DEL 10 AL 14 DE JULIOL
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Moltes gràcies a les entitats i totes les
persones que ho han possible.

Albert Gil
Alcalde de la Roca del Vallès

T

enim el temps a favor i mirant de
cara endavant, és l’hora de donar
llum verda a la nouvinguda festa
major de la Roca del Vallès.

La bona feina assolida per molts ens permet
que enguany puguem celebrar la nostra
festa major amb tota la seva esplendor, de
la manera tal com la creiem necessària.
Hem d’agrair a les associacions i entitats
de la Roca del Vallès, ja que el seu esforç
és indispensable per fer possible que
l’estructura social del poble continuï més
viva que mai. Sense aquesta implicació,
el poble no caminaria amb la fermesa de
la qual podem presumir. Recuperem les
tradicionals maneres de socialitzar-nos.
Exigim-nos la lliure llibertat d’omplir de nou
els carrers i engalanar cada espai de festa
i disbauxa.
És l’hora de recuperar l’esperit de
participació, de reprendre els costums de
poble i fer que un any més el paisatge social
estigui a punt.
Omplim de nou els carrers i les places
del poble. Siguem el centre de totes les
mirades per bé que, durant aquest llarg cap
de setmana, la Roca del Vallès esdevingui
orgull de festa Major.
És l’hora de sortir!
David Espuña
Regidor de Cultura i Festes

Dissabte 3 de setembre
2a CAMINADA CANINA SOLIDÀRIA
Hora: 9 h
Lloc: sortida de la Verneda. Ruta circular de
6km (dificultat baixa). Una part de la ruta passa
pel voral del riu Mogent
Inscripcions: 6€. Inclou beguda i entrepà amb
botifarra (opció vegetariana disponible). Cal
informar en el moment de la compra del tiquet.
Venda de tiquets a l’Estanc i reserves per
telèfon al 622.69.42.67
Organitza: Associació Rociera de la Roca del
Vallès i Apar protectora animal

XERRADES CANINES A CÀRREC DE
CHARLY MESTIZO, ELS PELUTS I AMUNT I
AVALL
Hora: 11.30 h
Lloc: La Verneda
Organitza: Associació Rociera de la Roca del
Vallès i Apar, associació protectora d’animals
la Roca

2a TROBADA DE TABALS TRADICIONALS
Amb les colles convidades dels Diables de
Granollers, el Drac Baluk Astharot i Diables de
Ca n’Aurell deTerrassa, Diables de Moja, Ball de
Diables de Constantí, Ball de Diables de Bigues
i Riells del Fai, Front Diabòlic de La Garriga,
Diables de Canovelles i Diables de la Roca.
Hora: 20 h
Recorregut: Inici Plaça de l’església, c. Major,
rambla Mestre Jaume Torrents, c. Espronceda,
carrer Prat de la Riba, c. Indústria, Plaça de
l’Era, Carrer Verge de Montserrat, c. Montseny i
final a la Plaça Can torrents.
Organitza: Associació Cultural 666 Diables de la
Roca del Vallès

Diumenge 4 de setembre
XXXena TROBADA DE GEGANTS
DE LA ROCA DEL VALLÈS

A les 11 h plantada de Gegants a la plaça de
l’Ajuntament
A les 11.30 h inici de la cercavila
A les 13 h ball de Gegants a la plaça Can
Torrents
Recorregut cercavila: plaça de l’Ajuntament,
c. Catalunya, c. De Dalt, c. Pau Claris, pl. de
l’Església, c. Major, Rbla. Mestre Jaume Torrents,
pl. de l’Era, c. Catalunya i pl. de Can Torrents.
Organitza: Colla de Geganters de la Roca del
Vallès

Dijous 8 de setembre
SORTIDA NOCTURNA DE TRAIL RUNNING
Grups per tots nivells. Cal portar llum frontal.
Hora: 20 h
Lloc: Davant Centre Mèdic La Roca (C/
Hermenegildo Carrera 1, La Roca del Vallès)
Organitza: Club Esportiu Camí dels ibers Trail
running
Servei de vestidors i dutxa al CEM La Roca

Divendres 9 de setembre
RECAPTE D’ALIMENTS

PREGÓ DE FESTA MAJOR

Tots els aliments recaptats s’entregaran a
la Fundació El Xiprer de Granollers per totes
aquelles persones que ho necessitin.

A càrrec de l’associació cultural 666 diables de
la roca amb motiu del seu 20è aniversari

Hora: de 9 a 13 h
Lloc: Rambla cantonada carrer Espronceda
(vorera del davant de la botiga de gossos)
Organitza: Roca Vol

Hora: 21 h
Lloc: Ajuntament
Organitza: Associació Cultural 666 Diables de la
Roca i Ajuntament de la Roca del Vallès
Tot seguit,

LA BUTIFARRA DE FESTA MAJOR

CREMADA DE L’AJUNTAMENT

Hora: des de les 14 h a les 04 h
Lloc: Verneda de la Font de la Salut
Preu: 8€ (botifarra, torrada i beguda). Venda
de tiquets a El Cafè i els Caçadors fins el 8 de
setembre.
Organitza: Associació Juvenil Tronaos F.C

Espectacle de foc i música
Lloc: Plaça Ajuntament
Organitza: Associació Cultural 666 Diables de la
Roca del Vallès
Seguidament,

ESPECTACLE TOC I FOC “LA LLEGENDA”
Amb les colles convidades de el Cancerber de
Canovelles, les bastoneres de Granollers i la
Colla de malabars de foc de Bellvís
Lloc: Plaça Can Torrents
Organitza: Toc i Foc

REPICADA DE CAMPANES d’INICI
DE FESTA MAJOR
Hora: 19 h
Lloc: Església de Sant Sadurní
Organitza: Parròquia de Sant Sadurní

CERCAVILA D’INICI DE FESTA MAJOR
Hora: 20 h
Lloc: sortida plaça Ajuntament
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, c. Montseny,
rbla. Mestre Jaume Torrents, c. Espronceda,
c. Prat de la Riba, c. Indústria, c. Hermenegild
Carrera, c. Lluís Millet, rambla Mestre Jaume
Torrents, plaça de l’Era, c. Catalunya i pl. de
l’Ajuntament.
Organitza: Colla de Geganters de la Roca del
Vallès.

En acabar,

CORREFOC INFANTIL 333
A càrrec de l’Associació Cultural Diables de la
Roca del Vallès
Vegeu recorregut al final del programa

GRUP VERSIONS Dalton Bang + DJ
Hora: 23.30 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès
Servei de bar

Dissabte 10 de setembre
MATINADES
Hora: 8 h
Lloc: casc antic
Organitza: Associació Cultural 666 Diables de la
Roca del Vallès

ESPECTACLE INFANTIL
“FESTA A LA PLAÇA” amb cançons noves
Hora: 18.30 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

PASSEJADES EN CARRO
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Plaça de l’Era
Organitza: Amics dels Arriers

TOBOGAN AQÜÀTIC GEGANT
Hora: 10.30h
Espai: carrer Espronceda
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

FESTA DE L’ESCUMA
Hora: 12 h
Espai: plaça Can Torrents
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

CONCURS DE TRUITES
Hora: 12 h
Espai: Parc de la Bassa del Molí
Organitza: Casal d’Avis la Roca
Vegeu la informació al final del programa

25è JOC DE COLLES
Hora: 15.30 h
Lloc: Espai Font de la Salut
Inscripcions: a partir del 15 d’agost i fins el 8 de
setembre a jocdecolles@gmail.com
Organitza: Colla El Último Viaje

CERCAVILA ROCAmbolesca
En Jofre, el nostre
entremaliat gegantó, el
passat 2021 va fer 25 anys
de vida, però no ho va
poder celebrar amb les
famílies roqueroles com
li hagués agradat degut
a les restriccions Covid.
Enguany ha demanat als
seus pares poder sortir a
fer gresca i xerinola una
nit de Festa Major. L’Emma i l’Odó li han donat
permís per fer-ho, però amb la condició que ells
l’acompanyaran. És així que els nostres gegants
trencaran la seva solemnitat per donar pas a la
disbauxa, i és que en el recorregut hi trobarem
diverses sorpreses per al públic assistent a la
cercavila.
Hora: 20 h
Lloc: des de l’Era de Can Simó
Recorregut: Era de Can Simó, c. Mare de Déu
de Montserrat, c. Taloners, c. Dels Enamorats,
c. de Dalt, c. Canigó, c. de l’Església, plaça de
l’Església, c. Major, Rbla. Mestre Jaume Torrents,
pl. de l’Era, c. Catalunya i pl. de l’Ajuntament.
Organitza: Colla de Geganters de la Roca del
Vallès amb la col·laboració de Toc i Foc i la
Associació Cultural 666 Diables de la Roca del
Vallès.

CANTADA D’HAVANERES AMB ELS
PESCADORS DE L’ESCALA
Grup català de l’Escala dedicat a la
interpretació d’havaneres, cançons marineres,
valsets, cançons napolitanes i cançons de
taverna. El Govern de Catalunya li atorgà la Creu
de Sant Jordi el 2014 en el cinquantè aniversari
de l’adopció oficial del nom d’un grup constituït
a finals de la dècada de 1950
Hora: 20 h
Lloc: Plaça Can Torrents
La vetllada comptarà amb rom cremat a càrrec
del Casal d’Avis de la Roca.

Diumenge 11 de setembre
MISSA DE FESTA MAJOR
Hora: 10.45 h
Lloc: Església de Sant Sadurní

ACTE INSTITUCIONAL I OFRENA FLORAL
AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA CANTADA PER LA UNIÓ
CORAL CENTRE I ENERGIA I BALLADA DE
GEGANTS
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Les persones i entitats que hi vulguin participar
s’han d’adreçar al gabinet d’alcaldia
(alcalde@laroca.cat) fins el dimecres 7 de
setembre, i indicar a l’assumpte ofrena floral.

FIDEUADA POPULAR
CORREFOC 666
a càrrec de l’Associació Cultural 666 Diables de
la Roca del Vallès.
Hora: 22 h
Lloc: Plaça Can Torrents
Vegeu recorregut al final del programa

CONCERTS AMB ELS GRUPS ROBA
ESTESA, RUMBA CATALONIA i ARLANDA
Hora: 23.30 h
Lloc: Carpa Festa Major – Plaça Sant Jordi
Servei de bar

Hora: 14.30 h
Lloc: Verneda de la Font de la Salut
Preu tiquet: 6,00 €
Venda anticipada fins el dimecres 7 de
setembre a l’OAC de la Roca de dilluns a
divendres de 9 h a 14 h. El mateix dia de la
fideuada no es vendran tiquets.
Vegeu més informació al final del programa.

SARDANES AMB COBLA MIRAMAR
Hora: 17.45 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

ESPECTACLE MAG MÀGIA AMB
LA CIA. ENRIC MAGOO

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA AQUARIUM

L’espectacle Mag Màgia és visual, divertit i molt
engrescador. La combinació de jocs de mans
parlats i musicals amb participació, humor
i bon rotllo són el segell d’aquest fantàstic
il·lusionista.

Hora: 20 h
Lloc: Carpa de Festa Major – Plaça Sant Jordi
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

Hora: 18.30 h
Lloc: Espai de la Bassa del Molí
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

A continuació,

BALL DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA
AQUARIUM
Aquarium és un grup orquestral amb un
repertori extens i molt divers, abans de res un
repertori escollit amb molt de compte per fer
gaudir de la dansa i delectar escoltant música
de qualitat que gaudeix del segell 100% directe.
Totes les dècades, tots els estils, des dels 50
fins avui, des pasdobles a ska, des de rumba
a rock i la música més actual i ballable. Amb
l’Orquestra Aquarium mai faltaran els èxits de
al moment.
Hora: 23 h
Lloc: Carpa de Festa Major – Plaça Sant Jordi
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

Dilluns 12 de setembre
ACTIVITATS
INFANTILS
“A PARTS IGUALS”
Taller de circ,
bombolles de sabó i
activitats d’aventura.

Divendres 16 de setembre
XERRADA CÉLLECS “El moviment
juvenil a la Roca: experiències
i reivindicacions”
A càrrec de membres d’entitats juvenils de la
Roca del Vallès
Hora: 20 h
Lloc: Sala 2-3 del Centre Cultural la Roca (CCLR)
Organitza: Grup d’Opinió Céllecs

Hora: 11 h
Lloc: Parc de la Bassa
del Molí
Organitza: Ajuntament
de la Roca del Vallès

XXIX MARXA DE LA ROCA DEL VALLÈS

ACTIVITATS I CONTE EN ANGLÈS

Hora: De 07.30 a 08.00 h
Sortida: Pati Escola Mogent
Per a més informació consulteu:
www.elskekorrenmolt.org

Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Can Torrents
Organitza: Cambridge School la Roca

FARCELL DE JOCS TRADICIONALS
Una cinquantena de jocs de fusta muntats a
sobre de taules i per a terra. Jocs que recorden
aquells que jugaven els nostres pares i avis.
Fem participar a tothom, els nens aprenen
a jugar amb el joc tradicionals i els grans
recorden la seva infantesa.
Hora: 17 h
Lloc: Plaça Can Torrents
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

Diumenge 18 de setembre

Partits de futbol
Penya Blanc i Blava
Dissabte 10 de setembre
9.30 h: Femení Aleví “B” vs OAR Vic “B”
11.00 h: Femení Aleví “C” vs EE Guineueta “D”
12.30 h: Femení Infantil “C” vs OAR Vic “B”
15.00 h: Femení Juvenil “C” vs CE Jupiter “A”
17.00 h: Femení Juvenil “B” vs OAR Vic “B”
19.00 h: Femení Juvenil “A” vs EE Guineueta “A”

Diumenge 11 de setembre
9.00 h: Veterans
11.00 h: Benjamí vs CF Montornès “B”
12.30 h: Aleví “A” vs CF Lliçà de Vall “A”
12.30 h: Femení Infantil “A” vs OAR Vic “A”
18.00 h: 4 Catalana vs CF Lliçà de Vall “A”

La Belluga
Parc de la Bassa del Molí

Sopar popular de Festa Major
Hora: A partir de les 20 h
Preu: 7€. Venda de tiquets a l’Estanc i
Paperots o in situ a la barra.
Nit de concerts amb Ariox, Allioli
i PD Petxina
Hora: 23:45 h
El parc de la Bassa del Molí s’omple de
música local, comarcal, grups emergents i
altres d’establerts amb versions, rap i indie
pop.
Però sobretot, s’omple de festa i lluita!

Vermut musical
Hora: 13 h
Concert de vespre amb ZETA i Laia
Hora: 20 h
Els roquerols Sergi i Laia ens ofereixen un
concert acústic abans de sopar per agafar
forces i poder ballar tota la nit.

Xerrada: La Marató Antirepressiva
amb pintada de mural

Hora: 12:30 h
Xerrada presentant el projecte de la Marató
Anti repressiva a càrrec de participants
del moviment popular comarcal i grups de
suport de casos repressius. Tots els fons
seran destinats a la Marató. L’acte polític
finalitzarà amb la pintada d’un mural.

Gimcana juvenil
Hora: 17 h
L’esplai la xiruca i la belluga organitzen una
gimcana per a joves d’entre 5 i 18 anys
Organitza: Esplai la Xiruca i la Flama

CONCURS DE
TRUITES

Dia: 10 de setembre
Hora: 12 del matí
Lloc: Plaça de la Bassa del Molí
Organitza: Casal d'Avis de La Roca
Premis: Millor presentació
Més creativa
Millor sabor

Bases del concurs:
1.- Les persones que vulguin participar hauran de comunicar-ho
trucant o enviant WhatsApp al telèfon 636.88.98.38 (Casal d'Avis)
abans del dia 6 de setembre.
2.- Les truites s'hauran de portar a les 11.30 del matí a la Plaça de
la Bassa del Molí.
3.- Cada truita serà identificada amb un número que s'anotarà al
exterior d'un sobre tancat. Al seu interior figurarà el nom i el
número de telèfon del concursant.
4.- L'entrega dels premis es farà després de la deliberació del jurat
que les valorarà.
5.- Al finalitzar el tast del jurat, les truites seran degustades per el
públic assistent.

Recorreguts Correfocs

Dissabte
10 de setembre

Divendres
9 de setembre

Correfoc Infantil 333

Correfoc 666

Mesures de precaució del correfoc
1. No aparqueu el vostre vehicle en zona de
correfocs.
2. Retireu de la via pública qualsevol objecte
que pugui dificultar el pas dels organitzadors i
participants.
3. Per evitar l’entrada d’espurnes i cotxes
baixeu els portals metàl·lics o persianes
en els edificis que en disposin, tanqueu les
portes, les finestres i els balcons. És important
enrotllar tots els tendals exteriors dels locals i
habitatges, protegir les obertures i els vidres de
les finestres, portes i aparadors amb cartrons
gruixuts.
4. Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
5. La roba més idònia per gaudir d’aquest
espectacle és la de cotó, amb mànigues i
pantalons llargs. És important portar un barret
de roba o palla, calçat flexible, lleuger i tancat
que us agafi bé el peu.

6. Si per qualsevol circumstància se us
encenen els vestits, tireu-vos a terra i rodoleu
per apagar les flames. Si correu, les flames
poden estendre’s amb més facilitat i ser més
virulentes.
7. No llenceu aigua des dels balcons ni
demaneu aigua als veïns, ja que podeu provocar
taps i relliscades, i a més evitareu que la
pólvora es mulli i exploti enlloc de cremar-se.
8. No porteu els infants més petits a primera
línia
de foc.
9. Els assistents a l’acte que no participin
directament en el correfoc han de situar-se
darrera dels timbalers per facilitar el bon
desenvolupament de l’espectacle.

Serveis
Als diferents espais festius s’instal·laran lavabos
públics.
Hi haurà servei preventiu d’urgència durant totes
aquelles activitats que així ho requereixin.
La zona d’aparcament habilitada serà:
• Pàrquing del Centre Esportiu Municipal
• Pàrquing del Pla de les Hortes

Atraccions infantils
Les atraccions infantils estaran situades al carrer
Prat de la Riba, del 9 al 12 de setembre.

Espectacles
Tots els espectacles de la festa són gratuïts.
L’organització es reserva el dret de modificar l’ordre
de les activitats, horaris i recorreguts en cas que les
circumstàncies ho exigeixen. Tots els canvis seran
informats a la pàgina web i xarxes socials de
l’Ajuntament de la Roca.
Demanem paciència a tots aquells actes que
puguin generar molta afluència de públic,
especialment als actes infantils.

Fideuada Popular
El preu del tiquet és de 6,00 €
Les dates de la venda dels tiquets serà del 30
d’agost al 6 de setembre. Es podran adquirir a l’OAC
de la Roca de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
No es vendran tiquets el mateix dia de la fideuada.

Zona vianants
Durant els dies de la Festa Major es tancarà
al trànsit de vehicles als carrers rambla
Mestre Jaume Torrents, Espronceda, Prat de
la Riba i plaça Sant
Jordi. També es tancarà al trànsit qualsevol
carrer on es desenvolupi algun acte.
Seguiu en tot moment les indicacions de
la Policia Local i/o l’organització i utilitzeu
els recorreguts alternatius als carrers que
romandran tancats.

Organitzen la festa:
A Parts Iguals
Amics dels Arriers
Associació Cultural 666 Diables de la Roca
Associació Juvenil Tronaos F.C
Associació Nuestra Señora del Rocío
APAR Associació protectora d’animals de La
Roca del Vallès
Casal d’Avis la Roca
Club d’Atletisme Elskekorrenmolt
Club Esportiu Camí dels ibers Trail running
Colla de Geganters de la Roca
Colla el Último Viaje
CF La Roca Penya blanc i blava
Grup d’Opinió Céllecs
La Belluga
Toc i Foc
Ajuntament de la Roca del Vallès
Per a més informació: www.laroca.cat

@AjuntamentLaRocaV
@larocav
@larocadelvalles

Etiqueta’ns a les xarxes #fmlaroca2022

Col·laboren:
Cambridge School la Roca
En cas de pluja s’informarà dels canvis a
la web de l’Ajuntament i mitjançant xarxes
socials

