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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

tELÈFons        d’intErÈs
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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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El passat més de juny va ser una mica complicat pel que fa als incendis 
forestals. Vam haver de lamentar un foc al Pla de Santa Agnès, que es va 
originar al marge de la carretera, i que va suposar un bon ensurt pel veïnat. 
Per sort, no es van haver de lamentar danys personals, però el paisatge 
va quedar arrasat i es van perdre collites. Uns dies abans la imprudència 
de llençar uns petards va encendre un petit foc prop del riu, i es va haver 
de tallar l’accés a la passera. I també es va produir un altre foc darrere de 
l’empresa Saltoki, que els bombers van controlar de seguida.
Tenim el privilegi de viure en una zona preciosa. El parc de la Serralada 
Litoral és un espai de natura i salut fantàstic, un racó de bosc ple 
d’història i màgia. I cal que ens en cuidem. Els equips de les Associacions 
de Defensa Forestal van fer treballs preventius durant totes aquestes 
setmanes, per remullar el sotabosc i la quantitat de bardisses i borrissol 
que s’hi acumula. Però la nostra responsabilitat és el més important. 
Per aquest motiu, vam prendre la decisió valenta de limitar la celebració 
de la revetlla de Sant Joan. Un exemple de compromís amb el territori, 
preocupació pel risc d’incendi i vetlla per la seguretat de tot el veïnat. 
Soc conscient que no tothom va compartir la decisió, però el govern que 
encapçalo està plenament compromès amb tot això que us he exposat. I 
ho seguirem fent. Perquè ens estimem el poble, la nostra terra i la nostra 
gent. I ens en volem cuidar per sobre de tot. 

La roquerola >70

Butlletí d’Informació
Municipal 

de Santa Agnès, 
la Torreta i la Roca.
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Un Entorn priviLEgiat qUE caL protEgir

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

370 >    



EL MUnicipi BULL aMB 
activitats dE tot tipUs

Després de l’aturada pandèmica el teixit associatiu 
de la Roca del Vallès torna amb les piles carrega-
des. En les darreres setmanes s’han celebrat dese-
nes d’activitats, i durant aquest estiu ja esperem les 

festes majors de la Torreta, Santa Agnès i la Roca. 
Entitats i ajuntament treballen colze a colze per di-
namitzar culturalment el municipi, tot esperant la 
recuperació plena de les activitats anuals.

AMB LUPA
RESUM FOTOGRÀFIC
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guanyadors i guanyadores del reconeixement que fa la roca del vallès cada any als esportistes i entitats. 

132 corredors i corredores han gaudit de la 
cursa de muntanya organitzada per la entitat 
elskekorrenmolt, amb la sortida i arribada a 
l’escola Mogent.

Èxit de la Marxa de la creu amb 150 participants. 
El canvi de ubicació de l’arribada ha estat a estat 
molt ben acollit, gaudint del gran espai del parc de 
valldoriolf.



AMB LUPA
RESUM FOTOGRÀFIC
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Bon temps i molt bon ambient a l’aplec de santa 
agnès, on també es va realitzar el primer mercat de 
productes de proximitat.

Les entitats de la roca del vallès van sumar 
esforços per celebrar de nou la Fira d’Entitats, al 
parc de la Bassa del Molí. Una jornada carregada 
d’activitats per a tota la ciutadania.

Les persones grans van gaudir de valent amb la 
revetlla que es va celebrar al centre cultural de 
la roca.

La Biblioteca municipal ha organitzat una sortida per 
l’entorn natural de la roca del vallès, per conèixer els 
seus atractius i posar en valor el nostre patrimoni.

Les catifes van posar color a la diada del corpus, que es va poder celebrar de nou, juntament amb la missa i 
processó.



FESTES MAJORS 2022
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activitats del casal d’avis de 
la roca

BaLL MEnsUaL 
24 de setembre de 19 a 22 hores. 
Les entrades estaran a la venda el dia 13 
de setembre de 10.30 a 12.30 en el Centre 
Cultural de La Roca al preu de 5€.

MarXarEM a EgiptE
del 26 de setembre al 3 d’octubre 

taLLEr dE MEMòria
tots els divendres de 10.45 a 11.45 i de 
1.,45 a 12.45

sErvEi dE
BiBLiotEca tancat
dEL 8 d’agost aL 
2 dE sEtEMBrE

“LEctUra a La FrEsca” 
a LEs piscinEs MUnicipaLs

JULioL i agost

Servei de lectura a les piscines municipals 
de la Roca centre i Santa Agnès.
Podràs gaudir de la lectura amb les 
propostes que et porta biblio.laroca, que es 
renovaran cada setmana.



LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI
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activitats dirigidEs

Hora diLLUns diMarts diMEcrEs diJoUs divEndrEs

7.10h - 8.00h TOTAL PUMP (LID) CICLO INDOOR (LROM) INTERVAL TRAINING (LCAS) FITNESS CIRCUIT (LROM)

8:10h - 9.00h GIM SUAU (LCAS) 1 H. CAMINADORS (MIRI) GIM SUAU (LCAS) 1 H. CAMINADORS (MIRI) ESTIRAMENTS (LROM)

9.30h - 10.20h CICLO INDOOR (LROM) GAC (LROM) TOTAL PUMP (LID) TABATA FULL BODY (LROM) CICLO INDOOR (LROM)

9.30h - 10.15h AIGUAGIM (LCAS) ABDOMINALS (MIRI) AIGUAGIM (LCAS) AIGUAGIM (MIRI)

10.30h - 11.20h CORE STABILITY (LROM) HIPOPRESSIUS 30’ (MIR) CEM BALANCE (LROM) ESTIRAMENTS (LROM)

15.10h - 15.55h AIGUAGIM (LROM) AIGUAGIM (LCAS) AIGUAGIM (EDG) AIGUAGIM (LCAS)

15.10 - 16.00h TOTAL PUMP (LID)

16.10h - 17:00h CROSS TRAINING (EDG)

17.10h - 18.00h ESTIRAMENTS (DVD) CICLO INDOOR (DVD) CORE STABILITY (DVD) CICLO INDOOR (DVD) TABATA FULL BODY (DVD)

18.10h - 19.00h GAC (MIR) UPPER BODY (EDG) HIIT KETTLEBELL (EDG) PILATES (ITA) ZUMBA (ITA) 

19.10h - 20.00h TABATA FULL BODY (MIR) GAC (ITA) ZUMBA (ITA) TONIFICACIÓ (ITA)

19.15h - 20.00h AIGUAGIM  (LCAS) AIGUAGIM (LROM) AQUAGYM (LCAS)

20.10h - 21.00h PILATES (MIRI) PILATES (ITA) ESTIRAMENTS (LCAS)

20.10h - 21.00h CICLO INDOOR (LCAS) CROSS TRAINING (EDG) CICLO INDOOR (LROM) CROSS TRAINING (EDG)

10.10h - 11.00h FITNESS JUNIOR (EDG) FITNESS JUNIOR (EDG)

16.10h - 17.000h FITNESS JUNIOR (EDG) FITNESS JUNIOR (EDG)

13.30 h - 14.00h FUNTIONAL CIRCUIT (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (EDG)

15.30 h - 16.00h FUNTIONAL CIRCUIT (LAU) FUNTIONAL CIRCUIT (LAU)

20.30 h - 21.00h ABDOMINALS (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (ADR) DOMINADA NIVELL-1 (EDG) FUNTIONAL CIRCUIT (ADR)

activitats adoLEscEnts

activitats a La saLa dE FitnEss dE 30 MinUts pEr Un MÀXiM dE 4 pErsonEs

dissabte 17 

dilluns 19 

dilluns 26 

assemblea de socis del casal de 
pensionistes de la torreta

17.45h: Primera convocatòria
18h:  Segona convocatòria. 
Berenar i ball amb música en directe. 
preus: Socis 8 euros i No socis 10 euros.

Hora dEL contE pEr a pEtits
“pLoUEn contEs”
Una sessió ben divertida on la pluja serà 
la protagonista. Per a nens i nenes fins a 
3 anys. A càrrec de Gisela Llimona

Hora: 17.30h
Lloc:  Biblioteca Municipal

viU La LEctUra 
“La casa de las miniaturas” de Jessie 
Burton. Passa a buscar el teu exemplar 
per la biblioteca A càrrec d’Alícia Gili.

Hora: 19.45h
Lloc:  Biblioteca Municipal

dimarts 12

casaL d’EstiU d’aparts igUaLs 

del 26 de juny al 22 de juliol

del 8 al 16 juliol

divendres 22 

del 27 de juny al 29 de juliol

Hora dEL contE
Sessions destinades als casals d’estiu 
del municipi.
Horari a convenir amb l’organització dels 
casals.

del 27 de juny al 29 de juliol (Estiu); 
del 29 d’agost al 2 de setembre 
(Setembre)
info: www.apartsiguals.com

casaL dE santa Maria dEL JairE

info: casaljaire.wixsite.com/casaljaire

tornEig FUtBoL 7

dies 8-13: Fase de grups
dia 15: Semifinals
dia 16: Gran finalTruqueu al 93 842 40 65. 
+ info: 640 165 045 / 609 045 780

presentació del llibre Història dE La 
torrEta, del pare rudolf puigdollers

Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta

caMpUs dE La pEnya BLanc i BLava

info de contacte: 678352374 - 
arnau.vila19@gmail.com

del 31 de juliol al 7 d’agost

del 25 de juliol al 7 d’agost

campaments d’estiu de la Xiruca i la Flama

L’esplai la Xiruca i el cau la Flama anem una 
setmana a la muntanya a fer excursions, 
jugar, cuidar-nos i passar-nos-ho molt bé! 
instagram: laxirucailaflama

caMpaMEnts dEL cEntrE d’EspLai 
casaL santa Maria dEL JairE

Terreny d’acampada a Montblanc 
Aquest any realitzarem els campaments 
conjunts amb els nens i nenes de tots 
els grups de convivència.
info: casaljaire.wixsite.com/casaljaire

JULIOL SETEMBRE



Després de diversos mesos d’espera i reiterada insistèn-
cia per part del govern municipal, finalment la Generali-
tat s’ha compromès amb el consistori a què la parada de 
l’autobús al cementiri serà una realitat aquest estiu. L’al-
calde, Albert Gil, va enviar una carta a l’executiu català 
demanant desencallar aquest projecte, tan reivindicat 
pel veïnat, i finalment serà així. Conjuntament amb el re-
gidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, i tècnics municipals, 
es va celebrar una reunió amb personal de la Generalitat 
per concretar les actuacions.
El projecte ja està aprovat i es disposa de finançament. 
La Generalitat ha traslladat, però, que no s’hi instal·larà 
de moment cap marquesina, atès que això forma part 
d’una línia de suport de les ajudes europees Next Genera-
tion, que aportarà un nou model de marquesina unificat 
per a totes les parades de bus que gestioni la Generalitat 
de Catalunya.

La parada dE L’aUtoBús aL cEMEntiri, dUrant L’EstiU

ACTUALITAT MUNICIPAL

Ja s’ha iniciat el projecte per modernitzar les instal·la-
cions de Can Torrents, fent-les més accessibles i segu-
res, i així que l’edifici pugui tornar a acollir serveis mu-
nicipals d’atenció a la ciutadania. Al soterrani es farà 
un nou accés a l’edifici, serveis i sales de reunions. A 
la primera planta s’adequarà l’espai per acollir zones 
de treball, de reunions i atenció. S’instal·larà, també, un 
ascensor que comunicarà totes les plantes. Està pre-
vist fer alguns treballs d’adequació del Casal d’Avis.

Han finalitzat els treballs de la primera actuació de 
transformació del carrer de Veneçuela, un projecte 
compartit amb l’Ajuntament de Granollers. S’ha fet 
una nova mitjera, s’han instal·lat coixins reductors 
de velocitat, s’han repintat els passos de vianants i 
s’han fet accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda, i s’ha construït un carril bici i una parada de 
bus accessible.

nova vida aL carrEr dE 
vEnEçUELa

En MarXa La 
rEModELació dE can 
torrEnts

8 > 708 >



ACTUALITAT MUNICIPAL
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L’Ajuntament de de la Roca del Vallès impulsa el procés de redac-
ció d’un Pla Local d’Habitatge, el qual ha de permetre elaborar una 
diagnosi sobre la situació real de l’habitatge al municipi. D’aquesta 
manera, es vol conèixer al detall els recursos residencials existents, 
les necessitats reals per part de la ciutadania i també els recursos 
externs, a través d’ajuts que facilitin l’accés a l’habitatge.

Les comunitats de veïns i veïnes 
poden sol·licitar ajuts per fer re-
formes als habitatges, a través 
de diverses convocatòries que la 
Generalitat ha posat en marxa. 
D’aquesta manera, es fomenta que 
es millori el parc d’habitatges i que 
hi hagi més oferta i oportunitats 
per a la població. També, que el 
parc d’habitatges sigui més soste-
nible i les famílies puguin estalviar 
amb la factura energètica. Podeu 
demanar més informació a l’Ofici-
na Comarcal d’Habitatge.

rehabilitació d’edificis

Aquesta convocatòria més general 
finança les actuacions de millora 
de l’accessibilitat, de la conserva-
ció i de la seguretat d’utilització 
dels habitatges, així com les actua-
cions que millorin els nivells am-
bientals i de salut. Presentació de 
sol·licituds: fins al 31 de desembre.

rehabilitació energètica

Finançament d’obres o actuacions 
de millora acreditada de l’efi-
ciència energètica, sens perjudici 
de que es puguin complementar 
amb altres actuacions de rehabi-
litació tradicional, l’accessibilitat 
o la conservació dels edificis. Així 
com l’impuls i ajuda a l’elaboració 
del llibre de l’edifici existent per 
a la rehabilitació i la redacció de 
projectes de rehabilitació. Seran 
subvencionables les actuacions 
iniciades posteriorment a l’1 de fe-
brer de 2020.

aJUts pEr La 
rEHaBiLitació 
d’EdiFicis

novEs poLítiqUEs d’HaBitatgE

Nous recursos humans i tècnics ja estan treballant per millorar la 
neteja de la Roca del Vallès. Fa uns mesos que ha entrat en funcio-
nament el nou contracte municipal, promogut pel Govern, amb l’ob-
jectiu de fer un pas endavant en aquest àmbit. Ha arribat el primer 
dels nous vehicles, concretament una escombradora. Es tracta d’un 
vehicle modern, polivalent i preparat per arribar a tots els punts del 
municipi. 

arriBa EL priMEr dELs noUs 
vEHicLEs dE nEtEJa viÀria
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COMPRA AL POBLE
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AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERèS PER A LA CIUTADANIA

El Jutjat de Pau de la Roca del Vallès dona servei al 
conjunt del veïnat, i s’ocupa d’assumptes d’ordre ci-
vil i realitza funcions de Registre. Els Jutges de Pau 
i els seus substituts són nomenats per un període 
limitat per l’Ajuntament. Poden ser nomenats Jut-
ges de Pau, tan titular com substitut, les persones 
majors d’edat, amb nacionalitat espanyola, i que no 
estiguin incloses en cap causa d’incapacitat ni d’in-
compatibilitat per a l’exercici de fes funcions juris-
diccionals.

Funcions del Jutjat de pau

Tramitació i celebració d’Actes de Conciliació.

Diligències de comunicació com notificacions, 
citacions, requeriments i emplaçaments, dele-
gades per exhorts d’altres jutjats o tribunals, tant 
en l’àmbit civil com penal.

Ratificacions de denúncies, proves pericials, 
pressupostos, factures, etc.

Requeriments per a presentació de documents, 
pagament de multes, lliurament o devolució de 
permís de conduir, etc.

Funcions del registre civil

Al registre civil s’inscriuen els fets que fan referèn-
cia a l’estat civil de les persones i aquells que deter-
minen les lleis: naixement, filiació, nom i cognoms i 
canvis de nom i cognoms, emancipació i habilitació 
d’edat, matrimoni, modificacions judicials de capa-
citat de les persones, declaracions de concurs, falli-
da o suspensió de pagament de persones, declara-

cions d’absència o defunció, nacionalitat i veïnatge 
civil, pàtria potestat, tutela i altres representacions 
que fixa la llei i defuncions.

Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció.

Inscripcions marginals a les de naixement i ma-
trimoni.

Tramitació d’expedients de matrimoni.

Celebració de bodes civils.

Tramitació d’expedients propis del Registre Civil, 
com naixements fora de termini, trasllat d’ins-
cripcions (naixements i matrimonis), rectificació 
d’errors, canvis de nom, etc.

Expedició de Fe de Vida. (Per a l’obtenció de la Fe 
de vida i estat, segons s’estableix en els articles 
363 i 364 de la Llei del Registre Civil deu com-
parèixer la persona interessada proveïda del seu 
D.N.I. en el Jutjat de Pau d’aquest Ajuntament en 
horari d’oficines)

avantatges d’acudir a un Jutge de pau i no als jutjats:

El Jutjat de Pau és totalment gratuït i ràpid.

És més fàcil arribar a un acord amistós amb un 
veí i no  haver de suportar un procés llarg i cos-
tós, com en el cas dels Jutjats.

Carrer de Catalunya, 24 

938 422 571  Fax. 938 422 348

jp.rocavalles@xij.gencat.cat 

JUtJat dE paU
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L’Associació de dones Trismar es 
va fundar al any 2012, quan es va 
veure la necessitat de fer activi-
tats familiars i més específiques 
pel col·lectiu dona. Va ser una 
evolució natural i un creixement 
del grup de puntaires del barri de 
la Torreta que abans es portava 
des de l’associació de veïns. 
De mica en mica l’entitat ha anat 
guanyant visibilitat al municipi, 
sent un grup promulgador dels 
drets femenins i d’ajuda efec-
tiva de les dones, des de l’equi-
tat, la senzillesa i la profunditat 
de valors. L’objectiu principal 
és anar introduint a les famílies 
del barri, una educació que posi 
la construcció de les identitats 
personals al centre, que transi-
ti del binarisme home-dona a la 
diversitat de gènere i d’identitats 
tot fomentant l’apoderament fe-
mení, la construcció de noves 
masculinitats no agressives ni 
opressores. 

Per una altra banda, l’associació 
de dones col·labora activament 
en les festes i setmanes temàti-
ques del municipi, un exemple és 
el concurs de truites de la festa 
major del barri de la Torreta, a 
on més de 30 famílies participen 
amb les seves truites.... tallers 
infantils, teatre solidari. A on s’in-
tenta fomentar la participació del 
col·lectiu dona.  
Durant l’any es realitzen d’acti-
vitats, conferències,  tallers, jor-
nades, i diverses activitats pel 

col·lectiu dona.  Es creen espais 
de participació i treball individual 
i familiar. 
A l’any 2018 es va crear el grup 
la  tribu, un espai familiar.  És un 
moment de trobada a on es dona 
importància al nucli familiar, 
l’objectiu principal és fomentar 
vincles familiars en un espai de 
criança, on totes les participants 
s’impliquin en crear activitats lú-
diques per passar un temps amb 
els seus infants.  
“tenir una família que t’escolti i 
cregui en el teu potencial fa que 
tot sigui possible en la vida”

grUp dE donEs trisMar

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE
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Joan-Lluís 
Lluís
“Junil a les 
terres dels 
bàrbars”

sylavain 
prudhomme
“per la 
carretera”

Jessie 
Burton
“La casa 
de les 
miniatures”

Roma. Inicis de l’era cristiana en 
època de l’emperador August. Junil, 
nascuda i educada sota el tutelat-
ge humiliant del seu pare, trenca 
vincles i fuig amb tres esclaus i un 
regal impagable (un rotlle amb les 
Metamorfosi d’Ovidi) a la recerca de 
la llibertat, més enllà de les terres 
de frontera. Amb un començament 
de rondalla, que ens fa viure la his-
tòria com si es tractés  d’un somni, 
més real que la mateixa vida, co-
mencen, així, un munt d’aventures de 
caràcter èpic que es van succeint a 
mesura que avancen per un itinera-
ri, recorrent un camí no només físic, 
sinó també de creixement personal. 
El trajecte és llarg i ple de perills, de 
conflictes que hauran d’anar supe-
rant a mesura que avancen ajudats 
per la gent amb la que es van tro-
bant. A mesura que avancen, l’afany 
de caminar eclipsa la por i s’enco-
mana a d’altres fugitius. 

“Vaig trobar l’autoestopista fa sis 
anys, en una petita ciutat del sud-est 
de França, després de quinze anys 
durant els quals, malgrat no haver-lo 
oblidat del tot (l’autoestopista no és 
de la mena d’homes que es poden 
oblidar), havia deixat de pensar-hi 
almenys tan sovint com en el passat.
El vaig trobar enamorat, instal·lat, 
convertit en pare. Vaig recordar tot el 
que havíem compartit en el passat, i 
també que li havia demanat que sor-
tís de la meva vida. Vaig trucar a la 
seva porta. Vaig conèixer la Marie.”
Un relat modern sobre el desig, 
l’amistat, la dificultat de trobar i 
mantenir l’equilibri en les relacions; 
però també sobre la necessitat de 
fugir o quedar-se, i de com hi ha 
moltes maneres diferents de viure 
i entendre la vida; però sobretot de 
com tots, n’assagem un estil que 
procurem propi. Un relat que parla 
del compromís i la llibertat, i del preu 
a pagar per aquesta, de la tristesa, de 
l’amor i el desamor.

La llar com a fonament d’una socie-
tat. Una casa de miniatures com a 
reflex d’unes vides tumultuoses. 
Ens situem a l’Amsterdam al segle 
XVII; en una ciutat del tot oposada a 
l’ urbs oberta i referent cultural que 
coneixem avui en dia. En una socie-
tat del tot opressora, doncs, Nella 
Oortman, la protagonista de la nos-
tra historia, filla d’una família man-
cada de recursos, es veu obligada 
a casar-se amb un ric comerciant, 
propietari d’una casa a la Corba d’Or, 
molt més gran que ella, fred, distant 
i impertorbable i que no li fa cap 
cas. A la nova residència, la noia de 
18 anys, es veu obligada a conviure 
amb el marit, la cunyada soltera, qui 
tampoc la vol a casa i alguns criats, 
dos dels quals semblen més dispo-
sats a controlar-la, que en servir-la 
i ajudar-la.

  recomanacions de lectures per l’estiu:

vine, llegeix i comparteix. t’hi esperem!

1370 >    
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En Comú

Desde hace unos meses recorre por 
todo el municipio un runrún sobre 
los temas de política municipal. El 
hecho en sí no es bueno o malo, 
pero en este caso indica e inicio de 
la campaña de las municipales del 
28 de mayo de 2023. A un año vista 
se hablan de nuevos partidos, can-
didatos, logros, etcétera. En este 
contexto nos preocupamos más 
del que pasara que no de gestio-
nar el día a día. Esta preocupación 
por el que pasara es novedosa en 
nuestro municipio y nosotros cree-
mos que todavía quedan muchas 
cosas por hacer y mucho tiempo. 
En su momento nuestros ciudada-
nos decidirán. No es necesario co-
rrer o ponerse medallas cual Màgic 
Andreu, nuestros vecinos decidirán 
y todavía falta un año. Esperamos 
que estos árboles no nos oculten 
el bosque y sobretodo que demos 
importancia a lo importante: las ne-
cesidades del municipio. Y todavía 
falta un año

Dani Martín
La Roca en Comú

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

C’s

ple extraordinari del 30 de juny 
de 2022

•	 Aprovació	 de	 la	 modificació	
pressupostària, en la modali-
tat de crèdit extraordinari.

ple ordinari del 26 de maig de 
2022

•	 Aprovació	 de	 la	 indemnitza-
ció definitiva al contractista 
Serveis Educatius Cavall de 
Cartró SL, adjudicatari del 
contracte de la gestió de les 
escoles bressol municipals, 
com a conseqüència de la 
suspensió total i parcial del 
contracte a causa del Co-
vid-19.

•	 Modificació	 de	 l’Ordenança	
Fiscal número 23, preus pú-
blics per la prestació dels ser-
veis o realització d’activitats 
de competència municipal.

•	 Aprovació	d’un	reconeixement	
extrajudicial de crèdits de fac-
tures (despeses d’exercicis 
anteriors).

•	 Aprovació	 bases	 reguladores	
i convocatòria per a la rea-
lització de la campanya de 
dinamització comercial 2022 
“Compra i Guanya a la Roca 
(2a. edició)”.

•	 Aprovació	 conveni	 de	 col·la-
boració per a la prestació d’as-
sistència tècnica en turisme 
entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès.

rEpassEM EL pLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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¡todavía FaLta
Un año¡
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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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Acabem de celebrar el tercer any de 
mandat i és necessari fer-ne balanç. 
És cert que no està sent un mandat 
fàcil, començant amb els temporals 
Glòria i Filomena, i seguint amb una 
pandèmia mundial que ens ho ha 
capgirat tot, però malgrat tot hem 
seguit treballant perquè el municipi 
avanci. 
Tant és així que en aquest convuls 
mandat hem posat al dia pilars bà-
sics de l’administració local, com el 
nou contracte de neteja viària amb 
el nou camió escombradora al cap-
davant i incorporant més personal i 
nova flota de vehicles que ha d’anar 
arribant; nou contracte de jardineria, 
que ha millorat el servei que gestiona 
i fa el manteniment de les zones en-
jardinades; s’ha iniciat la campanya 
d’asfaltats que continuarà en els pro-
pers mesos, actuant en els carrers en 
més mal estat; projecte de renovació 
de voreres; com també fent realitat 
projectes que fa molts anys es re-
clamen i que són del tot necessaris: 
renovació del c. Veneçuela; Eix Cívic 
de la Torreta; projecte de l’Eix Cívic de 
Santa Agnès; redacció del nou camí 
fluvial cap a Vilanova; nova parada 
de bus al cementiri; i molts altres 
projectes que en els propers mesos 
sortiran a la llum. 
Des d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya seguirem treballant i vetllant 
per fer avançar el nostre municipi, 
per aconseguir els serveis que me-
reix i, malgrat tots els entrebancs, ho 
farem amb el mateix compromís del 
primer dia.

La Roca és un poble amb grans rep-
tes de futur que ens han de projec-
tar a ser un municipi més modern i 
amb millors serveis pels veïns i veï-
nes. Aquests 3 anys dins el Govern 
ens han permès provocar un punt 
d’inflexió en la situació municipal 
desencallant grans eixos com la 
neteja, la seguretat o la possibilitat 
de materialitzar inversions d’obra 
pública. 
Aquest capacitat de mirar enda-
vant ens permetrà veure millores 
en la via pública: renovació de parcs 
infantils, millores als carrers, la im-
plantació de càmeres de seguretat, 
millora d’instal·lacions esportives, i 
un llarg etcètera d’inversions i ac-
cions que han d’acompanyar un any 
ple a d’il·lusió i l’esperança. 
L’equip de Junts per la Roca mirem 
als veïns i veïnes, amb la satisfac-
ció de poder parlar des de la feina 
feta i amb la voluntat de parlar poc, 
escoltar molt i mirar endavant amb 
l’ambició de fer que, a la Roca, hi 
passin moltes coses. 
Aprofitem per desitjar-vos un estiu 
ple d’alegries i ens veiem en les di-
ferents festes majors.

La Diputació de Barcelona ha publi-
cat l’enquesta de satisfacció de La 
Roca del Vallès. Els resultats mos-
tren el malestar amb la gestió de 
l’equip de govern, que rep una nota 
de 4, davant del 6,1 de mitja de la 
província, i suspèn en tots els parà-
metres importants; la insatisfacció 
dels enquestats és del:
•	 52,7 % amb la gestió municipal 
•	 68% amb el forment de la par-

ticipació ciutadana
•	 70% amb la transparència
Això fa que la satisfacció de viure 
al municipi sigui del 75,2% davant 
del 83,4% de mitjana de la provín-
cia, i que el 65,9% considerin que 
la situació ha empitjorat durant el 
darrer any.
Entre els serveis menys valorats es 
troben l’estat dels carrers, parcs i 
places, amb una nota de 3,8 (davant 
del 6,1 de la demarcació) i la neteja 
del municipi amb un 4,3 (davant del 
6,4). Aquests són el principal pro-
blema del municipi pel 25,8% de la 
població, seguit per la gestió muni-
cipal pel 24,8%.
Ara tenim en xifres el que és evi-
dent: l’esgotament d’un model de 
gestió d’ERC+Junts que des de 
2007 ens ha portat als nivells més 
alts d’insatisfacció ciutadana i de 
retrocés en el desenvolupament 
del municipi. La Roca, La Torreta i 
Santa Agnès tenen un futur esplèn-
did si aprofitem les oportunitats i 
gestionem correctament el capital 
humà i financer de l’Ajuntament.

i MaLgrat tot, 
avancEM

EL rEiMpULs 
dE L’EspErança 

sUspEns
gEnEraL



EXpLica’M Una Mica ELs tEUs 
inicis...
Vaig començar de ben petita jugant a 
handbol. És cultura nostra, aquest es-
port està molt lligat al municipi. Anava 
a l’Escola Pilar Mestres i fèiem activi-
tats d’handbol al pavelló vell. També 
vaig fer algun intent de jugar al futbol 
però no me’n sortia tan bé. Tot el meu 
desenvolupament vital ha estat lligat 
a l’esport, no he parat mai de fer-ne, 
només quan vaig estar embarassada. 
He crescut personalment amb l’esport.

Ja vEig qUE Ha Estat i És MoLt 
iMportant En La tEva vida
Crec que ha estat una peça bàsica per 
mi. Quan era més jove em servia per 
trencar una mica les rutines de l’es-
tudi, més endavant per desfogar-me 
després de molta pressió laboral... 
L’esport és fonamental en la meva 
vida. Mai ha estat “costós” per mi, mai 
m’he plantejat deixar de fer-ne. Per mi 
sempre ha estat més un alliberament 
que no pas un sacrifici. Un “descon-
nectar per tornar a connectar”. I mira 
que l’esport és exigent, però el més 
important és fer el que t’agrada. 

i, coM qUE no És Un Esport 
MaJoritari, Ho Ha dE coMBinar 
aMB La tEva vida proFEssionaL

Jo em dedico al disseny de roba i ac-
cessoris per a nadons, ara precisa-
ment estem en temporada molt alta 
de feina. Ens va molt bé i estic molt 
contenta. Però es fa molt dur arribar a 
tot, dormo molt poc! Els entrenaments 
acostumen a ser tard, els caps de set-
mana viatges per anar a competir... i 
ara que tinc un fill, moltes vegades me 
l’emporto amb mi i amb l’equip. Pas-
sa moltíssim això en l’esport, sobretot 
més enllà del futbol.

coM vas acaBar FitXant pEr 
L’aLBacEtE? 
El meu marit és jugador de futbol i jo 
vaig decidir acompanyar-lo allà on 
fitxés. Tinc la sort de poder empor-
tar-me la feina allà on vagi, i això ha 
fet que ens movem molt i que tingué 
també la sort de jugar en diversos 
equips. I també cal dir que l’handbol 
català està molt reconegut, fins i tot la 
marca “la Roca” o “Granollers” té molt 
bona fama, i m’ha estat relativament 
fàcil fitxar per equips. Fins a arribar a 
Albacete, que és on estem ara. Vaig 
estar buscant un equip per jugar i em 
sobtava que no n’hi hagués cap de fe-
mení. Vaig trucar al president del club 
i em va dir que n’havien tingut però 
que feia temps que va desaparèixer. 
Em van oferir si volia a anar a entre-

nar, i l’entrenador em va veure i em 
va proposar de formar part de l’equip 
masculí.

Una cosa totaLMEnt inÈdita, oi?
Ui, va ser una odissea. Hi havia de deci-
dir la federació de Castella-la-Manxa, 
amb tots els clubs que hi havien d’es-
tar d’acord. Després el tema va pujar a 
la Federació Espanyola... i al final tot 
va sortir bé. Era una cosa que no havia 
passat mai, que una dona jugués a un 
equip masculí sènior. Però jo només 
volia fer esport. No demanava cap 
mena de tracte de favor, només vull 
competir i jugar a handbol, que és el 
que porto fent tota la meva vida.

i Et dEvia soBtar, taMBÉ, La 
rEpErcUssió dEL tEMa...
Mitjans de tot el món se n’han fet 
ressò! Quan veia el munt de càmeres 
de televisió que venien als entrena-
ments... Ho entenc i em sento orgu-
llosa, és també com un premi a tants 
anys de lluita i esforç. A la vegada, 
però, ho veig simple: igualtat. No pot 
ser que una persona s’hagi de que-
dar a casa perquè no hi ha cap equip 
on jugar. Estic molt contenta, amb el 
club, els companys... I m’alegro que 
cada cop més nens i nenes s’hagin vist 
atrets per l’handbol arran del meu cas.

   

“L’esport 
ha estat un 
alliberament 

per mi”

MirEia
rodrígUEz
JUgadora d’HandBoL

Poc s’imaginava la roquerola que acabaria sent tot un referent en 
l’assoliment de la igualtat en el món de l’esport. La Mireia ha crescut 
vinculada a l’handbol i a les entitats del nostre municipi, però per 
circumstàncies personals ha viscut en diversos punts de l’Estat i ha 
jugat en els clubs de les ciutats respectives. Fins que es va mudar 
a Albacete, on no tenen equip femení d’handbol. La solució? Ha 
esdevingut la primera dona a competir amb un equip masculí sènior. 

EL PERFIL
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