trobada d’adults per comentar 
aquesta obra, en la que comptarem amb la 
presència de l’autor. Passa a buscar el teu 
exemplar per la biblioteca.
Data: dilluns 24 d’octubre a les 19.45 h, a la Bi-
blioteca Municipal.
A càrrec de Xavi Barroso

Divendres 28 d’octubre

LLEGIM PLEGATS, ACTIVITAT  
DE DINAMITZACIÓ LECTORA
Sessió especial per als residents de la Resi-
dència Vallderiolf.
“I que passis un bon hivern” basat en el conte de 
Roberto Aliaga , La tortuga que volia dormir.
L’estiu s’ha acabat, la tardor ha tenyit el bosc de 
groc i marró. Tota la natura es prepara per l’arri-
bada de l’hivern, i com sempre, celebren una 
bona festa abans de quedar-se dins el cau.
Data: divendres 28 oct a les 12 h.
A càrrec de Mercè Rubí.

Dissabte 29 d’octubre

PASSEJADA FAMILAR
“ESPECIAL LA CASTANYERA”
Farem una passejada per conèixer els secrets 
que amaguen el boscos durant la tardor de la mà 
de la castanyera. Itinerari teatralitzat en el que 
també gaudirem dels contes de la castanyera. 
Activitat emmarcada dins del projecte “Parcs i 
Biblioteques, Naturalment”.
Per a famílies amb infants a partir de 3 anys.  
Cal inscripció prèvia al WhatsAp: 674 640 308 
o al telèfon 938 424 461.
Data: dissabte 29 d’octubre de 10 a 13 h.
A càrrec d’Aula BGT

TARDA DE BALL
Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Preu: 5 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

Dissabte 12 de novembre

TARDA DE BALL
Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Preu: 5 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

Dissabte 19 de novembre

GALA DE LLIURAMENT PREMI ROMÀ PLANAS I 
MIRÓ DE MEMORIALS POPULARS.  
Hora: 12.30 h.  
Centre Cultural de la Roca 
Organitza: Arxiu de la Memòria Popular.

Dilluns 21 de novembre

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL DIA DE LA 
MÚSICA STA CECÍLIA “EL LLOP CANTAIRE DELS 
TRES PORQUETS I LA CAPUTXETA” 
La Mercè acompanyada de música en directe, 
ens introdueix en el món de la fruita i les ver-
dures. Ens explicarà les meravelles d’aquests 
aliments que ens ofereix la natura. Amb el seu 
cistell molt ple, aprofitarà la fruita i verdura 
per narrar contes tradicionals. Espectacle de 
titelles, música en directe i somriures. 
Per a infants a partir de 3 anys.  
A càrrec de Pengim Penjam 
Data: dilluns 21 novembre a les 17.30 h,  
a la Biblioteca Municipal.

Del 25 al 28 Festa Major  
de Sant Saduní

Divendres 25 de novembre

LLEGIM PLEGATS  
Sessió de dinamització lectora per al col·lec-
tiu amb diversitat funcional.  
Data: divendres 25 de novembre a les 12 h. 

XERRADA: ELS OCELLS AMICS 
A càrrec del Sr. Carles Llebaria, llicenciat en 
biologia, té el títol d’anellador científic d’ocells 
i és el president de l’associació Nat-Mogent.  
Hora: 19h 
Lloc: Centre Cultural de la Roca 
Organitza: Grup d’Opinió Céllecs

Diumenge 27 de novembre

7a. EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL I 2n MER-
CAT DE KM0  
Fira amb parades d’artesania, alimentació 
i productes de proximitat. Jocs gegants 
tradicionals, mostra d’arts i oficis i parades 
de comerç local. 
Hora: De 10h a 18h 
Lloc: Centre Comercial de la Roca del Vallès 
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès.

XIIa HISTÒRIA DE GEGANTS 
La Història de Gegants va néixer l’any 2010 
amb vocació de poder oferir una jornada de 

NOVEMBRE



cultura popular, centrada en el món geganter 
i el bestiari festiu, durant la celebració de la 
nostra Festa Major d’hivern. Es convida cada 
any a unes figures que, ja sigui per la seva 
antiguitat, història, procedència, singularitat, 
etc. aporten uns valors de qualitat i dignitat 
que fan d’aquesta diada una jornada especial 
de cultura popular. En aquests anys, ens han 
visitat gegants singulars i centenaris, com ho 
són els nostres convidats d’enguany. 
Recorregut de la cercavila: pl. de l’Església, 
c. Major, Rambla Mestre Jaume Torrents, pl. 
de l’Era, c. Catalunya i pl. de Can Torrents.  
Recorregut de la cercavila: pl. de l’Església, 
c. Major, Rambla Mestre Jaume Torrents, pl. de 
l’Era, c. Catalunya i pl. de Can Torrents. 
Hora: En acabar l’Ofici de Festa Major 
Lloc: Escales de l’església de Sant Sadurní 
Organitza: Colla de Geganters de la Roca del Vallès

MICROEXPERIÈNCIA ENOTAST A LA ROCA 
DEL VALLÈS 
Tast de vins de la DO Alella maridat amb 
plats elaborats pel restaurant participant.  
Cal fer reserva prèvia.  
Hora: pendent de confirmar 
Lloc: Restaurant pendent de confirmar 
Organitza: Consorci de Promoció Enoturís-
tica de la DO Alella, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Dimarts 29 de novembre

TROBADA “VIU LA LECTURA”  
Llegim: Els grans optimistes, de Rebecca 
Mokkai. 
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per la 
biblioteca. 
Data: dimarts 29 de novembre a les 19.45 h, a 
la Biblioteca Municipal.

1171 >    

ACTIVITATS DIRIGIDES

ACTIVITATS ADOLESCENTS

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
7.10h - 8.00h TOTAL PUMP (LID) INTERVAL TRAINING (AIN) FITNESS CIRCUIT (AIN)

08.10 - 09.00h GIM SUAU (LAU) 1 H CAMINADORS (JUA) GIM SUAU (AIN) 1 H CAMINADORS (ADR) ESTIRAMENTS (AIN)

08.10 - 09.00h PILATES (MIR)

09.15 - 10.00h AIGUAGIM (AIN) AIGUAGIM (JUA) ABDOMINALS 30’ (LAU) AIGUAGIM (MIR) ENIGMA De 9 a 9.50h

09.0 - 10.20h CICLO INDOOR (LAU) GAC (MIR) TOTAL PUMP (LID) TABATA FULL BODY (ADR) CICLO INDOOR (AIN) ENIGMA De 10 a 10.50h

10.30 - 11.20h GAC (AIN) HIPOPRESSIUS 30’ (MIR) CORE STABILITY (LAU) ESTIRAMENTS (ADR) PILATES (MAR)

15.15 - 16.00h AIGUAGIM (JUA) AIGUAGIM (AIN) AIGUAGIM (EDG) AIGUAGIM (AIN)

15.10 - 16.00h TABATA FULL BODY (EDG) CICLO INDOOR (AIN) TOTAL PUMP (LID)

16.10 - 17.00h PARTNER WOD (EDG) CICLO INDOOR (LAU)

16.10 - 17.00h HIT CORE (EDG)

17.10 - 18.00h PILATES (MIR) CICLO INDOOR (MAR) TOTAL PUMP (MAR) CICLO INDOOR (DAV) CORE STABILITY (LAU)

18.10 - 19.00h GAG (MIR) TOTAL PUMP (MAR) PILATES (MAR) HIIT KETTLEBELL (EDG)

19.10 - 20.00h TABATA FULL BODY (MIR) PILATES (MAR) POWER HIIT (MAR) ZUMBA (ARL) HIT CORE (EDG)

19.30 - 20.15h AIGUAGIM (AIN) AIGUAGIM (JUA)

20.10 - 21.00h PILATES (MIR) ZUMBA (ARL) ESTIRAMENTS (LAU) AIGUAGIM (LAU)

CICLO INDOOR (LAU) CROSSTRANING (EDG) CICLO INDOOR (AIN) PARTNER WOD (EDG)

16.05 - 16.55 h CIRCUIT JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR CIRCUIT JUNIOR

CLUB DE LECTURA JUVENIL  
Sessions destinades a tots els alumnes de 2n 
curs d’ESO i  batxillerat. 
Data: a concretar.

Dilluns 12 de desembre

L’HORA DEL CONTE PER ALS PETITS 
 “LA FILOMENA BUSCA AL TIÓ” 
Ja arriba el fred i amb ell el Nadal. La Filomena 
descobrirà tots els secrets que hi ha al bosc de 
tardor, i buscarà el Tió. Creieu que el trobarà? 
Què hi descobrirà al bosc? Que emocionant! 
La Filomena és una ovelleta que vol anar 
Espectacle poètic, visual i tendre. 
Per a infants de 0 a 3 anys.  
A càrrec de Pengim Penjam 
Data: dilluns 12 de desembre a les 17,30 h a la 
Biblioteca Municipal.

Diumenge 11 de desembre

CAMINADA PER LA MARATÓ DE TV3 
Recorregut per camins i corriols de la Roca 
del Vallès d’aproximadament 12 km.  
Es vendrà la samarreta solidària i l’import 
serà per la Fundació de la Marató de TV3 
Sortida: 9h 
Lloc: Escola Mogent 
Organitza: Club Atletisme Elskekorrenmolt

Dissabte 17 de desembre

TARDA DE BALL 
Hora: 19h 
Lloc: Centre Cultural de la Roca 
Preu: 5 euros 
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

Dilluns 19 de desembre

TEATRE FAMILIAR I TALLER especial de 
Nadal “CONTE DE NADAL” 
Dos personatges venen del Planeta dels Contes 
al Planeta Terra disposats a explicar el Conte 
de Nadal a totes les nenes i nens. A través del 
teatre d’aquests dos despitats personatges i del 
titella Scrooge, el protagonista del conte, expli-
caran la història del Conte de Nadal amb l’ajuda 
d’altres titelles. En acabar l’espectacle farem un 
petit taller de titelles amb material reciclat. 
Per a tots els públics. 
Data: dilluns 19 de desembre a les 17,30 h, a la 
Biblioteca Municipal. 
A càrrec de La Boia Teatre.

TROBADA VIU LA LECTURA 
Llegim: 7 dies de gràcia, de Carla Gràcia. 
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per la 
biblioteca. 
Data: dilluns 19 de desembre a les 19.45 h, a la 
Biblioteca Municipal.

TALLER D’ADULTS 
“ACABANT L’ANY AMB IOGA” 
Taller on a través del ioga i la meditació ens 
endinsarem en aquest treball de deixar anar. La 
Marta ens obsequiarà a cada participant amb 
un petit talismà  que ens ajudarà a fluir en els 
moment de tensió . Ens acompanyes? 
Places limitades. Cal inscripció prèvia al 
WhatsApp de la Biblioteca: 674 640 308 o al 
telèfon 938 424 461. 
Data: dilluns 19 de desembre a les 19 h, a la 
Biblioteca Municipal. 
A càrrec de Marta Figueras, professora de 
ioga i meditació.

Del 27 al 30 desembre

PARC DE NADAL  
Consultar programa específic de Nadal 
Organitza: A Parts Iguals

DESEMBRE

AGENDA
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La Colla Cultural de Diables de la 
Roca 666 neix de la mà d’en Jordi 
Argent (Pinso pels amics) al vol-
tant del 1989 buscant cremar pels 
carrers de la vila. Uns quants joves 
buscaven divertir-se i dinamit-
zar la joventut roquerola d’aquell 
moment. Malgrat això, fins el 2002 
la colla no va a passar a oficialit-
zar-se com entitat. 

Durant aquests 20 anys hem tingut 
Caps de colla roquerols com en 
Jordi Argent, en Marcel Bramona, 
l’Àngel González, en Pelai, en Lluís 
Sala i actualment, en Miki Martín. 

Als Diables tenim la colla 333 (diables 
infantils) i la Colla 666 (colla adulta). 
Però, dins d’aquests 666 trobem per-
sones imprescindibles com les sa-
queres i els tabalers i les tabaleres.  

La Colla durant aquest 20 anys ha 
patit de valent! Manca de diners, 
poc recolzament institucional, un 
canvi d’estatuts per passar d’una 
colla juvenil a una colla cultural, etc. 

Però també, hem tingut el plaer de 
conèixer i compartir moments, ria-
lles i experiències amb gent molt di-
versa. Totes elles han anat deixant la 
seva impremta personal a l’entitat. 

Els Diables ens caracteritzem per 
estimar el nostre poble, per creure 
en el poder de la gent i per participar 
activament en la cultura del foc i en 
la defensa, lluita i reivindicació de la 
nostra identitat com a país. Hem par-
ticipat en manifestacions en contra 
de la modificació de la llei del foc i en 

defensa de la cultura; hem participat 
en correfocs nudistes a Sant Llorenç 
del Penedès, vam donar suport a la 
Colla de Catalunya Nord en una cer-
cavila reivindicativa...

Som una colla viatgera que ens 
agrada aprendre amb d’altres co-
lles de foc i entitats. Al 2009 vam 
fer un intercanvi cultural a Valèn-
cia per experimentar des de dins 
una mascletà; hem fet intercanvis 
amb altres colles de diables com 
Ripollet, Vilanova del Vallès, Mal-
grat de Mar, Montornès, Premià de 
Mar, La Garriga, Montmeló...

La colla està viva i per això, més 
enllà dels correfocs organitzem la 
Holi, la Corretraca, la Cremada de 
l’Ajuntament, la Carrossa de Reis, 
el Caldo i el Ron, el Tió solidari, la 
foguera per Sant Joan, la Tabala-
da Tradicional... A més, recolzem 
i col·laborem amb la resta d’enti-
tats del municipi.

En aquests 20 anys de mocador i 
traca hem lluitat i reivindicat molt. 
Volem continuar caminant plegats 
20 anys més, perquè “amb l’esforç 
col·lectiu fem coses excepcio-
nals”. Ens acompanyes? 

DIABLES DE LA ROCA 666

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE
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AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERÈS PER A LA CIUTADANIA

Biblio.laroca és un servei municipal que ofereix als 
ciutadans un centre local d’accés lliure a la informació 
global i local, a la formació, a la cultura i a les tecno-
logies de la informació mitjançant els seus recursos 
humans, materials i tecnològics; esdevenint un espai 
d’acollida i socialització obert a tothom i de formació 
en societat de la informació.

Horari
Hivern (del 12 de setembre al 23 de juny) 

  Matins: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30 h 
  Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20 h.

Estiu (del 25 de juny al 10 de setembre) 
  Matins: de dilluns a divendres de 10 a 14 h 
  Tardes: de dimarts i de dijous de 15 a 20 h.

Serveis
A més dels serveis de préstec i consulta, a la biblio-
teca hi trobareu accés a internet, aules d’estudi, in-
formació sobre el certificat ACTIC i espai per fer-lo, 
programes de formació, clubs de lectura, activitats 
culturals i propostes per a les escoles. De totes 
aquestes activitats en volem destacar el Viu la Lectu-
ra, trobades per parlar d’obres amb la presència d’una 
persona dinamitzadora i fins i tot de l’autor del llibre; 
i també l’Hora del Conte, que acosta la literatura als 
més petits de casa amb contes interpretats. Us ani-
mem a entrar al seu web per descobrir tot el que hi ha.

Espais
Àrea infantil: Aquest és l’espai de la biblioteca des-
tinat als infants fins a 12 anys, però també a tots els 
adults que els acompanyen, educadors, mestres i 
persones interessades en els llibres infantils o que 
tracten la infància. És un lloc d’ imaginació, vivències 
i descoberta de coneixement.

Sala Altell: Espai ubicat a la planta primera del servei 
destinada a majors de 14 anys. Trobem el llibre tècnic 
i divulgatiu de disciplines com: filosofia, religió, c. so-
cials, ciències pures i aplicades, història, geografia, la 
col·lecció local i el centre d’interès “Món laboral”.

Aula d’estudi – Aula Jove: Aula independent d’ús poli-
valent. En època d’exàmens funciona com a Aula d’es-
tudi, i la resta de de l’any com a Aula Jove on els joves, 
que vulguin treballar en grup, puguin fer-ho sense mo-
lestar a la resta d’usuaris de la biblioteca. Alberga la 
col·lecció sobre Art.

Espai d’accés i acollida: L’entrada de la biblioteca se 
situa a la planta baixa de la biblioteca. Es tracta d’un 
espai on us atendran i hi trobareu tot el fons d’oci: mú-
sica i cinema, còmic, diaris i revistes, guies de viatges, 
informàtica, llar i novel·les. Zona dinàmica i canviant, 
on podreu trobar racons especials, exposicions, ac-
tuacions… També hi trobareu el “Quiosc roquerol”: el 
tauler on podreu badar; hi trobareu les notícies més 
destacades de la premsa local o del web municipal. 

Carrer Lope de Vega, 10

938 424 461 / 674640308 

bibliolaroca.cat

b.roca@diba.cat

BIBLIOTECA DE LA ROCA DEL VALLÈS



14 > 7114 >

En Comú

El contar con espacios públicos en 
nuestros municipios es un derecho. 
Los espacios públicos estimulan el 
encuentro libre y espontáneo de los 
vecinos, potenciando las relaciones 
sociales.

Lamentablemente, a veces las au-
toridades municipales prefieren 
impedir su uso y en clave municipal 
hay un dicho que dice “No existe 
absurdo mayor que un espacio pú-
blico prohibido al acceso público:”

Nuestro municipio carece de los 
más básicos  y no parece que el 
equipo de gobierno , ERC y Junts 
per La Roca, estén por satisfacer 
la necesidad; mas bien se les ve 
ocupados en ganar espacios pero 
electorales.

Desde la Roca  en Comù asumimos 
el compromiso de  trabajar para  
conseguir que el municipio disfrute 
de los espacios e instalaciones de 
las que carece.

Hasta ahora hemos picado piedra 
en vano, pero no nos rendimos, se-
guiremos picando piedra.

Manuel Cortés Rubio 
Militante La Roca en Comù

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

C’s

Sessió plenària del 29 de 
setembre
• Aprovació de les festes  

locals 2023
• Aprovació d’imposició de pe-

nalitats per compliment de-
fectuós del contracte, escoles 
bressol de la Roca del Vallès

• Aprovació del manual d’iden-
titat corporativa i del manual 
d’estil de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès

Sessió plenària extraordinària 
del 8 de setembre
• Aprovació modificació del 

servei públic i del Reglament 
dels Centres de la Gent Gran

Sessió plenària del 21 de juliol
• Aprovació del Codi de conduc-

ta dels alts càrrecs de l’Ajun-
tament de La Roca del Vallès

• Aprovació del Codi d’accepta-
ció de regals dels alts càrrecs 
de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès

• Modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 4, regulado-
ra de l’impost sobre l’incre-
ment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana

• Aprovació del conveni entre 
el Departament de Territori 
i Sostenibilitat, l’Ajuntament 
de Granollers, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Autoritat del Trans-
port Metropolità de Barcelo-
na i la societat Sagalés, SA, 
per a la millora dels serveis 
de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, a Ca-
novelles, a les Franqueses 
del Vallès i a la Roca de Va-
llès, per el període comprés 
entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022

REPASSEM EL PLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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LA IMPORTANCIA DE TENER 
ESPACIOS MUNICIPALES
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ERCPSC

@ERClaroca

@erclaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles

Junts x la Roca

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/
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Avancem en els compromisos que 
el Govern Municipal té amb la ciu-
tadania per fer un municipi pensat 
per les persones: més inclusiu so-
cial i urbanísticament, amb més 
qualitat de vida, i que compleixi amb 
els indicadors de desenvolupament 
sostenible. Recentment s’ha fet la 
obertura de l’eix cívic de La Torreta, 
un nou espai central del barri, total-
ment remodelat, pensat per la re-
creació dels infants i pel foment de 
l’activitat física. S’ha aprovat el pro-
jecte d’Espai Gran, que promourà la 
participació activa de les persones 
grans per a que tinguin al seu abast 
un ampli ventall de propostes lúdi-
ques i orientades al benestar, com 
a pilar fonamental d’un envelliment 
actiu i saludable. Aviat tindrem la 
nova parada de bus al cementiri, per 
facilitar l’accés a les persones amb 
més problemes de mobilitat i evitar 
desplaçaments a peu. Durant els 
propers mesos es faran les obres de 
millora de voreres, arbrat i pavimen-
tació a molts carrers del municipi, 
per guanyar en accessibilitat i segu-
retat pels vianants i revertir el dete-
riorament de la via pública. Un pro-
jecte d’ampli abast, amb una gran 
inversió, que dona resposta a una 
demanda àmplia dels veïns i veïnes 
de La Roca.

Actualment, l’organigrama de 
l’ajuntament no està dimensionat 
per donar una resposta de quali-
tat a les necessitats dels nostres 
veïns. Això comporta moltes difi-
cultats per conjugar, amb eficàcia, 
la projecció d’un poble modern i de 
futur amb la gestió municipal del 
dia a dia: manteniment urbà, aten-
ció social, atorgament de llicèn-
cies urbanístiques...

En els darrers anys hem estat 
treballant, conjuntament amb els 
sindicats, per revertir aquesta si-
tuació. S’està estudiant una orga-
nització dimensionada a les ne-
cessitats reals dels nostres veïns 
i que ens permeti oferir un servei 
públic proactiu, modern i de qua-
litat. També treballem en la reva-
luació de les condicions laborals 
dels treballadors municipals per 
fer-nos atractius i poder retenir 
i atraure talent professional que 
ens permeti millorar i fer més di-
ligent el servei als veïns.

Des de Junts per la Roca defensem 
les polítiques basades en la bona 
gestió per construir un futur on 
sentir-nos orgullosos del nostre 
municipi.

El canvi dels contenidors ha resul-
tat una atracció fatal per una colla 
d’incendiaris que han deixat un re-
guitzell d’incendis que, a més dels 
contenidors, han causat danys en 
vehicles, voreres i asfalts, i han 
posat en perill persones i edificis. 
No estem parlant de bromes ni 
d’incidents menors, sinó d’activi-
tats delictives molt perilloses amb 
la sequera que patim i que no me-
reixen cap mena de consideració 
benvolent. No són incidents aïllats, 
sinó en alguns casos accions per-
fectament coordinades per multi-
plicar els incendis i dificultar l’ac-
tuació dels bombers i de la policia. 
Busquen fer tot el mal possible.

Exigim un augment de la vigilàn-
cia policial, tant de la policia local 
com de Mossos, i que s’investiguin 
els fets per trobar als culpables. 
Però amb això no n’hi ha prou si no 
s’aconsegueix la complicitat de la 
població i l’Ajuntament no aplica 
unes polítiques públiques que 
afrontin els problemes de fons de 
fracàs escolar, de manca de pers-
pectives laborals i de consciencia-
ció cívica que és el medi de cultiu 
de l’incivisme que patim al muni-
cipi. Nosaltres apostem per una po-
lítica de seguretat que combini me-
sures educatives, socials i policials 
per afrontar aquests problemes.

SEGUIM SUMANT  
EN POSITIU !

UN AJUNTAMENT EFICAÇ  
PER MIRAR AL FUTUR

ESTIU D’INCIVISME



COM VA COMENÇAR LA TEVA 
CARRERA PROFESSIONAL? 
La meva mare tenia una perruqueria 
i em demanava que l’ajudés, per 
exemple quan tenia clientes que 
anaven de casament. Maquillava, 
depilava celles... feia tasques d’estètica 
bàsica. Al cap dels anys vaig veure 
clar que m’agrada més la vessant de 
l’estètica que no pas de la perruqueria, 
i vaig començar a formar-me i posava 
en pràctica el que aprenia amb les 
clientes de l’establiment. Com que 
veia que tothom quedava molt content 
i teníem cada cop més demanda 
d’aquest tipus de tractaments, al final 
vam obrir el centre actual i la meva 
mare va tancar el seu. 

QUÈ ÉS EL QUE ET VA FER INCLINAR 
CAP AQUESTA DISCIPLINA?
La perruqueria se’m donava bé, però de 
seguida vaig veure que l’estètica m’in-
teressava més i també que me’n sortia 
molt millor. Durant el confinament, com 
va vaig estar molts pesos aturada, vaig 
aprofitar per formar-me encara més i 
ho posava en pràctica amb mi mateixa, 
la família i amistats. Vaig tenir clar que 
m’havia de dedicar a l’estètica avançada.

PER QUI NO CONEGUI AQUEST  
CONCEPTE, DE QUÈ ESTEM PARLANT?
L’estètica avançada és un terme mig 
entre un tractament bàsic que es pot 
fer, per exemple, aplicant unes cremes, 

i l’altre extrem seria sotmetre’s a una 
intervenció de cirurgia estètica. Es 
tracta d’aplicar tractaments de bellesa 
amb tècniques més complexes que les 
habituals, que ofereixen resultats im-
mediats i que eviten passar per cirur-
gia. Un exemple és el que s’anomena 
el maquillatge semi-permanent: fer-
se la línia dels ulls o posar-se pintalla-
vis però que pot arribar a durar de dos 
a tres anys. Ve a ser com un tatuatge 
però molt més superficial, que amb el 
temps desapareix.

PER QUÈ RECOMANARIES FER-SE  
UN TRACTAMENT D’ESTÈTICA 
AVANÇADA?
Amb petits detalls et pot canviar la 
cara, de manera no artificial, i això su-
posa et vegis molt millor. És molt sub-
til però marca la diferència. Són petits 
detalls, l’important és veure’s millor de 
manera natural, sent tu mateix i no que 
sembli que “ets una altra persona”. Tot 
i que és més costós que l’estètica bà-
sica, els resultats valen la pena.

AJUDES A MOLTES PERSONES  
A SENTIR-SE BÉ AMB UN MATEIX!
No només es tracta de bellesa o co-
moditat, també pot solucionar certes 
imperfeccions que t’afecten en el teu 
dia a dia. Hi ha moltes persones que 
pràcticament no tenen celles per di-
verses circumstàncies, i jo aplico una 
tècnica que es diu microblading: tatuo 

com si fossin els pèls naturals de les 
celles de manera hiperrealista. D’això 
en vaig guanyar un premi. 

EXPLICA’M: COM VA ANAR TOT AIXÒ 
DEL WORLDS 2022?
Com que tenia molta feina, amb cada 
cop més clientela, i tothom em deia 
que ho feia molt bé i que venia gent de 
lluny per fer-se els tractaments amb 
mi, doncs quan em van parlar d’aquest 
congrés i del campionat em vaig ani-
mar a participar-hi. Estava convençuda 
que no guanyaria, hi participa gent amb 
molta experiència! Però em va sortir 
perfecte. Vaig guanyar el primer premi 
Màster de Micropigmentació de llavis i 
el primer premi Máster de Microblading 
de celles. Estic molt contenta.

I ARRAN D’AIXÒ HAURÀS NOTAT  
UN IMPULS A LA FEINA?
Sí, sobretot ajuda a les persones 
que tenen dubtes, al veure que tinc 
aquests reconeixements s’animen a 
venir. I també he rebut molt de suport 
per Instagram. Tinc clients de tot arreu: 
Barcelona, Blanes, Salou... que venen a 
la Roca a fer-se tractaments. Pensa 
que és un servei molt especialitzat i 
les persones estan disposades a fer-
se’n un de tant en tant. Tinc clientela 
de la Roca però la majoria és gent de 
fora que m’ha conegut per internet. 
La gent em pot seguir per instagram a  
@erikamoronesteticaavanzada.

   

ERIKA MORÓN GALERA 
ESTETICISTA

Amb una mescla d’il·lusió i nerviosisme l’Erika Morón es va presentar 
al concurs organitzat durant el Worlds 2022 de Barcelona, un congrés 
d’estètica avançada. Fa un parell d’anys que va obrir amb la seva 
mare el seu establiment, al carrer Espronceda, i l’èxit dels seus 
tractaments la van impulsar a participar d’aquest campionat mundial. 
I l’experiència li va sortir rodona: dos premis.

EL PERFIL
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“L’important és 

veure’s millor de 

manera natural”


